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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el impacto del patrocinio en 

temas de percepción y comportamiento de los aficionados, con referencia al 

fútbol profesional en Portugal. En este sentido, partimos de un análisis 

teórico sobre el Consumo y Comportamiento del Consumidor para continuar 

después con el análisis del Contexto Social del Deporte, del Patrocinio 

Deportivo como Herramienta de Comunicación y de la Evaluación de la 

Eficacia y la Rentabilidad del referido Patrocinio Deportivo. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos definidos, se llevó a cabo un estudio entre 

aficionados de dos clubes que participan en la Liga Portuguesa de Fútbol 

Profesional, con características similares en términos de tamaño, ubicación 

geográfica y el promedio de asistencias a los campos de juego. En ese 

sentido este estudio se ha basado en la aplicación de un cuestionario a 278 

aficionados de la Associação Académica de Coimbra y el Sport Clube Beira-

Mar en el transcurso de la temporada 2010/2011. 

 

El referido cuestionario se utilizó para evaluar la influencia de las variables 

independientes - Club, Adhesión general al Club, Frecuencia de asistencia a 

los partidos, Adhesión específica (socio o no socio) en relación al impacto de 

Patrocinio entre estos aficionados, en concreto en lo que se refiere a las 

variables dependientes tenidas en cuenta: la Percepción y la Intención de 

Compra y de Recomendación. Los resultados obtenidos confirman una 

correlación entre la Adhesión al Club y las tres variables dependientes, 

aunque esto mismo no se observó con las otras variables independientes. 

 

PALABRAS-CLAVE: MARKETING DEPORTIVO, PATROCINIO, 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR, PERCEPCIÓN, INTENCIÓN DE 

COMPRA, RECOMENDACIÓN. 

  



Resumen 

VIII 

 

1. Introducción  
 

1.1. El patrocinio deportivo como herramienta de comunicación  

 

El actual escenario de competitividad entre las empresas y organizaciones 

ha introducido una mayor importancia en la forma de comunicarse de éstas 

con sus mercados. En general, la necesidad de adoptar un posicionamiento 

diferenciado y de comunicar de una manera eficaz ha sido la causa de que 

se haya desarrollado una enorme diversidad de formas y medios de 

comunicación. 

 

En este contexto, la posibilidad que el patrocinio deportivo ofrece  de la 

posibilidad de adaptación del mensaje sobre los productos y servicios de 

una empresa a un segmento del mercado con características coincidentes 

con esos mismos bienes y servicios, ha supuesto su amplia aceptación. 

 

1.2. Justificación del tema  

 

El patrocinio es, en esencia, una acción corporativa, que va al encuentro de 

una diversidad de necesidades que una organización que debe afirmarse en 

el mercado donde opera. Son estos objetivos corporativos los que deben 

mostrarse al posible patrocinador con el fin de evaluar la probabilidad de 

que una acción de patrocinio sea rentable (Mullin, Hardy y Sutton, 2004). 

 

No obstante lo anterior, el patrocinio es uno de los factores más 

importantes en el desarrollo del deporte en la actualidad. Sabemos que sin 

él, un número significativo de Organizaciones Deportivas ya habrían 

desaparecido y una mayoría de eventos deportivos muy probablemente no 

se habrían realizado. 
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1.3. Objetivos del estudio  

 

La génesis ideológica de este estudio está directamente relacionado con la 

forma en cómo el Patrocinio Deportivo influye en los espectadores. Cuando 

una empresa se asocia, a través del Patrocinio Deportivo a una 

Organización Deportiva, se convierte en esencial la comprensión de qué 

forma son influidos los aficionados de este club, sobre todo en lo que se 

refiere al nivel de la Percepción, la Recomendación y la Intención de compra 

en relación con esa misma empresa y sus productos. 

 

Pretendemos, a través de este estudio sobre el tema de patrocinio 

deportivo, realizar una contribución a la clarificación de la eficacia de las 

acciones de los patrocinadores, pero sobre todo aclarar el verdadero 

impacto de patrocinio deportivo entre los simpatizantes, de en función del 

club al que están sentimentalmente ligados. 

 

Por lo que se refiere a la contribución principal de este estudio para mejorar 

el desempeño de las actividades de patrocinio, aportamos el siguiente 

principio: Cuanto mayor sea el conocimiento sobre el impacto del patrocinio 

deportivo, los patrocinadores estarán mejor preparados para la  

planificación e implementación de sus estrategias. 

 

1.4. Organización del estudio  

 

Desde el punto de vista de la organización de este estudio, partimos, en 

una primera etapa, de un planteamiento conceptual para comprender las 

principales contribuciones teóricas desarrolladas hasta hoy sobre el tema 

que vamos a abordar. 

 

En una etapa posterior, daremos audiencia a los espectadores/hinchas de 

los clubes con el fin percibir de qué forma éstos se ven influidos por las 

acciones de patrocinio realizadas por los Patrocinadores en su relación con 

los clubes. 
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Desde nuestra perspectiva, consideraremos los siguientes tópicos generales 

siguientes, e relación al estudio de la influencia del patrocinio deportivo en 

el espectador/hincha: 

 

1- El consumo y el comportamiento del consumidor,  

2- El contexto social del deporte,  

3- El patrocinio deportivo como herramienta de marketing 

4- La Eficacia y Evaluación de la Rentabilidad de las Acciones de 

Patrocinio 

 

Con el objetivo de reflexionar sobre la influencia del patrocinio deportivo en 

el aficionado, decidimos dar audiencia, precisamente, a los referidos 

aficionados, optando en este caso por estudiar a dos competidores de un 

mismo mercado (en la región central de Portugal), en concreto los 

aficionados de la Associação Académica de Coimbra y del Sport Clube Beira-

Mar. 

 

Con nuestra muestra pretendemos, de forma objetiva, entender cómo 

afectan las acciones de patrocinio a los seguidores de los clubes, aplicando 

nuestro instrumento de medición (cuestionario) durante el desarrollo de un 

partido de fútbol. 

 

1.5. Presentación del problema 

 

Nuestro objetivo es evaluar el grado y la forma de la influencia en los 

aficionados del patrocinio deportivo, y además determinar si el club,  y el 

comportamiento y perfil del espectador, influyen en la forma en cómo  

percibe ese mensaje. En este contexto, la percepción, la recomendación 

y las intenciones de compra se suponen variables dependientes,  y el 

club, la frecuencia de asistencia a los partidos y el tipo de relación 

con el club se proponen como variables independientes en este estudio. El 

tipo de relación con el club se medirá por dos indicadores: implicación 

específica y el hecho de que el aficionado sea o no socio del club. 
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1.6. Condicionantes  

 

La principal limitación en Portugal, en lo que se refiere a la actividad de 

patrocinio, se refiere a la falta de información sistematizada y debidamente 

fundamentada desde el punto de vista científico, un hecho que nos llevó a 

optar por el Fútbol Profesional. 

  



Resumen 

XII 

 

2. Conceptualización 
 

2.1. Consumo y Comportamiento del Consumidor 

2.1.1. Perspectivas actuales sobre el consumo 

 

Desde el punto de vista del análisis del consumo hay que señalar que, en un 

principio, hay pocos fenómenos (como el estudiado) que puedan alterar de 

forma tan intensa y profunda los gustos, estilos de vida, y los deseos y 

comportamientos de gran parte de los consumidores en un periodo de 

tiempo relativamente tan corto. 

 

Acerca del supuesto antes referido, podemos referir que, por ejemplo, la 

empresa Nike ha usado las redes sociales para apoyar a la Selección 

Nacional de Fútbol (Portuguesa) con el fin de activar la comunicación de su 

propia marca y de reunir al mayor número posible de aficionados al fútbol 

para animar a la selección y orientar a la compra al consumidor. 

 

2.1.2. El comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor ha sido legitimado en el marketing, 

mediante la propuesta de un marco conceptual y  de una orientación  

estratégica que permiten la segmentación de mercados con éxito. El 

consumidor está en el centro de todas las estrategias de marketing y su 

comportamiento se considera cada vez más como una fuerza determinante 

(Kanuk y Schiffman, 2004). 

 

El comportamiento del consumidor se compone también  por variables 

explicativas individuales, tales como, las necesidades (distinguida en cinco 

grandes categorías de acuerdo con la pirámide de Maslow), las motivaciones 

y las actitudes. Las características permanentes de cada individuo, como la 
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personalidad, la auto-imagen y estilo de vida, son también elementos 

fundamentales y determinantes en el comportamiento humano (Lindon et 

all, 2008). 

 

2.1.3. El marketing y la aproximación al consumidor 

 

Si consideramos específicamente el marketing deportivo, éste presenta 

algunas peculiaridades que lo hacen único, en comparación con la aplicación 

del marketing en otros contextos. Se hace necesario, por tanto, determinar 

el alcance de la actuación del marketing deportivo, que puede ser abordado 

en dos contextos: 1) el deporte que el consumidor practica una modalidad y 

2) los eventos deportivos donde el consumidor simplemente sume el papel 

de espectador y en los que los profesionales de la modalidad del deporte en 

cuestión son los "actores" del producto deportivo (Dionisio, 2009). 

 

Además, en relación al marketing deportivo, hay que considerar también 

todas las actividades realizadas por organizaciones externas al evento en 

cuestión, tales como las de los anunciantes o patrocinadores, que dirigen 

sus mensajes de comunicación a los diferentes “targets”, ya sean 

consumidores, deportistas o espectadores, a través de los medios de 

comunicación o “in situ” (Dionisio, 2009). 

 

Los canales de distribución de las entidades deportivas adoptan diferentes 

formas: los almacenes propios, las tiendas de las empresas patrocinadoras 

o de multimarcas deportivas, las franquicias, los stands en los lugares de 

donde se lleva a cabo el espectáculo, los periódicos, y las tiendas de los 

propios clubes e internet. 

 

Teniendo en cuenta uno de los elementos de la estrategia de marketing que 

se relaciona con el comportamiento del consumidor, en concreto la 
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Segmentación, verificamos que esta se revela fundamental, porque los 

mercados no son homogéneos, y los consumidores no adoptan todos las 

mismas conductas. Una empresa u organización no puede servir de la 

misma manera a todos los clientes de mercados diversificados. Los 

consumidores difieren entre sí en varios aspectos, siendo necesario 

agruparlos en distintas categorías, según sus características.  

 

2.1.4. La influencia de la comunicación en el proceso de decisión 

 

El proceso de decisión de compra no termina con la compra. Es a través de 

la evaluación posterior a la compra, ya con el uso del producto o servicio, 

como el consumidor examina el “desempeño” del mismo y comprueba si sus 

expectativas se cumplieron o no. Este proceso de evaluación posterior a la 

compra es muy importante porque si el resultado final fuera positivo, existe 

una alta probabilidad de influencia sobre sus futuras compras. 

 

De acuerdo con la anterior reflexión, y a modo de ejemplo, si el hincha de 

un club asiste a un partido de fútbol y su equipo gana, la probabilidad de 

que este aficionado repita es alta, lo que demuestra que el resultado 

cumplió con sus expectativas, contribuyendo, lógicamente, a elevar sus 

niveles de satisfacción. 

 

2.1.5. Motivaciones y actitudes del consumidor 

 

Teniendo en cuenta al consumidor deportivo, (Fink, Trail y Anderson, 2002) 

propusieron un modelo de comportamiento de consumo relacionado con el  

deporte. Este modelo aborda seis factores que conectan el comportamiento 

del consumidor con el deporte. 
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Estos factores se pueden identificar de la siguiente manera: 1) motivación, 

2) nivel de identificación, 3) expectativas, 4) confirmación o no de las 

expectativas, 5) autoestima de las respuestas y 6) y estado afectivo de 

cada individuo. 

 

La motivación se presenta en este modelo como un factor primordial, con la 

capacidad de influir directamente en las expectativas de los consumidores 

en relación a la práctica deportiva o de influir indirectamente a través de los 

niveles de identificación. La práctica deportiva sigue teniendo un impacto 

directo sobre el estado afectivo de cada individuo o un efecto indirecto 

sobre la auto-estima de las respuestas. 

 

Lo mismo que la motivación, las actitudes son uno de los conceptos más 

estudiados en el comportamiento del consumidor. Entender las actitudes es 

fundamental para los profesionales del marketing, ya que a menudo éstas 

resumen la valoración que el consumidor hace de un producto, servicio, 

marca u organización, revelando tendencias de comportamiento o incluso 

reflejan sentimientos positivos o negativos, de acuerdo con las asociaciones 

efectuadas. 

 

 

2.2. Contexto Social del Deporte 

 

2.2.1. Impacto Social del Deporte 

 

El deporte, estando considerado un fenómeno humano relacionado con los 

orígenes, la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas, 

posibilita, por ello, la oportunidad de analizar a una sociedad en función de 

las prácticas, modalidades o actividades deportivas que generan más 

pasiones. 
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Diferentes son las razones identificadas como beneficiosas en la 

introducción del deporte en la sociedad, especialmente en el desarrollo de 

las relaciones de grupo, la mejora de la salud física y la oportunidad de 

adquirir llevar a cabo oportunidades de liderazgo (Curry et all, 2001). 

 

En el mundo del deporte podemos encontrar elementos esenciales para  

estructurar modelos ideales de análisis social, pudiendo también facilitar el 

procesamiento de formas de pensamiento y de modelos de acción, y 

posibilitando la comprensión del sentido de la existencia del Hombre y su 

adaptación a la sociedad. 

 

De acuerdo con (Lanter, 2000), los más altos niveles de violencia en el 

fútbol se dan entre los hinchas con más altos niveles de identificación con el 

club. La misma opinión es compartida por (Madrigal, 2003), al afirmar que 

el nivel de identificación que tiene un hincha con un equipo puede ser tan 

intenso que a veces puede dar lugar a comportamientos negativos que 

afecten a la estabilidad social. Sin embargo, refiere  también que los 

comportamientos positivos están, de igual modo, vinculados con su nivel de 

adhesión. 

 

El deporte también puede constituir, por tanto, un medio de integración 

social, de justificación de la realidad socio-política e incluso de maquillaje de  

las imperfecciones de la sociedad en que opera. El deporte puede funcionar 

como un espejo de la sociedad y consecuentemente como una 

interpretación de la vida social, promoviendo su identidad. 
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2.2.2. El Deporte como Negocio 

 

En los últimos años, gran parte del amateurismo del deporte ha cambiado a 

una creciente profesionalización en una progresiva asunción de esta 

actividad como un verdadero negocio. 

 

Se hace evidente que esta transformación empresarial del deporte adultera 

determinados valores intrínsecos del propio individuo asociados a la cultura 

de cada país, valores que, muchas veces, se mantienen  través de 

generaciones con la misma fuerza, como la adhesión a un club y el placer 

de la competición. 

 

Actualmente, estos valores están,  en su mayoría, completamente 

superados, y conceptos como, patrocinios, derechos de imagen,  

negociaciones deportivas, merchandising y audiencias están a la orden del 

día. 

 

La respuesta dada a las actividades de patrocinio por parte de los 

consumidores, asume, en su mayoría, una base cognitiva. Como se puede 

verificar en (Wakefield y Bennett, 2010), los consumidores son más 

propensos a responder positivamente y a recordar con más facilidad el 

hecho de que los patrocinadores están, de alguna manera, relacionados con 

la organización/ club en cuestión o que son las marcas más importantes en 

la mente los consumidores. 

 

Que los patrocinios deportivos generan millones es cierto, aunque no todos 

tienen éxito, pues es extremadamente difícil, en los varios eventos en los 

que participa un patrocinador, destacarse entre los muchos patrocinadores 

que allí intervienen. 
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2.2.3. El Deporte como Producto 

 

El producto deportivo debe tener un carácter ampliado, es decir, debe ser 

entendida como un producto de competición y un producto de 

entretenimiento, ya que el placer está estrechamente relacionado con los 

desplazamientos a los recintos deportivos o a la visualización de las 

competiciones a través de los medios de comunicación y no sólo por lo que 

se refiere a la vertiente de competición. 

 

Son enormes las peculiaridades de los productos deportivos, ya que éste 

puede ser producido y consumido por la misma persona. La incertidumbre y 

la espontaneidad son características que están directamente vinculadas al 

deporte y por lo tanto al producto deportivo (Sá e Sá, 2009). 

 

Los productos deportivos asociados al deporte como producto pueden 

suponer un gran negocio, abarcando de forma significativa a 

patrocinadores, directivos, atletas, espectadores o simples admiradores, 

para llegar a su mercado objetivo. 

 

En este estudio se abordan diversos productos generados por el espectáculo 

deportivo, pero creemos que este espectáculo no tendría sentido sin su 

belleza, y se comprueba también que es culpable de algunos perjuicios, 

cuando responde a la necesidad de experimentar las emociones de la 

victoria o la derrota. No tiene ningún sentido, tampoco, el deterioro del 

espectáculo con la presencia de la violencia, ya que cuando esta surge, el 

producto se puede considerar básicamente dañado. 
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2.2.4. El Consumo del Deporte  

 

El consumo deportivo se puede clasificar, además,  teniendo en cuenta una 

vertiente más activa y otra más pasiva. El consumo de deporte activo está, 

obviamente, vinculado con la práctica de las actividades deportivas. Por otra 

parte,  el consumo de deporte pasivo está vinculado a la asistencia a 

eventos deportivos a través de los medios de comunicación (televisión, 

radio, periódicos) y a la asistencia en vivo (en recintos deportivos, 

pabellones y estadios), así como a un determinado estilo de vida. 

 

El fútbol a menudo, incluso la mayoría de las veces, tiene la capacidad de 

establecer una relación win-win con los medios de comunicación, pues su 

popularidad hace aumentar un fuerte interés por los medios, y a su vez  las 

coberturas mediáticas consiguen aumentar los niveles de popularidad del 

fútbol. 

 

Los aficionados, hinchas y practicantes del deporte difícilmente consumen 

un evento deportivo en solitario. La última tendencia presentada asegura 

eso mismo, el que los consumidores presentan a veces necesidades 

cambiantes a la vez que constantes, y cómo no podía ser de otra forma, el 

mundo del deporte hace ya mucho tiempo se dió cuenta de la necesidad de 

orientar el enorme negocio del deporte a la satisfacción total de los 

espectadores. 

 

Si anteriormente los clubes buscaban incesantemente nuevos hinchas, en la 

actualidad buscan esencialmente fidelidad a los que ya tienen, promoviendo 

su satisfacción y su identificación total con el club y con los valores que 

comparte. Por supuesto, en una fase posterior, surgirá la necesidad 

búsqueda de nuevos hinchas. 
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2.2.5. El Marketing  y el Marketing para el Deporte 

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente (Dong-Hun, 2010) afirma 

que el marketing deportivo se basa en dos dimensiones principales: aquella 

que se refiere al marketing para la práctica deportiva y otra referida al 

marketing a través del deporte. La primera dimensión nos remite 

directamente a los consumidores del deporte, mientras que la segunda nos 

remite a la comercialización de productos o servicios a través de la 

promoción del deporte. 

 

El marketing deportivo tiene varias ramificaciones y peculiaridades. De 

acuerdo con (Fullerton y Merz, 2008) hay tres principios básicos que lo 

distinguen. El primero es el de que la esencia fundamental del Marketing 

Deportivo tiene dos vertientes, como se ha comentado en el párrafo 

anterior: el marketing del deporte y el marketing a través del deporte. 

 

El segundo principio se refiere en la naturaleza del producto/servicio a 

comercializar, este puede ser: un producto/servicio típicamente deportivo 

(calzado, ropa, espacios de ocio, espectadores) o productos/servicios no 

deportivos. 

 

El último principio básico se centra en el nivel de integración del deporte 

teniendo en cuenta la estrategia de comercialización aplicada por los 

patrocinadores, redistribuyéndose en dos vertientes: la tradicional que 

implica la segmentación del mercado y la aplicación del marketing-mix, o la 

basada en el patrocinio en sus más diversas aplicaciones.  

 

Los dos últimos principios se utilizan en el desarrollo del enfoque inicial 

marketing para el deporte o marketing a través del deporte, en una 

concepción estratégica de cuatro dominios del Marketing Deportivo. Estos 
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dominios incluyen las estrategias temáticas, estrategias de producto, 

estrategias de segmentación y estrategias basadas en el deporte (Fullerton 

y Merz, 2008). 

 

Los patrocinadores, como hemos mencionado a lo largo de este trabajo,  

desempeñan un papel fundamental en determinadas estrategias de 

marketing, ya que a menudo son ellos el objetivo central de la estrategia 

misma. 

 

La percepción del prestigio y la satisfacción por parte de los espectadores 

frente a los patrocinadores se asocia a menudo con un aumento progresivo 

de su identificación con el equipo. El éxito y el atractivo de un equipo 

influyen en la percepción de un individuo frente a este mismo equipo, 

contribuyendo así a una fuerte identificación, donde a veces los 

patrocinadores de un determinado club en particular son considerados como 

una parte integrante del mismo (Gwinner y Swanson, 2003). 

 

El espectáculo deportivo se presenta como un lenguaje universal, en el que 

Marketing Deportivo se aplica con el fin de dar brillo a este show-business 

que afecta a todo y a todos. Las técnicas de mercado se perfeccionan, las 

imágenes se proyectan, se idealizan prácticas innovadoras, se alimenta el 

consumo mediático, se identifican emociones y necesidades, se intensifican 

las relaciones económicas y se llevan a cabo diversas negociaciones. 

  

2.2.6. Características del Consumidor de Deportes 

 

El consumidor deportivo en la actualidad se reafirma en la sociedad por la 

constante fascinación por los retos, por la optimización de las capacidades 

físicas y por la inevitable pasión de vencer. 
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Urgente de establecer un perfil de los aficionados al deporte, conocer la 

proporción de hombres y mujeres que asisten a los partidos, la edad 

predominante entre esos consumidores, cuántas veces asisten al año a los 

partidos, como se desplazan, lo que les motiva a asistir, cuales son los 

productos/servicios que se consumen, además del propio espectáculo, si 

éstos se desplazan solos o acompañados, cual es el valor medio del gasto 

por partido o si serán éstos sensibles a los estímulos publicitarios 

expuestos. 

 

En suma, no es sólo necesario sino esencial conocer el perfil de los 

aficionados deportivos y determinar perfiles de su comportamiento para 

trazar sus líneas subyacentes de conducta para cada modalidad en 

particular, tanto desde el punto de vista de un micro-gestión, como de una 

macro-gestión de las actividades deportivas. 

 

2.3. El patrocinio deportivo como herramienta de comunicación  

 

2.3.1. Concepto de patrocinio  

 

En esencia el patrocinio definiendo se puede definir como una herramienta 

de comunicación capaz de proyectar una determinada marca a sus públicos 

potenciales a través de una asociación al deporte, a un evento o a una 

determinada organización deportiva. 

 

2.3.2. Objetivos del patrocinio  

 

Anteriormente, hemos definido el patrocinio como una asociación entre dos 

partes. Cualquier asociación (en cualquier área incluida en el deporte), sólo 

tendría sentido si sirviera a los intereses de ambas partes, y en este 

contexto, una institución (patrocinador), sólo se asociaría a otra institución 

(patrocinado) si se hallaran razones lógicas para ello. 
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Como puede verse en el cuadro 1, en la óptica del patrocinador  las 

ventajas de optar  por el patrocinio deportivo se basarían esencialmente en 

la posibilidad  de que este patrocinio le da  de comunicarse  con el mercado 

objetivo al que se dirige. Además este tipo de acciones puede permitir al 

patrocinador asociarse a determinados valores o imagen ligados al 

patrocinado. 

 

Cuadro 1: Objetivos de una acción de patrocinio – la visión del patrocinador  

Aumentar la notoriedad de la empresa, producto o ambas  

Alterar o reforzar la percepción del consumidor  

Identificar a la empresa con determinados segmentos objetivo  

Involucrar a la empresa en la comunidad  

Construir una imagen positiva asociada a los líderes de opinión  

Aprovechar las referencias incluidas en los "media"  

Responder a objetivos de ventas  

Crear una ventaja cualitativa en relación a los competidores  

Aprovechar el patrocinio para acciones de relaciones públicas  

Fuente: Sá, C. y Sá, D. (2009) Marketing para Desporto – Um Jogo Empresarial. Edições 

IPAM: Porto  

 

Y al contrario, por lo que se refiere a la parte patrocinada, su deseo de 

atraer patrocinadores se revela como un gran potencial para diversificar las 

fuentes de ingresos, además de que por otra parte, también contribuiría a 

mejorar la imagen del club, evento deportivo o deportista.  

 

 

Cuadro 2: Objetivos de una acción de patrocinio – la visión del patrocinado  

Aumentar y diversificar los ingresos  

Hacer a una institución más atractiva para todos sus públicos  

Potenciar acciones promocionales  

Mejorar el espectáculo ofrecido al público  

Proporcionar mayor margen de maniobra en las inversiones  

Fuente: Sá, C. y Sá, D. (2009) Marketing para Desporto – Um Jogo Empresarial. Edições 

IPAM: Porto  
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2.3.3. El Mercado de los Patrocinios 

 

El patrocinio es hoy en día, y con frecuencia, una parte fundamental de la 

estrategia de marketing internacional y global de varias marcas.  

 

Así, por ejemplo, la empresa Nike utiliza el patrocinio como piedra angular 

de su estrategia de marketing internacional para establecer un vínculo con 

el fútbol, el deporte más popular del mundo. En eses sentido podemos citar 

su patrocinio del club de fútbol inglés Manchester United, con el fin de crear 

una autenticidad de marca en el Reino Unido, en dónde el fútbol es el 

deporte rey y desafiar a Adidas, una marca alemana con gran implantación 

en Europa. 

 

2.3.4. Diferentes estrategias de patrocinio  

 

Conscientes del valor del patrocinio como herramienta de comunicación, de 

acuerdo con los autores y las referencias que hemos expuesto, se convierte 

en esencial entender qué estrategia o estrategias se pueden desarrollar con 

el fin de hacer efectiva su aplicación. 

 

En general, la inversiones en patrocinios deportivos se dividen en dos 

componentes: los cánones por ejercer el patrocinio, es decir, un valor  

financiero que se puede traducir en dinero o en productos o servicios que 

pasan a ser propiedad del titular de los derechos y denominados costes de 

asociación, que son solamente los gastos adicionales de marketing que 

pretenden maximizar la visibilidad del patrocinio. Estos costes incluyen la 

publicidad en los medios de comunicación, las promociones, soportes de 

comunicación o actividades de relaciones públicas. 

 

(Neto, 2000) identifica sólo tres tipos de modalidades de patrocinio 

deportivo: la visibilidad en el equipamiento de los atletas mediante la 

inserción de una marca, el patrocinio directo que implica la incorporación 

del nombre o marca del patrocinador en el club o evento, y, por último, el 
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patrocinio institucional, a través del cual el patrocinador utiliza la imagen 

del evento o un club para promocionarse. 

 

En un segundo análisis (Neto, 2000) identifica cinco formas alternativas 

mediante las que una organización puede involucrarse como patrocinador 

del deporte. Esto es, una organización puede optar a patrocinar clubes, 

competiciones, atletas, eventos o proyectos deportivos. 

 

Dado que nuestra investigación se ha centrado en la forma en cómo los 

espectadores deportivos son influidos por la presencia de los patrocinadores 

es importante entender que hay varios formatos en relación a la forma en 

cómo las organizaciones se involucran con el deporte. Sin embargo, no 

siempre los mayores patrocinadores ni aquellos que tienen mayor visibilidad 

en los recintos deportivos son los que obtienen mejores índices de recuerdo 

por parte de los espectadores. Este escenario nos lleva a considerar que no 

importa ser el mayor patrocinador, sino ser aquel que consiga gestionar su 

actividad de la manera más inteligente. 

 

2.3.5. Las alternativas de comunicación existentes  

 

El éxito del patrocinio está, en la mayoría de los casos, relacionado con la 

utilización de inversiones simultáneas en marketing y comunicación para 

promover la propia acción de patrocinio. 

 

(Caramez, 2001) explica que el patrocinio deportivo se encuadra en el 

denominado mix de comunicación de una empresa, actuando acompañado 

de los anuncios, las relaciones públicas, la promoción de ventas y publicidad 

no pagada en los medios (publicity). 
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2.4. Eficacia y evaluación de la rentabilidad  

 

2.4.1. Análisis conceptual  

 

Ya que el patrocinio se define como una herramienta de comunicación con 

características de una conexión emocional entre el patrocinador y 

patrocinado, (Vale et all, 2008) atribuyen precisamente a esta relación 

emocional, el mayor o menor grado de eficacia de una acción de patrocinio. 

 

En segundo lugar (Keller, 2001), algunos grupos de profesionales y 

académicos sostienen que es imposible medir eficazmente la influencia de 

patrocinio en el comportamiento de los consumidores, ya que las acciones 

de patrocinio están íntimamente ligadas a las inversiones en otras formas 

de comunicación. 

 

Uno de los aspectos clave de la comunicación es la posibilidad de medir de 

forma eficaz las respuestas comportamentales a los estímulos. (Pascale y 

Rungie, 1998) han investigado la notoriedad y el recuerdo mediante la 

medición del tiempo de exposición a ciertas marcas en los eventos 

deportivos. Y una de sus principales conclusiones fue la constatación  de 

que, para aumentar la notoriedad y el recuerdo de un patrocinador, es 

necesario que la organización añada otros soportes de comunicación que 

den visibilidad al patrocinio, tal como, por ejemplo, la publicidad. 

 

Se hace importante aclarar aquí que los términos "Evocación" y 

"Reconocimiento" son conceptos que podrían adoptar un papel secundario, 

ya que los resultados obtenidos pueden estar directamente relacionados con 

una asociación a un evento, sino a otras estrategias de marketing que no  

se relacionan con el patrocinio. 

 

Meenaghan, en (Meir et all, 1997) sugiere la existencia de cinco métodos 

mediante los cuales se puede deducir la eficacia de un patrocinio. Son los 

siguientes: 
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1. La cantidad de exposición en los medios, incluyendo el tiempo de 

cobertura televisiva y radiofónica y la extensión ocupada en los 

medios impresos;  

2. La medición de la efectividad de la comunicación a través del recuerdo 

espontáneo y dirigido e por las  actitudes demostradas en relación al 

patrocinio deportivo;  

3. La medición de la eficacia de las ventas del patrocinador;  

4. La monitorización y recogida de la opinión de los invitados 

corporativos;  

5. Un análisis de la relación coste/beneficio.  

 

Podemos además destacar el impacto que una mayor o menor percepción, 

por parte del consumidor, de un "fit" (ajuste perceptivo) entre una empresa 

y un evento, podría ejercer sobre la eficacia del patrocinio. 

 

En una versión más actualizada, (Speed y Thompson, 2000) indican que la 

respuesta de los consumidores es mayor cuando perciben la existencia de 

un "fit" (ajuste perceptivo) entre el patrocinador y evento. 

 

2.4.2. Modelos de análisis  

 

En relación con el modelo de análisis de los efectos de patrocinio de 

(Meenaghan, 2001), las actitudes positivas hacia los patrocinadores 

anteceden a las intenciones de compra, así como a los comportamientos de 

compra efectiva por parte del consumidor. 

 

Acerca de la implicación de los aficionados, (Madrigal, 2001) y 

(Meenagham, 2001) se refieren a esta variable como una componente de la 

teoría de la identificación social, que es operacionalizada como la extensión 

en la que los consumidores se identifican y son motivados mediante su 

conexión y filiación con las actividades de ocio. 
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Como consecuencia de lo anterior conviene no olvidar que los consumidores 

altamente involucrados son aquellos individuos que están generalmente 

mejor informados acerca de sus eventos favoritos, equipos o jugadores 

(Meenaghan, 2001). 

 

Sobre los modelos de valoración podemos basarnos y destacar incluso 

algunos ejemplos más, con el objeto de obtener experiencias para el 

estudio que estamos desarrollando. 

 

Como veremos más adelante, los referidos trabajos acabarán siendo la base 

para el modelo e instrumento de medida que vamos a desarrollar y aplicar 

para conseguir los objetivos propuestos en esta investigación. 

 

2.4.3. Valoración cuantitativa  

 

La primera forma para evaluar la eficacia del patrocinio es la de llevar a 

cabo mediciones utilizando fuentes secundarias basadas en determinados 

indicadores objetivos. 

 

En el universo de los estudios cuantitativos (Caramez, 2001) señala que los 

test de recuerdo y reconocimiento del patrocinio son los más utilizados. 

 

(Pope y Voges, 1997) reportan que la cuestión del reconocimiento de 

patrocinio se puede medir directamente en el público, determinando, sin 

embargo, que los lugares donde los mensajes publicitarios se emiten 

influyen decisivamente en ese mismo reconocimiento. 
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(Meir et all, 1997) añaden también que la frecuencia de asistencia de los 

espectadores a un estadio determinado incrementa los índices de recuerdo 

de los patrocinadores involucrados. 

 

(Wilson, 1997) sostiene que el patrocinio puede ser medido 

cuantitativamente a través del aumento de las ventas de una empresa. Ello 

se debe a que el reconocimiento y la exposición de las marcas o productos 

inducen a los consumidores a la compra. 

 

2.4.4. Valoración cualitativa  

 

Hay muchas cuestiones, sin embargo, que hacen que los resultados de una 

acción de patrocinio sean un misterio para los clubes, organizadores de 

eventos, patrocinadores y académicos. Todos tienen la sensación de que la 

fuerza de patrocinio deportivo es muy alta, pero la dificultad de probar de 

una manera eficaz el éxito de esta herramienta ha impulsado un enorme 

número de investigaciones en esta área. 

 

Esta dimensión intangible del patrocinio sólo puede medirse mediante la 

evaluación cualitativa, que nos permitirá conocer en profundidad la forma 

en cómo los espectadores reaccionan a los estímulos de los patrocinadores. 

 

El uso de las entrevistas individuales o en grupo y los cuestionarios han sido 

las formas más utilizadas para evaluar la dimensión cualitativa de las 

acciones de patrocinio. A menudo, los grandes patrocinadores mundiales, a 

semejanza de lo que sucede en Portugal, han solicitado a empresas 

especializadas la creación de paneles de consumidores que van dando su 

percepción sobre la política de patrocinios de una empresa, o mediante la 

aplicación de cuestionarios en los estadios deportivos para inferir una 

opinión más cercana a los acontecimientos sobre la influencia de los 

patrocinios. 
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2.4.5. Dificultades de valoración 

 

El proceso de gestión de patrocinios se describe por (Cardoso, 2004) 

comenzando en base al diagnóstico de la estrategia de una organización, la 

definición de un proyecto, su presentación al potencial patrocinador, su 

presentación a los posibles patrocinadores, negociar, gestionar la relación y 

evaluar eficazmente la acción. 

 

Y es en esta última etapa en la que los patrocinadores y patrocinados 

encuentran más dificultades de actuación. Ello se debe a que, a pesar de 

utilizar tanto las dimensiones cuantitativas como cualitativas, incluso así es 

complicado tener una certeza absoluta sobre los resultados de un 

patrocinio. 

 

En primer lugar se apunta la falta de un modelo específico que sea usado 

por los patrocinadores y los patrocinados, no existiendo, por tanto,  por 

tanto una herramienta estandarizada y aceptada por todos los agentes 

interesados en este medio, a semejanza de lo que existe en el mundo de la 

publicidad. 

 

En segundo lugar, las repercusiones reales no se consiguen evaluar, puesto 

que no se consigue entender cómo los espectadores reaccionan a los 

estímulos de los patrocinios. 

 

En tercer lugar, organizadores y patrocinadores tampoco consiguen evaluar 

el coste comparado con el beneficio, debido principalmente a la dificultad en 

determinar de una manera eficaz el beneficio. 

 

Los últimos tres aspectos, de menor importancia para esta problemática, se 

refieren en la dificultad en distinguir los efectos de un patrocinio de los 

otros aspectos de comunicación de una empresa, la dificultad en inferir el 

aumento de las ventas debidos a la acción de un patrocinio y a la valoración 

de los aspectos cualitativos, siempre con un elevado grado de subjetividad. 
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A pesar del análisis sobre las potenciales dificultades de valoración del 

patrocinio es esencial proceder a la aplicación de métodos con reconocida 

validez científica. 
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3. Definición del Problema e Hipótesis de Estudio  
 

3.1. Presentación del problema 

 

Nuestro objetivo es evaluar el grado y la forma de la influencia en los 

aficionados del patrocinio deportivo, y además determinar si el club,  y el 

comportamiento y perfil del espectador, influyen en la forma en cómo  

percibe ese mensaje. En este contexto, la percepción, la recomendación 

y la intención de compra se suponen variables dependientes,  y el club, la 

frecuencia de asistencia a los partidos y el tipo de relación con el 

club se proponen como variables independientes en este estudio. El tipo de 

relación con el club se medirá por dos indicadores: implicación específica 

y el hecho de que el aficionado sea o no socio del club. 

 

3.2. Hipótesis  

 

Tomando como punto de partida la revisión bibliográfica realizada en este 

trabajo de investigación, particularmente en lo que se refiere a la 

conceptualización teórica del área del patrocinio deportivo, consideramos las 

siguientes hipótesis, en función de la problemática central de esta 

investigación: 

 

H1: La percepción sobre el patrocinador está influida por el club al 

cual el aficionado está ligado sentimentalmente 

 

H2: La percepción sobre el patrocinador está influida por la 

frecuencia con la que el aficionado asiste a los partidos del club.  

 

H3: La percepción sobre el patrocinador está influida por el hecho 

de que el aficionado sea socio del club.  

 

H4: La percepción sobre el patrocinador está correlacionada con su 

implicación  con o club.  
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H5: La recomendación sobre el patrocinador está influida por el club 

al que el aficionado está ligado sentimentalmente  

 

H6: La recomendación sobre el patrocinador está influida por la 

frecuencia con que el aficionado asiste a los partidos del club.  

 

H7: La recomendación sobre el patrocinador está influida por el 

hecho de que el aficionado sea socio del club. 

 

H8: La recomendación sobre el patrocinador está correlacionada con 

la implicación con o club.  

 

H9: La intención de compra de los productos del patrocinador está 

influida por el club al cual el aficionado está ligado 

sentimentalmente. 

 

H10: La intención de compra de los productos del patrocinador está 

influida por la frecuencia con que el aficionado asiste a los partidos 

del club.  

 

H11: La intención de compra de los productos del patrocinador está 

influida por el hecho de que el aficionado sea socio del club. 

 

H12: La intención de compra de los productos del patrocinador está 

correlacionada con su implicación con el club. 
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4. Metodología 
 

4.1. Introducción 

 

La base central y fundamental de esta investigación se circunscribe al 

estudio de la influencia del patrocinio deportivo en la percepción y el 

comportamiento del espectador. En este sentid proponemos una 

metodología adecuada a los objetivos planteados y los datos que tenemos 

la intención de recoger y procesar. 

 

Cada alternativa de investigación se desarrollará de acuerdo a un proceso 

de desarrollo a través de correlaciones, es decir, el objetivo será examinar 

las relaciones entre las variables dependientes e independientes. 

 

En una primera fase hemos realizado nuestro análisis en base a la 

investigación sobre trabajos ya desarrollados y datos secundarios sobre el 

tema de estudio, especialmente en lo que respecta a la actividad de 

patrocinio, tanto  desde la óptica de patrocinar como de la óptica del 

patrocinado. 

 

Como punto de partida hemos optado por estudiar el nivel superior, es 

decir, el de las Organizaciones Deportivas profesionales. En el caso de esta 

investigación hemos optado incluso por instituciones totalmente 

profesionalizadas a todos los niveles, concretamente al nivel de su gestión 

de patrocinios. 

 

Una segunda opción era la relativa a la modalidad deportiva y en este caso 

optamos por la modalidad dominante en Portugal y en la inmensa mayoría 

de los países a escala mundial, siendo ésta precisamente el fútbol.  

Optamos pues por estudiar la influencia del patrocinio deportivo en el Fútbol 

Profesional en Portugal. 
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Esta opción se debe entonces al hecho de no sólo ser el fútbol  dominante 

en  lo que se refiere a modalidad deportiva, sino también al nivel de las 

inversiones realizadas por las empresas dentro del potencial de 

comunicación/patrocinio que esta modalidad ofrece. 

 

Se convirtió también en esencial definir un objetivo coherente con la 

tipología de esta investigación, tanto desde el punto de vista de la muestra 

como desde el punto de vista del perfil de esa misma muestra para la 

encuesta. En este sentido, la opción fue la de evaluar la influencia del 

patrocinio deportivo en espectadores de fútbol profesional, dejando a un 

lado  otro tipo de aficionados, como, por ejemplo, los telespectadores. 

 

Por último, de acuerdo con el elevado número de clubes que pertenecen a 

la dimensión profesional del fútbol en Portugal, se optó por el estudio de 

dos realidades que se constituyen como competidores en el mismo mercado 

geográfico, en este caso el mercado de la Región Centro. Los equipos de 

estudio fueron en concreto el Sport Clube Beira-Mar y la Associação 

Académica de Coimbra. 

 

Se añade a todos los anteriores argumentos el factor innovación, es decir, 

el hecho de ser la primera vez que se lleve a cabo un estudio de este tipo, 

comparando prácticas desarrolladas por estos dos rivales de referencia en la 

I División de la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional. 
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4.2. Cuestionario 

4.2.1. Caracterización de la Muestra 

 

De acuerdo con lo definido anteriormente y referimos también en el punto 

introductorio de este resumen, este estudio se centra en un público objetivo 

debidamente definido, y que, desde el comienzo, condicionó nuestro 

muestreo. 

 

Nuestra opción metodológica se ve reforzada por el trabajo realizado por 

(Tsiotsou y Alexandris, 2007),  (Alexandris, Tsaousi y James, 2007) y (Sá, 

2004), estando los dos primeros trabajos desarrollados en el marco del 

baloncesto profesional y el segundo en el del fútbol profesional. 

 

En este sentido, tomamos desde el principio una importante decisión que 

consistió en centrar la aplicación de nuestro instrumento de recogida de 

datos (cuestionario) a una muestra exclusiva de los espectadores, es decir, 

eliminando desde el principio a otros grupos, en concreto a los 

telespectadores. 

 

Tomando igualmente en consideración a los autores antes mencionados, 

optamos por seguir la sugerencia de incluir sólo las respuestas de los 

aficionados con edades iguales o superiores a 15 años. Esta decisión se 

basó en la legislación en vigor y en la metodología presentada en los 

trabajos que han servido de base a esta tesis. 

 

Teniendo en cuenta que nuestra elección se concretó también en el estudio 

del fútbol profesional, estábamos restringidos a los partidos de la Selección 

Nacional o de la Liga Profesional. Además, dado que una de nuestras 

variables independientes era precisamente el Club al que el aficionado está 

ligado sentimentalmente, avanzamos obligatoriamente con un análisis 
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centrado en la Liga Profesional, denominada en esta temporada deportiva  

2010/2011 como Liga Zon Sagres. 

 

La Liga Sagres Zon es la que se  corresponde con la I División Portuguesa, 

que es por naturaleza la Liga Profesional de Fútbol en Portugal. Esta 

competición incluye a 16 clubes, y se lleva a cabo de acuerdo a una lógica 

de regularidad competitiva, en que juegan todos contra todos, en un total 

de 30 jornadas y 240 partidos. 

 

Ante este escenario teníamos que adoptar una decisión en términos de 

selección de clubes (mínimo dos) y de selección de partidos en los cuales se 

aplicaría el cuestionario. 

 

Por motivos de organización del trabajo y de los plazos definidos para la 

investigación optamos por aplicar nuestro instrumento de recogida de datos 

en los siguientes partidos y  fechas: 

 

a) Associação Académica de Coimbra vs Sport Clube Beira-

Mar: 06-02-2011 

b) Sport Clube Beira-Mar vs Portimonense Sporting Clube: 27-

02-2011 

 

En relación a la aplicación del cuestionario era esencial tomar una u otra 

decisión al nivel de a quien preguntar durante el partido de fútbol, optando 

es este caso por preguntar sólo a los aficionados del club visitado o 

anfitrión, es decir,  de la Associação Académica de Coimbra y del Sport 

Clube Beira-Mar. 
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La opción de aplicar el cuestionario en los partidos en casa de estos clubes 

se debe también al hecho de que, a priori, debería haber más afluencia de 

aficionados de los referidos clubes, es decir un mayor número de 

espectadores, además de que cabría esperar que estuvieran más dispuestos 

a participar en esta investigación. 

 

Sobre el número total de espectadores en el estadio, y en base a cifras 

oficiales publicadas por la Liga Portuguesa  de Fútbol Profesional (LPFP) en 

la página web: www.lpfp.pt (04/04/2011 a las 16h37), podemos afirmar lo 

siguiente para cada uno de los dos partidos considerados: 

 Académica vs Beira-Mar: 3.286 espectadores 

 Beira-Mar vs Portimonense: 2.165 espectadores 

 

Desde un punto de vista práctico y operacional también debemos hacer 

también referencia al número total de cuestionarios válidos que 

conseguimos en los dos partidos, siendo este total de 278 cuestionarios con 

la siguiente distribución: 

 Académica vs Beira-Mar: 142 cuestionarios 

 Beira-Mar vs Portimonense: 136 cuestionarios 

 

Por último tomamos la decisión de centrar nuestro análisis teniendo en 

cuenta al Patrocinador principal de cada club estudiado para este efecto, y 

en relación al impacto de su patrocinio, siguiendo una vez más las 

metodologías propuestas por (Tsiotsou y Alexandris, 2007) y (Alexandris,  

Tsaousi y James, 2007) y (Sá, 2004). 
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4.2.2. Construcción del Cuestionario 

 

La metodología que seguimos en la construcción de nuestra herramienta de 

medición [cuestionario] se basó en un análisis preliminar referente a los 

estudios de instrumentos ya existentes. 

 

El cuestionario comienza con una parte introductoria compuesta por dos 

preguntas de filtrado, en función de la muestra que buscamos, es decir, 

para determinar si el individuo es aficionado del Sport Clube Beira-Mar o de 

la Associação Académica de Coimbra, así como para determinar si tiene  

menos 15 años. Estos serán dos requisitos para seguir o no adelante con la 

entrevista. 

 

La sección 1 del cuestionario se centró en la obtención de datos sobre la 

implicación de los aficionados con su club (Sport Clube Beira-Mar / 

Associação Académica de Coimbra) y con el fútbol en general. En esta 

misma sección, adaptado del trabajo desarrollado por (Tsiotsou y 

Alexandris, 2007) pretendemos comprender entonces los referidos tópicos, 

adoptando la escala de Likert a efectos de su medición (1 a 7, en donde el 1 

es para "total desacuerdo" y el 7 para "total acuerdo"). 

 

Teniendo en cuenta los objetivos definidos, incluimos en la sección 2 - 

basado en el cuestionario desarrollado por (Tsiotsou y Alexandris, 2007) 

como una herramienta elemento específico para evaluar la memoria, la 

percepción y las intenciones de comportamiento de los aficionados a los 

patrocinadores del club (Sport Clube Beira- Mar / Associação Académica de 

Coimbra). 

 

En relación a las cuestiones relativas a la recomendación, estas fueron 

adaptadas a partir del trabajo desarrollado por (Alexandris,  Tsaousi y 



Resumen 

XL 

 

James, 2007). Esta sección se inicia con dos preguntas sobre la evaluación 

del recuerdo espontáneo en relación al patrocinador principal del club. La 

primera pregunta es incluso la siguiente: Quién es el patrocinador principal 

del (Sport Clube Beira-Mar/Associação Académica de Coimbra)? La segunda 

pregunta tiene que ver con la identificación del dicho patrocinador. A partir 

de estas preguntas, todas restantes se relacionan con el patrocinador 

principal. 

 

Inicialmente, a los encuestados se les pedía que clasificaran a la empresa 

caracterizada como patrocinadora principal y a sus productos, para a 

continuación seguir con ocho afirmaciones referentes a las motivaciones, 

percepciones y actitudes de los espectadores hacia el patrocinador. 

 

Al igual que en la sección 1, se optó por utilizar la escala de Likert para 

medir las respuestas, con las categorías de respuesta de 1 a 7 (en donde el 

1 es para "total desacuerdo" y el 7 para "total acuerdo"). 

 

Por último, hemos incluido la sección 3 - basada en el cuestionario 

desarrollado por (Sá, 2004), con el objetivo de caracterizar a los 

espectadores entrevistados. En relación a los componentes demográficos de 

la muestra tuvimos en cuenta en nuestra búsqueda de información las 

variables sexo y edad,  mientras que desde el punto de vista 

comportamental propusimos tres preguntas de elección múltiple para 

evaluar la frecuencia de asistencia a los partidos, si eran o no  socios del 

club y, por último, si tenían un abono para la temporada. 

 

4.2.3. Pre-test 

 

La aplicación del cuestionario construido de acuerdo con los supuestos 

anteriores se hizo sólo después de un pre-test para evaluar la claridad de 
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las preguntas, la consistencia del instrumento y el tiempo medio de 

respuesta. El referido pre-test prueba preliminar se celebró el 21 de enero 

2011 durante una clase en el IPAM - Instituto Portugués de Administração 

de Marketing -  con estudiantes de la Licenciatura del curso de Gestión de 

Marketing. Treinta y dos alumnos testaron el instrumento de medición, en 

donde ocho hicieron el papel de entrevistadores y veinticuatro de  

entrevistados. 

 

4.2.4. Aplicación 

 

Después de la definición de toda la componente teórica de esta 

investigación, concretamente en lo que se refiere al tema de investigación, 

las hipótesis, a la metodología y al instrumento de medida (cuestionario), 

presentamos nuestro proyecto a seis clubes de la I División Portuguesa. 

Esta presentación se hizo durante la primera semana de enero de 2011, 

habiendo obtenido respuestas casi inmediatas de dos clubes (SC Beira-Mar 

y Associação Académica de Coimbra) que encajaban perfectamente dentro 

de la muestra considerada y de los objetivos del proyecto de doctorado. 

 

Bajo este supuesto, se continuó con una presentación más detallada, 

poniendo de relieve el concepto, la ideología y los métodos a emplear en el 

ámbito del trabajo de investigación que queríamos hacer, durante un 

partido del equipo profesional de cada uno de los clubes. Pusimos de 

manifiesto también nuestras necesidades de colaboración por parte de los 

dos clubes y los beneficios que este estudio podría proporcionarles. 

 

De una forma resumida y sintética fue fundamental, por parte de cada club, 

conseguir una autorización formal, unas credenciales como equipo de 

investigación y la disponibilización de condiciones especiales para la 

realización del estudio sobre el terreno, particularmente en lo que se refiere 

a la información a los equipos de seguridad y de control interno de acceso al 

estadio. 
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En relación a los beneficios del estudio para los clubes, pusimos en 

evidencia el hecho de que, después de la finalización del estudio, estarían 

disponibles los resultados finales, que podrían ser indicadores importantes 

de la gestión de la actividad de patrocinio, tanto desde el punto de vista del 

club como desde el punto de vista del patrocinador. 

 

El proceso se desarrolló a partir de la aceptación oficial por parte de los dos 

clubes (Sport Clube Beira Mar y Associação Académica de Coimbra), y del 

nombramiento de un interlocutor directo por parte de cada club que facilitó 

la operacionalización de todo el proceso. Después de esta fase, se ajustaron 

todos los detalles, concretamente la calendarización y los horarios, y la 

forma y los lugares de recogida de los datos. Todas estas decisiones se 

adoptaron de acuerdo a la tipología de los estadios y al perfil típico de 

comportamiento de los aficionados. 

 

En otro contexto se procedió también al proceso de reclutamiento y 

formación del equipo de investigación (entrevistadores). El núcleo para 

dicho reclutamiento lo constituyó el universo de los estudiantes  del 

Instituto Portugués de Administração de Marketing de Aveiro (Licenciaturas 

de Gestión de Marketing y de Ciencias del Consumo). En este contexto, fue 

posible formar un equipo de 14 entrevistadores debidamente capacitados y 

motivados, que han llevado a cabo todos los procedimientos operativos 

necesarios para la recogida de datos (mediante cuestionario). 

 

El día 6 de febrero 2011 aplicó el cuestionario en el partido jugado en casa 

de la Associação Académica de Coimbra, habiendo asistido al partido un 

total de 3.286 espectadores, y  habiendo sido cumplimentados 142 

cuestionarios. El día 27 de febrero fue el momento elegido para recoger 

datos en el partido en casa del Sport Clube Beira-Mar, al que asistieron 

2.165 espectadores, habiéndose cumplimentado en este caso 136 

cuestionarios. En total se obtuvieron 278 cuestionarios. 

 

La metodología adoptada fue la misma en ambos partidos. A las 13.00 

horas nos reunimos con el equipo de encuestadores para llevar a cabo las 
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últimas simulaciones, hacer las últimas aclaraciones y ajustar los últimos 

detalles. 

 

El proceso de recogida de datos se inició a las 14,00 horas y concluyó a las  

15,55, sólo cinco minutos antes del comienzo del partido. Esta decisión se 

tomó de acuerdo con ambos clubes, dado que, en principio, este periodo 

coincidiría con aquél en el que los aficionados tendrían más disponibilidad 

para responder al cuestionario. Como consecuencia de esta opción 

comprobamos una mayor predisposición a responder entre las  14,45 y las 

15,45. 

 

La aplicación del cuestionario se llevó a cabo exclusivamente en los 

alrededores del estadio, en concreto al lado de las puertas de entrada. El 

estudio se realizó en su totalidad fuera del recinto de juego, teniendo 

presente como referencia la necesidad de no influir en el recuerdo 

espontáneo de los aficionados sobre los patrocinadores. 
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5. Análisis de Resultados 
 

5.1. Técnicas de análisis 

 

Como punto de partida en el análisis de los resultados de la aplicación del 

instrumento de medida previamente diseñado, se llevó a cabo un análisis 

descriptivo para caracterizar la muestra. 

 

A continuación, con el objetivo de reducir el número de variables en el 

estudio sin una pérdida significativa de información se llevó a cabo un 

Análisis Factorial de Componentes Principales. 

 

Este método es un procedimiento estadístico que permite transformar un 

conjunto de variables iniciales correlacionadas entre sí  en otro conjunto con 

menos variables, llamadas Componentes Principales, que son el resultado  

de ciertas combinaciones lineales de las variables iniciales, facilitando la 

interpretación de los datos (Pestana y Gageiro, 2005). 

 

Las variables: Percepción, Recomendación, Intención de Compra, 

Implicación con el Club e Implicación con el Fútbol,  se dedujeron a partir 

de la media aritmética de las variables iniciales (ítems 1 a 9 y 12 a 19). 

 

Para evaluar si el Análisis Factorial podía considerarse apropiado,  tal como 

se verificó, utilizamos el análisis estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y 

el test de esfericidad de Bartlett. 

  

En la siguiente etapa con el fin de confirmar las hipótesis planteadas en este 

trabajo (H1 a H12), se recurrió al Análisis de la Varianza Univariante 

(ANOVA). Los supuestos para la aplicación de este análisis son los de la 

normalidad de las observaciones dentro de cada grupo y los de la igualdad 

entre las varianzas de cada grupo (homocedasticidad). 

 

En esta investigación no había necesidad de verificar estos supuestos, ya 

que el número de elementos en cada grupo era elevado (lo que supone la 

no normalidad no restrictiva) y porque el número de observaciones en cada 
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grupo era similar, lo que supone que dicho análisis es robusto frente a 

eventuales violaciones de la homocedasticidad (Pestana y Gageiro, 2005). 

 

El nivel de significación utilizado en este estudio fue α = 0,05. Los 

resultados se consideraron, por tanto,  significativos para p <α = 0,05. 

  

Por último, para confirmar las hipótesis formuladas en H4, H8 y H12 en 

nuestra investigación, se recurrió al cálculo del coeficiente de correlación de 

Spearman. Este coeficiente mide la intensidad de la relación entre variables 

ordinales, oscilando entre -1 y 1. Cuanto más cerca se está de estos 

extremos (-1 y +1) mayor es la asociación lineal entre las variables 

(Pestana y Gageiro, 2005). 

 

5.2. Análisis factorial y propiedades psicométricas 

 

Para llevar a cabo una evaluación de la validez relativa al Análisis Factorial 

exploratorio se utilizó el criterio KMO y el test de esfericidad de Bartlett. 

 

Para los instrumentos de medición que medían la Percepción, la Intención 

de Compra y la Recomendación, los valores de adecuación para el índice 

KMO fueron, respectivamente, de 0,668 (razonable, Kaiser), 0,752 (medio, 

Kaiser) y 0,500 (malo, Kaiser). Esto indica que el Análisis Factorial de 

Componentes Principales es viable. 

 

El test de esfericidad de Bartlett presentó valores adecuados para cada uno 

de los instrumentos de medida (p = 0,000 <0,001) por lo que se pudo  

concluir que las variables son correlacionables. 

  



Resumen 

XLVI 

 

Tabla 1: Análisis Factorial: Percepción, Recomendación e Intención de Compra 

 

Ítem 

Cargas 

factoriales 

α de 

Cronbach 

% Varianza 

Total 

Explicada 

Percepción 

12. Tengo una actitud positiva en relación al 
patrocinador principal y a sus productos, debido 
al patrocinio de mi club 

0,869  
 
 

0,780 

 
 
 

69,63% 13. El patrocinio de mi club mejora mi percepción 
sobre el patrocinador principal y sus productos 

0,871 

14. Debido a este patrocinio en particular me 
gustan más los productos del patrocinador 
principal 

0,758 

Intención de Compra 

15. Tomaré en consideración la compra de 
productos del patrocinador principal en el futuro 

0,943  
 

0,950 

 
 

90,78% 16. Voy a intentar comprar productos del 
patrocinador principal en el futuro 

0,969 

17. Voy a comprar seguramente productos del 
patrocinador principal en el futuro. 

0,950 

Recomendación  

18. Haré comentarios positivos en relación a los 
productos del patrocinador principal 

0,924  
 

0,918 

 
 

92,43% 19. Es probable que haga comentarios positivos 
en relación al patrocinador principal debido a este 
patrocinio 

0,924 

 

Para todas las escalas se obtuvo sólo un factor con una contribución 

máxima a la varianza. 

 

Percepción 

El resultado obtenido para el Alfa de Cronbach revela una fiabilidad 

razonable para esta escala (Gageiro y Pestana, 2005). Las cargas factoriales 

para cada uno de los ítems varía entre 0,758 y 0,871, manteniéndose los 

tres para esta escala. El factor resultante explica 69,63% de la varianza 

total. 

 

Intención de Compra 

El análisis de la fiabilidad del factor presentó un valor muy bueno para su 

utilización con la muestra (Pestana y Gageiro, 2005). Las cargas factoriales 

para de cada uno de los tres ítems varían entre 0,943 y 0,969, 
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manteniéndose los tres ítems para esta escala. El análisis factorial dio lugar 

a un factor que explica el 90,78% de la varianza total. 

 

Recomendación 

A semejanza de lo ocurrido para la escala de Intención de Compra la 

fiabilidad presentó un valor muy bueno. Los dos ítems que componen esta 

escala presentaron cargas factoriales de  0,924, manteniéndose ambos 

ítems. El factor resultante de este análisis explica el 92,43% de la varianza 

total. 

 

Para el instrumento de medida que mide el valor de la Implicación el valor 

de adecuación para el índice KMO fue de 0,869 (bueno, Kaiser). Esto indica 

que el Análisis Factorial de Componentes Principales puede llevarse a cabo. 

 

El test de esfericidad de Bartlett presentó un valor adecuado para este 

instrumento de medida (p = 0,000 <0,001) de manera que se pudo concluir 

que las variables son correlacionables. 
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Tabla 2: Análisis Factorial: Implicación con el Club y con el Fútbol 

Ítem 
Cargas 

factoriales 

α de 

Cronbach 

% Varianza 

Explicada 

Factor 1: Implicación con el club 

1. Me siento miembro de mi club 0,834 

0,797 31,92% 

2. Asumo a mi club como una parte importante de 

mi vida 
0,755 

3. Quiero que otros sepan que soy hincha de mi 

club 
0,692 

4. Creo que trabajo para el bien de mi club 0,717 

Factor 2: Implicación con el fútbol 

5. Asistir a partidos de fútbol es importante para 

mi 
0,604 

0,815 29,28% 

6. Asistir a partidos de fútbol es una de las 

actividades que más placer me da 
0,647 

7. El fútbol es una parte importante de mi vida 0,764 

8. La mayoría de mis amigos está, de cierta 

forma, relacionada con el fútbol 
0,673 

9. Para mí no hay otro deporte como el fútbol 0,776 

Varianza Total Explicada: 61,2% 

Alfa de Cronbach: 0,863 

 

Para la escala que mide la Implicación se obtuvo una solución factorial de 

dimensión 2, con una varianza total explicada del 61,2% y un coeficiente 

Alfa de Cronbach de 0,863, lo que revela una buena fiabilidad de la escala. 

 

Factor 1: Implicación con el club 

Este factor (ítems 1, 2, 3 y 4) reveló una fiabilidad razonable (Pestana y 

Gageiro, 2005) y explicó el 31,92% de la varianza total. Los ítems que 

constituyen este factor presentan cargas factoriales que oscilan entre 0,692 

y 0,834. 

 

Factor 2: Implicación con el fútbol 

Este factor agrupa los ítems 5, 6, 7, 8 y 9, con cargas factoriales que 

oscilan entre 0,604 y 0,776, explica el 29.28% de la varianza total y mostró 

una buena fiabilidad para su utilización con la muestra (Pestana y Gageiro, 

2005). 
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5.3. Contraste de Hipótesis 

 

5.3.1. Contraste de Hipótesis (H1, H5 y H9) - Diferencias en función del 

club al cual el aficionado está ligado sentimentalmente: Percepción, 

Recomendación e Intención de Compra 

 

 

Tabla 3: Percepción 

 N Media Desviación Típica 

Académica 142 5,17 2,009 

Beira-Mar 136 4,95 1,547 

Total 278 5,06 1,797 

 

El análisis de las medias muestra que los aficionados de la Académica 

presentan un nivel de Percepción superior al de los aficionados de Beira-

Mar. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa 

(F(1,276)=0,999, p=0,318>0,05). 

 

 

Tabla 4: Recomendación 

 N Media Desviación Típica 

Académica 142 5,43 1,997 

Beira-Mar 136 5,53 1,329 

Total 278 5,48 1,701 

 

 
El análisis de las medias muestra que los aficionados de la Académica 

presentan un nivel de Recomendación inferior al de los aficionados de Beira-

Mar. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa 

(F(1,276)=0,222, p=0,638>0,05). 
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Tabla 5: Intención de Compra 

 N Media Desviación Típica 

Académica 142 4,94 2,094 

Beira-Mar 136 4,95 1,477 

Total 278 4,94 1,815 

 

El análisis de las medias muestra que los aficionados de la Académica 

presentan un nivel de Intención de Compra idéntico al de los aficionados de 

Beira-Mar. El Análisis de la Varianza (ANOVA) vuelve a confirmar que no 

hay diferencias significativas (F(1,276)=0,006, p=0,939>0,05). 

 

5.3.2. Contraste de Hipótesis (H2, H6 y H10) - Diferencias en función de la 

frecuencia con la que el aficionado asiste a los partidos del club: 

Percepción, Recomendación e Intención de Compra 

 

 

Tabla 6: Percepción 

 N Media Desviación Típica 

Menos de 5 44 5,05 2,508 

Entre 5 e 10 67 4,70 1,706 

Entre 11 e 20 81 5,23 1,396 

Más de 20 86 5,19 1,763 

Total 278 5,06 1,797 

 

El análisis de las medias muestra que la mayor diferencia en el nivel de 

Percepción se produce entre los segmentos "Entre 5 y 10" y "Entre 11 y 20" 

(mayor para este último). Esta diferencia, sin embargo, no es 

estadísticamente significativa (F(3,274)=1,294, p=0,277>0,05). 
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Tabla 7: Recomendación 

 N Media Desviación Típica 

Menos de 5 44 5,43 1,972 

Entre 5 e 10 67 5,07 1,732 

Entre 11 e 20 81 5,66 1,468 

Más de 20 86 5,66 1,703 

Total 278 5,48 1,701 

 
El análisis de la media muestra que la mayor diferencia a nivel de la 

Recomendación se da entre los aficionados que asisten entre 5 y 10 

partidos por temporada y los que asisten más de 11 (mayor para estos 

últimos). Esta diferencia no es, sin embargo,  estadísticamente significativa 

(F(3,274)=1,963, p=0,120>0,05). 

 

 

Tabla 8: Intención de Compra 

 N Media Desviación Típica 

Menos de 5 44 5,08 1,974 

Entre 5 e 10 67 4,61 1,789 

Entre 11 e 20 81 5,08 1,657 

Más de 20 86 5,01 1,891 

Total 278 4,94 1,815 

 
El análisis de la media muestra que la mayor diferencia en el nivel de 

Intención de Compra se da entre los aficionados que asisten entre 5 y 10 

partidos por temporada y los que asisten menos de 5  y entre 11 y 20 

partidos  (mayor para estos últimos). Esta diferencia es,  sin embargo, 

estadísticamente significativa (F(3,274)=1,044, p=0,373>0,05). 
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5.3.3. Contraste de Hipótesis (H3, H7 y H11) - Diferencias en función del 

hecho de que el adepto sea socio del club: Percepción, 

Recomendación e Intención de Compra 

 

 

Tabla 9: Percepción 

 N Media Desviación Típica 

Si 153 5,19 1,638 

No 125 4,91 1,971 

Total 278 5,06 1,797 

 

El análisis de las medias muestra que los aficionados que son socios del club 

presentan  un nivel de Percepción superior a los que no lo son. Esta 

diferencia, sin embargo, no es estadísticamente significativa (F(1,276)=1,618, 

p=0,204>0,05). 

 

Tabla 10: Recomendación 

 N Media Desviación Típica 

Si 153 5,63 1,675 

No 125 5,30 1,720 

Total 278 5,48 1,701 

 
El análisis de las medias muestra que los aficionados que son socios del club 

presentan un nivel de Recomendación superior a los que no lo son. Esta 

diferencia, sin embargo, no es estadísticamente significativa (F(1,276)=2,681, 

p=0,103>0,05). 

 

Tabla 11: Intención de Compra 

 N Media Desviación Típica 

Si 153 4,98 1,833 

No 125 4,91 1,800 

Total 278 4,94 1,815 
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El análisis de las medias muestra que los aficionados que son socios 

presentan un nivel de Intención de Compra superior a los que no lo son 

(muy ligeramente). Esta diferencia no es, sin embargo, estadísticamente 

significativa  (F(1,276)=0,100, p=0,752>0,05). 

 

5.3.4. Contraste de Hipótesis (H4, H8  H12) Correlaciones con la 

implicación con el club: Percepción, Recomendación e Intención de 

Compra 

 

 

Tabla 12: Coeficientes de correlación Ró de Spearman 

 

Implicación con el club 

Percepción ,258
*
 

Intención de 

compra 
,169

*
 

Recomendación ,201
*
 

 

* Correlación significativa para un nivel de significación de 0,01 (bilateral) 

 

La Implicación con el Club tiene una relación positiva y significativa con las 

variables: Percepción, Intención de Compra y Recomendación, mostrando 

los mayores coeficientes en su relación con la Percepción y la 

Recomendación. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se verifica la existencia de correlación, 

lo que significa, estadísticamente, se confirman las hipótesis H4, H8 y H12, 

es decir, que la Implicación con el Club se correlaciona directamente con las 

variables dependientes de esta investigación, influyéndolas positivamente. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.1. Conclusiones 
 

En una primera aproximación a las conclusiones de este trabajo conviene 

señalar que los datos obtenidos y las respectivas conclusiones están 

directamente relacionados con nuestra muestra en este estudio (los 

aficionados del Sport Clube Beira-Mar y de la Associação Académica de 

Coimbra), siendo esta muestra representativa de la realidad existente en 

nuestro país (clubes pequeños, que compiten en la misma competición y en 

la misma región). 

 

En términos de este apunte conclusivo, presentamos los tópicos principales 

directamente relacionados con nuestra problemática de estudio y con las 

hipótesis definidas. 

 

En primer lugar hacemos referencia al hecho de que, aunque la mayoría de 

los aficionados  afirma conocer el nombre del patrocinador principal de su 

club, un elevado porcentaje (36,7%) muestra una ignorancia total en ese 

aspecto. 

 

Del mismo modo, verificamos que los encuestados mostraron dificultades 

para identificar el nombre del principal patrocinador del club, en nuestro 

caso, EFAPEL: Académica y DIATOSTA: Beira-Mar. 

 

Desde el punto de vista de la variable Implicación, comprobamos que la 

mayoría de los encuestados mostró un alto grado de Implicación con su club 

y con el fútbol en general. 

 

La correlación de la Implicación con el club con nuestras variables 

dependientes se confirmó positiva, es decir, se comprobó que la Percepción, 

la Intención de compra y la Recomendación están directamente 

relacionadas con una mayor o menor grado de Implicación con el club. Este 

tópico se corresponde con las hipótesis H4, H8 y H12. 
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En cuanto a la influencia de la variable Club en lo que se refiere a su 

impacto en la Percepción, la Intención de Compra y la Recomendación del 

Patrocinador y sus productos y servicios por parte de los aficionados, se 

constató que los espectadores afectos a la Asociación Académica de 

Coimbra presentaban índices de respuesta superiores a los del Sport Clube 

Beira-Mar. Sin embargo, en el análisis de este tópico,  los datos no se 

consideraron significativos desde el punto de vista estadístico. 

 

De acuerdo con el supuesto anterior, podemos concluir que la variable Club 

no tiene influencia sobre la Percepción, la Intención de Compra y la 

Recomendación. Este tópico corresponde a las hipótesis H1, H5 y H9. 

 

Analizando a continuación la influencia de la frecuencia de asistencia a los 

partidos en relación a nuestras variables dependientes, verificamos que, a 

pesar de que comprobaron hay algunas diferencias en términos de los 

intervalos de análisis previamente definidas, desde el punto de vista 

estadístico esta influencia no se mostró significativa. De este modo 

confirmamos que no se verifican las hipótesis relativas a esta variable. Este 

tópico se corresponde con las hipótesis H2, H6 y H10. 

 

Por último, en cuanto a la presentación definitiva de los tópicos conclusivos 

relacionados con nuestra hipótesis de investigación, tenemos los resultados 

relacionados con la variable  de Implicación específica (socio o no socio de  

un club). Los resultados para este nivel revelaron que, aunque los socios 

tienen dan un mayor índice de respuestas positivas a nivel de la Percepción 

de la Intención de Compra, y de la Recomendación, en comparación con los 

no socios, los valores obtenidos no son significativos en términos 

estadísticos, no confirmándose, por tanto, las hipótesis relacionadas con 

esta variable. Este tópico se corresponde con las hipótesis H3, H7 y H11. 

 

En resumen, como principal conclusión de esta investigación, teniendo en 

cuenta nuestra muestra, podemos decir que las variables independientes: 

Club, Frecuencia de Asistencia e Implicación Específica (Socio o No Socio del 

Club) no tienen una influencia que puede considerarse significativa, en 

términos de justificación estadística, a nivel de la Percepción, la Intención 
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de Compra y de la Recomendación. Por otro lado podemos afirmar, en base 

a la metodología científica que hemos utilizado,  que existe una correlación 

directa entre la Implicación (en sentido global) con el Club y las variables 

dependientes consideradas: Percepción, Intención de Compra y 

Recomendación. 

 

6.2. Límites de la Investigación 

 

El primer factor a considerar como límite objetivo de este estudio está 

directamente relacionado con el hecho de que este se ha llevado a cabo en 

Portugal, país en donde la actividad profesional en el área de los patrocinios 

tiene todavía poco tiempo de existencia. Tenemos que referir al respecto la 

ausencia de datos consolidados y de información relevante con la capacidad 

de soportar muchos de los tópicos del proceso metodológico. Este límite se 

acentúa aún más en el caso de las Organizaciones Deportivas que hemos 

elegido para el estudio (clubes de pequeña o media dimensión). 

 

Centrándonos ahora en los límites específicos de esta investigación 

conviene referir como punto de partida que esta investigación se desarrolló 

en el ámbito restringido de dos clubes, con características propias, ya al 

nivel de su propia organización como también en relación a las 

características de sus aficionados y de sus patrocinadores. 

 

No hay que olvidar también que el enfoque de la investigación se centró en 

un único patrocinador (patrocinador principal del club), afectando por tanto 

esta limitación al análisis de los resultados finales. 

 

Debe ser tenida en cuenta la metodología utilizada y la muestra 

considerada, junto con el hecho de que el estudio se llevó a cabo antes del 

inicio de un partido de fútbol,  lo que de alguna manera condiciona el índice 

y calidad de las respuestas, aunque, sin embargo, este es el planteamiento 

y la práctica habitual de los trabajos con el mismo objetivo del que 

presentamos. 

 



Resumen 

LVII 

 

Por último, conviene señalar que los datos que soportan esta tesis se basan 

en una recogida centrada en dos momentos específicos: el partido  

Académica - Beira-Mar y el partido Beira-Mar- Portimonense, y ello supone, 

por tanto, una limitación importante a considerar en el análisis de los 

resultados. 

 

6.3. Contribución a las Estrategias de Gestión de Marketing de los 

Clubes 

 

La primera contribución importante que esta investigación tiene para los 

Clubes de Fútbol profesional en Portugal, salvaguardando los referidos 

límites del estudio, está directamente relacionada con el potencial de la 

información recogida que, en su conjunto, se constituyen como una 

colección de importantes indicadores de la gestión. 

 

El hecho de que los encuestados tengan dificultades en la identificación del 

principal patrocinador de su club, debe servir de reflexión y reformulación 

de las estrategias de marketing, en el sentido de conseguir una mayor 

aproximación entre los mensajes del patrocinador y los aficionados del club. 

Y ya que el Club es el canal de comunicación de los referidos mensajes, 

creemos que es pertinente mejorar la forma y el modo en cómo éstos se 

difunden. 

 

Otra de las contribuciones se refiere a la necesidad de una nueva forma de 

abordar el ámbito de la elaboración de las ofertas de patrocinio por parte de 

los clubes,  ya que, a través de los resultados obtenidos, percibimos 

fácilmente que el elemento de mayor influencia es, sin duda, la implicación 

con el club, en comparación con la implicación específica (socio o no socio) 

y con la frecuencia de asistencia a los partidos. 

 

Del mismo modo, esta investigación ha puesto de manifiesto la necesidad 

urgente de cambiar la manera en como los Clubes definen el grado de 

implicación de los aficionados, ya que, en general y tradicionalmente, el 

indicador asociado al hecho de ser socio o no socio ha servido como forma 
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estándar de medición. De acuerdo con las conclusiones de este estudio, el 

número de socios de un club ya no tiene sentido, como argumento 

comercial, en el ámbito de los patrocinios. 

 

Por último, dado que el principal apunte conclusivo reveló que lo que más 

influye en la forma en cómo el patrocinio llega al espectador es 

precisamente su implicación con el club, juzgamos fundamental que los 

clubes apuesten por nuevas estrategias de aproximación y de implicación 

efectiva con sus aficionados. 

  

6.4. Futuras Líneas de Investigación 

 

Dado que este trabajo incide en un área de estudio amplia y rica en 

términos de oportunidades de investigación, hasta incluso por la escasez de 

trabajo realizados hasta el momento, pueden ser varias sus ramificaciones y 

derivaciones futuras. 

 

En primer lugar consideramos adecuado extender el ámbito de esta 

investigación a otras realidades deportivas tales como: Clubes, 

Competiciones, modalidades o Eventos Específicos. 

 

Al centrarse este estudio en dos Clubes de la I División Portuguesa 

consideramos también de gran interés la generalización de la aplicación de 

nuestra metodología  a todos los Clubes que participan en esa competición, 

recogiendo importantes informaciones comparativas en función de cada 

realidad específica. 

 

Recomendamos igualmente  que se puedan desarrollar nuevas 

investigaciones que utilicen más de un sólo patrocinador y no sólo al 

patrocinador principal del Club, intentando entender si sería o no 

beneficioso (rentable) invertir en la obtención de un estatuto principal o 

secundario. 
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La redefinición de algunos aspectos metodológicos, tanto en términos del  

muestreo como en términos de la recogida y procesamiento de datos, 

podría también producir nuevos enfoques y nuevos tópicos de análisis. 

 

Por último el aspecto temporal también podría ser considerado como base 

para una futura línea de investigación basada en la creación de paneles de 

opinión que periódicamente puedan medir la progresión de la eficiencia y  

eficacia de las acciones de patrocinio. 
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RESUMO 

 

Na actualidade, o acto de comunicar de forma diferenciada tem ganho 

preponderância enquanto solução no contacto com o consumidor. Neste 

âmbito, a actividade de patrocínio tem crescido de forma inequívoca. 

 

Este trabalho de investigação pretende avaliar o impacto do patrocínio em 

termos da percepção e do comportamento dos adeptos, tendo como 

referência o futebol profissional em Portugal. Neste sentido partimos de 

uma análise teórica sobre o Consumo e o Comportamento do Consumidor 

seguida de uma mesma acção em termos da abordagem do Contexto Social 

do Desporto, do Patrocínio Desportivo como Ferramenta de Comunicação e 

da Eficácia e Avaliação do Retorno do referido Patrocínio Desportivo. 

 

Definidos os objectivos, efectuamos um estudo que envolveu adeptos de 

dois clubes participantes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional com 

características similares em termos de dimensão, localização geográfica e 

médias de assistências. O referido estudo baseou-se na aplicação de um 

questionário a 278 adeptos da Associação Académica de Coimbra e do Sport 

Clube Beira-Mar no decorrer da época desportiva 2010/2011. 

 

O referido questionário foi utilizado no sentido de avaliar a influência das 

variáveis independentes - Clube, Envolvimento com o Clube, Frequência de 

Assistência aos Jogos, Envolvimento Específico (Sócio ou Não Sócio) em 

termos do impacto do patrocínio junto dos adeptos, nomeadamente em 

termos das variáveis dependentes consideradas: Percepção, Intenção de 

Compra e Recomendação. Os resultados obtidos confirmam uma correlação 

entre o Envolvimento com o Clube e as três variáveis dependentes, o 

mesmo não se verificando com as restantes variáveis independentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MARKETING DESPORTIVO, PATROCÍNIO, 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR, PERCEPÇÃO, INTENÇÃO DE COMPRA, 

RECOMENDAÇÃO 
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ABSTRACT 

 

Currently, the act of communicating in a different way has gained 

prominence as a solution in contact with the consumer. In this context, the 

sponsorship has grown unequivocally. 

 

This research aims to assess the impact of sponsorship in terms of 

perception and fans behavior, with reference to professional football in 

Portugal. In this sense, we start from a theoretical analysis on Consumption 

and Consumer Behavior, followed by the same action in terms of addressing 

the Sport Social Context, the Sports Sponsorship as a Tool for 

Communication and Assessment of Effectiveness and the Return of the 

Sports Sponsorship said. 

 

Defined objectives, we conducted a study involving supporters of two clubs 

participating in the Portuguese Professional Football League with similar 

characteristics in terms of size, geographic location and average assists. 

The study was based on the application of a questionnaire to a 278 

supporters of the Associação Académica de Coimbra and the Sport Clube 

Beira-Mar in the course of the season 2010/2011. 

  

This questionnaire was used in order to evaluate the influence of 

independent variables - Club, Involvement with the Club, Frequency 

Assistance Games, Specific Involvement (Member or Non-Member) in terms 

of the impact of sponsorship among supporters, particularly in terms of 

dependent variables considered: Perception, Purchase Intention and 

Recommendation. The results confirm a correlation between involvement 

with the Club and the three dependent variables, the same was not 

observed with the other independent variables. 

  

KEYWORDS: SPORTS MARKETING, SPONSORSHIP, CONSUMER BEHAVIOR, 

PERCEPTION, PURCHASE INTENTION, RECOMMENDATION 
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RÉSUMÉ 

 

Actuellement, l'acte de communiquer d'une manière différente a gagné en 

importance en tant que solution en contact avec le consommateur. Dans ce 

contexte, le sponsoring a connu une croissance sans équivoque. 

 

Cette recherche vise à évaluer l'impact du sponsoring sur le plan de la 

perception et le comportement des fans, en se référant au Football 

Professionnel au Portugal. En ce sens, nous partons d'une analyse théorique 

sur la consommation et le comportement du consommateur suivie par la 

même action en termes d'aborder le contexte social du sport, le sponsoring 

sportif comme un outil de communication et de l'évaluation de l'efficacité et 

le retour du Sponsoring Sportif dit. 

 

Objectifs définis, nous avons mené une étude impliquant des partisans des 

deux clubs participant à la Ligue Portugaise de Football Professionnel avec 

des caractéristiques similaires en termes de taille, l'emplacement 

géographique et la moyenne des passes. L'étude a été basée sur 

l'application d'un questionnaire à 278 partisans de l’Associação Académica 

de Coimbra et le Sport Clube Beira-Mar, au cours de la saison 2010/2011. 

  

Ce questionnaire a été utilisé afin d'évaluer l'influence des variables 

indépendantes - Club, l'implication avec le Club, Fréquence Jeux concours 

impliquant spécifiques (membres ou non membres) en termes de l'impact 

du sponsoring entre les supporters, notamment en termes de considéré 

comme variables dépendantes: Perception, Intention d 'Achat et la 

recommandation. Les résultats confirment une corrélation entre la 

participation avec le club et les trois variables dépendantes, le même n'a 

pas été observée avec les autres variables indépendantes. 

 

MOTS-CLÉS: MARKETING DU SPORT, SPONSORING, COMPORTEMENT DU 

CONSOMMATEUR, PERCEPTION, INTENTION D’ACHAT, RECOMMANDATION  
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1. Introdução  
 

1.1. O patrocínio desportivo como ferramenta de comunicação  

 

O actual cenário de competitividade entre empresas e organizações veio 

introduzir uma importância acrescida na forma como estas comunicam com 

os seus mercados. De um modo geral, a necessidade de assumir um 

posicionamento diferenciado e de comunicar de forma eficaz veio fazer com 

que se tenha desenvolvido uma enorme diversidade de formas e de meios 

de comunicação.  

 

No sentido de comunicar com o consumidor, é essencial desenvolver 

esforços ao nível da mensagem, bem como no veículo que a fará circular. A 

publicidade, enquanto forma tradicional de veiculação de mensagens, tem 

sido amplamente utilizada por empresas e organizações, e 

consequentemente, sempre se assumiu como meio prioritário, utilizando a 

televisão, a rádio e a imprensa. 

 

O cenário seria ideal, se a massificação progressiva (ao longo dos tempos) 

da publicidade não tivesse levado a que a eficácia desta fosse sendo cada 

vez menor, facto que veio impulsionar o surgimento de formas alternativas 

de comunicação.  

 

Neste contexto, a possibilidade que o patrocínio desportivo apresenta de 

adequar a mensagem relativa aos produtos e serviços de uma empresa a 

um segmento de mercado com características coincidentes com esses 

mesmos produtos e serviços fez com que este tivesse uma aceitação 

generalizada.  

 

Pela sua enorme diversidade, o desporto tem uma elevada atractividade 

para servir de veículo comunicacional para todo o tipo de empresas. Em 

primeiro lugar pela enorme variedade de modalidades existentes, passíveis 

de se compatibilizarem com vários sectores de actividade distintos. Em 

segundo lugar, pela diversidade de eventos e quadros competitivos 

existentes que permite uma enorme flexibilidade de intervenção.  
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A experiência tem dito que o casamento entre o mundo empresarial e o 

desporto geralmente tem um final feliz – Francisto Neto in (Sá, 2004).  

 

Ainda no mesmo âmbito (Bennett, Cunningham e Dees, 2006) dizem-nos o 

seguinte: “O Patrocínio do desporto é de longe o instrumento de 

comunicação de marketing mais popular, pois o desporto oferece uma alta 

visibilidade, uma extensiva cobertura por parte da televisão e da imprensa, 

e a capacidade de atrair uma ampla amostra da população, bem como 

servir nichos específicos, permitindo ainda, eliminar barreiras culturais. 

Determinados desportos, quando tidos como alvos para a realização de um 

patrocínio, são considerados mais populares do que outros, com o futebol e 

os desportos motorizados dominando a grande maioria dos gastos.”. 

 

O desporto tem-se assumido como veículo de excelência da actividade de 

patrocínio, tendo-se sobreposto a outras áreas potenciais, nomeadamente a 

música, a moda, a cultura ou o cinema. O desporto Português revela-nos 

que o futebol proporciona elevados níveis de visibilidade aos 

patrocinadores, sendo muito abrangente, mas simultaneamente muito 

dispendioso para os patrocinadores, embora os preços tenham sofrido 

algum abrandamento. Apesar da referida supremacia do futebol, as 

empresas podem optar por uma lógica de diferenciação, actuando a título 

de exemplo, noutras modalidades.  

 

Se quisermos adoptar uma estratégia baseada nos desportos emergentes, 

podemos optar por patrocinar desportos praticados na praia como o 

voleibol, basquetebol, andebol ou rugby; ou pelos desportos de carácter 

radical como o surf, bodyboard, parapente, pára-quedismo, skate ou btt; 

pelos desportos de aventura como a escalada, orientação, montanhismo ou 

rafting; ou ainda pelos desportos relacionados com a melhoria da imagem 

corporal como o fitness, hidroginástica ou o halterofilismo. Numa outra 

perspectiva podemos identificar desportos relacionados com determinados 

valores como o rugby, muitas vezes associado ao respeito e à 

honorabilidade; o basquetebol, associado ao planeamento e à estratégia; ou 

o desporto adaptado, relacionado com a solidariedade e a sociabilidade.  
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Outra opção de patrocínio poderá ainda passar pelo envolvimento com 

determinado tipo de desportos com elevado potencial de visibilidade. 

Vejamos o exemplo dos atletas envolvidos no ciclo olímpico: uma empresa 

que patrocine estes atletas estará a envolver-se com o grupo dos melhores 

atletas do país, associando-se a um conceito vencedor.  

 

Por outro lado a possibilidade de um patrocinador se associar a um evento 

desportivo permitir-lhe-á ligar a sua imagem a determinados eventos que 

lhe permitem atingir objectivos específicos. Veja-se o caso das empresas 

patrocinadoras do Mundial de Futebol na África do Sul 2010: é clara a 

intenção de se associarem a um evento desportivo de referência, com 

objectivos relacionados com o aumento de notoriedade e do seu volume de 

vendas através de uma associação positiva com o consumidor. 

  

Novos desafios se colocam às organizações desportivas, fruto da actual 

conjuntura. No âmbito da sua forma, temos por um lado sociedades 

desportivas privadas cuja perspectiva é o lucro e a obtenção de benefícios 

financeiros, por outro lado, temos clubes e associações presas a um modelo 

ultrapassado e com dificuldades claras de sobrevivência, e que assentam 

genericamente em problemas de natureza económica. Foi precisamente 

neste contexto que, a actividade de patrocínio, começou a ganhar 

importância, tendo consolidado a sua posição nos últimos anos. 

 

Um elemento marcante do processo de gestão desportiva na actualidade 

está directamente relacionado com a utilização do desporto enquanto 

ferramenta de marketing, essencialmente na sua vertente de promoção de 

bens e serviços junto dos consumidores. O uso do desporto como suporte 

de comunicação assume hoje um protagonismo de tal ordem que é preciso 

conhecer e compreender.  

 

1.2. Justificação do tema  

 

O patrocínio é, na sua essência, uma acção corporativa, que vai de encontro 

a uma diversidade de necessidades que uma organização tem de se afirmar 



Introdução 

84 

 

no mercado onde actua. São esses objectivos corporativos que devem ser 

demonstrados ao potencial patrocinador no sentido de se avaliarem as 

probabilidades de uma acção de patrocínio se tornar rentável (Mullin; Hardy 

e Sutton, 2004).  

 

A visão que as pessoas têm do patrocínio varia em função dos respectivos 

mercados. Em Portugal, a percepção que as pessoas têm do patrocínio está 

ainda muito relacionada com a ajuda ao amigo do amigo, ou seja, o 

patrocínio é visto como um custo e não como um investimento, muito por 

culpa dos decisores empresariais e dos dirigentes desportivos é certo, mas 

é esta ideia que urge alterar.  

 

A actividade de patrocínio sempre teve uma conotação diversificada, sendo 

a relação entre patrocinador e patrocinado, uma união com contornos pouco 

definidos em Portugal e cujas fronteiras se apresentam muitas vezes como 

dúbias.  

 

Pese embora o referido anteriormente, patrocínio é um dos elementos mais 

importantes no desenvolvimento do desporto dos nossos dias. Sabemos que 

sem ele, um número significativo de Organizações Desportivas já teria 

encerrado e a maioria dos eventos desportivos muito provavelmente não 

ser realizariam. 

  

Segundo (Schwarz and Hunter, 2008): “podemos destacar a importância do 

patrocínio no sentido de tornar lucrativos, torneios e campeonatos, através 

da sua potencialidade de exposição nos media e da exploração de 

publicidade relacionada com evento.”. 

 

Durante os últimos cinquenta anos o patrocínio tem-se assumido como uma 

das principais fontes de receitas dos clubes e organizadores de eventos 

desportivos, independentemente da sua dimensão.  

 

Segundo (Koo et all., 2006): “Os investimentos das empresas em 

patrocínios aumentaram rapidamente nas últimas décadas”. 

 



Introdução 

85 

 

No sentido de confirmar esta ideia podemos ainda recorrer aos indicadores 

referenciados por (Carrillat et all., 2005): “As despesas com patrocínios 

aumentaram em todo o mundo desde $2 biliões em 1984 até $28 biliões em 

2004”, e ainda aos indicadores referidos por (Seguin et all., 2005): “Na 

Europa tem sido relatado que em 2004 foram investidos $7,4 biliões em 

programas de patrocínio”. 

 

Do ponto de vista dos indicadores podemos aprofundar ainda mais o nosso 

estudo através de (Howard, 2005) que nos diz o seguinte: “globalmente, as 

empresas aumentaram os seus investimentos em patrocínio desportivo 

entre 2003 e 2005 numa percentagem de 29%.”. 

Recorrendo a dados mais recentes, podemos destacar o estudo elaborado 

pela empresa Reuters, apresentado pelo site especializado em Marketing e 

Gestão na área do futebol (www.futebolfinance.com) que nos diz o 

seguinte: “Segundo informação da Reuters, o valor total das receitas de 

patrocínio nas camisolas das 5 maiores ligas Europeias (Inglaterra, 

Espanha, Itália, Alemanha e França) caiu 2,6% para os 365 milhões de 

Euros na temporada de 2009/10. Em termos de média de receitas 

provenientes de patrocínios nas camisolas, os clubes da Bundesliga 

continuam a liderar, sendo que em média cada clube arrecada cerca de 6,3 

milhões de Euros por ano neste género de patrocínio, o que significa um 

aumento de 5% em relação à temporada anterior. Estes valores significam 

também que a Bundesliga bate mais uma vez a Premier League Inglesa, 

uma vez que os clubes ingleses registam uma média de 4,8 milhões de 

Euros em patrocínios nas camisolas, uma queda de 10% em relação à 

temporada de 2008/09.” (http://www.futebolfinance.com/media-de-

receitas-dos-patrocinios-nas-camisolas-0910 em 25/02/2001 ás 15h52) 

 

Os referidos dados, enquadrando-se no cenário mundial actual reflectem a 

actividade de patrocínio nas 5 principais ligas europeias de futebol, 

precisamente, na Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França. 

 

http://www.futebolfinance.com/
http://www.futebolfinance.com/o-estado-financeiro-dos-clubes-da-premier-league
http://www.futebolfinance.com/media-de-receitas-dos-patrocinios-nas-camisolas-0910%20em%2025/02/2001%20ás%2015h52
http://www.futebolfinance.com/media-de-receitas-dos-patrocinios-nas-camisolas-0910%20em%2025/02/2001%20ás%2015h52
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No fundo tem sido a actividade de patrocínio, uma das principais garantias 

de desenvolvimento desportivo ao longo dos últimos tempos, tal como 

podemos ver de seguida. 

 

“Desde o maior evento desportivo mundial, os Jogos Olímpicos, até à mais 

pequena prova de carácter amador, qualquer agente desportivo se habitou 

a equacionar os patrocinadores como alguém que os pode ajudar na 

realização das suas provas” (Sá, 2004).  

 

Num plano inverso, também os patrocinadores rapidamente perceberam 

que a associação ao desporto, nomeadamente a clubes, atletas ou eventos, 

poderia ser altamente vantajosa no âmbito das suas actividades de 

marketing.  

 

Pese embora se torne inquestionável o crescimento da actividade de 

patrocínio desportivo à escala mundial, sempre houve e continua a haver 

um aspecto de difícil compreensão para patrocinadores e patrocinados: qual 

a verdadeira eficácia do patrocínio desportivo?  

 

À medida que vai ganhando preponderância em relação às restantes formas 

de comunicação, nunca o patrocínio das actividades desportivas conseguiu 

provar de forma inequívoca a sua eficácia nem a sua verdadeira influência 

nos consumidores, ou seja, nem patrocinadores nem patrocinados 

conseguiram até a momento desenvolver formas ou ferramentas de 

avaliação de retorno consensuais, quer do ponto de vista da prático, quer 

do ponto de vista académico. 

 

A comunidade científica, os agentes desportivos e o mundo empresarial 

carecem de provas capazes de confirmar a efectividade das acções de 

patrocínio. Se centramos o nosso raciocínio nos agentes desportivos, 

facilmente podemos entender a necessidade de saber mais sobre esta 

matéria, dado tratar-se de uma das principais fontes de financiamento 

actual deste tipo de organizações. Do lado empresarial, torna-se 

fundamental perceber e comparar as várias soluções de comunicação 

disponíveis para que se possam maximizar os resultados pretendidos.  
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(Christensen, 2006) confirma-nos o que anteriormente dissemos ao referir 

que: “os estudos realizados no âmbito da avaliação do patrocínio estão 

ainda num estágio inicial, devido à falta de modelos teóricos que consigam 

explicar o processo de tomada de decisão do consumidor.” 

 

Por sua vez (Papadimitriou, 2008) alinha pelo mesmo apanágio dizendo-nos 

o seguinte: “surpreendentemente, a pesquisa é escassa ao nível do 

patrocínio empresarial, bem como em relação à sua importância enquanto 

recurso estratégico e instrumento de gestão da marca.”. 

 

(Dees et all, 2008) vão mais longe e advogam a necessidade de se 

incrementar o número e variedade de estudos no âmbito do patrocínio, 

facto que vem sustentar a elaboração deste trabalho: “Devido ao facto do 

patrocínio se ter tornado uma forma amplamente utilizada de comunicação 

de marketing, é necessário, no sentido de melhorar continuamente, estudar 

este fenómeno, num esforço para determinar o seu impacto sobre os 

consumidores, bem como as suas percepções sobre os patrocinadores e os 

seus produtos e serviços.”. 

 

Torna-se também evidente que, apesar de ser ainda escassa a transferência 

de conhecimentos validos no sentido de uma melhoria da prática da 

actividade de patrocínio, verificam-se algumas contribuições do meio 

académico, sendo que o campo por explorar se afigura vasto e de enorme 

dimensão, tal como nos referem (Goldman e Johns, 2009): “O negócio do 

desporto, incluindo o patrocínio de eventos desportivos, é uma área rica e 

vasta para a actividade académica. É também uma área que tem sido 

dominada pelas contribuições provenientes dos países desenvolvidos”. 

 

1.3. Objectivos do estudo  

 

A génese ideológica deste estudo está directamente relacionada com a 

forma como o patrocínio desportivo influencia os espectadores. Quando 

uma empresa se associa, através do patrocínio desportivo a uma 
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Organização Desportiva, torna-se fundamental perceber de que forma são 

influenciados os adeptos desse clube, nomeadamente ao nível da 

percepção, recomendação e intenção de compra em relação a essa mesma 

empresa e aos seus produtos.  

 

Para entender esta problemática, é fundamental identificar o modo como as 

intenções do patrocinador são percepcionadas por parte dos 

espectadores/adeptos.  

 

Pretendemos, através desta abordagem sobre o tema do patrocínio 

desportivo, avançar com uma contribuição no sentido do esclarecimento 

sobre a eficácia da actuação dos patrocinadores, mas fundamentalmente 

clarificar o verdadeiro impacto do patrocínio desportivo junto dos adeptos, 

em função do clube ao qual estão ligados sentimentalmente.  

 

Enquanto contribuição fundamental deste estudo para a melhoria do 

desempenho da actividade de Patrocínio, consideramos o seguinte princípio: 

Quanto maior for o conhecimento sobre o impacto do patrocínio desportivo, 

melhor preparados estarão os patrocinadores no sentido do planeamento e 

da implementação das suas estratégias. 

 

Paralelamente, o nosso objectivo passará igualmente por dotar as empresas 

de uma sustentação teórica e prática sobre os resultados que esta 

ferramenta de comunicação apresenta.  

 

1.4. Organização do estudo  

 

Do ponto de vista da organização deste estudo, partiremos numa primeira 

fase, de uma abordagem conceptual de modo a perceber as principais 

contribuições teóricas desenvolvidas até aos dias de hoje no âmbito da 

temática que iremos abordar.  

 

Numa fase posterior, iremos escutar os espectadores/adeptos dos clubes no 

sentido de percebermos de que forma são estes influenciados pelas acções 
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de patrocínio levadas a cabo pelos Patrocinadores na sua relação com os 

Clubes. 

 

Perante o que dissemos, no sentido de compreender os fundamentos que 

estiveram na base desta investigação, torna-se fundamental a total 

compreensão, quer dos conteúdos quer da forma como se apresentam 

encadeados de forma sequencial.  

 

Na nossa perspectiva, consideramos os seguintes tópicos gerais, no sentido 

da abordagem sobre a influência do patrocínio desportivo no 

espectador/adepto:  

 

5- O consumo e o comportamento do consumidor,  

6- O contexto social do desporto  

7- O patrocínio desportivo enquanto ferramenta de marketing 

8- A Eficácia e Avaliação do Retorno das Acções de Patrocínio 

 

O estudo do Consumo e do Comportamento do Consumidor torna-se 

fundamental na medida em que pretendemos perceber de que forma o 

Patrocínio desportivo influencia o espectador. Do ponto de vista geral, os 

estudos realizados nos últimos anos sobre este assunto revelam-nos que o 

acto de consumo tem sofrido alterações profundas, sendo usuais os ciclos 

de mutação em função de uma determinada moda ou de uma determinada 

tendência. 

 

Sabemos também acerca do comportamento do consumidor, que este é 

influenciado por varáveis internas e externas, sendo fundamental perceber 

os efeitos potenciais que essas mesmas variáveis poderão ter no acto de 

consumo. 

 

Outra das vertentes a estudar no âmbito do comportamento do consumidor, 

será precisamente o processo de tomada de decisão, sendo que este se 

desenvolve segundo um modelo dividido em várias fases, fases essas que 

são alvo de estudo permanente por parte dos gestores de marketing. 
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Se o nosso objectivo passa pela abordagem exclusiva do patrocínio ligado 

ao desporto, torna-se essencial estudar o sector desportivo. Hoje em dia, é 

tema usual de debate, a perspectiva do desporto na óptica do negócio. 

 

Nesta perspectiva, teremos de olhar para o adepto, também na óptica do 

consumo, dado que este é alguém que consome desporto. Esta nova 

perspectiva obriga-nos a reflectir sobre a forma como o marketing tem sido 

aplicado à realidade desportiva, dado que existem diferenças significativas, 

comparativamente à realidade empresarial. 

  

Em termos da revisão da literatura, faremos ainda a abordagem do 

patrocínio desportivo enquanto ferramenta de comunicação. Neste âmbito, 

apresentaremos o conceito, os objectivos das acções de patrocínio, as suas 

diferentes formas de aplicação e a descrição das alternativas existentes ao 

patrocínio desportivo. 

  

Através da pesquisa preliminar que foi feita, retemos a informação de que 

existem inúmeras ferramentas de avaliação das acções de patrocínio, quer 

no âmbito académico, quer no âmbito das empresas que prestam este 

serviço, sendo que no entanto ainda nenhuma delas reuniu consenso 

favorável por parte de quem patrocina. Neste sentido incluímos também 

uma abordagem à eficácia e avaliação do retorno. 

 

Um dos elementos que também ficamos a conhecer, tem a ver com o facto 

de estas ferramentas terem pouco foco ao nível da compreensão do tipo de 

atitudes que os adeptos adoptam em função da percepção das acções de 

patrocínio. 

 

Tendo como objectivo reflectir sobre a influência do patrocínio desportivo no 

adepto, decidimos escutar precisamente os referidos adeptos, tendo optado 

no caso por estudar dois concorrentes de um mesmo mercado (zona centro 

de Portugal), precisamente os adeptos da Associação Académica de 

Coimbra e do Sport Clube Beira-Mar.  
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No âmbito da nossa amostra pretendemos de forma objectiva, perceber de 

que forma as acções de patrocínio influenciam os adeptos, aplicando o 

nosso instrumento de medida (questionário) no âmbito de um jogo de 

futebol.  

 

1.5. Apresentação do problema 

 

A definição do problema, tal como desenvolvido mais a frente neste 

trabalho, foi resultado de todo o processo de investigação e recolha de 

dados. Apresentamos aqui as ideias principais a título introdutório. 

 

De acordo com o anterior pressuposto, resultado do trabalho de 

investigação realizado no âmbito da revisão bibliográfica e recolha de dos 

secundários, o problema central deste estudo consiste na identificação da 

forma como os adeptos são influenciados pelas acções de patrocínio 

desportivo. Após a identificação e o reconhecimento dos patrocinadores de 

um clube de futebol por parte dos adeptos, importa registar a forma como a 

mensagem é absorvida por estes últimos.  

 

Pretende-se avaliar o grau e a forma de influência do patrocínio desportivo 

nos adeptos, bem como concluir se o clube, o comportamento e o perfil do 

espectador influenciam a forma como percepcionam a mensagem. Neste 

contexto, a percepção, a recomendação e a intenção de compra 

assumem-se como variáveis dependentes e o clube, a frequência de 

assistência aos jogos e o tipo de relação com o clube surgem como 

variáveis independentes deste estudo. O tipo de relação com o clube será 

medido através de dois indicadores: envolvimento efectivo e o facto de o 

adepto ser ou não sócio do clube. 

  

1.6. Condicionantes  

 

A principal condicionante em Portugal, ao nível da abordagem da actividade 

de patrocínio, passa pela ausência de informação sistematizada e 
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devidamente fundamentada do ponto de vista científico, facto que nos levou 

a optar pelo Futebol Profissional.   

 

De facto surgiram recentemente alguns estudos relacionados com o 

patrocínio no futebol profissional, o que significa que, embora sendo 

escassa a informação, este sector assume-se como o menos problemático 

em comparação com as restantes áreas. 

 

Outra das áreas a ter em conta do ponto de vista da ausência de 

informação tem a ver com as restrições que os Clubes portugueses colocam 

no acesso a informações sobre as suas políticas, bem como, sobre as suas 

práticas. Esta postura por parte dos Clubes tornou-se ainda mais evidente 

quando confrontados com a possibilidade de se aplicar um questionário no 

âmbito de um jogo. 

 

Finalmente, não podemos esquecer que este estudo será aplicado como 

referimos, no Estádio, no âmbito de um jogo, em diferentes locais, e 

perante uma amostra heterogénea, o que implicará obrigatoriamente uma 

operacionalização baseada em componentes logísticas de alguma 

complexidade. 
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2. Conceptualização 
 

2.1. O consumo e o comportamento do consumidor 

2.1.1. Perspectivas actuais sobre o consumo 

 

Do ponto de vista da análise do consumo convém referir inicialmente que, 

poucos são os fenómenos que alteram de forma tão intensa e profunda, os 

gostos, os estilos de vida, os desejos e os comportamentos de grande parte 

dos consumidores, num período de tempo relativamente curto.  

 

Teremos nós (seres humanos) noção, de quanto o Homem da actual 

sociedade “deve” a esta maravilhosa ou não, invenção da sociedade de 

consumo? 

 

Pese embora o que referimos anteriormente, o consumo não pára de 

aumentar, perante aquela que é hoje designada como sociedade de 

consumo, ou melhor, sociedade de hiper-consumo.  

 

Estamos perante uma economia diversa e multifacetada, em que a 

competitividade é a palavra de ordem e factores como: inovação, qualidade, 

tempo, renovação de produtos e concepções passaram a fazer parte do 

nosso quotidiano diário.  

 

A Comunicação e o marketing estão em todo o lado, e o desporto não é 

excepção. Os profissionais destas áreas procuram constantemente novas 

formas de fidelização dos consumidores às Marcas, gerar valor para o 

consumidor e essencialmente centrar a economia no plano da procura. Será 

o patrocínio desportivo uma forma eficaz de influenciar o consumidor? Que 

relação existirá entre o comportamento do consumidor e o patrocínio 

desportivo? 
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Torna-se fundamental referir que, seja qual for o objectivo de determinado 

patrocínio desportivo, este procura sempre de qualquer forma influenciar o 

comportamento do consumidor. O patrocínio desportivo, em particular, 

procura sempre comunicar uma determinada mensagem, de acordo com os 

objectivos estratégicos e operacionais de uma organização e 

consequentemente, conquistar o retorno esperado. 

 

Contrariando um pouco o anterior pressuposto, de forma meramente 

indicativa, podemos afirmar (a julgar pelos resultados), que o patrocínio 

desportivo não só influencia como estabelece uma relação com o 

comportamento do consumidor. De acordo com um estudo desenvolvido 

pela (Marketeer, 2009), a Portugal Telecom foi a marca que maior retorno 

obteve pelos investimentos realizados em patrocínios à prática desportiva 

de futebol em Portugal, sendo que este retorno rondou os 259,6 milhões de 

euros. Estes valores correspondem unicamente ao retorno resultante de 

tempo ou espaços ocupados através da exposição da mensagem da 

empresa nos meios de comunicação social, época de 2007/2008.  

 

Tendo em conta que poderia não existir evidência de retorno caso o 

patrocínio não influenciasse o comportamento do consumidor, através do 

anterior escrito podemos constatar que o consumidor é deste modo 

influenciado. 

 

Actualmente, a sociedade gira em torno do consumo, e o desporto em 

particular nunca foi tão divulgado, analisado e praticado. A paixão pelo 

desporto aumenta e as competições de alto nível despertam entusiasmo, 

sendo que este é um fervor colectivo que não encontramos em nenhuma 

outra dimensão da vida social. O futebol, é aquele que atrai para a rua 

milhares de pessoas, e que leva a declarações como: “Este é o melhor dia 
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da minha vida.” (comentário de um adepto após vitória da França no 

Campeonato do Mundo de Futebol), (Lipovetsky, 2007). 

 

As empresas encontram no desporto grandes oportunidades de 

investimento ao associarem as suas marcas à actividade desportiva, grande 

parte das vezes estas conseguem promover associações de imagens 

positivas e com um enorme potencial de consumo para diversos públicos. 

 

Cria-se assim uma experiência de consumo, onde o consumidor para além 

da compra estabelece uma relação e uma experiência com determinada 

marca. 

 

“A experiência de consumo pode ser definida como um conjunto de 

conhecimentos e sentimentos experimentados por uma pessoa durante o 

uso de um produto ou serviço.” (Mowen e Minor, 2006). 

 

Tendo em conta esta abordagem, destacamos também a relação existente 

entre o comportamento do consumidor e uma marca, podendo esta muitas 

vezes revelar-se de tal forma intensa, que leva os consumidores a 

alterarem os seus hábitos de consumo, em função de uma determinada 

marca. 

 

“Um dos melhores exemplos de relação dos fãs com as marcas 

patrocinadoras é o NASCAR. Segundo um estudo realizado pela 

Performance Research, mais de 40% dos fãs trocam propositadamente de 

marcas quando os patrocinadores mudam.” (Dionísio, 2009). 

 

Torna-se de igual modo notória a crescente evolução no consumo daquela 

que é considerada a tendência desportiva contemporânea, acentuando um 
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gosto pronunciado por actividades mais livres. Desportos de deslizamento 

(desporto que consistem em deslizar sobre uma superfície e englobam 

modalidades como: surf, o bodyboard, o snowboard, o esqui, ou desportos 

urbanos como o skate), ilustram bem a mudança que se faz sentir ao nível 

do consumo de práticas desportivas e consequentemente todos os 

acessórios associados. Vivemos assim, na era do “zapping desportivo”, 

proporcionada pela multiplicidade de actividades desportivas, com uma 

enorme projecção de forma a evitar o aborrecimento e diversificar 

horizontes e prazeres, onde a necessidade incessante de procura de 

novidades e a aventura dos sentidos, constituem a era “fun do desporto” 

(Lipovetsky, 2007). 

 

Tendo ainda em linha de conta, o referido autor (Lipovetsky, 2007), um dos 

fenómenos centrais na anexação do desporto consiste no produto de 

consumo pago. “ Segmentando continuamente o mercado, diversificando a 

oferta, lançando novos produtos, cruzando modalidades antigas – aquilo 

que hoje designamos como «hibridação» desportiva (basquetebol em 

patins, BTT, parapente, snowboard), o desporto tornou-se uma perfeita 

ilustração da era do hiper-consumo” (Lipovetsky, 2007). 

 

Consumo, é sem dúvida um fenómeno, complexo e secular. Contudo, longe 

de se limitar ao consumo desportivo e seus derivados, actualmente o 

consumo abrange diversas vertentes, entre elas, o espírito da performance 

imiscui-se agora em determinadas actividades de lazer.  

 

É inegável que o ideal de corpo jovem e esbelto, conduz os indivíduos a 

alterar determinados comportamentos, contribuindo assim para o consumo 

de suplementos nutricionais, ginásios, aparelhos de musculação, body 

building, jogging, aeróbia e cirurgias estéticas.  
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O culto do corpo e do bem-estar afirmam-se como sendo uma das 

tendências hedonistas mais em voga. Despertar a sensibilidade, redescobrir 

o corpo e o contacto com novas sensações, anunciam-se como novas 

formas de associar o físico e o psicológico.  

 

Assim sendo, cresce o mercado de oferta e procura das técnicas de bem-

estar físico e psíquico. Diversas técnicas de relaxamento, massagens de 

diversos tipos, sauna, banhos turcos, talassoterapia, ioga e zen, fazem as 

delícias dos actuais consumidores. Como disse (Lipovetsky, 2007), “ (…) a 

sociedade de hiper-consumo trouxe toda uma avalanche de técnicas que 

têm por objectivo proporcionar o prazer de bem-estar de corpo e mente.”.  

 

A sociedade actual tende a situar os seus interesses e os seus prazeres, na 

vida sentimental e familiar e em actividades de consumo que proporcionem 

conforto e descanso, tais como: férias, viagens, actividades de lazer e 

actividades de âmbito associativo. 

 

Variadíssimas são as perspectivas actuais relativas ao consumo, sendo que 

outra vertente se refere ao consumo eticamente correcto. Desde 2001 que 

o comércio justo se depara com uma empolgante progressão em termos de 

volume, multiplicidade de produtos e popularidade. Cada vez mais os 

consumidores declaram estar sensibilizados para produtos eticamente 

correctos, provenientes de comércio justo e ecologicamente benéfico 

(Lipovetsky, 2007).  

 

Contudo, este tipo de consumo designadamente responsável não se verifica 

apenas ao nível de produtos, mas fundamentalmente através do consumo 

de acções humanitárias. É comum depararmo-nos com mega eventos 

solidários e vedetas ao serviço da solidariedade, transformando-se nesta 

nova vertente do consumo de caridade em massa. 



Conceptualização 

100 

 

 

Diversas são as vertentes de consumo actual, porém numa outra 

perspectiva não poderíamos deixar de referir aquele que é hoje encarado 

como um dos “motores” da economia nacional, precisamente a tecnologia 

informática, e mais especificamente a internet. Esta possibilita um consumo 

on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

 

Acerca do anterior pressuposto podemos referir que, a Nike usou as redes 

sociais para apoiar a Selecção Nacional de Futebol, de forma a activar a 

comunicação da sua marca e juntar o maior número possível de fãs de 

futebol a apoiar a selecção e influenciar o consumidor para a compra.  

 

Esta marca levou a cabo uma estratégia digital assente nas redes sociais 

integrando canais como, Facebook, Hi5 e Twitter. Nesta era digital a 

imaginação não tem limites, pois diversos clubes de futebol inglês 

instalaram uma rede de comunicação nos estádios, de forma a enviar para 

os adeptos, durante o jogo que estão assistir, mensagens a solicitar 

autorização prévia para downloads de imagens e vídeos, e como é de 

esperar, gera-se uma onda de consumo pelo impulso do momento. 

 

A possibilidade de nos inscrevermos em eventos, consultar os resultados do 

clube predilecto, bem como interagirmos com o mesmo e comprarmos uma 

diversidade de produtos e serviços através da internet, e por fim, um sem 

limite de acções, levam esta tecnologia ao infinito e contínuo do consumo. 

 

A influência geral do consumo sobre as necessidades, prazeres, 

comportamento do consumidor e seus estilos de vida amplifica-se, 

originando regras sociais menos restritivas, sendo caso para dizer que os 

“ensaios” para o consumo superaram as expectativas, sendo o sucesso 

total. 
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2.1.2. O comportamento do consumidor 

 

O comportamento do consumidor constitui-se como uma área de estudo 

extremamente atraente, contudo, amada por uns e odiada por outros, não 

fosse a sua complexidade desmesurada. No entanto, as nossas experiências 

diárias na sociedade de consumo acabam por nos auxiliar no processo de 

compreensão de actos relacionados com a compra de mercadorias e 

serviços. 

 

Os profissionais de marketing têm demonstrado cada vez mais interesse em 

todas as circunstâncias que envolvam o consumidor e o seu 

comportamento. Para estes, é fundamental saber a razão pela qual os 

consumidores têm necessidade de consumir algo, qual a verdadeira 

essência das suas necessidades, bem como o tipo de consumidor que 

comprará determinados produtos ou serviços.  

 

Existem diversos factores que conduzem ou impedem uma compra e são 

estes que motivam o estudo do comportamento do consumidor. Mas afinal o 

que é o comportamento do consumidor? Como influenciar o comportamento 

do consumidor a favor de determinado produto ou serviço? 

 

Apesar de, na esmagadora maioria das circunstâncias o objectivo principal e 

final seja o de influenciar o comportamento de compra dos consumidores, 

esta é apenas e simplesmente uma parte deste amplo processo 

comportamental. 

 

“ O comportamento do consumidor pode ser definido como um processo de 

actividades que as pessoas desempenham quando estão procurando, 

seleccionando, comprando, usando, avaliando e descartando produtos e 
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serviços para satisfazerem as suas necessidades e desejos.” (Belch e Belch, 

2008). 

 

Para muitos consumidores o seu comportamento relativo à compra reflecte 

um detalhado e complexo processo, uma vez que, pode conter uma ampla 

pesquisa de informações, comparações de determinadas marcas, e também 

decisões ao nível das avaliações finais. Porém outras decisões de compra 

resultam de um processo mais acidental, isto é, uma compra irreflectida 

resultante do impulso do momento e sem qualquer avaliação prévia ou 

sustentada. 

 

“O comportamento do consumidor é definido como o estudo das unidades 

compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo 

e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias. “ (Mowen e 

Minor, 2006). 

  

Tendo como base os referidos autores e a simplicidade de tal definição, é de 

destacar o núcleo central da mesma, onde a troca exerce uma posição de 

destaque, pois para o autor, o consumidor pertence a uma das 

extremidades do processo de troca. Recursos tais como, sentimentos, 

status e informação, podem também ser trocados entre si (Mowen e Minor, 

2006). 

 

Complexo, repleto de contradições e controvérsias, é este o comportamento 

humano. O reconhecimento e a aprendizagem generalizada sobre o 

comportamento do consumidor são elementos fundamentais para o sucesso 

do marketing contemporâneo (Demirdjian, 2004). 

 

O comportamento do consumidor tem sido legitimado em marketing, 

proporcionando um enquadramento conceptual e um pensamento 
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estratégico para a realização bem sucedida da segmentação dos mercados. 

O consumidor é colocado no centro de todas as estratégias de marketing e 

o seu comportamento consagra-se cada vez mais como uma força principal 

(Schiffman e Kanuk, 2004). 

 

Contudo, a pesquisa é um aspecto valioso na área do comportamento do 

consumidor. Esta pesquisa é disposta segundo três perspectivas que 

actuam como directrizes na forma como se pensa e se identificam os 

factores que influenciam o comportamento de aquisição por parte do 

consumidor, neste caso: a perspectiva de tomada de decisão, perspectiva 

experimental e perspectiva da influência comportamental (Mowen e Minor, 

2006).  

 

Segundo os referidos autores, a perspectiva da tomada de decisão, é 

baseada na ciência económica e na psicologia cognitiva, uma vez que este 

processo resulta num conjunto de factores de ordem económica, ao originar 

a compra e os factores de ordem psicológica, no fundo uma série de etapas 

do processamento mental que o consumidor organiza até alcançar a 

compra.  

 

O acto de compra resulta inicialmente da percepção do consumidor de que 

existe um problema, seguindo-se o desdobramento de uma sequência de 

etapas, no sentido de solucionar esse mesmo problema através de um 

processo racional. O reconhecimento do problema, procura de informação, 

avaliação de alternativas e escolha para a compra e a avaliação pós-

compra, são as etapas desta perspectiva de pesquisa ao nível da tomada de 

decisão sobre o comportamento do consumidor (Belch e Belch, 2008) e 

(Mowen e Minor, 2006).  

 



Conceptualização 

104 

 

O processo de tomada de decisão centraliza assim toda a atenção nas 

etapas que os consumidores seguem quando se situam na tarefa de decidir 

o seu acto final de compra. 

 

Outra das perspectivas abordadas por (Mowen e Minor, 2006) sobre o 

comportamento do consumidor é a perspectiva experimental, sendo que 

esta perspectiva nos vem revelar que determinados consumidores não 

realizam as suas compras tendo em conta o processo racional de tomada de 

decisão, isto é, não obedecem a uma sequência de etapas.  

 

Adquirir emoções e sentimentos, criar sentimentos ou somente o simples 

divertimento, são factores que levam o consumidor a efectuar uma compra 

por impulso não respeitando parâmetros de ordem racional.  

 

Actividades tais como, ir ao cinema, concertos ou parques de diversão 

muitas vezes são adquiridos por puro lazer, transferindo uma componente 

experimental muito forte para o consumidor (Gary, 1999). Esta pesquisa 

experimental baseia-se essencialmente nas áreas de antropologia e 

sociologia. 

  

A última das perspectivas do comportamento do consumidor é, 

precisamente a perspectiva da influência comportamental. Esta perspectiva 

ocorre quando forças externas estimulam os consumidores a realizarem 

determinadas compras sem que anteriormente tivessem desenvolvido 

qualquer tipo de parecer ou sentimento relativo ao produto ou serviço. Aqui 

o consumidor pode ou não passar pelas diversas etapas do processo de 

tomada de decisão, pois a acção de compra, resulta da influência directa 

das forças do ambiente (Mowen e Minor, 2006). 
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Como é referido nesta última perspectiva, o consumidor é influenciado por 

variáveis externas, isto é, não toma a decisão de compra de forma isolada, 

centrada em si mesmo, é induzido por factores externos que influenciam a 

sua tomada de decisão. De acordo com (Belch e Belch, 2008), estes 

factores podem agrupar-se em cinco grupos, de acordo com a sua ordem de 

grandeza: 1) cultura, 2) subcultura, 3) classe social, 4) grupos de referência 

e 5) determinantes situacionais. 

 

Acerca da Cultura, de todos os factores externos influenciadores do 

comportamento do consumidor, este é o que se afigura com sendo o de 

maior grandiosidade e complexidade. Todas as sociedades se regem por 

determinados valores, costumes e tradições que influenciam e direccionam 

o comportamento dos consumidores (Belch e Belch, 2008).  

 

Para (Hofstede, 2001), o conhecimento sobre as diferentes formas de 

pensamento e de diversificação cultural, facilita o comportamento e a 

compreensão entre as pessoas em todas as suas actividades de natureza 

inter-cultural, pois a cultura é considerada uma programação colectiva da 

mente que diferencia os membros de cada grupo.   

 

As diferenças do comportamento do consumidor e das formas de consumo 

persistem em todas as culturas e em todas as sociedades. Apesar de 

existirem alguns autores que defendem a convergência de culturas, o que é 

certo é que a tradição e a modernidade podem ser independentes (Lee e 

Tai, 2006). 

 

A Subcultura, de acordo com os referidos autores (Belch e Belch, 2008), é 

segmentada por grupos culturais menores, cujas crenças, valores, normas e 

padrões de comportamento são diferentes da cultura dominante. Muitas 

sociedades apesar de possuírem a sua própria cultura, na qual cada 

indivíduo se identifica com o seu próprio comportamento, desenvolvem 
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projectos direccionados às subculturas sediadas no seio dessas sociedades 

de forma que esses grupos se envolvam com elementos condizentes com os 

seus comportamentos. 

 

Tendo em conta outra influência externa no comportamento do consumidor, 

precisamente a Classe Social, esta, refere-se a grupos estratificados de 

indivíduos relativamente homogéneos de determinada sociedade, partindo 

do princípio que esses indivíduos partilham os mesmos valores, estilos de 

vida, interesses, normas e comportamentos (Belch e Belch, 2008). 

 

Um aspecto central que influencia o comportamento do consumidor, 

expressa-se ao nível do conhecimento individual sobre um produto ou um 

serviço. O conhecimento existente afecta a decisão final de realizar 

qualquer tipo de comportamento ou não. São estes conhecimentos 

utilizados como variáveis no critério de avaliação das classes sociais (Kotler 

et al, 2005) in (Karachi, 2010).  

 

De acordo com (Lindon et al, 2008), a pertença a uma Classe Social pode 

ser definida de diversas formas, muitas delas objectivas, que interligam a 

pertença e a posição dos indivíduos no processo de produção e 

fundamentalmente na posse de bens.  

 

Tendo em conta que a posse de determinados bens interfere na pertença de 

um indivíduo a uma classe social, os resultados de um estudo efectuado 

levaram a concluir, que, indivíduos que possuam conhecimentos na área 

das telecomunicações têm comportamentos diferentes quer no acto de 

compra, quer ao nível de conhecimentos de natureza inovadora, sendo 

estes também escalonados em determinada classe social, pois são 

educados, jovens adultos e possuem rendimentos acima da média (Bauer et 

al, 2005) in (Karachi, 2010). 
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Os Grupos de Referência, são outro dos factores externos que influenciam o 

comportamento do consumidor, porém, este não é o factor mais 

abrangente. Os consumidores usam grupos de referência como guia para 

comportamentos específicos, constituindo-se estes como grupos em que os 

valores presumidos são utilizados por indivíduos como base para as suas 

apreciações, acções e opiniões (Belch e Belch, 2008).  

 

De acordo com os referidos autores, os Grupos de Referência são 

segmentados a dois níveis: Grupo de Referência aspiracional, corresponde 

aquele em que cada consumidor gostaria de pertencer pois detém 

comportamentos com que cada indivíduo se identifica (Roozen, 2008).  

 

Num segundo nível termo o Grupo de Referência dissociativo, correspondem 

aqueles a que geralmente as pessoas não gostam de pertencer, exercendo 

comportamentos com os quais o consumidor não se identifica. 

 

Os consumidores, ao afiliarem-se com qualquer tipo de Grupo de 

Referência, têm em conta o estatuto, a influência e o poder de que o grupo 

goza, no sentido de uma transferência para o seu próprio universo 

individual e pessoal. 

  

Percebe-se que quando um indivíduo se identifica com um Grupo de 

Referência, em seguida, os seus comportamentos sejam alterados pela 

atitude e comportamento desse mesmo grupo, pois as recomendações 

feitas pelos Grupos de Referência, essencialmente ao nível do processo de 

compra, desempenham um papel importante para os consumidores, rumo à 

sua identificação com o grupo.  
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Neste sentido, de acordo com (Marshall et al, 2008), determinadas acções 

publicitárias podem influenciar positivamente o comportamento do 

consumidor, ao usarem uma celebridade com referências de beleza, fazendo 

com que os consumidores percebam a celebridade como uma pessoa ideal 

cujos valores devem ser compartilhados.  

 

No seguimento do pressuposto anterior, (Carlson e Donavan, 2008) in 

Karachi, 2010), partilham da mesma ideia, chegando mesmo a afirmar que 

os adeptos quando se identificam com um determinado atleta, ficarão mais 

propensos a comprar produtos por ele apresentados, usados ou 

simplesmente publicitados. 

 

O último factor externo a influenciar o comportamento do consumidor, é 

precisamente a Determinante Situacional, reflectindo-se através do acto da 

compra e do uso de um produto ou de um serviço.  

 

Refere-se a situações específicas nas quais o consumidor tenciona usar o 

produto/serviço ou marca em que estas afectam directamente o seu 

comportamento de compra, preferências e percepções.  

 

Existem três tipos de Determinantes Situacionais que se reflectem no 

seguinte: no acto de usufruir (circunstâncias em que produto/serviço será 

usado), na compra (compreende directamente todo o ambiente envolvente 

ao momento da compra) e na comunicação (quando o bem de consumo 

está exposto, por exemplo através da publicidade) (Belch e Belch, 2008). 

 

Pese embora tudo o que temos vindo a abordar até ao momento, as 

variáveis que influenciam o comportamento do consumidor não são 

estritamente de ordem externa.  
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O comportamento do consumidor é também composto por variáveis 

explicativas individuais, como sejam, as necessidades (distinguidas em 

cinco grandes categorias de acordo com a pirâmide de Maslow), as 

motivações e as atitudes. As características permanentes de cada indivíduo, 

como, a personalidade, a imagem de si próprio e o estilo de vida, são 

também elementos fundamentais e determinantes no comportamento 

humano (Lindon et al, 2008). 

 

Outra questão que aparentemente não tem ainda uma consolidação em 

termos da vertente empírica é o efeito do sexo das celebridades no 

comportamento do consumidor. Para (Klaus e Bailey, 2008) um anúncio 

publicitário apresentado por mulheres desempenha um papel importante e 

influenciador no processo de comportamento de compra do consumidor, 

concluindo-se que as mulheres são mais influenciadas que os homens. 

 

No sentido contrário, (Peetz; Parks e Spencer, 2004) não partilham da 

mesma visão, uma vez que para eles o comportamento de compra do 

consumidor é mais influenciado quando a figura principal do anúncio 

publicitário é do sexo masculino. 

 

O conceito de identidade de género tem tido cada vez mais destaque na 

pesquisa do comportamento do consumidor, chegando mesmo a cativar 

atitudes específicas por parte dos consumidores (Chang, 2006). 

 

De acordo, com um estudo realizado pela Universidade de New Hampshire 

nos Estado Unidos da América, em que se pretendia estabelecer uma 

relação entre o sexo dos indivíduos e o comportamento dos mesmos, 

constatou-se que é necessário estabelecer estratégias diferentes, pois o 

género do consumidor influência o comportamento do mesmo relativo à 



Conceptualização 

110 

 

compra. Certos traços de personalidade estão associados à masculinidade 

ou feminilidade. Enquanto a masculinidade está tipicamente associada à 

assertividade, independência e racionalidade, a feminilidade associa-se à 

sensibilidade, responsabilidade, atitudes relacionais e cuidado (Barber, Dold 

e Kolyesnikova, 2009). 

  

Ainda, de acordo com o referido estudo, verificou-se que durante a fase do 

comportamento do consumidor na busca e avaliação de alternativas, 

existem consideráveis diferenças entre homens e mulheres.  

 

As mulheres processam toda a informação de forma mais detalhada, 

realizam uma análise mais pormenorizada do conteúdo da mensagem, do 

mesmo modo que são mais sensíveis aos elementos informativos. Estas, 

também são mais susceptíveis a elementos influenciadores externos, tais 

como, a cultura, os estereótipos e as pressões sociais.  

 

Por sua vez, o comportamento dos homens revela-se mais independente, 

mais objectivo e com necessidade de ligação com tendências de auto-

afirmação (Barber, Dold e Kolyesnikova, 2009). 

 

Além das diferentes perspectivas mencionadas, existem cada vez mais 

abordagens alternativas para o comportamento do consumidor, sendo que 

os investigadores da área do consumo relacionam diferentes perspectivas 

provenientes de outros campos de estudo, tais como, a neurociência, a 

semiótica, a economia, a sociologia, a antropologia, a filosofia ou a história 

(Belch e Belch, 2008). 

 

Estas perspectivas multidisciplinares, certamente contribuirão para um 

melhor entendimento sobre o comportamento do consumidor e do processo 
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de decisão, bem como prolongam o campo metodológico do estudo dos 

consumidores. 

 

Enquanto a psicologia, usualmente estuda (tendo em conta o referido 

contexto) o comportamento dos consumidores relativamente à comunicação 

em ambientes controlados, realçando o enfoque principal das variáveis 

internas que influenciam o comportamento do consumidor (motivação, 

crenças, atitudes e aprendizagem), a antropologia e sociologia estudam o 

comportamento do consumidor num determinado contexto (Demirdjian, 

2004). 

 

Estas metodologias (antropologia e sociologia), utilizam essencialmente 

métodos de pesquisa qualitativos que auxiliam na compreensão de como as 

influências sociais, culturais e ambientais podem interferir no 

comportamento do consumidor (Belch e Belch, 2008). 

 

Contrariamente, metodologias relacionadas com a semiótica ou a história 

centralizam as suas pesquisas nas mensagens expostas através da 

comunicação, tendo em conta a história ou a linguística utilizada e 

procurando assim examinar o seu significado, bem como perceber de que 

forma este poderá influenciar o comportamento do consumidor (Belch e 

Belch, 2008). 

 

Relativamente à neurociência, esta baseia-se no estudo da estrutura e 

função do cérebro. No entanto convém referir que esta abordagem é 

diferente do estudo da mente que é da competência da psicologia e da 

ciência cognitiva. O cérebro exerce controlo em funções independentes da 

mente, tais como, batimentos cardíacos, sono e medo.  
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No mesmo seguimento, os neurocientistas colaboram com profissionais de 

marketing, ao expor determinados indivíduos a imagens publicitárias e 

consequentemente analisando os impulsos que o cérebro vai transmitindo, 

permitindo assim perceber se as imagens transmitidas proporcionam 

reacções positivas ou negativas no comportamento do consumidor 

(Perrachione e Perrachione, 2008). 

 

Pensamos que a conjugação entre a neurociência e o marketing poderá 

levar a contribuições práticas e acima de tudo válidas, não só para estas 

duas ciências como também para o consumidor. Contudo é vulgarmente 

aceite que os neurociêntistas demonstrem algum cepticismo no 

desenvolvimento de uma especialidade designada por neuromarketing (Lee, 

Broderik e Chamberlain, 2007). 

 

A procura por explicações generalizáveis e previsões concretas relativas ao 

comportamento do consumidor continuará a desenvolver-se nos próximos 

anos, sendo que esta odisseia verdadeiramente alucinante, não encontra 

definido o seu destino no tempo, não se vislumbrando se será ou não 

infinita esta viagem pela descoberta do mundo do consumidor (corpo e 

mente). 

 

2.1.3. O marketing e a abordagem ao consumidor 

 

Indubitavelmente e de forma inequívoca percebemos a importância do 

comportamento do consumidor para os profissionais de marketing. No 

sentido de se desenvolverem estratégias de marketing, concretamente, 

estes profissionais necessitam de perceber os factores e as influências na 

aquisição e consumo de produtos, serviços ou ideias.  
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Posto isto torna-se imperativo saber o seguinte: afinal, quais as 

ferramentas utilizadas pelos profissionais de marketing na abordagem aos 

consumidores? Quais os factores de marketing que interferem no 

comportamento do consumidor? 

 

Numa primeira abordagem, (Lindon et al, 2008) afirmam que o marketing 

pode ser definido como o conjunto dos meios de que dispõe uma empresa 

para vender os seus produtos aos seus clientes tendo como objectivo a 

rendibilidade. Contudo, esta não é a definição mais apropriada, pois a 

atitude de marketing consiste em tomar decisões em função dos 

consumidores e não apenas do produtor. 

 

Tendo em conta ainda os referidos autores, mas numa abordagem mais 

vanguardista, “O marketing é o conjunto dos métodos e dos meios de que 

uma organização dispõe para promover, nos públicos pelos quais se 

interessa, os comportamentos favoráveis à realização dos seus próprios 

objectivos” (Lindon et al, 2008). 

 

Na abordagem da atitude de marketing, importa referir que os responsáveis 

das empresas/organizações devem empenhar-se constantemente em não 

ceder à tentação de tomar as suas decisões, quanto à política da sua 

empresa, em função das suas próprias e preconcebidas ideias, convicções 

ou desejos.  

 

Os responsáveis de marketing devem fazer um esforço permanente para 

ver o consumidor tal como ele é, e adaptar-se em função das suas 

características, em vez de o verem tal como queriam que ele fosse, 

pensando que será ele a adaptar-se às directrizes da empresa. 
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É essencial adaptar-se, não esquecendo certamente que a verdade está do 

lado dos consumidores e que se encontra em constante evolução, sendo 

estes os aspectos difíceis na definição da atitude de marketing. Como tal, 

podemos afirmar que a atitude de marketing é feita de espírito crítico, 

espírito de antecipação e espírito de síntese, para colocar em evidência as 

grandes tendências de evolução, dissociando fenómenos periféricos e 

formas de futuro. 

 

De acordo com a American Marketing Association (2004) in (Kotler e Keller, 

2006), “Marketing é um processo de planear e executar a concepção, a 

determinação do preço, a promoção e distribuição de ideias, bens e serviços 

no sentido de criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais”.  

 

Esta abordagem ao marketing revela-se mais precisa e anuncia um 

processo fundamental, a troca. Torna-se essencial que após um processo de 

troca se verifique uma mútua satisfação, ou seja, que o consumidor e a 

organização se sintam satisfeitos. 

  

Para (Keefe, 2008), pretende-se com o marketing, criar, comunicar e 

estabelecer processos de troca com os consumidores, de forma que estes 

mesmos processos se traduzam em valor para os referidos consumidores. 

  

Diversas são as abordagens de marketing de natureza empírica e 

académica, contudo todas elas revelam o seu propósito principal, sendo 

este precisamente, o de interferir no comportamento do consumidor e 

estabelecer com ele uma determinada relação.  

 

O último sinal relacionado com o sucesso na abordagem ao mercado é sem 

dúvida a resposta do consumidor, revelando-se esta como uma verdadeira 



Conceptualização 

115 

 

prova perante qualquer estratégia de marketing. Assim sendo, o amplo 

conhecimento sobre o consumidor deve obrigatoriamente incorporar 

qualquer estratégia ou plano operacional de marketing.  

 

As informações sobre o consumidor auxiliam as organizações/empresas a 

definirem os seus mercados, bem como a identificarem e avaliarem factores 

externos que se constituirão como oportunidades e ameaças em função do 

seu grau de influência positiva ou negativa. 

 

Se considerarmos concretamente o marketing desportivo, este apresenta 

algumas especificidades que o tornam único, comparativamente com a 

aplicação de marketing em outros contextos. Torna-se assim necessário 

identificar o âmbito da actuação de marketing desportivo, podendo este 

pode ser abordado em dois contextos: 1) a prática desportiva em que o 

consumidor pratica a modalidade e 2) eventos desportivos em que o 

consumidor simplesmente assume o papel de espectador e os praticantes 

da modalidade em causa são os «actores» do produto desportivo (Dionísio, 

2009). 

 

Relativamente ainda ao marketing desportivo, consideram-se todas as 

actividades desenvolvidas por organizações externas, e ao evento em 

causa, tais como, anunciantes ou patrocinadores, que direccionam as suas 

mensagens comunicacionais para os diversos targets, quer sejam 

consumidores, praticantes ou espectadores, através dos media ou in loco 

(Dionísio, 2009). 

 

Particularmente, no âmbito do espectáculo desportivo e contrariamente ao 

marketing tradicional, a concorrência é fundamental para o sucesso da 

actividade desportiva, pois de outra forma o resultado final seria um dado 

adquirido, o que retiraria toda a emoção, incerteza, interesse e entusiasmo 

por parte do espectador. 
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Segundo, (Dionísio, 2009), o marketing desportivo enquanto área de 

desenvolvimento ligada ao próprio espectáculo apresenta algumas 

especificidades, como sejam: a necessidade de concorrência, a incerteza do 

resultado, o produto não estar directamente dependente do responsável de 

marketing, a variabilidade da performance dos participantes e a 

participação do consumidor na produção do serviço.  

 

Relativamente à abordagem final do consumidor, este revela 

comportamentos diferentes face a marcas de produtos ou serviços, 

classificando-se como: não consumidores, consumidores ocasionais e 

consumidores regulares ou fiéis, partindo do principio que existe uma 

relação entre marca e consumidor.  

 

As marcas desportivas associadas ao espectáculo caracterizam-se 

geralmente em função dos fãs que assumem maiores ou menores níveis de 

envolvimento quer com o clube, quer com a modalidade ou com o atleta. 

 

Concretamente, no caso português, a existência de adeptos fiéis está 

emblematicamente associada ao clube, assumindo uma amplitude maior 

quando associada ao futebol. O comportamento que o consumidor revela 

com determinado clube de futebol é habitualmente decidido na infância, 

através de influências externas, se bem que os bons resultados desportivos 

do clube poderão levar á presença de mais adeptos.  

 

Assim sendo, e tendo em conta os anteriores pressupostos, os responsáveis 

de marketing têm a árdua tarefa de perceber o comportamento dos 

consumidores de cada modalidade em concreto com o objectivo de 

conquistar novos consumidores, transformando os simples simpatizantes, 
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em espectadores regulares e consequentemente em fãs, bem como captar 

as atenções dos mais jovens.  

 

As respostas dos consumidores ditarão o sucesso ou insucesso de um 

produto desportivo. Como diferenciar o meu produto do da concorrência? 

Que tipo de adeptos vão aos estádios? Que tipo de produtos e serviços 

procuram? Estas são questões às quais é essencial obter resposta num 

processo de marketing.  

 

O marketing assenta na inovação, e consequentemente envolve 

determinados riscos. Uma política de marketing terá de ser sempre uma 

política no sentido da diferenciação, de forma que o consumidor possa 

interpretar e decidir perante diferentes perspectivas. Inovar é procurar 

mais-valias atractivas para o consumidor, segmentar um mercado é decidir 

especializar-se junto de uma categoria de consumidores, posicionar uma 

marca é conferir-lhe um território próprio perante os restantes 

concorrentes, comunicar é destacar perante o consumidor traços distintivos 

de uma marca, produto ou serviço. Qual a implicação existencial entre 

marketing e comportamento do consumidor? 

 

Para (Mowen e Minor, 2006), a abordagem ao comportamento do 

consumidor e aos factores agregados à estratégia de marketing associam-

se a cinco áreas de aplicação: posicionamento e diferenciação do produto, 

análise do ambiente, pesquisa de mercado, desenvolvimento do mix de 

marketing e segmentação. 

  

Através do posicionamento de determinado produto/serviço uma 

empresa/organização pode influenciar a forma como os consumidores 

percebem os valores da marca em relação à concorrência. O grande 

objectivo do posicionamento de um produto é influenciar a procura, criando 

assim um produto com características singulares, designadamente ao nível 
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dos atributos da marca a implementar no mercado com uma imagem 

precisa que a distinga de todos os outros concorrentes (Mowen e Minor, 

2006). 

 

Decorrendo do que dissemos, existem diferentes tipos de posicionamento: o 

posicionamento exclusivo, onde as empresas procuram criar na mente dos 

consumidores fortes associações à marca, e o posicionamento competitivo, 

em que empresas detentoras de marcas que não são líderes de mercado 

tentam anunciar e enfatizar os atributos das mesmas em relação às marcas 

que lideram o mercado. 

 

Perante a concorrência entre diferentes desportos, é necessário posicionar 

cada um deles de forma a atrair novos adeptos e novos praticantes, tal 

como podemos verificar através da explanação do seguinte exemplo 

específico.  

 

Perante aquele que é considerado o desporto “rei” (o futebol), o voleibol de 

praia assumiu um posicionamento competitivo e fez valer as mais-valias 

deste desporto, associando a modalidade às férias, aos jovens e a diversão, 

fazendo desta, uma das modalidades em maior ascensão em Portugal 

(Lindon et al, 2008). 

 

Também o posicionamento exclusivo tem atraído cada vez mais clubes de 

futebol, clubes esses, que pretendem criar fortes associações entre o 

consumidor e o organização desportiva.  

 

Mais uma vez e a título de exemplo, o SC Braga quando lançou a nova 

imagem “Os Guerreiros do Minho”, teve como principal objectivo, construir 

um novo posicionamento que reflectisse as ambições dos actuais e 

potenciais adeptos do clube, criando uma imagem forte que tocasse 
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directamente nas convicções dos bracarenses em particular e dos minhotos 

em geral.  

 

Valores como: ambição, conquista, orgulho bracarense e espírito guerreiro 

determinaram o conceito de posicionamento. Vários são os clubes que 

possuem actualmente um posicionamento sustentado que faz deles uma 

imagem de marca, como: Real Madrid “Os Galácticos” e o Barcelona “Mais 

que um clube” (Marketeer, 2009). 

 

Um bom trabalho de posicionamento é uma base sustentada para um 

correcto processo de diferenciação. A referida diferenciação de um 

produto/serviço corresponde à forma como, através do mix de marketing, 

colocamos determinado produto/serviço no mercado, dando ênfase às 

diferenças, para que os consumidores as percebam e as valorizem em 

relação a marcas concorrentes. 

 

É necessário todo um conjunto de acções antes, durante e depois do 

espectáculo desportivo de forma a proporcionar uma boa experiência. Cada 

vez mais pormenores como: conforto, preços dos bilhetes, alimentação e 

horários podem fazer a diferença, sendo identificados como elementos 

diferenciadores perante os consumidores que adoptam comportamentos 

distintos face a tais factos. 

 

Relativamente, a outro dos elementos da estratégia de marketing que se 

relaciona directamente com o comportamento do consumidor, referimos a 

análise do meio ambiente, tendo esta como finalidade, avaliar as forças 

externas que influenciam uma empresa/organização e os seus respectivos 

clientes, podendo este obviamente gerar oportunidades e ameaças (Mowen 

e Minor, 2006). 
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De acordo com os referidos autores, o ambiente de mercado estabelece 

relações directas com as áreas do comportamento do consumidor. Entre os 

elementos constituintes desse ambiente circundante encontram-se factores 

de âmbito demográfico, relacionando-se com áreas de comportamento do 

consumidor, tais como: mudanças populacionais, idade, sexo, escolaridade 

e etnia.  

 

Os elementos constituintes do meio ambiente económico influenciam o 

comportamento do consumidor do ponto de vista económico como é óbvio e 

estão relacionados com os seus padrões de poupança e gasto.  

 

A dimensão Cultural, outra dimensão do ambiente, engloba tradições, 

valores, costumes e rituais e a forma como estes actuam sobre o 

comportamento do consumidor.  

 

A variável Política está directamente relacionada com o impacto das leis e 

com a regulamentação acerca do consumo e dos consumidores, enquanto a 

Tecnológica relaciona as constantes inovações de nível tecnológico e as 

reacções dos consumidores a estas mesmas inovações.  

 

Por último, abordamos o variável ambiente Natural, que relaciona o 

comportamento do consumidor em função das reacções que os mesmos 

possam apresentar quando confrontados com mudanças climáticas ou 

desastres naturais. 

  

Relacionando, alguns destes factores externos, com as principais 

referências culturais, podemos verificar como estas influenciam o 

comportamento do consumidor, obrigando os responsáveis de marketing a 

estarem atentos a estas mesmas influências.  



Conceptualização 

121 

 

 

De acordo com William Sutton, presidente da American Sports Marketing 

Association, no momento em que participou na conferência internacional 

sobre “Sports Marketing” e quando questionado afirmou o seguinte: “ A 

cultura de cada país deve ter influência no trabalho a desenvolver e nas 

estratégias a aplicar pelos clubes?”, Sutton respondeu: “Sim, em Portugal 

estão habituados a ir a um jogo de futebol que dura 90 minutos e, 

provavelmente, em poucas horas estarão em casa. Nos EUA, se forem a um 

jogo de futebol americano da NFL poderá durar até cinco ou seis horas, 

porque é isso que a cultura exige, fazer a festa antes do jogo, ver o jogo, e 

talvez, fazer a festa depois do jogo. Por isso, os estádios são construídos 

para acomodar as pessoas durante muito tempo, com vários restaurantes, 

diferentes tipos de comida e parques de estacionamento. Tudo isto faz 

parte da cultura americana e não europeia. A cultura diz-te o que precisas 

de mudar, adicionar ou retirar, ou seja, contribui para as tuas decisões 

(Marketeer, 2009).  

 

Esta abordagem, neste caso de um especialista (referência mundial) em 

marketing desportivo, não poderia identificar melhor como as estratégias de 

marketing devem ser definidas tendo em conta o comportamento do 

consumidor, fundamentalmente os factores externos de análise do meio 

ambiente, pois a área de comportamento do consumidor abrange 

informações importantes quanto à forma como o ambiente demográfico, 

situacional, cultural, transcultural e sub-cultural, conduzem à geração de 

oportunidades de marketing. 

 

A Pesquisa de Mercado é outra componente da estratégia de marketing que 

deverá ter em linha de conta o comportamento do consumidor. Uma 

pesquisa de mercado, neste caso concreto, pode ser aplicada ao 

consumidor, uma vez que esta é elaborada no sentido de fornecer 

informações sobre determinados factores que influenciam o consumo, ou 
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seja, a aquisição de serviços e ideias por parte dos consumidores (Mowen e 

Minor, 2006). 

 

De forma a conquistar cada vez mais informações relevantes na pesquisa do 

consumidor, o marketing e a neurociência “caminham de mãos dadas”, 

verificando-se que algumas pesquisas com a principal finalidade de aferir 

comportamentos do consumidor face ao consumo e aquisição de bens, 

constataram o aumento e activação de mecanismos cerebrais quando o 

consumidor é exposto a determinadas marcas (Schaefer e Rotte, 2007). 

 

Tento em conta o que escrevemos anteriormente, este facto revela-se 

interessante no desenvolvimento de novas estratégias de pesquisa de 

mercado, tendo em conta o comportamento dos consumidores. 

 

O Marketing mix, outra das componentes, revela-se fundamental numa 

estratégia de marketing que tenha como finalidade influenciar o 

consumidor. O desenvolvimento do marketing mix envolve o 

desenvolvimento e coordenação de actividades que abrangem o produto e a 

sua promoção/comunicação, o preço e a distribuição, entre outros. 

  

O produto é amplamente utilizado, uma vez que abrange mercadorias, 

serviços, lugares, ideias, organizações e pessoas. O produto engloba todo 

um conjunto de características intrínsecas e extrínsecas ao mesmo.  

 

No âmbito desportivo, mais concretamente no futebol, o portfólio de 

produtos tem vindo a crescer significativamente e aquela que era 

considerada a maior fonte de receita do espectáculo desportivo, a bilheteira, 

deixou essa margem para outros produtos que têm ganho cada vez mais 

interesse, como é o caso dos seguintes: o patrocínio, publicidade sob 

diversas formas (desde a publicidade tradicional ao baptismo das bancadas, 
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exemplo do Estádio da Luz com a bancada Coca-Cola), venda dos 

espectáculos desportivos, licenciamento da utilização de imagem do clube, 

aluguer de espaços nos estádios, venda de produtos com imagem de atletas 

e clube, bem como a venda dos direitos desportivos e de imagem dos 

atletas (Dionísio, 2009). 

 

Contudo, o consumidor revela um papel extremamente importante na 

ligação com o produto, tendo em conta princípios do comportamento que 

podem aplicar-se em diferentes áreas do processo de desenvolvimento de 

um novo produto: concepção da ideia, teste de conceito, desenvolvimento 

do produto e teste de mercado. Estas áreas de estudo do comportamento 

do consumidor revelam-se importantes no desenvolvimento de ideias para 

novos produtos (Mowen e Minor, 2006). 

 

A comunicação, a promoção e a divulgação de qualquer produto são 

fundamentais para a captação de público. Particularmente no futebol, a 

comunicação em geral está muito para além da divulgação do dia, hora ou 

local do evento, sendo que esta terá como objectivo, atrair potenciais 

consumidores através de mensagens e imagens atractivas, colocando 

muitas vezes em evidência sentimentos positivos que aplanem assim a 

decisão de compra. 

 

Na comunicação desportiva é essencial identificar os diversos segmentos 

alvo a atingir: praticantes, empresas ou espectadores, de forma a 

estruturar uma comunicação direccionada, dado que cada segmento 

apresenta motivações ou convicções especificas (Dionísio, 2009). 

 

Outro elemento do marketing mix, o preço, poderá abordar-se da seguinte 

forma, de acordo com (Mowen e Minor, 2006), “ Uma área importante para 

aplicação dos princípios do comportamento do consumidor, relativos ao 

preço, é a da previsão do provável impacto das mudanças deste sobre os 
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consumidores”. Os consumidores reagirão de forma diferente ao aumento 

ou redução do preço de um produto. 

  

Segundo, (Plassmann et al, 2008) os preços de determinados produtos 

podem ter um efeito directo sobre a representação neural da recompensa 

percebida, da mesma forma que é desconhecido que as promoções possam 

apresentar para o consumidor sinais de recompensa.  

 

Num espectáculo desportivo, a definição do preço não pode ser calculado 

apenas com base nos custos, é necessário conjugar todas as alternativas 

concorrenciais. Logo, o preço de um bilhete para um evento desportivo 

representa apenas uma parte dos custos totais, uma vez que toda a 

envolvência leva a uma série de custos, tais como: alimentação, viagem, 

estacionamento ou recordação (Dionísio, 2009). 

 

Sobre a Distribuição, podemos dizer que este elemento do marketing mix, 

também se relaciona directamente com o comportamento do consumidor, 

pois a maneira como este estabelece as suas decisões de compra, traduz-se 

num impacto ao nível da distribuição do produto. Para (Mowen e Minor, 

2006), a intensidade dos esforços em torno da distribuição deveriam ser 

influenciados pela maior ou menor procura do produto por parte dos 

consumidores.  

 

Os canais de distribuição das entidades desportivas adoptam diversos 

formatos: as lojas próprias, lojas das empresas patrocinadoras ou de 

multimarcas desportivas, franchising, stands nos locais de espectáculos, 

jornais, lojas do clube e internet. 

 

Tendo em conta o último elemento abordado da estratégia de marketing 

que se relaciona com o comportamento do consumidor, precisamente a 
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Segmentação, verificamos que esta se revela fundamental, pois os 

mercados não são homogéneos e os consumidores não adoptam todos os 

mesmos comportamentos. Uma empresa/organização não pode atender a 

todos os clientes de mercado diversificados. Os consumidores diferem entre 

si, em diversos aspectos, sendo necessário agrupa-los em diferentes 

categorias consoante as suas características. 

  

“A segmentação de mercado é a divisão de um mercado em subconjuntos 

distintos de clientes com necessidades e vontades semelhantes, cada qual 

podendo ser alcançada com um mix de marketing diferente” (Kotler e 

Keller, 2005). 

 

Para (Mowen e Minor, 2006), os mercados de consumidores podem ser 

agrupados em quatro agrupamentos de variáveis de segmentação: 1) 

características das pessoas (demográficas, comportamento de consumo, 

perfil psicográfico, características de personalidade), 2) circunstâncias em 

que o produto pode ser comprado (ambientes, finalidades), 3) geografia 

(regiões) e 4) cultura ou subcultura adquiridas pelos consumidores 

(tradições, costumes, valores). 

 

Estes elementos acima referidos, declaram-se essenciais para os 

profissionais de marketing, na medida em que auxiliam na determinação do 

tipo de comunicação a utilizar para determinados mercado-alvo, bem como 

na definição das estratégias relativas ao preço e à distribuição. Os 

comportamentos com base na segmentação são distinguidos tendo em 

conta os benefícios procurados, a taxa de utilização e a elasticidade do 

preço da procura. 

  

O futebol, nomeadamente o espectáculo agregado a esta modalidade, é 

actualmente segmentado de uma forma mais pormenorizada, abrangendo 

diversos segmentos de públicos-alvo e produtos correspondentes, tais 
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como: empresarial de topo (grandes camarotes), empresarial (camarotes 

mais pequenos), associados fiéis com poder de compra elevado (lugares 

reservados durante alguns anos), associados menos fiéis com um poder de 

compra mais reduzido (lugar de época) e não associados (bilhetes avulso). 

 

Estes segmentos descritos destinam-se exclusivamente à venda de lugares, 

contudo, podemos identificar outros segmentos vocacionados para diversos 

serviços, tais como: patrocinadores, empresas que usufruam do direito de 

imagem, organizadores de espectáculos desportivos e anunciantes com 

presença nas instalações (Dionísio, 2009). 

 

Com base nas cinco áreas de aplicação mencionadas: posicionamento e 

diferenciação do produto, análise do meio ambiente, pesquisa de mercado, 

desenvolvimento do mix de marketing e segmentação, o profissional de 

marketing deve identificar as implicações destes conceitos no âmbito do 

comportamento do consumidor. Desta forma, estes profissionais examinam 

até que ponto os vários conceitos do comportamento do consumidor 

afectam as diferentes áreas de aplicação, desenvolvendo estratégias a 

partir desses mesmos conceitos. 

 

Pese embora todas as reflexões anteriores, no denominado futebol 

espectáculo, as atitudes comportamentais dos adeptos muitas vezes 

ultrapassam todas as expectativas relacionadas com as estratégias de 

marketing que são definidas. Ao contrário do que acontece com muitas 

marcas, as ligações afectivas no desporto são uma realidade, dado que 

todos os que torcem por um determinado clube ou atleta em determinado 

momento (positivo ou negativo) já se emocionaram.  

 

Este sentimento de pertença é algo único, mágico, que qualquer clube 

deverá eternizar e muitos gestores empresariais ambicionariam alcançar. 

Dificilmente existirão muitas marcas em relação às quais sejamos 
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impulsionados a saltar, gritar, chorar e até abraçar desconhecidos, no 

entanto o futebol é capaz de nos levar a fazer tudo isto e são precisamente 

esses acontecimentos que muitas vezes nos tornam inevitavelmente 

influenciados pelas estratégias de marketing.   

 

2.1.4. A influência da comunicação no processo de decisão 

 

A comunicação está omnipresente na vida do Homem. Somos 

constantemente confrontados com a necessidade de comunicar, bem como 

incessantemente “bombardeados” com diversas mensagens 

comunicacionais cujo objectivo passa por influenciar e por persuadir a 

adoptar um determinado comportamento. 

 

A comunicação é vista desde há bastante tempo, como um processo 

complexo. Há mais de meio século que a comunicação vem sendo definida 

de diversas formas, mas nunca perdendo de vista elementos que a 

caracterizam e diferenciam, tais como, a transmissão de informação, a 

troca de ideias, processo de partilha e unicidade de pensamento entre o 

emissor e o receptor (Schram, 1955). 

  

Actualmente, a comunicação parte do mesmo princípio, pois “consiste no 

uso de um sinal para transmitir um determinado significado” (Mowen e 

Minor, 2006). 

 

Contudo, o acto de comunicar muitas vezes não é tão fácil como se possa 

supor, uma vez que o sucesso deste processo depende de factores 

relacionados com, a natureza da mensagem, a interpretação que o 

consumidor fará dela e o contexto/ambiente no qual ela é percebida. As 

figuras, os sons, as cores e a linguagem assumem-se como formas de 

comunicar, sendo esta última, uma das maiores barreiras para uma 
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comunicação efectiva, devido à multiplicidade de idiomas, linguagens ou 

dialectos.  

 

De forma a descrever as relações existentes entre as diferentes variáveis da 

comunicação, desenvolveu-se o modelo básico de comunicação que inclui os 

factores que influenciam a comunicação, nomeadamente o emissor/fonte e 

o receptor como sendo os dois elementos principais no processo de 

comunicação. A mensagem e o canal, as principais ferramentas de 

codificação/descodificação, a resposta e o feedback, representam os 

processos e as funções da comunicação. O ruído é um factor externo que 

pode interferir no processo de comunicação (Belch e Belch, 2008). 

 

O emissor é a origem da comunicação, podendo este constituir-se como 

uma pessoa ou uma organização, cujo objectivo passa pela partilha de 

informações com outras pessoas. A codificação estabelece-se entre o 

emissor e o canal/mensagem, e o principal objectivo do emissor é codificar 

a mensagem de forma que esta seja percebida pelo receptor, podendo 

contudo utilizar palavras, sinais, figuras, símbolos ou outros elementos. 

 

Para (Mowen e Minor, 2006) a fonte/emissor obedece também a uma série 

de características que se traduzem em aspectos que podem influenciar a 

eficácia da mesma, como sejam, a credibilidade, a atractividade física, a 

simpatia e a relevância.  

 

O patrocínio desportivo tenta reunir todos estes factores na hora de emitir 

mensagens e como tal, a título de exemplo contratam atletas que usufruam 

de poder de influência sobre os consumidores e que sejam portadores das 

referidas características. David Beckham angariava só com publicidade e 

patrocínios, aproximadamente 28 milhões de euros (Marketeer, 2009). 
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A mensagem cinge-se à informação transmitida. Esta pode assumir diversas 

características, tais como, verbal ou não verbal, oral ou escrita, ou ainda 

simbólica (Belch e Belch, 2008). 

  

O patrocínio desportivo pretende através das mensagens expressas no 

processo de comunicação, obter: notoriedade (como aconteceu com a TMN 

que optou por apoiar a Selecção Nacional de Futebol como forma de atingir 

grande parte do seu mercado-alvo), imagem de marca, valorização do 

produto (Adidas patrocina atletas de várias modalidades desportivas, 

colocando e fornecendo equipamentos desportivos), contornar a ilegalidade 

e globalização (Gillette patrocinou o Mundial de Futebol de 2002, 

transmitido em dezenas de países) (Lindon et al, 2008). 

 

Por canal, entende-se que é o meio pelo qual a informação é transmitida da 

fonte/emissor para o receptor. Estes canais de comunicação podem-se 

apresentar em dois formatos, nomeadamente o canal pessoal, onde é 

estabelecido um contacto, a comunicação directa com cada indivíduo e o 

canal impessoal, onde a comunicação é realizada em massa, para uma 

imensidão de indivíduos de uma só vez. 

 

O receptor é aquele com quem o emissor partilha a informação, isto é, a 

quem a mensagem é dirigida. Na maioria das vezes os receptores são os 

consumidores do mercado-alvo, podendo também ser outros consumidores 

que viram ou ouviram a mensagem comunicada e, consequentemente a 

descodificarão. A descodificação é a forma de transformar a mensagem 

transmitida pelo emissor em pensamento, contudo, este processo é 

obviamente influenciado por diversos factores que abrangem o campo de 

experiência de cada indivíduo.  

 

Para que exista comunicação efectiva, o processo de descodificação do 

receptor deve ajustar-se ao processo de codificação do emissor, significando 
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assim que o receptor entende e interpreta a mensagem conforme o emissor 

a pretendeu comunicar. 

 

Alguns dos patrocinadores do Euro 2004 transmitiram mensagens para os 

adeptos, mensagens essas que foram entendidas e interpretadas tal como 

os patrocinadores pretendiam. A Galp Energia foi responsável pela 

codificação da mensagem (canção que tinha como finalidade dar ânimo e 

esperança à Selecção Portuguesa de Futebol) e foi descodificada pelos 

receptores exactamente como era pretendido pela empresa patrocinadora, 

acabando por ser o Hino da selecção Nacional de Futebol no Euro 2004, 

ainda hoje profundamente associado à selecção (Dionísio, 2009). Desta 

forma pode-se dizer que o feedback foi positivo, uma vez que o conjunto de 

respostas por parte dos receptores/adeptos traduziu-se de forma positiva. 

  

O último factor a interferir no processo de comunicação é externo, 

denominando-se de ruído. Este é um elemento não intrínseco à mensagem 

e pode distorcer ou interferir na percepção da mensagem na altura da 

recepção. 

 

Depois de uma breve abordagem ao modelo básico do processo de 

comunicação e de forma a entendermos a influência da comunicação no 

processo de decisão, passamos agora aos processos psicológicos básicos, de 

grande suporte, no sentido do entendimento das decisões de compra dos 

consumidores.  

 

No seguimento dos pressupostos anteriores torna-se fundamental perceber 

o seguinte: de que forma a compreensão do processo de tomada de decisão 

do consumidor pode ser usado no desenvolvimento de acções publicitárias 

por meio do patrocínio? Como é que o patrocínio é percebido pelos clientes? 

Porque é que os consumidores compram determinadas marcas?  
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No estágio anterior a qualquer compra, os consumidores passam por um 

prévio processo de decisão. Os consumidores frequentemente tomam as 

suas decisões considerando que marcas escolher, onde as comprar e em 

que quantidade as comprar. Essas decisões normalmente são tomadas com 

a principal finalidade de alcançar um determinado objectivo, o que 

certamente inclui o estabelecer de uma relação entre as ofertas e a opção 

por uma, minimizando o esforço na tomada de decisão, reduzindo as 

emoções negativas e maximizando a capacidade de aprovar a decisão. 

 

A tomada de decisão é um processo construtivo, que envolve um conjunto 

de processos: reconhecimento do problema, busca de informações, 

avaliação das alternativas, e a escolha entre as opções que envolvem a 

decisão de compra e avaliação pós–compra (Belch e Belch, 2008), (Kotler e 

Keller, 2005) e (Mowen e Minor, 2006). 

  

Todos os referidos autores, revelam opiniões unânimes, quanto ao modelo 

de processo de tomada de decisão de compra, contudo para (Kotler e 

Keller, 2005), este processo inicia-se muito antes da compra real e as suas 

consequências perduram por muito tempo. Porém, os consumidores não 

têm obrigatoriamente que passar por todas etapas no sentido de adquirirem 

um produto/serviço, sendo que, mesmo algumas dessas etapas podem ser 

invertidas. 

 

O reconhecimento do problema é o primeiro estágio do processo de tomada 

decisão por parte do consumidor. Nesta altura o consumidor reconhece um 

problema ou necessidade, constatando-se uma diferença entre o estado real 

e o ideal do consumidor. O reconhecimento de um problema não implica 

directamente que esse problema tenha uma origem negativa, porém, 

existem diversas causas para o reconhecimento do problema, algumas 
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simples, outras mais complexas, com proveniência de factores internos ou 

externos.  

 

Nesta fase os profissionais de marketing têm um papel preponderante, pois 

são eles que comunicam e influenciam o consumidor a gerar o 

reconhecimento de um problema, nem sempre com sucesso. Os 

consumidores podem não sentir uma necessidade ou mesmo não 

conseguirem identificar um problema ao serem confrontados com 

determinado produto ou serviço. 

 

A segunda etapa no processo de tomada de decisão do consumidor é a 

busca de informação. A partir do momento em que o consumidor detecta 

um determinado problema ou necessidade, podendo esta ser satisfeita 

através da compra de um produto ou da aquisição de um serviço, estamos 

perante o momento de recolher informações relativas ao bem em causa, 

para posteriormente se tomar a decisão de compra. 

 

De acordo com Bettman in (Mowen e Minor, 2006) existem dois tipos de 

processos de busca, sendo estes, o processo de busca interna e o processo 

de busca externa. A Busca interna está associada à procura de informação 

armazenada na memória, ao relembrar de experiências vividas ou ao 

conhecimento a respeito das várias alternativas de compra. Relativamente à 

Busca externa, esta decorre partindo do princípio que a busca interna não 

forneceu as informações suficientes. Por outro lado, na busca externa as 

informações são obtidas a partir de fontes externas, tais como: publicidade, 

amigos, embalagens, vendedores ou relatórios de pesquisa. 

 

As principais fontes de informação a que o consumidor recorre, bem como a 

influência que cada uma exerce na decisão de compra são de total interesse 

para os profissionais de marketing. Estas fontes de informação dividem-se 

em quatro partes, sendo elas: fontes pessoais (família e amigos), fontes 
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comerciais (publicidade, vendedores e embalagens), fontes públicas (meios 

de comunicação) e fontes experienciais (uso do produto), (Kotler e Keller, 

2005). 

 

Pese embora as considerações anteriores, não nos podemos esquecer que a 

quantidade relativa e a influência das referidas fontes de informação variam 

de acordo com as características do consumidor e com a categoria dos 

produtos. A maioria das informações que o consumidor recebe tem como 

origem fontes comerciais, isto é, fontes estabelecidas pelos profissionais de 

marketing. Porém, as informações mais efectivas derivam das fontes 

pessoais ou públicas (Eldridge, 2003). 

 

Para (Lee, 2006), os indivíduos que procuram activamente informações 

sobre determinado produto/serviço, previamente a qualquer decisão, estão 

melhor preparados para decidirem uma determinada compra e 

normalmente são mais bem sucedidos em comparação com aqueles que 

procuram informação de uma forma menos activa. De uma forma geral os 

consumidores procuram informação para as suas necessidades pessoais, 

sociais e económicas. 

 

Depois de obter informações durante a etapa de busca, o consumidor parte 

para a avaliação das alternativas. Nesta etapa do processo o consumidor 

equipara as diversas marcas, produtos ou serviços por ele consideradas 

como capazes de resolver o problema que esteve na base do processo de 

tomada de decisão. 

  

Segundo (Mowen e Minor, 2006), a avaliação das alternativas é influenciada 

pelo tipo de hierarquia de efeitos que ocorre. A Hierarquia de efeitos 

classifica-se, como: perspectiva alto envolvimento (comparam-se crenças 

acerca de atributos e reacções afectivas), perspectiva baixo envolvimento 

(comparam-se poucas crenças sobre os atributos), perspectiva 
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experimental (comparam-se reacções efectivas como sentimentos e 

emoções) e perspectiva da influência comportamental (presume que os 

consumidores nunca comparam conscientemente as alternativas). 

 

Na fase de avaliação das alternativas os consumidores consideram até que 

ponto as opções abrangem vários atributos, e, consequentemente parte-se 

para a avaliação da importância e qualidade de referidos atributos. É 

interessante observar que quando é pretendido um esforço maior por parte 

do consumidor no sentido de avaliar e comparar diferentes alternativas, o 

efeito revela-se negativo. O resultado é que os consumidores evitam 

escolher a opção que requer maior esforço cognitivo (Garbarino e Edell, 

1997). 

 

As contribuições motivacionais, muitas vezes são ignoradas ou esquecidas 

na hora de apelar ao subconsciente do consumidor. Para (Zeims, 2004), tais 

contribuições são essenciais para a prática das actividades de 

merchandising e publicidade, pois os argumentos usados nos anúncios só 

funcionam quando é considerado o mecanismo inconsciente, revelando-se 

bastante influente no momento de avaliar alternativas.  

 

Torna-se deste modo fundamental e necessário usar a teoria psicanalítica 

por meio da pesquisa do marketing morfológico, explorando os significados 

psicológicos ocultos de produtos e marcas quando considerados como os 

seus atributos mais óbvios. 

  

É por meio da avaliação das alternativas que os consumidores adquirem as 

informações necessárias para fazerem a escolha final no processo de 

tomada de decisão. 
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Na fase de avaliação de alternativas, o consumidor cria as preferências e as 

expectativas entre as diferentes marcas no decorrer do seu processo de 

escolha, de modo a concretizar a sua decisão de compra. Durante o 

processo de formação desta decisão, o consumidor pode passar por 

diversas sub-decisões, como sejam: decisão por marca, decisão por 

revendedor, decisão por qualidade, decisão por ocasião e decisão por forma 

de pagamento (Kotler e Keller, 2005).  

 

Geralmente, as compras de alto envolvimento (bens duráveis) exigem um 

longo tempo entre a decisão de compra e a compra efectiva, sendo que por 

sua vez, nas compras de baixo envolvimento (bens não duráveis) o tempo 

entre a decisão de compra e a compra efectiva acaba por ser muito mais 

reduzido.  

 

É claramente nesta fase do processo de decisão que ganha ênfase e que se 

fazem sentir as actividades relacionadas com o patrocínio desportivo 

enquanto ferramenta de comunicação cujo objectivo passa por tentar 

influenciar o consumidor. 

 

Os profissionais de marketing esforçam-se por manter os consumidores fiéis 

às suas marcas, pois nesta fase do processo de decisão distinguem-se todas 

as formas de comunicação eficaz, e que consequentemente levem o 

consumidor a escolher uma marca em detrimento de outra.  

 

A eficácia da comunicação na decisão de compra e toda a mística emocional 

agregada ao futebol, fez com que o patrocínio da Carlsberg no âmbito do 

Campeonato Europeu de Futebol de 2000, tivesse contribuído para um 

aumento substancial do seu volume de vendas na ordem dos 11% durante 

o período em que prova decorreu (Meios e Publicidade, 2003). 
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O processo de decisão de compra não termina com a compra. É através da 

avaliação pós-compra, já com o uso do produto ou serviço que o 

consumidor analisa a performance do mesmo e verifica se as suas 

expectativas foram ou não satisfeitas. Este processo de avaliação pós-

compra é extremamente importante, pois se o resultado final for positivo 

existe uma grande probabilidade de influência sobre compras futuras.  

 

De acordo com a anterior reflexão e a título de exemplo, se o adepto de um 

clube for assistir a um jogo de futebol e a sua equipa ganhar, a 

probabilidade deste voltar é elevada, comprovando que o desempenho 

alcançou as suas expectativas, e contribuindo logicamente para elevar os 

seus índices de satisfação. 

 

Após uma abordagem aos diversos estágios do processo de tomada de 

decisão convêm referir que cada estágio envolve inúmeros processos 

psicológicos internos associados a cada uma das fases, os quais passamos a 

referir: o reconhecimento do problema está intimamente ligado com a 

motivação, a procura de informação estabelece uma ligação com a 

percepção, na avaliação das alternativas o consumidor forma uma atitude, 

na decisão de compra existe uma integração, e por último, na avaliação 

pós-compra é realizada uma aprendizagem tendo em conta as suas 

expectativas (Belch e Belch, 2008). 

 

No contexto da influência da comunicação enquanto elemento indutor do 

comportamento do consumidor, alguns aspectos revelam-se interessantes 

ao longo do processo de decisão. Assim, a forma de comunicar, bem como 

as influências provenientes dos profissionais de marketing em cada uma das 

etapas do processo acabam por ter um papel determinante no 

comportamento do consumidor. 
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Uma comunicação eficaz traduz-se no desenvolvimento de influências 

eficazes, como é o caso da mensagem comercial e de posicionamento da 

multinacional Nike, que acaba por servir de exemplo a tudo aquilo que se 

escreveu: “ Just do it”. 

 

2.1.5. Motivações e atitudes do consumidor 

 

Sobre o tema da Motivação, torna-se importante saber o que motiva 

realmente o consumidor? Na sociedade de consumo em que vivemos, quais 

os factores que levam os consumidores a optarem por determinado produto 

ou serviço em detrimento de outro?  

 

Torna-se também fundamental compreender a verdadeira essência da 

motivação no sentido de uma melhor compreensão da aquisição, do 

consumo e da disposição de serviços, mercadorias e ideias.  

 

Actualmente, as empresas gastam milhões/biliões de euros em 

investimentos realizados com patrocínios, para assim adquirirem um meio 

através do qual possam motivar as pessoas a comprarem uma variedade de 

bens/serviços de consumo, de forma a satisfazerem as necessidades e 

desejos dos consumidores. 

 

Esta face oculta do comportamento do consumidor, precisamente a 

motivação, leva as pessoas, a aderirem a determinadas praticas desportivas 

de alto risco, como é o exemplo das actividades radicais relacionadas com o 

hang gliding, em que morre um em cada 250 participantes por ano (Celsi, 

Rose e Leigh, 1993). 
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De acordo com (Mowen e Minor, 2006), a motivação prende-se com um 

estado de uma certa alteração que uma pessoa possa apresentar, e que por 

sua vez conduza a um comportamento direccionado para um determinado 

objectivo. Esta engloba um conjunto de necessidades, desejos e 

sentimentos que direccionam os consumidores para determinados 

comportamentos.  

 

Tendo em conta ainda os referidos autores (Mowen e Minor, 2006), a 

motivação não é mais do que um estímulo que impele ao reconhecimento 

de uma necessidade, estímulo esse que pode ter proveniência numa origem 

interna, isto é, partindo do próprio consumidor, resultando no 

reconhecimento da referida necessidade. Os estímulos podem ser também 

externos e advêm de fontes externas obviamente, como por exemplo, 

anúncios publicitários ou mensagens difundidas no âmbito de acções de 

patrocínios relacionadas com o desporto 

 

Porém, para (Ferreira, Neves e Caetano, 2001), a motivação, não é nada 

mais que: “ (…) o resultado da interacção entre o indivíduo e a situação 

(…). Desta forma, ajudará desde logo a entender as origens individuais e 

situacionais na variabilidade dos estados motivacionais”. 

 

O aumento da concorrência entre as diversas actividades desportivas e os 

variadíssimos produtos com elas relacionados, leva os gestores a tentar 

perceber o que realmente motiva, bem como as atitudes que os 

consumidores vão adoptar. 

 

Cada vez mais as abordagens contemporâneas relativas à motivação se 

afastam das hierarquias motivacionais do passado descritas por Maslow 

(Bernard, 2009). Tal perspectiva leva-nos a crer, que grande parte dos 

actuais consumidores não actua hierarquicamente de acordo com a 

pirâmide de necessidades (Maslow) que referimos anteriormente. 
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Contudo, para (Ferreira, Neves e Caetano, 2001), a hierarquia das 

necessidades continua a ser considerada tal como Maslow a apresentava em 

1954, pois a motivação humana é encarada sob a forma de uma hierarquia 

de cinco necessidades, sendo elas: necessidades fisiológicas, necessidades 

de segurança, necessidades sociais, necessidades de auto-estima e por 

último no topo da pirâmide como sendo as últimas a alcançar, as 

necessidades de auto-realização.  

 

Para os referidos autores, as necessidades humanas possuem uma base 

genética, apresentando uma natureza biológica ou instintiva, influenciando 

assim muitas vezes os comportamentos de forma inconsciente.  

 

As necessidades necessitam de se estruturarem de acordo com prioridades 

existenciais, pois as necessidades transformam-se num elemento de 

motivação enquanto não se encontram satisfeitas, uma vez que, uma 

necessidade satisfeita não é motivadora de qualquer comportamento.  

 

De acordo com isso, as necessidades que motivam comportamentos 

primordiais por parte das pessoas são as necessidades fisiológicas, 

orientando o comportamento para a satisfação de necessidades 

relacionadas com alimento, ar ou água. 

 

Porém, regendo-se por uma abordagem mais tradicionalista ou mais 

contemporânea, é chegada a altura em que cada indivíduo sente uma 

necessidade e uma motivação mais forte, ou seja, a ideia de uma satisfação 

progressiva.  
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Nesta fase existe uma necessidade incessante de satisfazer necessidades de 

abrangência social, auto-estima ou auto-realização muitas vezes associadas 

ao desporto em geral e ao futebol em particular. É neste ambiente 

desportivo que muitos consumidores são motivados para o consumo de 

algo. 

 

Tendo em conta o consumidor desportivo, (Fink, Trail e Anderson, 2002), 

propuseram um modelo de comportamento de consumo relacionado com o 

desporto. Esse modelo aborda seis factores que interligam o 

comportamento do consumidor com o desporto.  

 

Esses factores podem ser, identificados da seguinte forma: 1) motivação, 2) 

nível de identificação, 3) expectativas, 4) confirmação ou não das 

expectativas, 5) auto-estima das respostas e 6) estado afectivo de cada 

indivíduo. 

 

A motivação é apresentada neste modelo como factor primordial, tendo 

assim a capacidade de influenciar directamente as expectativas dos 

consumidores face à prática desportiva ou influenciar indirectamente 

através dos níveis de identificação. A prática desportiva apresenta ainda um 

impacto directo sobre o estado afectivo de cada indivíduo ou um impacto 

indirecto na auto-estima das respostas.  

 

Mediante esta sequência, as intenções de consumo, tais como, consumo dos 

media, participação em eventos desportivos ou o consumo de bens e 

serviços muitas vezes promovidos através dos patrocínios são influenciados 

através dos estados afectivos dos consumidores (Fink, Trail e Anderson, 

2002). 
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Este estudo destacou a importância do desporto nas motivações do 

consumidor. São as motivações dos adeptos desportivos que os levam a 

frequentar determinados eventos de natureza desportiva, e 

consequentemente a consumir produtos/serviços relacionados com a prática 

de desporto. Contudo, são de registar também algumas diferenças ao nível 

das motivações que levam os adeptos a assistir a desportos colectivos ou 

individuais (Kim, Andrew e Greenwell, 2009). 

 

As motivações dos adeptos de desportos individuais, encontram-se 

fundamentalmente relacionadas com a estética, embora existam outros 

factores preponderantes, tais como, a duração do desporto ou a mobilidade 

dos espectadores. Referenciando um desporto concreto, neste caso o golfe 

(Robinson, Trail e Kwon, 2004). Os motivos para o consumo de desportos 

colectivos relacionam-se essencialmente com a necessidade de auto-estima 

(Wann, Schrader e Wilson, 1999). 

 

Segundo (Ross, 2007), a motivação agregada ao desporto classifica-se 

fundamentalmente através das variáveis demográficas, identificando o perfil 

demográfico de cada indivíduo (sexo, nível de escolaridade, agregado 

familiar) e realizando uma análise cluster torna-se possível catalogar cada 

elemento.  

 

O mesmo (Ross, 2007) afirma ainda que as motivações se revelam distintas 

para o sexo masculino e feminino, ao nível do consumo de 

produtos/serviços, comportamentos individuais e associações com os meios 

de comunicação. 

 

Realizando uma abordagem simples e operacional, podemos dizer que as 

motivações retratam as razões subjectivas, que por sua vez levam as 

pessoas a comprar ou consumir algo. Desta forma, as motivações podem 

mesmos dividir-se em três categorias principais e “mover-se” no 
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subconsciente de acordo com cada perfil em particular: a Motivação de 

carácter racional ou utilitário, onde um indivíduo pode ser induzido a 

efectuar uma compra simplesmente pela satisfação de uma necessidade, 

porque poderá ser útil ou ir ao encontro do seu interesse. As Motivações 

éticas encontram-se relacionadas com deveres, obrigações ou valores 

morais. As Motivações de carácter hedonista estão relacionadas com 

sentimentos agradáveis que um indivíduo espera numa posterior apreciação 

do acto de consumo (Lindon et all, 2008). 

 

Nos casos acima abordados, as motivações registaram essencialmente um 

carácter hedonista e racional, uma vez que o pretendido através da compra 

estava essencialmente relacionado com o acto de usufruir de algo e obter 

uma consequente satisfação. 

 

Nos Estados Unidos da América, durante um jogo de futebol profissional no 

Midwestern, foi realizado um estudo que tinha como principal finalidade 

aferir o que motivava os adeptos deste desporto a assistir ao mesmo. Foi 

então colocada a seguinte questão: “O que mais gostas numa ida a um 

jogo?” (James, Sun e Lukkarinen, 2004). 

 

Perante a referida interrogação, assumindo uma motivação de carácter 

hedónico e utilitário, as respostas registaram múltiplas dimensões, como 

sejam, a experiência física de pertencer a uma multidão, o interesse pelo 

desporto, a necessidade de consumir algo relacionado, a energia e emoção 

transmitidas através do público e a necessidade de sentir a adrenalina e o 

estímulo subjacentes a toda a sua envolvência (James, Sun e Lukkarinen, 

2004). 

 

De forma, a suprimir as necessidades adjacentes a determinadas dimensões 

da motivação, os profissionais de marketing tentam satisfazer essas 

necessidades concebendo produtos e serviços, e posteriormente esses 
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estados de necessidade serão acompanhados por sentimentos e emoções 

(Mowen e Minor, 2006).  

 

Os patrocínios desportivos centrados em clubes são uma das formas 

encontradas pelos profissionais de marketing no sentido de mostrar as 

funcionalidades de produtos/serviços, com a intenção final de compra por 

parte do consumidor. 

 

Todavia, a emoção mencionada por (James, Sun e Lukkarinen, 2004), como 

sendo um dos factores primordiais a reunir adeptos nos estádios é 

vivenciada pelos consumidores de forma “(…) diferenciada dos estados de 

espírito pela sua maior intensidade e urgência psicológica” (Mowen e Minor, 

2006).  

 

De acordo com (Mowen e Minor, 2006), existem diferentes estados 

emocionais pelos quais cada indivíduo pode passar: interesse, surpresa, 

alegria, culpa, vergonha, medo, raiva, angústia, desgosto e desprezo. Desta 

forma leva-nos a concluir que quando os objectivos dos consumidores são 

satisfeitos, o seu estado afectivo é positivo, quando os objectivos não são 

satisfeitos, o estado afectivo é negativo, fazendo variar assim as emoções 

em termos de quantidade de excitação. 

 

Estas motivações hedónicas levaram a que dez milhões e meio de 

australianos, com mais de quinze anos de idade participassem em 

desportos organizados, entre 2005 e 2006 e que 7,1 milhões de 

australianos com idades superiores a quinze anos de idade assistissem a 

pelo menos um tipo de desporto (Funk et all, 2009). 

 

Tal como a motivação, as atitudes fazem parte de um dos conceitos mais 

estudados no comportamento do consumidor. Perceber as atitudes é 
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fundamental para os profissionais de marketing, pois muitas vezes estas 

resumem a avaliação que o consumidor faz relativamente a um produto, 

serviço, marca ou organização, revelam tendências comportamentais ou até 

mesmo representam sentimentos positivos ou negativos, consoante as 

associações efectuadas. 

 

“As atitudes são predisposições aprendidas para responder a um objecto.” 

(Belch e Belch, 2008). 

 

O crescente interesse por parte dos publicitários em relação às atitudes dos 

consumidores baseia-se na suposição de que estas estão intimamente 

relacionadas com o comportamento de compra do consumidor. Contudo, 

tais evidências na relação entre atitudes e comportamentos fundamentam a 

suposição básica (Peers, 1999). 

 

Apesar dos anteriores pressupostos, as atitudes são muito importantes para 

estes profissionais, pois a intenção dos mesmos, passa por gerar atitudes 

favoráveis, fortalecer as já existentes e alterar as negativas em relação a 

produtos, serviços, marcas ou organizações.  

 

“A atitude é um estado de preparação mental ou neural, organizado através 

da experiência e exercendo uma influência directa ou dinâmica sobre as 

respostas individuais a todos os objectos e situações com que se relaciona.” 

(Ferreira, Neves e Caetano, 2001). 

 

De acordo com a referida citação, a atitude não é algo tangível, dirige-se 

sim a um objecto específico, reflectindo uma experiência por parte do 

sujeito, da qual deriva uma experiência com um carácter duradouro. 

 



Conceptualização 

145 

 

Perceber os comportamentos de cada indivíduo revela-se essencial para a 

compreensão das atitudes devido ao seu forte relacionamento. A atitude 

não se trata unicamente de um processo mental, sofrendo esta uma 

influência de factores externos, tais como: factores de âmbito cultural, 

social, pessoal e psicológico, factores esses, considerados influenciadores do 

comportamento individual em função de determinada acção (Karachi, 

2010). 

 

As atitudes relativamente a um anúncio publicitário, são definidas como 

predisposições apreendidas para responder de uma forma consistente, quer 

favoravelmente quer desfavoravelmente.  

 

A publicidade influência as atitudes em relação à Marca bem como as 

intenções de compra. De acordo com estudos efectuados tem-se constatado 

também uma forte e positiva relação entre a atitude relativamente a 

campanhas publicitárias e a atitude em relação à Marca, que por sua vez 

está positivamente relacionada com a intenção de compra (Karachi, 2010). 

 

As campanhas publicitárias podem motivar uma série de atitudes, que por 

sua vez podem resultar numa infinidade de factores, implicando o impacto e 

o conteúdo das imagens do anúncio, o estado de espírito do consumidor, as 

emoções sentidas pelo consumidor e a simpatia do consumidor 

relativamente ao objecto em causa (Lord, Lee e Sauer, 1994). 

 

Através deste conjunto de factores, podem-se gerar condições de forte ou 

fraco envolvimento, promovendo atitudes favoráveis ou não com 

determinada Marca publicitada, sem que para isso o consumidor esteja 

familiarizado com a mesma. 
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De acordo com estudos realizados verificou-se que, anúncios 

consideravelmente ricos em imaginação influenciam as atitudes em relação 

à publicidade. Pois assim, através da imaginação colocada nos anúncios, o 

consumidor pode estabelecer o seu próprio envolvimento com determinado 

produto ou serviço, através dos seus sentimentos e das suas crenças 

(Mowen e Minor, 2006). 

 

Podemos ainda considerar que grande parte das teorias fundamenta as 

atitudes tendo como base, três componentes principais: cognitiva, afectiva 

e comportamental, componentes essas que se encontram na base da 

mudança de atitude e com particular destaque, quanto maior for o 

relacionamento entre as diversas componentes, mais estável será a atitude 

(Ferreira, Neves e Caetano, 2001) e (Schiffman e Kanuk, 2004). 

 

A componente cognitiva caracteriza-se pelo processo mental de cada 

pessoa, suas crenças e percepções. A componente afectiva é caracterizada 

pela emoção ou diversos sentimentos que cada indivíduo tem em relação a 

qualquer objecto, isto é, afirmações verbais de afecto. Por último a 

componente comportamental define-se através de tendências para a acção 

relativas a algo, e que se constituem como comportamentos observáveis 

reflectidos em acções (Ferreira, Neves e Caetano, 2001). 

 

Perante os anteriores pressupostos, concluímos que a atitude pode atingir 

uma função unidimensional, transmitindo-se a “uma só voz”, em jeito 

particularizado e de uma extrema complexidade de composições. São elas 

(as atitudes) que se dirigem a situações específicas, a objectos específicos, 

a pessoas específicas e reflectem as vivências, as acções e as reacções de 

cada indivíduo no seu mundo. 
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2.2. Contexto Social do Desporto 

2.2.1. Impacto Social do Desporto 

 

O Desporto, sendo considerado um fenómeno humano aliado às origens, à 

estrutura e ao funcionamento das sociedades, possibilita ele mesmo a 

possibilidade de analisar uma sociedade em função das suas práticas, 

modalidades ou actividades desportivas que geram mais paixões.  

 

Este fenómeno histórico, com origens consolidadas nos primórdios da 

cultura humana, prevalecendo mesmo em diversas formas e em qualquer 

tipo de organização social, pode mesmo assumir a legitimidade de que a 

verdadeira história de um povo assenta muitas vezes na história dos 

desportos e dos jogos praticados. 

 

O universo desportivo revela-se um extraordinário campo de visão da 

sociedade, não só pelo seu simbolismo, capaz de diversos investimentos 

sociais, bem como pela sua estreita ligação à cultura, à religião e ao 

misticismo. Será o desporto capaz de alterar os hábitos, costumes e 

atitudes de uma sociedade? 

 

Desta forma e remetendo-nos alguns séculos atrás, como forma de 

asseverar que toda esta emblemática não faz parte só da ideologia da 

sociedade moderna, similarmente (Gusdorf, 1967), afirmava: “Parece 

impossível imaginar, que se possa um dia descobrir um grupo humano na 

existência do qual a actividade do jogo estaria totalmente ausente. Os jogos 

são constantes da cultura, cujas formas podem variar de uma área de 

cultural para outra. Mas, para além desta diversidade infinita, uma 

universalidade do jogo designa-o como um elemento fundamental da 

condição humana”. 

 



Conceptualização 

148 

 

Contudo, estas mudanças essenciais na sociedade têm sido muitas vezes 

desempenhadas pela educação, neste caso uma educação para a prática do 

desporto. A influência porém é forte e engloba variadíssimos factores, tais 

como, a situação histórica, o carácter da cultura, a estrutura social ou até 

mesmo a orientação política.  

 

As grandes mutações nas sociedades nunca se realizam da mesma forma, e 

obviamente o desporto não é excepção, pois integra-se num plano de 

desenvolvimento continuado e muitas vezes agregado. 

  

As necessidades e aspirações dos povos ao longo do tempo revelam-se 

diferenciadas, contudo não deixa de ser verdade que o desporto ou a 

educação para o desporto interferem reciprocamente em todos os factores. 

  

Remetendo-nos ao futebol, este, revela-se uma actividade desportiva 

profundamente enraizada na cultura da sociedade. De acordo com, (Costa, 

2005), já na Grã-Bretanha, entre 1060 a 1510, este jogo de bola, 

provocava inúmeros acidentes com disputas sangrentas, originando guerras 

entre povoações, com consequências gravíssimas.  

 

Estas disputas pela bola, se é que assim lhe podemos chamar, começaram 

por ser referidas como: «hurling over country», uma vez que o jogo 

decorreria entre duas povoações e venceria aquele que conseguisse entrar 

com a bola no edifício central da povoação adversária. 

  

Posteriormente, começaram a ser introduzidas algumas regras, neste até 

então jogo da bola, com limitações de área e introdução de baliza e bola, 

passando a designar-se «hurling over goals». Mais tarde e com a inserção 

do drible, passou a chamar-se «dribling game». Foi então, posteriormente, 
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nos colégios de Oxdord e Cambridge que se deu origem ao actual 

«football», (Costa, 2005). 

 

Com todo este impacto, que se tem verificado evolutivo ao longo dos anos, 

o Reino Unido é conhecido como um meio em que o desporto é cada vez 

mais reconhecido como fonte de promoção de inclusão social. “Desporto 

para todos”, é como é conhecido este programa de inserção, que envolve 

autoridades e políticas locais, promovendo o desporto, mas essencialmente 

com o objectivo de ser interpretado como um aumento de oportunidades a 

nível social para grupos mais desfavorecidos, surgindo assim também, 

como forma de reestruturação de comunidades, diminuição da 

criminalidade, acção para o emprego, educação e melhores condições de 

saúde, (Gratton e Taylor, 2000). 

 

Reforçando a ideia, (Curry et all, 2001), refere que a inclusão social, 

seguida do impacto que esta agrega ao desporto, faz com que diversas 

instituições sejam estimuladas a desenvolver distintas actividades que 

envolvam o desporto, como forma de abraçar sectores da sociedade, 

geralmente consideradas sub-representadas na actividade desportiva. 

 

A cultura, a influência, o impacto, a história e a grandiosidade do futebol 

encontram-se patentes nesta restrita evolução, descrita anteriormente e 

argumentada posteriormente pelos referidos autores. Contudo, todos estes 

factores acabam por ser ilimitados, pois a crescente importância do 

desporto na realidade sociocultural em que vivemos, a par do incremento 

do seu papel sociocultural na economia global, revelam-se hoje como dados 

inquestionáveis.  

 

A importância do desporto implementada nas sociedades modernas tem 

crescido significativamente ao longo das últimas décadas, quer através do 
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aumento da sua prática, quer pela consecutiva procura enquanto 

espectáculo.  

 

Esta importância é tão significativa, que em Inglaterra foi implementada um 

serviço designado por “National Benchmarking Service”, única e 

exclusivamente para avaliar o impacto que a prática desportiva representa 

na sociedade.  

 

Diversos complexos desportivos se enquadram como sendo o cerne do 

poder local, promovendo assim uma equidade e oportunidade para toda a 

comunidade, bem como uma série de benefícios associados com a redução 

do vandalismo e a melhoria da saúde.  

 

Como forma de aferir o impacto social associado a este serviço, vários 

órgãos decisores implementaram um conjunto de indicadores de 

desempenho de forma que, cada organização possa seleccionar o seu 

método de avaliação, bem com o intuito dessa avaliação.  

 

O grupo central de indicadores baseou-se essencialmente em meios de 

acesso, formas de utilização, qualidade financeira e serviços. Desta forma, o 

serviço, “National Benchmarking Service”, pode avaliar, medir e quantificar 

o impacto social do desporto na região (Taylor e Godfrey, 2003).  

 

Esta análise do impacto social do desporto orienta-se actualmente com 

grande intensidade para classes sociais mais desfavorecidas, de forma a 

promover uma inclusão social, inclusão social esta que surgiu no 

seguimento do contexto da politica social europeia, preferencialmente para 

superar a exclusão social, (Wilson, 2006).  
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O desporto também beneficia da capacidade de promoção de inclusão 

social, mas como englobamos o desporto nas discussões conceptuais da 

referida inclusão social? 

 

Diferentes são as razões identificadas como benéficas na introdução do 

desporto na inclusão social, destacando-se o desenvolvimento das relações 

de grupo, a melhoria da saúde física e a oportunidade de adquirir facetas de 

liderança (Curry et al, 2001).  

 

De forma a reforçar a ideia desenvolvida pelo referido autor, o 

“Departamento de Cultura, Media e Desporto” (DCMS, 2001), refere que o 

desporto desenvolve um impacto poderoso ao nível da sociedade em geral, 

particularmente sobre factores relacionados com a exclusão social, e é cada 

vez mais reconhecido pela sucessiva regeneração e inclusão. 

 

O desporto contribui actualmente para uma agenda política mais activa e 

mais dinâmica, com possibilidade de contribuir para uma sucessão de 

resultados positivos, tais como, a evasão à escola, a diminuição da 

criminalidade juvenil, as atitudes favoráveis entre jovens e 

consequentemente, a inserção dos mesmos numa sociedade activa e justa. 

 

Desta forma (Bailey, 2005) afirma que perspectivas deste género reflectem 

uma transformação ampla imposta pelo desporto, de onde advém uma 

regeneração urbana fundamentalmente ao nível económico, colocando mais 

ênfase nas pessoas e no desenvolvimento do capital social.  

 

Temas como este, retratado por nós, neste caso a inclusão social, são cada 

vez mais considerados como o flagelo da sociedade actual, pois com a 

actual crise global, a possibilidade deste se acentuar significativamente é 

elevada, daí o elevado grau de importância que ele representa ao nível do 
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impacto social, onde o desporto pode e deve actuar como factor atenuante 

deste flagelo. 

 

No entanto, na actual política das sociedades contemporâneas, o desporto é 

analisado e encarado pela maioria dos cidadãos, como algo potencialmente 

benéfico para a saúde, bem como para a promoção e desenvolvimento de 

capacidades sociais e como não poderia deixar de ser, fomentar a inclusão 

social (Tacon, 2007). 

 

Para a (Sport England, 2006a), a importância que o desporto revela ao nível 

dos impactos na sociedade é fundamental, uma vez que, muitos são os 

benefícios que a prática desportiva acarreta, sendo que alguns desses 

comportamento já foram mencionados anteriormente, pois esta temática é 

praticamente unânime entre os diversos autores.  

 

A prática desportiva transporta um enorme rol de valores e de benefícios, 

regeneração social, benefícios na saúde, diminuição de comportamentos 

criminais e aprendizagem constante ao longo da vida, melhorando assim 

significativamente a qualidade de vida.  

 

Contudo nem sempre estes benefícios são entendidos como benignos pelas 

faixas etárias mais jovens (Sport England, 2006a). (Bailey, 2005) 

acrescenta mesmo que é amplamente aceite que os mais jovens são 

susceptíveis de participar em actividades anti-sociais, com impactos 

negativos para a sociedade, no tempo que dispõem para os seus momentos 

de lazer. 

  

Estas visões reflectem o potencial da política desportiva ao nível dos 

impactos que esta acrescenta à sociedade, o valor social em diversos tipos 
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de prevenção e contribuição constante, reflectindo-se através de crenças 

generalizadas do seu potencial terapêutico. 

 

O estatuto social e o rendimento são factores que, associados a 

determinados grupos étnicos ou de idosos, podem revelar-se como 

verdadeiras ameaças ou oportunidades à prática desportiva.  

 

Enquanto nos grupos étnicos o impacto social se revela essencialmente pelo 

facto destes se encontrarem inseridos em grupos minoritários, muitas vezes 

subordinados, nos idosos o impacto associa-se mais à saúde, pobreza, 

isolamento, mobilidade ou deficiência. A prática desportiva aufere de uma 

responsabilidade elevada na inserção destas classes na sociedade de forma 

a minimizar os impactos sociais. 

 

Neste seguimento, (Sport England, 2006b), proclamou que, conforme o 

ambicionado, 70% da população se encontre activa até 2020, sendo que o 

maior entrave será sem dúvida o envelhecimento da população. Devido ao 

aumento da população idosa, este fenómeno de envelhecimento da 

população, terá um impacto significativamente negativo sob a participação 

da população no desporto, limitando a inclusão social.  

 

Contudo, este é um fenómeno pelo qual, a maioria dos países da União 

Europeia está a passar, sendo que Portugal não é excepção e apesar de 

sabermos dos benefícios que o desporto transporta para a sociedade, torna-

se ainda difícil quantificar os referidos benefícios. 

  

No universo desportivo podemos encontrar elementos essenciais para 

estruturar modelos ideais de análise social, podendo-se também facultar o 

processamento de formas de pensamento bem como modelos de acção, 
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possibilitando a compreensão do sentido da existência do Homem e da sua 

adaptação na sociedade.  

 

Pese embora o pressuposto anterior, o desporto provoca consideravelmente 

mais entusiasmo, enquanto mecanismo de compensação, na medida em 

que muitas vezes não podemos controlar diversas situações no nosso dia-a-

dia, vamos através do desporto, mesmo que de forma ilusória, promover 

um envolvimento com um misto de emoções que se transforma em algo de 

dimensão menor.  

 

No futebol por exemplo, mesmo estando cientes do desafio e da vontade de 

ganhar, enquanto adeptos envolvemo-nos muitas vezes num composto de 

emoções aparentemente sem conexão objectiva com a vida social. 

  

A abertura internacional no mundo do futebol revela-se impressionante, não 

só ao nível dos impactos sociais na sociedade, mas de uma forma 

generalizada em diversas sociedades, com a existência de um intercâmbio 

de simbolismos.  

 

Particularmente no universo do futebol é visível o desenvolvimento, quer a 

nível local quer a nível nacional ou internacional, de uma identidade 

marcada pelo orgulho, muitas vezes transportando para outras vertentes da 

vida social, provocando logicamente impactos positivos na sociedade. 

 

Pensando em Portugal, quando a Selecção Nacional de Futebol realizou 

proezas e ultrapassou os desafios que causaram admiração do mundo 

inteiro, como aconteceu em 2004, quando da realização do Euro 2004, 

particularmente na fase final do campeonato da Europa, a nossa capacidade 

de concretização levou-nos aos mais rasgados elogios, com impactos 

favoráveis na sociedade para a realização de outros eventos no nosso país, 
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permitindo assim auferir de maior dimensão e promoção de imagem nos 

mercados internacionais.  

 

“Os portugueses deram um exemplo magnífico de fair-play, de boa 

hospitalidade e uma lição para todos nós na forma como conseguiram 

cumprir o projecto mais ambicioso que o Campeonato da Europa alguma 

vez conheceu” (Leonnart Johansson in Dionísio, 2009).  

 

Tais palavras, mencionadas pelo então presidente da UEFA, transportaram 

um impacto enorme para a sociedade portuguesa e encheram todos os 

portugueses de orgulho.  

 

É também um facto que as regiões de Norte a Sul do país reconheceram o 

Euro 2004 como uma oportunidade única de reconhecimento e 

envolvimento populacional, quer a nível nacional quer a nível internacional. 

 

O impacto social promovido por este evento desportivo foi de tal forma que 

envolveu cidades inteiras, diferentes culturas, diversas gastronomias, todo 

o património nacional e até mesmo o pedido realizado pelo então treinador 

da selecção portuguesa, Luiz Felipe Scolari (colocação de bandeiras às 

janelas como forma de apoio à selecção).  

 

Este fenómeno ultrapassou rapidamente os limites de um apoio desportivo 

para passar a ser um autêntico fenómeno com impacto a nível social 

raramente observado em Portugal (Dionísio, 2009). Consequentemente, 

este fenómeno proporcionou o crescimento em diversas vertentes da 

sociedade portuguesa, quer a nível artístico, como também a nível 

comercial e financeiro. 
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Os impactos instituídos pelo futebol numa sociedade nem sempre se 

encontram na sua dimensão maravilhosa e festiva, pois muitas vezes somos 

também confrontados com a dimensão mais dramática desta prática 

desportiva.  

 

Numa sociedade em que a elevada concorrência está cada vez mais 

patente, o futebol não é excepção, essencialmente devido ao alto 

profissionalismo. Assim sendo, e na medida em que a sociedade por vezes 

não consegue gerir determinados problemas importantes, o futebol aparece 

igualmente ameaçado pela violência física e mental.  

 

O hooliganismo é disso uma prova incontestável. Quando uma sociedade 

consegue regular os seus conflitos sociais, tendo em conta as maiorias e as 

minorias, a violência é extinta com mais facilidade, sendo que ao nível do 

futebol esta é mais ritualizada.  

 

No momento em que decorrem os eventos desportivos verifica-se muitas 

vezes em determinados nichos da população, uma necessidade (não no 

sentido lato, muitas vezes resultante do stress diário) de manifestar alguma 

violência, e algumas vezes essa violência é a necessidade de ultrapassar os 

limites impostos pela sociedade, efectivando assim um desequilíbrio entre a 

vida social diária e a vida festiva ocasional. 

 

De acordo com (Lanter, 2000), os maiores níveis de violência no futebol 

foram encontrados entre adeptos com elevados níveis de identificação com 

o clube. A mesma opinião é partilhada por (Madrigal, 2003), ao afirmar que 

o nível de identificação que um adepto tem para com uma equipa pode ser 

de tal forma intenso que por vezes pode levar a comportamentos negativos, 

afectando a estabilidade social. Contudo, refere também que os 

comportamentos positivos estão de igual modo interligados com o nível de 

envolvimento. 



Conceptualização 

157 

 

 

Vários são os factores ao nível do desporto capazes de provocar impacto 

social. O Português como língua oficial em países como Brasil ou Angola, 

consideradas actualmente como potências emergentes de dimensões 

consideravelmente elevadas, que juntamente com outros países de língua 

portuguesa mantêm um compromisso social com o desporto, 

particularmente com o futebol.  

 

O Brasil é considerado uma das maiores potências mundiais deste desporto 

e Portugal tem uma forte tradição não só no futebol de competição, mas 

também como organizador de uma das mais conceituadas competições 

desportivas internacionais, o Euro 2004, conforme relatamos anteriormente. 

 

A língua portuguesa está presente nas grandes competições, sendo exemplo 

disso, o facto do Brasil se preparar para organizar o próximo Mundial de 

Futebol de 2014, de Angola ter realizado campeonato Africano das Nações 

CAN) e de Portugal se ter candidatado á organização do Mundial de Futebol 

de 2018. Completando o que dissemos, “a grandiosidade e importância dos 

espectáculos de futebol em países de língua portuguesa bem como o 

impacto na sociedade é reconhecida por todos” (Theodorakis et al, 2010). 

 

Diversas são as investigações que na última década têm sido realizadas em 

torno do comportamento dos adeptos desportivos e consequente nível de 

impacto na sociedade, sendo estas essencialmente de âmbito económico, 

social e psicológico.  

 

O anterior pressuposto deve-se essencialmente ao facto de que, cada vez 

mais temos consciência de que o desporto profissional e a construção de 

uma identificação com a equipa, instituem um enorme impacto na vida de 

cada pessoa (Funk e James, 2006). 
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Contudo, grande parte dessas investigações é realizada essencialmente 

sobre os comportamentos dos adeptos de desporto em países tipicamente 

de língua inglesa, como os Estados Unidos da América ou Inglaterra, o que 

de certa forma limita a abordagem generalizada sobre a compreensão do 

comportamento dos adeptos do desporto á escala mundial, dificultando 

assim as comparações transculturais e eventuais impactos sociais 

(Theodorakis et all, 2010). 

 

Tendo em conta a compreensão e comparação dos referidos 

comportamentos, é certo que a qualidade de vida em geral e o bem-estar 

pessoal em particular é algo que requer também a divida atenção.  

 

De acordo com (Wann e Pierce, 2005), indivíduos com fortes ligações a uma 

equipa revelam níveis elevados de auto-estima e vigor, e num sentido 

oposto, menores níveis de fadiga, raiva, tensão, confusão e depressão 

(considerada actualmente pela Organização Mundial de Saúde, como quinta 

doença que mais afecta a população mundial), sendo que, desta forma 

constatamos que o impacto que o desporto tem sobre o Homem é benéfico. 

 

Tendo em conta ainda o referido autor, maiores níveis de identificação com 

o clube estão associados a maiores níveis de satisfação para com a vida 

social, promovendo assim um bem-estar social (incluindo a satisfação com 

a vida social) e bem-estar pessoal. Desta forma, a relação positiva entre 

desporto e bem-estar parece encontrar-se de forma vigorosa, forte e 

inequívoca. 

  

Conforme temos vindo a mencionar ao longo desta explanação, o desporto 

assume-se hoje em dia como um dos fenómenos mais importantes da 

sociedade contemporânea. O impacto dos acontecimentos sobre cada 
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cidadão é colossal, considerando variadíssimos factores, tais como, a 

participação em actividade desportivas das mais diversas formas e tipos, a 

envolvência das dinâmicas colectivas e sociais, o consumo de publicidade e 

o tempo passado a absorver informação vinculada pelos media. 

  

“O desporto está na origem do consumo abundante de informação, de que 

são prova os três jornais diários nacionais, a grande variedade de 

suplementos de jornais e as dezenas de rubricas nas estações de rádio e 

televisão, para além dos variadíssimos sites de desporto que se encontram 

nos tops das visitas dos internautas portugueses” (Dionísio, 2009). 

 

Assim sendo, o desporto actual enquadra-se numa grande mobilidade de 

interesses de âmbito político, económico e social quanto à implementação, 

participação e divulgação. 

 

O desporto pode assim constituir um meio de integração social, de 

justificação da realidade sócio-política e mesmo de dissimulação das 

imperfeições da sociedade na qual ele opera. O desporto pode funcionar 

como espelho da sociedade e consequentemente como interpretação da 

vida social, promovendo a sua identidade. 

 

De acordo com os pressupostos anteriores, e em termos de uma análise 

generalista, o desporto oferece uma linguagem simples e uma simbologia 

global, em relação à qual qualquer Ser Humano tem acesso. 
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2.2.2. O Desporto como Negócio 

 

Nos últimos anos, grande parte do amadorismo instalado no desporto tem-

se convertido numa crescente profissionalização e num assumir progressivo 

desta actividade enquanto negócio efectivo. 

 

A constante evolução do desporto e das actividades relacionadas com a 

gestão dos recintos desportivos é muitas vezes atraída por recursos 

públicos, com uma base lógica de que os eventos neles realizados sejam 

conectados a nível local, regional, nacional ou internacional, perspectivando 

e objectivando assim um possível desenvolvimento económico.  

 

Os referidos recursos, na sua grande maioria não se limitam unicamente às 

instalações desportivas, sendo que muitas vezes progridem para a estrutura 

do próprio evento, tal como temos verificado ao longo dos últimos anos no 

âmbito dos Mundiais de Futebol ou dos Jogos Olímpicos, eventos com uma 

grande projecção global e com interessantes perspectivas de retorno 

económico local. 

 

No âmbito da evolução do Movimento Olímpico verifica-se um excelente 

exemplo da transformação do amadorismo desportivo numa crescente 

profissionalização do mesmo. Esta evolução das Olimpíadas verificou-se 

sensivelmente ao longo do século XX, com a inserção de atletas 

profissionais na prova.  

 

Em consequência do pressuposto anterior, este evento desportivo começou 

a suscitar interesse por parte dos meios de comunicação social, 

proporcionando assim negócios avultados ao nível dos patrocínios 

corporativos e da comercialização dos jogos, afirmando-se como um mega 

negócio à escala mundial. 
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Pese embora o que anteriormente dissemos, o negócio do desporto começa 

muito antes do início de qualquer evento, de acordo com (London 2012, 

s.d.) (site oficial dos Jogos Olímpicos de Londres, a realizar em 2012), 

aproximadamente cinco biliões de libras foi o montante gasto em contratos 

relacionados com os jogos, vinte e uma mil escolas e universidades estão 

envolvidas em iniciativas relacionadas com as Olimpíadas e variadíssimos 

projectos relacionados com desporto, cultura, educação, sustentabilidade e 

novas oportunidades de negócio têm sido reconhecidos e percorridos por 

todo o mundo.  

 

Perante este cenário: Qual o grande negócio de âmbito desportivo? São os 

patrocínios o grande “motor” da economia desportiva?  

 

O desporto, desde a segunda metade do século XX tem sofrido claras 

alterações na sua estrutura, e a constante e evolutiva transformação 

empresarial do mesmo tem-se verificado paralelamente à evolução da 

sociedade contemporânea, bem como dos clubes, atletas e empresas.  

 

Torna-se evidente que esta transformação empresarial desportiva adultera 

determinados valores intrínsecos ao próprio indivíduo aliados à cultura de 

cada país, valores esses que muitas vezes ultrapassam gerações sempre 

com a mesma força superior, como o amor à camisola e o prazer da 

competição.  

 

Actualmente esses valores estão na sua maioria completamente 

ultrapassados, e conceitos como, patrocínios, direitos de imagem, licitações 

desportivas, merchandising e audiências estão na ordem do dia.  
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Será surpreendente classificarmos o desporto como um negócio? Com 

certeza não seria de todo surpreendente nem descabida a classificação do 

desporto como negócio, se atentarmos nas avultadas somas financeiras que 

envolvem a área desportiva. De acordo com (Boston Consulting Group, 

2004), 42 mil empregos a tempo inteiro e 35 mil milhões de euros na 

licitação de Paris para os Jogos Olímpicos de 2012 (posteriormente 

nomeados para Londres) resultariam num enorme impacto económico, isto 

é, num negócio de milhões.  

 

Comparativamente, um estudo desenvolvido pela (ESSEC, 2007) constatou 

que a Rugby World Cup 2007 em França envolveu um volume de negócios 

no valor de oito mil milhões de euros. Por sua vez, a Liga Americana de 

Ténis estimou que o torneio de Fleshing Meadow resulta num impacto anual 

para o turismo de Nova Iorque de aproximadamente 3% (Baade, 2005), 

sendo este um resultado extremamente atraente visto tratar-se de um 

torneio. 

 

Tendo em conta que abordamos o turismo como algo fortemente 

impulsionado pelo desporto, cabe-nos agora recorrer às nossas referências, 

uma vez que também em Portugal, um desporto como o golfe, que nada 

tem de desporto “rei” mas que está actualmente a posicionar-se de forma 

devidamente estruturada e amplificada, constitui-se também como um dos 

dez produtos prioritários a desenvolver do ponto de vista estratégico em 

Portugal. 

 

Actualmente, este desporto tem gerado receitas de aproximadamente 2 

milhões de euros por ano, representando assim 1,25% do PIB (Produto 

Interno Bruto) nacional e 14% do PIB turístico (Turismo de Portugal (s.d.) 

in Marketeer (nº165), 2010). Este desporto, tendo em conta ainda a 

anterior análise, conta com cerca de 300 mil participantes anualmente, que 

por sua vez ampliarão o conceito de desporto como negócio. 
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Continuando de forma muito sucinta com este desporto (golfe) que gera 

milhões e de acordo com (Forbes, 2010), Tiger Woods continua a ser o 

desportista mais valioso do mundo, somando 87 milhões de dólares 

unicamente provenientes de acções publicitárias. Porém, este ranking é 

sucedido pelo futebolista inglês David Beckham, que arrecadou 20 milhões 

de dólares e o lendário Roger Federer com 14 milhões.  

 

Tendo ainda em conta o referido estudo, podemos destacar ao nível de 

eventos, o Super Bowl como aquele financeiramente mais rentável, com um 

valor estimado em 420 milhões de dólares, seguido dos Jogos Olímpicos de 

Verão e o Campeonato do Mundo de Futebol, com 230 e 120 milhões de 

dólares cada um respectivamente.  

 

Podemos ainda alargar a nossa abrangência, abordardando as equipas mais 

valiosas do mundo, sendo que aqui o triunfo reside inevitavelmente em 

Inglaterra no Manchester United (270 milhões de dólares). 

Indubitavelmente, podemos ainda referir que a Nike e a Adidas, são duas 

das empresas de vestuário mais valiosas nos termos do negócio desportivo. 

 

O desporto é evidentemente um verdadeiro negócio, focando-nos agora 

mais no último Mundial de Futebol FIFA 2010 realizado na África do Sul, 

diversas foram as empresas nacionais e internacionais que investiram no 

negócio dos milhões.  

 

A Galp Energia instituiu o conceito da “orquestra das vuvuzelas”, 

certamente um conceito que rendeu milhões, mas sempre com o intuito de 

apoiar a Selecção Nacional de Futebol.  
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No seguimento do que anteriormente referimos, o McDonald`s, a empresa 

dos milhões, gera milhões no negócio dos milhões, uma vez que a marca 

não só era patrocinadora oficial, como também desenvolveu campanhas 

publicitárias centradas no conceito “Alimenta a Paixão” e para além de 

patrocinar um evento desportivo contava ainda com a participação de 

atletas para publicitarem a sua marca, constituindo-se como um exemplo 

de que o desporto e o negócio andam verdadeiramente de mãos dadas.  

 

A Zon foi outra das empresas que gerou negócios no âmbito do Mundial, 

realizando um LCD humano com o mote da campanha a centrar-se mais 

uma vez no apoio à Selecção.  

 

A Sonae Distribuição foi também uma das empresas que aproveitou este 

evento desportivo para rentabilizar a marca, com o patrocínio à Selecção e 

o Mega Pic Nic Modelo como o objectivo de vincular a proximidade entre a 

Organização e os portugueses.  

 

A Sagres é quase que uma incontestável patrocinadora da Selecção, visto 

que já há muitos anos o faz. Desta vez não foi excepção, apelando nas suas 

campanhas de apoio ao retro-marketing, com desportistas míticos da 

Selecção Portuguesa de Futebol.  

 

Outras marcas se aliaram ao Mundial em geral e á Selecção Portuguesa em 

particular, como: a Sport TV, TMN e Samsung. Muitas marcas se ligam 

actualmente ao desporto, tendo em vista a rentabilização financeira do seu 

negócio ou a criação de valor para a própria marca, mas sempre com 

perspectivas futuras de valorização e de obtenção de proveitos. 
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Centrando-nos agora essencialmente nos patrocínios, um dos verdadeiros 

negócios desportivos, conforme analisado anteriormente pode gerar 

milhões, como sucede com o inigualável Tiger Woods. 

 

A resposta dada em função das actividades de patrocínio por parte dos 

consumidores, na sua maioria assume uma base cognitiva. Conforme 

podemos verificar em (Wakefield e Bennett, 2010), os consumidores são 

mais propensos a responder de forma positiva e a lembrar mais facilmente 

que os patrocinadores estão de alguma forma relacionados com a 

organização/clube em causa ou que são as marcas mais importantes na 

mente dos consumidores.  

 

Estes patrocínios podem assumir diversas perspectivas como: patrocínio de 

marketing (Szykman, Bloom e Blazing, 2004), patrocínios de eventos (Roy 

e Cornwell, 2004), patrocínios na Internet (Rodgers, 2004) ou até mesmo 

patrocínios de caridade (Dean, 2002), este último embora não seja muito 

frequente particularmente no futebol profissional, esporadicamente ainda se 

verifica.  

 

Na continuidade do que anteriormente dissemos, de uma forma mais 

individualizada, admite-se que os adeptos/fãs de um clube sejam mais 

propensos a lembrar ou identificar os patrocinadores do mesmo (Cornwell e 

Coote, 2005). A ideia é que os adeptos ao estabelecerem uma relação mais 

estreita ou associarem-se a um clube encontram-se mais despertos para 

fazer atribuições positivas, e por sua vez, os consumidores identificam mais 

facilmente os patrocinadores. 

 

Adoptando uma perspectiva prática, as empresas enfrentam um dilema 

quanto à escolha do clube, atleta ou personalidade que possuem, sendo que 

as associações com o público-alvo podem ser fortes e positivas.  
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De acordo com o anterior pressuposto, Luís Figo, antigo jogador do Inter de 

Milão, foi e continua a ser um dos grandes embaixadores de Portugal, bem 

como um dos nomes mais procurados por marcas nacionais ou 

internacionais, locais ou globais.  

 

A Nike foi umas das marcas que se associou e patrocinou desde cedo este 

prodígio do futebol português. No entanto outras marcas se seguiram como 

a Samsung, Sagres, o UniCredit Group (um dos maiores grupos financeiros 

mundiais), os supermercados Woolworths na altura do Mundial de Futebol 

2010 na África do Sul e muitas outras marcas, não descurando também as 

marcas associadas à Fundação Luís Figo com uma enorme (mas não só) 

base de solidariedade.  

 

O que leva as marcas a escolherem Luís Figo no âmbito da sua estratégia 

de patrocínio, está impreterivelmente ligado à sua universalidade e à 

enorme transversalidade entre classes sociais, diferentes idades e sexos, 

aos clubes por que já passou e aos países que esteve ligado, sendo que de 

acordo com estes factores as oportunidades de sucesso para as marcas são 

enormes. Desta forma, a intensidade afectiva deve influenciar os 

consumidores nas suas respostas a patrocínios (Roy e Cornwell, 2004). 

 

Que os patrocínios desportivos geram milhões é certo, no entanto nem 

todos são bem sucedidos, pois é extremamente desafiante nos mais 

diversos eventos um patrocinador destacar-se de entre os muitos 

patrocinadores que ali se encontram.  

 

Em função do que anteriormente dissemos, quer dizer que devemos reflectir 

sobre o impacto do patrocínio, perante equipas com mais de cem 

patrocinadores a disputar a atenção dos adeptos, como é o caso da Major 
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League Baseball, ou os fãs do NASCAR a ver dezenas de carros nas pistas 

totalmente cobertos com os logótipos dos patrocinadores e com os seus 

pilotos com os fatos igualmente cobertos (Wakefield e Bennett, 2010).  

 

Certo é que o desporto é um verdadeiro negócio, caso contrário a procura 

por parte dos patrocinadores seria consideravelmente reduzida. No entanto 

a capacidade de um consumidor identificar um patrocínio é importante para 

a eficácia do mesmo, sendo esta uma condição necessária para promover 

comportamentos de consumo, transferência de imagem e atitude positiva 

para com o patrocinador.  

 

Pese embora o que foi dito, um evento como os acima referidos que utiliza 

inúmeros patrocinadores, torna difícil para os consumidores recordar cada 

um individualmente e tendencialmente confia nas associações cognitivas 

para a construção de categorias de patrocinadores do evento (Wakefield e 

Bennett, 2010). 

 

Assim sendo, com esta abordagem entre consumidor e patrocinador, não 

poderíamos deixar de falar nos maiores negócios de âmbito desportivo de 

Outubro de 2010, onde os patrocínios também assumem as suas honras.  

 

Conforme divulgado pela (Futebol Finance (e), 2010), o Liverpoll Football 

Club foi adquirido pela New England Sports Ventures por 340 milhões de 

euros, este afigura-se certamente um dos maiores negócios do ano de 

2010.  

 

Na Superliga Grega, foi assinado um contrato de patrocínio entre esta e a 

Forthnet, este contrato conta com a duração de duas temporadas e assume 

um valor total de 176 milhões de euros.  
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Mais um caso de patrocínio valioso verificou-se entre o clube londrino, 

Chelsea e a Adidas, incluindo o patrocínio de camisolas Adidas por mais oito 

temporadas, estimando-se que atinja os 172 milhões de euros (valor global 

do contrato).  

 

Também a Juventus encontrou um patrocinador para as suas camisolas nos 

jogos fora de casa (já que as camisolas para os jogos em casa possuíam já 

um patrocinador), assim sendo a Balocco associou-se ao clube italiano 

desembolsando três milhões e meio de euros para os restantes jogos até ao 

final da temporada.  

 

O último investimento megalómano verificou-se na Austrália, entre 

Australian Football League e a CGU Insurance, sendo que esta seguradora 

se tornou no principal patrocinador desta Liga nos próximos sete anos, com 

um valor total de dez milhões de euros. Esta última relação de patrocínio, 

como sendo um dos maiores negócios desportivos de Outubro de 2010, 

sugere tal como (Johnston, 2010), que a Austrália está a atingir um nível de 

maturidade e sofisticação na gestão de patrocínios congruente com os 

norte-americanos.  

 

Desportos como, o futebol, golfe, automobilismo, rugby, ténis e basebol, 

têm sido abordados no seguimento da temática do desporto enquanto 

negócio, contudo, estes desportos são predominantemente praticados por 

homens, colocando-os numa posição de maior evidência, logo são mais 

procurados pelas marcas no âmbito dos patrocínios.  

 

No entanto, são os grandes negócios desportivos ao nível dos patrocínios 

direccionados exclusivamente para elementos do sexo masculino? 

Certamente que não, e uma das respostas está relacionada com a tenista 
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Venus Williams e com o contrato de patrocínio assinado com a Reebok no 

valor de 40 milhões de dólares, uma mulher que revolucionou por completo 

o patrocínio no feminino afirmando-se como uma estrela à qual muitas 

marcas desejavam ligação (Bonham, 2000).  

 

Pese embora o anterior escrito, estes valores verificam-se muito 

esporadicamente quando o patrocínio recai sobre as mulheres. Para (Grau, 

Roselli e Taylor, 2007), este cenário verifica-se devido ao facto da cobertura 

mediática de elementos do sexo feminino ficar muito aquém dos elementos 

do sexo masculino. 

 

É certo que atletas do sexo feminino têm ainda um longo percurso para 

percorrer no sentido de igualar os atletas do sexo masculino ao nível do 

patrocínio desportivo, no entanto uma franca progressão tem sido verificada 

ao longo dos anos. 

 

“Máquinas de fazer dinheiro” ou “Deuses” do desporto como: Rafael Nadal, 

Leonel Messi, Tiger Woods, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo ou o 

inigualável José Mourinho, por enquanto só existem no masculino, contudo, 

inevitavelmente estas personalidades fazem parte da cultura internacional, 

imortalizados pelos seus feitos e capazes de fazer aquilo que muitos gostam 

de ver o desporto ao mais alto nível. 

 

2.2.3. O Desporto como Produto 

 

Quando pensamos em desporto, forçosamente, de acordo com a cultura de 

cada país, somos levados a pensar em futebol, rugby, basebol, hóquei no 

gelo, ténis, golfe, basquetebol, surf, críquete, corridas automobilísticas, 

natação, e muitos outros, contudo o consumo desportivo não se qualifica 

como um produto isolado. É sim, uma experiência de alta qualidade e 
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totalmente envolvente. Então, o que é um produto? E o que é um produto 

desportivo? Quais as características associadas ao mesmo? 

 

Produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para apreciação, 

aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou uma 

necessidade. Produtos incluem mais do que apenas bens tangíveis (Kotler e 

Armstrong, 2007:200).   

 

Para (Kotler e Armstrong, 2007), produtos não incluem somente bens 

materiais palpáveis. O produto tem um sentido verdadeiramente 

amplificado. Estes podem incluir objectos físicos, serviços, pessoas, 

eventos, lugares, organizações, ideias ou até mesmo um misto de todas 

estas entidades. Particularmente o nosso objecto de estudo, futebol, 

envolve grande parte das entidades referidas, se não mesmo todas. Este 

“produto” consiste fundamentalmente em actividades, benefícios, 

experiencias ou satisfações oferecidas para venda, numa perspectiva 

essencialmente intangível, não resultando na posse de nada.  

 

Analisando com cuidado o que anteriormente dissemos, contudo, a visão 

que pretendemos realçar ao longo deste estudo considera-se 

essencialmente ao nível da intangibilidade, pois é seguramente nesta 

dimensão que o patrocínio desportivo exerce grande parte da sua influência. 

 

O produto é crucial na oferta ao mercado. Este é um elemento-chave na 

criação de valor para os seus clientes-alvo. À medida que produtos como, o 

futebol e os serviços associados ao mesmo se comportam como 

commodities, muitas organizações sentem necessidade de passar para um 

novo nível de criação de valor para os seus clientes/adeptos.  
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No entanto, as organizações desportivas, como forma de diferenciarem as 

suas ofertas e ultrapassarem a barreira da venda de artigos de 

merchandising e produtos associados, estão empenhadas em criar e gerar 

experiências com valor para os seus adeptos. 

  

As experiências são fundamentais para este sector do desporto enquanto 

produto. A NASCAR interessa-se realmente pelos seus espectadores e faz 

de tudo para lhes proporcionar uma melhor experiência, com diversão e 

conforto à mistura. Como exemplo disso, mesmo a NASCAR incentiva os 

seus adeptos a levar para o recinto desportivo a sua própria comida e 

bebida, acto que faz parte do espectáculo desportivo.  

 

Os adeptos acampam e fazem a festa nos estacionamentos. Todas estas 

acções podem levar à perda de uma venda hoje, mas manterá o 

adepto/cliente amanhã. De forma a aprofundar o relacionamento com os 

adeptos, a NASCAR faz das corridas eventos completamente familiares, não 

esquecendo contudo, que grande parte da experiência da NASCAR é o 

sentido de que o desporto é acessível a qualquer pessoa, afirma (Kotler e 

Armstrong, 2007). 

 

De acordo com os referidos autores (Kotler e Armstrong, 2007), os 

produtos e serviços possuem três níveis diferentes. O nível mais básico 

designado por beneficio central ou o núcleo do produto, onde podemos 

encontrar elementos relacionados com o serviço central ou beneficio do 

mesmo.  

 

No segundo nível estão os benefícios básicos, ou seja, os benefícios centrais 

devem ser transformados em benefícios básios, como a embalagem, o 

nome da marca, o nível de qualidade, as características e o design.  
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Por último, temos um produto amplificado que deverá englobar o produto 

central e o produto básico, de forma a oferecer benefícios adicionais ao 

consumidor.  

 

Pese embora as anteriores referências escritas, tendo em conta a 

abordagem realizada por (Gronroos, 1995) in (Sá e Sá, 2009), tendo como 

princípio um jogo de andebol como base da oferta, verificamos que o 

produto central também é dividido em três níveis, cada um deles com 

diferentes elementos.  

 

A base do primeiro nível é composta pelo jogo, pavilhão, clube e outros 

serviços. No segundo nível de oferta contamos com a acessibilidade do 

serviço, participação do utilizador e as interacções. A imagem local, a 

imagem global do produto, a prescrição e a comunicação de marketing 

fazem parte do terceiro nível. Como podemos verificar o nível de 

importância dos elementos constituintes dos produtos são diferenciados 

para ambos os autores. 

 

O produto desportivo deve possuir um carácter amplificado, isto é, deve ser 

entendido como um produto de competição e um produto de 

entretenimento, uma vez que o lazer está estritamente relacionado com as 

idas aos recintos desportivos ou á visualização das competições através dos 

media e não só pela vertente de competição.  

 

São imensas as particularidades dos produtos desportivos, uma vez que 

este pode ser produzido e consumido pelo mesmo indivíduo. A incerteza e a 

espontaneidade são características que se encontram directamente ligadas 

ao desporto e consequentemente ao produto desportivo (Sá e Sá, 2009). 
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Esta incerteza e espontaneidade são características que se revelam 

evidentes na prática de muitos desportos, pois um jogo de futebol 

disputado entre duas equipas adversárias não é igual em diferentes 

momentos do campeonato, considerando que cada um terá particularidades 

específicas daquele espaço temporal. 

 

O produto desportivo engloba variadíssimas especificidades, o que faz com 

que raramente seja consumido de forma isolada, e o seu consumo na 

maioria das vezes implica o consumo de serviços/produtos agregados ao 

mesmo.  

 

Num jogo de futebol somos expostos a variadíssimos estímulos: o jogo em 

si que é o cerne do produto desportivo, as animadoras (só algumas equipas 

têm), placares electrónicos, publicidade de patrocinadores exposta em todo 

o recinto de jogo, animadores, músicas, vendedores ambulantes, em suma, 

são variadíssimos os aspectos que levam este produto muito além do seu 

elemento central. 

 

Como é que um consumidor se satisfaz ao consumir um produto desportivo? 

Para (Mullin, Hardy e Sutton, 2000), a satisfação é igual aos benefícios 

adquiridos através do produto, menos os gastos efectuados. Porém, para 

alguns adeptos o facto de desfrutar simplesmente de uma competição já é 

suficiente. Tendo em conta os referidos autores, o produto desportivo é um 

completo conjunto de benefícios, incluindo o núcleo desse produto e todos 

os seus complementos. 

  

As componentes do produto desportivo estão estreitamente relacionadas 

com o cerne do produto, todos juntos transformam-se em espectáculo 

desportivo. O próprio formato do jogo é uma componente do produto 

desportivo, composta por características próprias de cada desporto que 



Conceptualização 

174 

 

culmina com vitórias e derrotas, onde os jogadores vivenciam sentimentos 

distintos.  

 

Os atletas ou “estrelas”, como lhe queiramos chamar, são encarados pelos 

adeptos como a personalização do próprio desporto, uma vez que a 

essência do produto é inevitavelmente desenvolvida pelos atletas.  

 

A organização é vista como uma componente característica, pois muitas 

vezes lhe são atribuídas diversas virtudes e defeitos, considerando-se que a 

personalização e os serviços adicionais associados ao produto podem 

diminuir as reacções negativas a uma organização.  

 

Os desportos e as práticas desportivas, na sua maioria necessitam de 

instalações, daí estas surgirem como um elemento tangível do produto 

desportivo, podendo ser incessantemente exploradas pelos profissionais de 

marketing de forma a rentabilizarem os espaços através dos patrocínios.  

 

O vestuário desportivo é outro dos componentes do produto desportivo, e 

todas as equipas têm o seu próprio equipamento enquanto elemento 

distintivo, bem como os próprios atletas acabam por assumir um estilo 

próprio e individual.  

 

Os espectadores, bem como toda a logística associada ao evento desportivo 

são igualmente componentes essenciais para desenvolvimento do mesmo. A 

imagem é associada a cada segmento da indústria desportiva, logo a 

imagem é a diferença e a percepção que o espectador tem de determinado 

clube (Mullin, Hardy e Sutton, 2000). 
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Diversas são as reflexões do que realmente é, e o que está englobado no 

produto desportivo. Para (Fullerton e Merz, 2008), o ambiente de marketing 

desportivo abrange três categorias de produtos desportivos: o espectador 

desportivo, os atletas participantes e os artigos desportivos (vestuário, 

calçado e outros produtos relacionados).  

 

Um dos grandes objectivos de marketing, precisamente a venda de 

bilhetes, recai sobre aquela que é uma das categorias de produtos 

desportivos, o espectador desportivo. No entanto não são só para os que 

compram bilhetes para um evento desportivo que recaem as atenções. Os 

elementos que interagem com canais mais específicos (Benfica TV, Sport TV 

e Eurosport) ou os media (rádio, televisão e Internet) de uma forma 

generalizada também requerem algum cuidado.  

 

Na segunda categoria apresentada por (Fullerton e Merz, 2008), figuram os 

atletas participantes. Nesta categoria, são reconhecidos unicamente aqueles 

que participam num desporto de competição (futebol, ténis, golfe, …), e 

todos os outros que participam em actividades numa base individual não 

são reconhecidos como produto desportivo.  

 

A ausência de concorrência, com a presença de um vencedor e de um 

derrotado indica esta relutância. O autor entende que todos aqueles que 

vão ao ginásio ou correm junto à sua zona habitacional não são 

caracterizados como atletas. Com o aumento de atletas ou de desportistas 

“não federados”, aumenta consequentemente a venda de equipamentos, 

vestuário ou outros produtos desportivos, que são precisamente a base da 

terceira categoria.  

 

De acordo com (Fullerton e Merz, 2008), a terceira categoria engloba 

produtos desportivos tangíveis, vestuário, calçado e produtos relacionados. 
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Os autores entendem que a referida categoria de produtos desportivos é a 

mais difícil de definir.  

 

Artigos desportivos como “Air Jordan”, equipamento de esqui ou snowboard 

são facilmente perceptíveis, contudo os produtos relacionados com desporto 

são bastante diversos. Porém, os produtos desportivos podem ser vendidos 

a participantes ocasionais, bem como a todos aqueles que participam em 

actividades organizadas, proporcionando muitas vezes excelentes negócios, 

como acontece actualmente com a crescente tendência do cycling e 

produtos associados. 

 

No seguimento do contexto, constata-se no início de cada temporada 

desportiva uma crescente procura de equipamentos desportivos. Mudança, 

tendência e novos estilos podem estar na origem da necessidade de 

aquisição de algo novo, no entanto, existe uma ampla gama de 

produtos/serviços relacionados com o desporto.  

 

Actualmente o Sport Lisboa e Benfica, desenvolve paralelamente ao seu 

negócio “core”, uma promoção e uma comunicação de uma vastíssima 

oferta de actividades e produtos. Destaca-se ainda ao nível da prestação de 

serviços e de unidades de negócio, como: Benfica Viagens, Benfica 

Telecom, Benfica Saúde e Benfica Seguros. No entanto tendo em conta a 

comercialização de produtos relacionados com desporto, encontram-se o Kit 

Sócio ou Kit Júnior, como produtos que asseguraram a expansão da base de 

associados do clube (Dionísio, 2009).  

 

Muitos outros artigos fazem do desporto um verdadeiro produto de 

consumo, o que acontece com as revistas, as aulas de modalidades 

desportivas, as lembranças e as bebidas. Poderíamos estar relutantes ao 

classificar uma bebida como a cerveja como um produto desportivo, no 

entanto a realidade é que este representa uma importante fonte de receitas 
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para muitas equipas e gestores de infra-estruturas desportivas (Fullerton e 

Merz, 2008). 

 

Tendo em conta os pressupostos anteriores, temos de considerar contudo 

que, alguns dos bens e serviços anteriormente abordados, como: cerveja, 

Benfica Seguros ou Benfica Saúde, podem ser classificados como produtos 

não desportivos, uma vez que não estão directamente relacionados com um 

desporto em particular. 

 

Os produtos desportivos associados ao desporto como produto podem gerar 

um grandioso negócio, abrangendo de forma significativa patrocinadores, 

gestores, atletas, espectadores ou simples admiradores, como forma de 

alcançar determinados mercados alvo. 

 

Abordámos diversos produtos gerados pelo espectáculo do desporto, 

contudo, pensamos que este espectáculo não fará sentido sem a beleza e, 

verifica-se motivador de alguns danos, não atendendo à necessidade de 

vivência de emoções na vitória ou na derrota. Não fará sentido também, a 

deterioração do espectáculo com a presença de violência, uma vez que 

quando esta surge, o produto encontra-se basicamente danificado. 

 

2.2.4. O Consumo de Desporto  

 

As mudanças sociais originam inevitavelmente alterações nas práticas, 

representações e formas de consumo de desporto. A prova disso mesmo, 

são as notícias que chegam dos quatro cantos do mundo, relembrando-nos 

constantemente que vivemos numa aparentemente confortável sociedade 

de consumo. 
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Inevitavelmente, a relação tripartida entre tempo, trabalho e lazer, altera-

se consideravelmente à medida que o tempo passa. Desta forma, e muitas 

vezes por força de mudanças estruturais na sociedade, torna-se indeclinável 

a imposição de novas estratégias de desenvolvimento do desporto, quer 

seja no seu ordenamento estrutural em termos conceptuais, quer ao nível 

da dinâmica de participação dos indivíduos. 

 

De acordo com Dias in (Dionísio, 2009), actualmente o desporto institui um 

grande impacto na economia, na vida dos cidadãos e na imagem e prestígio 

de um país, e logo, encontra-se interligado com todas as outras estratégias 

de desenvolvimento de uma sociedade.  

 

De acordo com o que dissemos anteriormente, a política desportiva é 

orientada tendo em conta a integração de factores económicos, sociais e 

ambientais. Assim sendo, podemos constatar que o consumo de desporto 

está impreterivelmente ligado à economia de um país. 

 

A ordem económica e consumista gerada em redor do desporto pode ser 

apreciada em diversas vertentes, nomeadamente o desporto espectáculo 

(desporto “empresarial” e de alto nível de competição), desporto lazer 

(desporto associado aos tempos livres – para todos os indivíduos) e 

desporto escolar (educação/formação para o desporto).  

 

Tendo em conta a referida abordagem, quaisquer que sejam as pessoas ou 

organizações a gerir cada vertente (pública ou privada), estas terão de 

ajustar, repensar e reinventar incessantemente os valores associados ao 

consumo de desporto. 

 

A constante evolução e incessante procura e consumo de desporto progride 

para novos horizontes a cada dia que passa, de acordo com os próprios 
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estilos de vida e com a procura do bem-estar físico e mental, em que o 

desporto funciona como veículo condutor. Esta procura de bem-estar 

através do consumo de desporto é já uma evidência adoptada por muitos, 

como forma de preencher os tempos livres, com uma visão centrada no 

equilíbrio e no prazer. 

 

Contudo, o consumo desportivo a um nível mais particularizado engloba 

vários factores, como sejam: a oferta desportiva, o tempo, rendimento e 

nível de vida, preço desportivo, preço de bens associados e informação 

existente relativa a bens e serviços desportivos. 

 

O consumo desportivo pode ainda ser classificado tendo em conta uma 

vertente mais activa e outra mais passiva. O consumo desportivo activo 

está obviamente ligado à prática de actividades desportivas. Por sua vez o 

consumo desportivo passivo, está ligado à assistência através dos media 

(televisão, rádio, jornais), à assistência ao vivo (nos recintos desportivos, 

pavilhões e estádios) e a um determinado estilo de vida. 

 

O consumo desportivo passivo faz gerar milhões de euros, pois os media 

são instrumentos de grande importância na divulgação e promoção 

desportiva, suscitando assim o consumo da mesma. 

 

De acordo com (Dionísio, 2009) a TV continua a ser o meio de informação 

dominante, não só em termos de divulgação mas também no que se refere 

ao nível de audiências. A rádio representa ainda ter um papel fundamental 

no âmbito da divulgação desportiva, ao nível dos mais diversos eventos 

desportivos, quer sejam de âmbito nacional, local ou regional.  

 

O referido autor menciona ainda que muitas vezes as estações de rádio de 

âmbito regional desempenham um papel fundamental na divulgação dos 
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próprios eventos, chegando em inúmeros contextos a influenciar o 

espectador a assistir ao jogo, numa decisão tomada em cima da hora.  

 

Por sua vez a Internet tem assumido um protagonismo crescente ao nível 

dos meios de informação de consumo desportivo passivo. Este 

protagonismo tem-se verificado quer no meio informativo quer na força de 

vendas de bilhetes ou produtos associados. Porém, a imprensa escrita 

continua a ser uma valiosa forma de divulgação desportiva, pois engloba 

um enorme número de targets.  

 

“… O desporto está na origem do consumo abundante de informação, de 

que são prova os três jornais diários nacionais, a grande variedade de 

suplementos de jornais e as dezenas de rubricas nas estações de rádio e 

televisão, para além dos variadíssimos sites de desporto se encontrarem 

nos tops das visitas dos internautas portugueses.” (Dionísio, 2009:9). 

 

De acordo com uma análise da Eurodata TV numa parceria e na divulgação 

do estudo pela Marktest (2005), o futebol lidera as audiências de desporto 

na Europa, sendo este sem dúvida, o desporto seguido mais atentamente 

pela maioria dos espectadores de televisão em termos europeus.  

 

Tomando como referência os dados fornecidos pela Eurodata TV para a 

Marktest (2005), 88% do consumo total de desporto televisivo dos 

portugueses é representado pelo futebol. Dos países da União Europeia em 

que o estudo foi realizado (com espaço temporal), Portugal foi sem dúvida o 

que mais se destacou no consumo televisivo de desporto, pois países como 

a França (consumo desportivo de 65%) e Itália (consumo desportivo de 

53%) revelaram valores inferiores.  
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Com valores inferiores ficou também a Suécia (22% de consumo de 

desporto televisivo), mas excepcionalmente, neste país o futebol não foi o 

desporto mais visualizado perdendo destaque para hóquei no gelo.  

 

Tendo como referência ainda o mesmo estudo, no ano de 2004, no período 

de Maio a Agosto, que compreendeu o Euro 2004 em Portugal e os Jogos 

Olímpicos em Atenas, os espectadores europeus bateram o record de 

consumo desportivo desse ano.  

 

Por exemplo, só em Itália, o tempo dedicado ao consumo de programas 

desportivos na televisão decresceu de 31 horas no referido período de Maio 

a Agosto para 7 horas no período de Setembro a Dezembro. 

 

O futebol, muitas vezes, se não mesmo na maioria das vezes, tem a 

capacidade de estabelecer uma relação win-win com os meios de 

comunicação, pois a sua popularidade faz crescer um interesse feroz pelos 

media, sendo que por sua vez as coberturas mediáticas fazem aumentar os 

níveis de popularidade do futebol.  

 

Cada vez mais as organizações desportivas necessitam de atrair 

espectadores para todo e qualquer tipo de consumo associado ao desporto, 

deixando de congregar o consumo desportivo unicamente a questões 

técnicas e desportivas acerca da modalidade.  

 

As coberturas televisivas fazem com que as audiências de um evento 

desportivo atinjam valores verdadeiramente megalómanos, contribuindo 

muitas vezes para influências ao nível do comportamento dos consumidores 

e geração de avultadas receitas publicitárias. 
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Na temporada desportiva de 2009/2010, o valor proveniente da venda de 

direitos de transmissão televisiva dos clubes da Liga Espanhola atingiu um 

total de 602,2 milhões de euros, considerando que o Real Madrid e o FC 

Barcelona arrecadaram 140 milhões de euros cada um, contribuindo assim 

para cerca de metade do valor total da venda de direitos de transmissão 

televisiva, (Futebol Finance (a), 2010). 

 

Certo é que os valores acima mencionados se referem exclusivamente a 

direitos de transmissão televisiva na liga e não ao consumo televisivo por 

espectador, no entanto estes direitos só atingem as largas escalas de 

milhões de euros porque é conjecturável a influência que o desporto 

comporta ao nível do comportamento do consumidor, culminando no 

consumo desportivo passivo do mesmo através dos meios de comunicação 

social. 

 

Seguindo a mesma linha de pensamento, verificamos que pelo 5º ano 

consecutivo o Real Madrid foi congratulado como o clube que gerou maiores 

receitas a nível mundial na temporada de 2008/2009, e como é lógico, se 

as receitas foram geradas existiu um consumo por parte dos adeptos ou 

simpatizantes do clube, permitindo alcançar um valor de aproximadamente 

400 milhões de euros (receitas excluem transferências de jogadores, 

impostos, transacções de capital e actividades extra-futebol).  

 

Partindo dos anteriores escritos não podemos esquecer contudo que, de 

acordo com o relatório produzido pela Sports Business Group da Deloitte, os 

vinte maiores clubes do mundo presentes no relatório, alcançaram os 3.900 

milhões de euros, gerando assim um aumento exponencial de 26 milhões 

de euros em relação ao ano transacto.  

 

É de destacar que os clubes que mais contribuíram para esta estatística são 

os clubes da liga inglesa com sete participações, curiosamente os dois 
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clubes espanhóis neste top 20, ocupam precisamente o primeiro e segundo 

lugar da classificação. Real Madrid, em primeiro lugar, ao nível do comércio 

(exemplo artigos de merchandising) arrecadou aproximadamente 139 

milhões de euros, enquanto as afluências aos jogos lhe renderam 101,4 

milhões de euros em bilheteira.  

 

Por sua vez o FC Barcelona ocupa o segundo lugar do ranking e regista um 

total de 95,5 milhões de euros em bilheteira resultante das afluências dos 

espectadores aos jogos (Deloitte Football Money League, 2010 in Futebol 

Finance (b), 2010). 

 

Curiosamente são dois clubes espanhóis que mais receitas realizaram ao 

nível da bilheteira, mas não são esses clubes que mais adeptos levam aos 

estádios.  

 

A Bundesliga na Alemanha é aquela que mais afluência regista nos estádios, 

com uma média de espectadores de aproximadamente 43 mil, praticamente 

90% de ocupação total dos estádios (época de 2009/2010 – Dezembro). 

Portugal regista uma baixa percentagem de ocupação dos recintos 

desportivos (aproximadamente dez mil espectadores, cerca de 45% da 

capacidade total dos recintos desportivos), possivelmente fruto da 

inadequação dos estádios à realidade do país (Futebol Finance (d), 2010). 

 

Todos sabemos que o sucesso de uma modalidade ou de um clube passa 

essencialmente pela sua capacidade de atrair espectadores, patrocinadores 

ou Órgãos de Comunicação Social. A necessidade que os adeptos de 

desporto sentem para saber dos resultados dos jogos de uma forma 

praticamente instantaneamente é intrínseca ao próprio indivíduo, sendo 

muitas vezes inevitavelmente incontrolável.  
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Assim sendo, de forma a satisfazer muitas das necessidades dos indivíduos, 

existem as redes sociais, verificando-se assim uma verdadeira tendência ao 

nível do consumo de desporto.  

 

De acordo com (Futebol Finance (c), 2010), o Facebook é uma ferramenta 

que naturalmente não deve ser descurada, pois é o indicador mais exacto 

quanto à visibilidade e alcance da marca online. Desta forma, o Facebook é 

uma excelente ferramenta de marketing online, naturalmente à disposição 

dos clubes de futebol, e como não poderia deixar de ser os maiores clubes 

do mundo apostaram fortemente na divulgação da sua marca, utilizando-a 

muitas vezes para divulgação de produtos, campanhas e outras 

informações, tentando desta forma suscitar o consumo.  

 

Inevitavelmente, o consumo desportivo está ao mais pequeno clique, 

destacando-se o FC Barcelona como o clube do mundo que mais fãs 

cibernautas (seis milhões e duzentos mil – somente na página oficial do 

clube) têm, atentos a qualquer movimentação e grande parte deles 

dispostos a consumir o que o desporto tem de bom para lhes dar. 

 

Os adeptos, simpatizantes e praticantes de desporto dificilmente consomem 

um evento desportivo isoladamente. A última tendência apresentada 

assegura isso mesmo, os consumidores apresentam necessidades 

evolutivas e por vezes constantes, e como não poderia deixar de ser, o 

mundo do desporto hà muito que se apercebeu da necessidade de orientar 

o imenso negócio do desporto para a satisfação total dos espectadores.  

 

Se anteriormente os clubes buscavam incessantemente novos adeptos, 

actualmente, procuram essencialmente fidelizar os actuais, promovendo 

uma satisfação e identificação total com o clube e com os valores que o 

mesmo partilha. Naturalmente numa fase posterior a procura de adeptos irá 

surgir. 
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Contudo, a experiência desportiva não inclui meramente a sua prática, 

considerando que a experiência é muito mais abrangente e envolvente e um 

adepto quando assiste a um jogo não prevê unicamente a visualização 

desse mesmo jogo, mas sim uma infinidade de elementos, como: as 

instalações, a música, os atletas, a animação, os equipamentos, os adeptos 

e uma infinidade de artigos de merchandising.  

 

São precisamente os elementos que anteriormente referimos que adicionam 

valor ao produto desportivo, ajudam os adeptos a criar a sua própria 

imagem mental do clube e inevitavelmente induzem á compra.  

 

Tendo em conta uma visão mais generalista do total de 

praticantes/consumidores de desporto, verificamos, de acordo com dados 

fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) (2010), que no ano 

transacto (2009) o número de praticantes inscritos em federações 

desportivas era de aproximadamente 513 mil indivíduos.  

 

Esta estatística abrange diversas modalidades desportivas, entre elas, o 

futebol (modalidade com maior número de praticantes inscritos – 144.557 

mil indivíduos), voleibol, basquetebol, andebol, ténis, atletismo, karaté e 

golfe, são algumas das modalidades que contribuem para o consecutivo 

aumento de federados inscritos para a prática de qualquer modalidade 

desportiva. Contudo, convém ainda referir que de acordo com dados do INE 

(2010), o consumo desportivo tem vindo a sofrer consideráveis aumentos 

desde 2005 (último ano disponível para análise), excepto no ano de 2006 

onde a prática/consumo desportivo estagnou.  

 

Os consumidores de desporto geralmente são reconhecidos por 

contemplarem um conjunto de motivações, valores, atitudes e experiências 
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que influenciam o comportamento de lealdade e de consumo (Westerbeek e 

Smith, 2003). Porém, (Robinson e Trail, 2005) chegam mesmo a afirmar 

que não são só essas influências comportamentais. O consumidor 

desportivo apresenta mesmo alguns pontos de fixação com produtos 

desportivos, de uma forma particularizada como com os jogadores ou de 

forma mais generalizada como a equipa ou a própria liga de clubes. 

 

Nem só Portugal partilha do aumento de consumidores de desporto, 

essencialmente de futebol, como se verificou anteriormente com os dados 

fornecidos pelo INE. A Austrália atenta a esta tendência de consumo 

desportivo instituiu em 2005/2006 uma nova elite do futebol, constituída 

por oito clubes (incluindo um da Nova Zelândia) de forma a fomentar o 

consumo deste desporto (McDonald, Karg e Lock, 2010).  

 

O desenvolvimento desta modalidade tem-se revelado fundamental na 

integração de imigrantes na comunidade australiana, minimizando de forma 

considerável os impactos que a imigração transporta a nível cultural (Lock, 

Taylor e Darcy, 2008).  

 

A anterior abordagem acaba por nos revelar um facto que se vem tornando 

evidente, e que é precisamente o seguinte, o desporto é imensamente 

grandioso e transporta consigo aspectos de âmbito social e económico de 

dimensões incalculáveis. 

 

Tendencialmente, o consumo de desporto no futuro apresenta uma 

predisposição não só direccionada para o nível empreendedor mas também 

essencialmente voltada para ocupação de tempos livres de forma 

voluntária, sustentável e centrada no prazer e no bem-estar. 
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As novas tecnologias de informação aliadas ao consumo desportivo e a 

indústria dos equipamentos desportivos, naturalmente desenvolver-se-ão 

ao mais alto nível proporcionando um consumo evolutivo e (in) constante. 

 

Se equacionarmos o que mudará, certamente são os objectivos da prática 

desportiva, para o espectador, atleta, media e promotor ou responsável. 

Não existirá um modelo ou objectivo, mas sim diversos modelos e 

objectivos, uma verdadeira pluralidade desportiva. 

 

Apesar da globalidade desportiva é necessário agir localmente de acordo 

com o contexto social e a história desportiva de cada país, delimitando 

assim estratégias e assumindo sempre a sua identidade cultural e 

potencialidades humanas, geográficas e infra-estruturais. 

 

2.2.5. O Marketing e o Marketing para Desporto 

 

O desporto afigura-se como um tema internacional de grandes e alargadas 

dimensões, atraindo consideráveis interesses elementares de todas as 

vertentes: investidores, media, atletas, espectadores e interesses políticos. 

Este assume-se como uma indústria multimilionária que abrange milhares 

de pessoas em todo o mundo. 

 

Afinal o que é o Marketing? E o Marketing Desportivo? E o Marketing para 

Desporto? Quais os elementos diferenciadores deste conceito? 

 

De acordo com (Kotler e Armstrong, 2007) o marketing tem como principal 

função, lidar com os clientes. O autor considera porém que, “…marketing é 

administrar relacionamentos lucrativos com o cliente.”  
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Os mesmos autores acrescentam ainda, “os dois principais objectivos de 

marketing são: atrair novos clientes, prometendo-lhes valor superior, 

manter e cultivar os clientes actuais, proporcionando-lhes satisfação.” 

(Kotler e Armstrong, 2007) 

 

Os valores lucrativos que os autores abordam, passam essencialmente por 

processos de criação de valor para os clientes, construindo 

consequentemente fortes relacionamentos com inflação de valor. 

 

Um processo de marketing engloba várias etapas, sendo que de uma forma 

simplificada, podemos dizer que esta se inicia através da percepção dos 

desejos e necessidades dos clientes, para posteriormente se elaborarem 

estratégias de marketing centradas e orientadas para os clientes.  

 

Seguidamente e em complemento com o anterior escrito, desenvolvem-se e 

implementam-se programas de marketing integrados com outros 

departamentos da organização, de forma a proporcionar um valor superior, 

fazendo parte também de uma das etapas a ter em conta, bem como, a 

implementação de relacionamentos que gerem lucro e que cativem os 

clientes.  

 

Por último mas não menos importante, é necessário assegurar o valor dos 

clientes em troca, isto é, ao captar o valor do cliente sucessivamente 

geramos lucro e qualidade para os mesmos (Kotler e Armstrong, 2007). 

 

O Marketing para Desporto não se encontra de forma isolada no mercado, 

este apresenta-se sempre associado ao cerne do marketing, apresentando-

se diversas vezes como um conceito ambíguo para diversos autores e 

profissionais da área. 
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“O Marketing Desportivo faz parte daquilo a que Philip Kotler chama de 

ampliação do Marketing, ou seja, a interpretação do conceito de marketing 

e a sua aplicação noutros domínios que não os estritamente empresariais.” 

(Sá e Sá, 2009). 

 

Referindo ainda (Sá e Sá, 2009): “as acções implementadas no marketing 

para o desporto são produzidas no sentido primordial de satisfazer as 

necessidades, preferências e expectativas do consumidor de desporto. 

Porém, estas acções abrangem dois domínios ou segmentos. Os serviços e 

produtos desportivos que proporcionam um relacionamento directo com o 

consumidor desportivo. As acções de marketing de produtos que podem ou 

não ter a ver com desporto e usam este como veículo condutor até aos 

consumidores finais, consumidores desportivos ou não desportivos.” 

 

Actualmente, os responsáveis de marketing necessitam de um sistema 

coerente e racional que estabeleça uma correspondência entre os 

consumidores de desporto e os produtos desportivos. O Marketing para 

desporto é entendido como um conjunto de actividades desenvolvidas, de 

forma a satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores de desporto 

através de processos de troca (Mullin, Hardy e Sutton, 2000). 

 

A título de exemplo, o NASCAR é consensualmente considerado como 

elemento emblemático do Marketing Desportivo. Este apresenta-se como 

uma das histórias mais fascinantes da indústria do marketing para 

desporto, ultrapassando a barreira de um desporto de lazer à escala 

regional, para um fenómeno de competição à escala nacional com 

conhecimento mundial, isto em poucos anos. 
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A NASCAR é conectada como um dos maiores promotores de marketing 

para desporto. Esta desenvolve um conjunto importante de experiências por 

meio do seu envolvente Website. Através do Nascar.com, podemos 

encontrar uma abundância de informações e entretenimento, sempre com o 

objectivo de satisfazer e criar valor para os consumidores deste desporto. 

 

Notícias aprofundadas, biografias dos pilotos, históricos de competições, 

jogos on-line, comentários entre espectadores e merchandising, são 

algumas das acções integradas de marketing que podemos reconhecer no 

site.  

 

Existe ainda a possibilidade, para os fãs verdadeiramente fanáticos, de 

assinar o TrackPass, como forma de obter actualização minuto a minuto de 

sons de carros, vídeos de corridas e acesso a um servidor de arquivos áudio 

e vídeo. Este disponibiliza também dados em tempo real, com localização 

em GPS dos carros e dados dos painéis. 

  

O enorme entusiasmo criado nos fãs deste desporto, através das diversas 

acções de marketing traduz-se em sucesso financeiro para a NASCAR e para 

todos os seus patrocinadores, uma vez que só as redes de televisão pagam 

aproximadamente 555 milhões de dólares por ano pelos direitos de 

transmissão dos eventos.  

 

São variadíssimos os produtos desenvolvidos em torno deste desporto, 

sempre com a marca NASCAR, e segmentam-se, desde os batons, aos 

livros e aos biquínis.  

 

Vários estudos elaborados no âmbito do marketing demonstram que os fãs 

deste desporto são mais fiéis aos produtos dos patrocinadores desta 

modalidade do que os fãs dos outros desportos. Eles são mais propensos a 
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comprar serviços ou produtos de um patrocinado do que aqueles que não 

são fãs e a maioria assume que compra os produtos por estes estarem 

directamente relacionados com a NASCAR (Kotler e Armstrong, 2007). 

 

Segundo ainda o referido autor e em virtude do excelente relacionamento 

que a NASCAR tem com os fãs, esta atraiu mais de 250 mega 

patrocinadores, como: Coca-Cola, Wal-Mart, Procter e Gamble ou até 

mesmo o Exército dos Estados Unidos. Estas organizações gastaram mais 

de um bilião de dólares por ano só em patrocínios e promoções 

desenvolvidas em torno deste desporto.  

 

A NASCAR apresenta-se como uma organização líder de marketing que sabe 

criar valor para os seus clientes, traduzindo-se em relacionamentos 

duradouros. Esta organização escuta os fãs e dá-lhes os que eles querem e 

em troca os fãs recompensam a NASCAR e os seus patrocinadores com uma 

promessa de lucros duradouros e eterna fidelidade, afirma o director de 

marketing desportivo da organização - Paul Farris in (Kotler e Armstrong, 

2007). 

 

Os responsáveis de marketing já se aperceberam que o desporto 

proporciona um meio poderoso na criação de uma área de comunicação 

propícia entre espectadores e consumidores, dado que, conforme podemos 

verificar anteriormente no exemplo da organização, existe uma 

preocupação por parte destas organizações em promover activamente o 

Marketing Desportivo como forma de melhorar a sua imagem e reforçar a 

sua Imagem de Marca. Torna-se fundamental que as organizações 

reinterpretem o Marketing Desportivo como um meio estratégico de 

comunicação. 

 

No seguimento do que dissemos anteriormente (Dong-Hun, 2010), afirma 

que o Marketing Desportivo se baseia em duas grandes dimensões: aquela 
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que se remete ao marketing para desporto e outra ao marketing através do 

desporto. A primeira dimensão remete-nos directamente aos consumidores 

de desporto enquanto a segunda remete-nos para a comercialização de 

produtos ou serviços através da utilização da promoção do desporto. 

 

Nos tempos que antecederam os Jogos Olímpicos de Pequim, o vice-

presidente do Instituto Económico Olímpico de Pequim, Du Wei, afirmou em 

comentários dirigidos às empresas chinesas que “o Marketing Desportivo 

tem de tornar-se uma das mais eficazes estratégias de todo o marketing”.  

 

Porém, Du Wei, não se referia exclusivamente à venda de bilhetes, sendo 

que a sua intenção foi a de atribuir um sentido mais amplo às suas 

palavras. Este sugeria que os vendedores de produtos e serviços 

circunscritos por uma dimensão não desportiva, isto é, produtos não 

desportivos, beneficiassem da grandeza dos Jogos Olímpicos (Fullerton e 

Merz, 2008).  

 

Tomando em consideração os anteriores pressupostos, torna-se 

fundamental saber como se caracterizam as estratégias de Marketing 

Desportivo em empresas que não vendem exclusivamente 

produtos/serviços puramente desportivos?  

 

Para compreender a dinâmica e as diversas perspectivas do Marketing para 

Desporto é fundamental que as estratégias de marketing através do 

desporto sejam aceites como uma componente integral da organização em 

particular ou da indústria em geral.  

 

Patrocinadores como a Coca-Cola que em nada se identificam como um 

produto estritamente desportivo, patrocinam os Jogos Olímpicos desde 

1928. Contudo, esta relação não se centra exclusivamente no facto de este 
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ser um dos maiores eventos desportivos, mas sim, foca-se claramente e 

primordialmente na venda de produtos Coca-Cola (Fullerton e Merz, 2008).  

 

Diversos patrocinadores desportivos usam a plataforma do desporto no 

sentido de divulgar, criar valor e apelar à compra de produtos/serviços que 

em nada têm a ver com o desporto. 

  

O Marketing Desportivo apresenta várias ramificações e particularidades, de 

acordo com (Fullerton e Merz, 2008), existem três princípios básicos que o 

distinguem. A essência do core do Marketing Desportivo pode atingir duas 

vertentes: marketing do desporto ou marketing através do desporto.  

 

O segundo princípio recai sobre a natureza do produto/serviço a 

comercializar, este pode ser: produto/serviço tipicamente desportivo 

(calçado, roupa, espaços de lazer, espectadores) ou produtos/serviços não 

desportivos.  

 

O último princípio básico centra-se no nível de integração do desporto tendo 

em conta a estratégia de comercialização aplicada pelos patrocinadores, 

redistribuindo-se por duas vertentes: a tradicional que implica a 

segmentação do mercado e aplicação do mix de marketing, ou, a baseada 

no patrocínio nas mais diversas aplicações. 

 

Os dois últimos princípios são utilizados no desenvolvimento da grande 

abordagem inicial do marketing para desporto ou marketing através do 

desporto, numa concepção estratégica de quatro domínios de Marketing 

Desportivo. Este ambiente caracteriza-se entre estratégias temáticas, 

estratégias de produto, estratégias de segmentação e estratégias baseadas 

no desporto (Fullerton e Merz, 2008). 
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As estratégias temáticas baseiam-se essencialmente na aplicação de 

anúncios, por exemplo de marcas de entidades bancárias, durante um 

evento desportivo ou em revistas da especialidade. Estas são caracterizadas 

como estratégias com um nível de integração muito baixo.  

 

Estratégias de produto não envolvem nenhuma relação oficial entre a marca 

e a entidade desportiva. Estratégias de segmentação das marcas que 

patrocinam determinados eventos desportivos de forma estruturada e 

orientada, contribuindo assim para uma maior integração entre as duas 

entidades.  

 

As estratégias baseadas no desporto caracteriza-se pelo patrocínio de uma 

marca desportiva a um evento e promovendo ao mesmo tempo a marca e 

aumentando as suas vendas. Exemplo disso é a Adidas que vende artigos 

desportivos e ao mesmo tempo patrocina a FIFA e o Campeonato do Mundo 

de Futebol, com uma coerência clara entre patrocinador, evento e produtos.  

 

Pese embora as anteriores referências, existem algumas evidências que as 

estratégias de patrocínio podem estimular atitudes negativas por parte da 

sociedade tendo em conta as práticas em particular e o desporto em geral 

(Fullerton e Merz, 2008). 

 

Tendo em conta as estratégias a seguir não podemos deixar de adoptar a 

orientação lógica, para as características dos produtos desportivos, dividida 

em quatro vectores.  

 

O primeiro corresponde ao núcleo central dos benefícios para o consumidor, 

tais como: saúde, diversão ou integração social. Aspectos desportivos 
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genéricos, tais como: o jogo, as normas, as instalações e o material 

utilizado. Desportos específicos englobam o futebol, ténis, golfe, basebol, 

entre outros. Por último, o marketing mix, caracterizando-se pelo preço, 

pelo produto, pelas relações públicas, promoção e mercado (Mullin, Hardy e 

Sutton, 2000). 

 

Estas últimas características fazem com que a aplicação do marketing ao 

desporto seja alvo de cuidados especiais. De facto este apresenta 

características e especificidades únicas a ter em conta, que de acordo com 

(Mullin, Hardy e Sutton, 2000), se reúnem em quatro níveis distintos: 

mercado, produto, preço e promoção.  

 

Ao nível do mercado, considera-se de extrema importância o facto de 

grande parte das organizações desportivas competirem e cooperarem 

simultaneamente, uma vez que nenhuma organização desportiva pode 

existir isoladamente, pois o desporto reporta um enfoque especial na 

competição.  

 

Os consumidores de desporto muitas vezes são caracterizados como 

especialistas na área, sendo que isto se deve sobretudo ao elevado nível de 

identificação que sentem com o próprio desporto.  

 

Porém, convém referir uma característica importante que o mercado 

apresenta, sendo esta precisamente, a sazonalidade da procura desportiva, 

não sendo o caso do futebol que apresenta uma procura relativamente 

constante durante todo o ano, mas mais especificamente, as estâncias de 

esqui, surf ou windsurf que apresentam picos de procura. 

 

Para (Mullin, Hardy e Sutton, 2000), o produto desportivo traduz-se 

essencialmente como algo intangível, experimental, efémero e subjectivo, 
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daí o resultado revelar-se sempre uma incógnita em que o responsável de 

marketing não consegue controlar o resultado.  

 

O produto desportivo é consumido e produzido simultaneamente com um 

elevado grau de imprevisibilidade, onde só as extensões de produto se 

podem controlar, como, a qualidade das instalações e serviços, os serviços 

de apoio prestado e o merchandising.  

 

O desporto tem elementos atractivamente universais: a presença em todo o 

mundo nas mais variadas formas, demograficamente (atraí de forma 

diferente todos os segmentos, jovens, idosos, mulheres e homens), 

abrange todos os elementos socioculturais e promove a diversão, a relação 

entre indivíduos e o exercício, bem como as suas necessidades mais 

básicas.  

 

Na sequência do que dissemos, (Mullin, Hardy e Sutton, 2000), entendem 

que o preço é algo difícil de se fixar neste contexto, uma vez que existe 

uma dificuldade clara em especificar determinados custos, o que faz com 

que, consequentemente não se promova uma análise clara.  

 

Contudo, é certo que as receitas indirectas (patrocínios, direitos televisivos 

e merchandising) revelam valores consideravelmente superiores aos das 

vendas directas (receitas de bilheteiras). Porém, (Sá e Sá, 2009:61), 

relembra, “o preço psicológico assume aqui uma particular importância, e 

não devemos esquecer que o produto desportivo é intangível e está 

associado a uma série de benefícios que não podemos mensurar”. 

 

Por último, no âmbito da promoção, a elevada mediatização e exposição do 

desporto faz com que este capte cada vez mais atenções em todo o mundo. 

Isto leva a que muitas marcas manifestem vontade de se associarem, 
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através de patrocínios ou outras associações, ao desporto, como forma de 

também elas rentabilizarem o seu produto.  

 

Apesar do anterior pressuposto, ao nível dos patrocínios a segmentação da 

marca é adequada à segmentação do desporto, uma vez que os diversos 

desportos apresentam públicos diferentes. 

 

Os patrocinadores, conforme temos vindo a mencionar ao longo deste 

tópico desempenham um papel precioso ao longo de determinadas 

estratégias de marketing, pois muitas vezes são eles o objectivo central da 

própria estratégia.  

 

A percepção de prestígio e a satisfação por parte dos espectadores face aos 

patrocinadores é muitas vezes associada a um progressivo aumento da 

identificação com a equipa. O sucesso e a atractividade de uma equipa 

influenciam a percepção de um indivíduo perante essa mesma equipa, 

contribuindo assim para uma forte identificação, onde por vezes os 

patrocinadores de determinado clube são vistos como parte integrante do 

mesmo (Gwinner e Swanson, 2003). 

 

Concluindo este subcapítulo podemos dizer o seguinte: também Portugal 

tem sido alvo de grandes eventos desportivos, onde as acções de marketing 

fazem as “honras da casa”, com impactos na sociedade em geral e no 

desporto em particular. A Fase Final do Campeonato Europeu de Futebol 

2004, Fase Final do Campeonato do Mundo de Andebol 2003, o Masters de 

Ténis em Lisboa e Rally Lisboa – Dakar 2006, são feitos que mereceram os 

mais rasgados elogios por parte dos órgão superiores e da sociedade em 

geral, onde os processos de marketing foram analisados e realizados até 

aos mais ínfimo pormenor. 
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O espectáculo desportivo apresenta-se como uma linguagem universal, em 

que o Marketing Desportivo é aplicado de forma a abrilhantar este show-

business que a tudo e todos toca. Técnicas de mercado são aperfeiçoadas, 

imagens projectadas, idealizadas práticas inovadoras, consumo mediático 

alimentado, emoções e necessidades identificadas, relações económicas 

intensificadas e diversas negociações realizadas. 

 

2.2.6. Características do Consumidor de Desporto 

 

O desporto constitui uma dimensão particularmente interessante e 

significativa do universo concorrencial da actual sociedade. Actualmente as 

competições desportivas e os atletas traduzem-se em modalidades de alto 

risco, desportos de aventura e proezas individuais.  

 

O conceito radical continua em franca expansão no mundo do desporto. 

Estarão as características intrínsecas do consumidor desportivo em 

constante mutação, em franca expansão ou simplesmente acompanham as 

tendências evidenciadas na esfera do desporto?   

 

O consumidor desportivo na actualidade afirma-se na sociedade pelo 

constante fascínio pelos desafios, pela optimização das capacidades físicas e 

pela inevitável paixão de vencer. 

 

Ganhar, vencer os limites, realizar algo de excepcional e investir na 

performance, são tudo elementos que se assumem como pontos de 

identificação do consumidor com o desporto actual.  

 

Estarão estes desejos, necessidades ou vontades superiores a inverter as 

características “tradicionais” do consumidor de desporto? Estará o 
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consumidor desportivo simplesmente à procura da satisfação de bem-estar 

ou da necessidade de reconhecimento e afirmação social? 

 

Segundo (Lipovetsky, 2007), a prática desportiva nunca despertou tantas 

paixões colectivas ou até mesmo nunca se verificaram tantas práticas de 

excesso, nomeadamente relacionadas com o fenómeno do doping.  

 

Diariamente são divulgados casos de doping no mundo do futebol, atletismo 

ou ciclismo, através da imprensa escrita. O autor (Lipovetsky, 2007) admite 

mesmo, que nos Jogos Olímpicos de Atlanta um em cada dois atletas 

estariam dopados durante o período de realização da prova e que nos 

Estados Unidos da América, o consumo de esferóides começa por vezes aos 

oito anos de idade. 

 

Estima-se que 5 a 15% de amadores adultos se dopam e que entre 650 000 

e 3 milhões de desportistas amadores franceses recorreram já a substancias 

dopantes (Queval, 2004). 6% dos frequentadores dos ginásios, na União 

Europeia utilizam regularmente substancias dopantes (Mandard, 2003). 

 

Será que a procura excessiva de excelência corporal ou da excelência 

individual ou colectiva nas competições poderá caracterizar os atletas como 

“Seres dopados”?  

 

Pese embora a pergunta, o que muitas vezes faz mover o consumidor 

desportivo não é só caracterizado por este lado mais obscuro da esfera 

desportiva, a paixão pelo desporto, as competições de alto nível, as 

emoções vivenciadas e a vontade de superação individual ou colectiva em 

glória é algo que transcende qualquer esfera da vida social. 
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“ O consumidor de desporto tem particularidades que é preciso conhecer. A 

atenção que as pessoas têm dado ao cuidado da sua saúde leva-nos a uma 

mutação no perfil tipo do consumidor. Cada vez mais o consumidor 

demonstra crescente interesse em praticar e participar numa determinada 

actividade de desporto e lazer do que ficar como mero espectador.” (Sá e 

Sá, 2009).  

 

Em conformidade, desta forma o consumidor desportivo actual não só 

experimenta a modalidade, como também exerce um verdadeiro zapping 

desportivo, de forma a quebrar a monotonia de um único exercício. 

 

O bem-estar físico e psíquico é sem dúvida também um elemento 

fundamental na caracterização do consumidor desportivo, pois o bem-estar 

da era funcional e objectiva é transposto para um bem-estar qualitativo e 

reflexivo, onde a calma, o relaxamento, a respiração e o equilíbrio imperam. 

O Homem deseja alcançar o equilíbrio entre o corpo e a mente (Lipovetsky, 

2007). 

 

De acordo com (Mullin, Hardy e Sutton, 2000), o comportamento do 

consumidor desportivo é influenciado por diferentes ambientes, o individual 

ou o externo/ambiental. O ambiente individual abrange factores, como, 

atitudes, percepções, aprendizagens, motivações, estilo de vida, 

autoconceito e características físicas. Por sua vez, o ambiente 

externo/ambiental, engloba, normas, valores, classe social, relações entre 

géneros, condicionantes climáticas, família, amigos, treinadores e o 

desempenho da indústria desportiva.  

 

Só com a interacção destes factores conseguimos perceber as expectativas 

e motivações do consumidor desportivo. Contudo, de acordo com os 

referidos autores estes dois ambientes influenciadores giram em torno de 

três vectores essenciais. A socialização, onde é estabelecida uma relação 



Conceptualização 

201 

 

entre o consumidor desportivo e o ambiente. O envolvimento conglomera o 

comportamento dos indivíduos, o sistema afectivo e a obtenção de 

informação. O último vector, o compromisso, caracteriza-se pelo 

envolvimento e disponibilidade de tempo, dinheiro e energia para as 

actividades desportivas. 

 

Porém, tanto os factores externos como individuais influenciam a relação 

entre o consumidor desportivo e os diversos produtos/serviços que o 

rodeiam diariamente. Desta forma o processo de tomada de decisão ajuda o 

consumidor a decidir de forma racional em relação a determinado 

produto/serviço (Mullin, Hardy e Sutton, 2000). 

 

Centrando-nos na panorâmica dos clubes portugueses, num contraponto 

com o processo de tomada de decisão do consumidor e os métodos 

utilizados pelos responsáveis de marketing dos clubes de forma a influenciar 

essa tomada de decisão, sente-se a lacuna da caracterização do consumidor 

“tipo” desportivo nas mais variadas modalidades.  

 

Urge a necessidade de traçar um perfil dos adeptos desportivos, saber a 

proporção de homens e mulheres que assistem a jogos, idade 

predominante, quantas vezes assistem por ano, como se deslocam, o que 

as motiva a assistir, quais os serviços/produtos que consomem para além 

do espectáculo, se estes se deslocam sozinhos ou acompanhados, qual o 

valor médio gasto por jogo ou se serão estes sensíveis aos estímulos 

publicitários expostos. 

 

Em suma, é não apenas necessário, mas sim imperativo conhecer o perfil 

dos adeptos desportivos e padronizar o seu comportamento de forma a 

traçar linhas condutoras para cada modalidade em particular, quer do ponta 

de vista de uma micro, como de uma macro gestão das actividades 

desportivas. 
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2.3. O patrocínio desportivo enquanto ferramenta de comunicação  

 

2.3.1. Conceito de patrocínio  

 

Ao iniciarmos a abordagem ao tema específico dos patrocínios, torna-se 

fulcral partir do pressuposto de que, precisamente a actividade de 

patrocínio tem tido uma importância acrescida nos últimos anos, quer no 

âmbito da planificação do marketing mix das organizações patrocinadoras, 

quer ao nível dos planos de sobrevivência das organizações desportivas 

patrocinadas. 

 

(Davidsson e Savolainen, 2004) fazem precisamente referência ao que 

dissemos anteriormente: “Os patrocínios, particularmente os desportivos, 

têm obtido uma crescente importância nos últimos anos, revelando-se, 

actualmente, como uma importante estratégia no desenho do marketing-

mix das organizações. Hoje em dia, o desporto, bem como outros eventos, 

não sobreviveriam sem o investimento dos patrocinadores.”. 

 

No seguimento do que foi dito, o relatório (IOC, 2008) revela-nos uma 

importante reflexão, neste caso referente aos Jogos Olímpicos, referindo o 

seguinte: “Sem o apoio da comunidade empresarial, sem a sua tecnologia, 

conhecimento, pessoas, serviços, produtos, telecomunicações, sua fonte de 

financiamento - os Jogos Olímpicos não podem nem poderiam acontecer. 

Sem este apoio, os atletas não podem competir nem alcançar o seu 

melhor.”. 

 

Sobre o mesmo assunto podemos ainda destacar que o patrocínio se 

constitui como sendo, “(…) actualmente uma das formas de crescimento 

mais rápido da comunicação de marketing.” (Madrigal, 2001). 

 

O primeiro elemento a considerar como referência ao conceito de Patrocínio 

será precisamente o seu aspecto mediático, nomeadamente através das 



Conceptualização 

203 

 

publicações inseridas nos media, mas também, constatando a preocupação 

demonstrada pelos actuais gestores desportivos no sentido da sua utilização 

enquanto fonte de financiamento das actividades desportivas. 

  

(Browne, 2004) diz-nos o seguinte sobre o referido assunto: “a crescente 

popularidade dos desportos de acção e os montantes de investimento que 

estes têm atraído por parte das empresas é notável” 

 

Por sua vez (Madrigal, 2001) avança com uma análise mais global, fazendo 

a seguinte referência: “A política de patrocínio de eventos desportivos 

representa um dos investimentos de comunicação de marketing que mais 

rapidamente tem crescido, sendo actualmente uma estratégia importante 

no desenho do marketing-mix das organizações. Estas, esperam que o 

“goodwil” que os consumidores percepcionam relativamente a um evento, a 

uma causa ou a uma equipa desportiva se possa reflectir positivamente no 

capital das suas marcas.”. 

 

Acrescem a estes pressupostos os estudos académicos que têm colocado 

em evidência o facto de que, o sucesso de uma acção de patrocínio está 

directamente relacionado com os montantes de investimento realizado pelas 

empresas, tal como conclui (Vale et all, 2007) num estudo realizado com os 

adeptos do Futebol Clube do Porto. 

 

De acordo com os referidos autores podemos reter as seguintes conclusões: 

“A notoriedade obtida é tanto maior quanto maior for o esforço de 

investimento do patrocinador.”. 

 

Ainda sobre as vantagens competitivas associadas ao patrocínio, 

destacamos as referências de (Yang et all, 2008) no âmbito dos Jogos 

Olímpicos de Beijing realizados em 2008: “O patrocínio desportivo na China 

ajudou, não apenas a construir o valor das marcas, mas também a 

desenvolver relacionamentos, redes e alianças. O relacionamento é 

precisamente o elemento mais importante no âmbito dos negócios, no caso 

específico da China.”. 
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Demonstrada que está a importância do patrocínio nos dias de hoje e a sua 

função central na actual gestão das Organizações Desportivas, podemos 

destacar a importância desta ferramenta de comunicação enquanto meio 

para atingir um cenário de lucro financeiro. 

 

Recorrendo a (Schwarz and Hunter, 2008): “podemos destacar a 

importância do patrocínio no sentido de tornar lucrativos, torneios e 

campeonatos, através da sua potencialidade de exposição nos media e da 

exploração de publicidade relacionada ao evento.”. 

 

(Madrigal, 2001) desenvolve um raciocínio análogo ao anterior através do 

seguinte escrito: “Os patrocinadores são uma excelente fonte de receitas, e 

as relações de patrocínio de longo prazo podem fornecer um fluxo constante 

de receitas para os programas desportivos. Essas relações são também 

altamente benéficas para as organizações patrocinadoras, porque as 

Instituições Desportivas e Organizadores de Eventos podem “oferecer” um 

público vasto e fiel, a quem as empresas podem comercializar as suas 

respectivas marcas.”. 

 

Do ponto de vista do patrocinador, a acção de patrocínio deve ser vista 

também como ferramenta de comunicação com elevado valor agregado, tal 

como sugere (Fahy et all, 2004): “o uso do patrocínio pode servir como 

uma fonte de vantagem competitiva sustentável através do uso de 

combinações únicas de recursos inimitáveis”. 

 

Tendo em conta a importância do patrocínio, bem como o seu papel central 

na definição desta tese, apresentamos de seguida a definição do conceito 

bem como das suas ramificações. 

 

A primeira abordagem que apresentamos, foi desenvolvida por 

(Meenaghan, 1991) que nos apresenta uma das definições mais 

consensuais, através da seguinte descrição sobre o patrocínio: “Um 

investimento, em dinheiro ou em géneros, numa actividade, tendo como 
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retorno, o acesso ao potencial comercial explorável associado a esta 

actividade.”. 

 

Numa abordagem em sentido análogo, e até mesmo complementar 

(Sandler e Shani, 1993) dizem também o seguinte em relação ao conceito 

de patrocínio: “O patrocínio é a alocação de recursos (dinheiro, pessoas ou 

equipamentos) por parte de uma organização directamente para um evento 

ou actividade, em troca de uma associação directa com esse mesmo evento 

ou actividade.”. 

 

Por sua vez, (Gwinnwe e Eaton, 1999) dizem-nos o seguinte: “O conjunto 

de associações no sentido de moldar a percepção de uma marca na mente 

dos consumidores diferencia uma empresa perante os produtos dos 

concorrentes. Quanto mais favorável for a posição de uma marca ou 

produto em relação aos seus concorrentes, maior é a resposta do 

consumidor ao esforço de marketing da marca. Está bem estabelecido que a 

comunicação no âmbito do patrocínio cria essa associação de uma marca na 

mente do consumidor, associando essa mesma marca à actividade 

desenvolvida.”. 

 

Também sobre o conceito de patrocínio (Cornwell et all, 2005; Madrigal, 

2001), definem-no da seguinte forma: “valor pago por uma instituição 

(patrocinador), em dinheiro ou em espécie, em troca do acesso ao potencial 

comercial explorável associado com a uma determinada organização 

(patrocinado) ”. 

 

Em função das reflexões anteriores, poderemos pressupor que estamos 

perante uma relação de transferência de propriedade de exploração de uma 

componente comercial de comunicação mediante um fluxo financeiro 

relacionado com serviços ou géneros. 

 

Sobre o conceito de propriedade associado aos patrocínios, (Farrelly et all, 

2008) dizem-nos o seguinte: “Comummente utilizado na literatura, o termo 

"propriedade” refere-se a qualquer organização (por exemplo, o COI, a NFL, 

o New York Yankees ou Manchester United), com as quais um patrocinador 
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adopta um alinhamento formal como parte integrante da sua estratégia 

corporativa de marketing.”. 

 

Apesar da referia importância na abordagem do conceito de propriedade, 

(Chadwick, 2005) alerta para o seguinte facto: Surpreendentemente, a 

investigação até à data tem ignorado a relação entre patrocinador e a 

propriedade associada ao patrocínio. Isso apesar do facto do patrocínio 

representar hoje mais de 50% da receita total gerada por algumas das 

principais organizações desportivas internacionais, o que tem sido 

fundamental para a comercialização em função da variabilidade das suas 

actividades. 

 

Por sua vez (Olkkonen e Tuominen, 2006), atribuem ao patrocínio as 

seguintes funcionalidades estratégicas: “o patrocínio tem o potencial para 

desenvolver e promover a notoriedade de uma marca, através de 

associações fortes, favoráveis e únicas”. 

 

No âmbito das mudanças ocorridas do ponto de vista da utilização do 

patrocínio por parte do meio empresarial podemos destacar o paradoxo 

existente entre um passado em que esta actividade estava normalmente 

relacionada com a boa vontade de um empresário mecenas, no sentido de 

financiar um determinado clube ou evento desportivo a troco de uma 

simples amizade ou da necessidade de adquirir um determinado nível de 

status social, e um presente em que o patrocínio é visto como uma 

ferramenta integrada de marketing cujo objectivo passa pelo retorno 

financeiro efectivo em função do investimento realizado. 

 

No sentido de confirmarmos o pressuposto anterior podemos recorrer a 

(Daellenbach et all 2006) que nos dizem o seguinte, referente a este 

assunto: “destaca-se a mudança que teve lugar no âmbito do patrocínio, 

passando de uma actividade filantrópica realizada no âmbito de um capricho 

do CEO, para uma actividade altamente integrada e orientada para o 

mercado”. 
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Na sua essência, o patrocínio acaba por se definir como uma ferramenta de 

comunicação capaz de projectar uma determinada marca pelos seus 

públicos potenciais através de uma associação ao desporto, a um evento ou 

a uma determinada organização desportiva. 

 

Podemos constatar esta nossa afirmação através de (Fennell e Allemby, 

2004), que nos transmitem a seguinte ideia: “Num esforço para aumentar o 

uso da marca, as empresas têm apostado frequentemente no patrocínio de 

eventos desportivos no sentido de comunicarem com os seus consumidores 

pela via das variáveis demográficas e psicográficas.”. 

 

Através da análise do relatório (IEG, 2004) podemos também destacar o 

seguinte a este respeito: “Especificamente, o patrocínio permite o acesso a 

mercados-alvo específicos que podem ser difíceis de alcançar através dos 

meios de comunicação tradicionais”. 

 

No seguimento do que dissemos, (Madrigal, 2001), confirma os anteriores 

pressupostos através da seguinte referência: “O patrocínio desportivo 

torna-se atractivo para as empresas na maioria dos casos, dado que os 

eventos desportivos, especialmente aqueles produzidos dentro do mesmo 

campeonato ou Liga (NFL, NBA, NCAA) fornecem uma elevada participação, 

apaixonada e fiel de público, que é composta por indivíduos com 

características demográficas semelhantes.”. 

 

No mesmo seguimento (Dees et all, 2008) analisam a eficácia e a 

rentabilidade das acções de patrocínio da seguinte forma: “criar mensagens 

de marketing exclusivas para atingir esse público específico (no âmbito do 

Patrocínio) transformar-se-á em tempo eficiente e rentável” 

 

Por sua vez (Barez et all., 2007) confirma-nos a mesmo filosofia referente 

ao patrocínio dizendo-nos o seguinte: “qualquer proposta de patrocínio será 

avaliada em função de seu potencial em alcançar um mercado-alvo 
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específico e na sua capacidade se transferência de uma imagem de marca 

positiva.”. 

 

2.3.2. Objectivos do patrocínio  

 

Não há dúvida de que o patrocínio está em franco crescimento, tornando-se 

numa parte estável e consolidada do mix de comunicação de muitas 

empresas. Também não há dúvida de que o patrocínio agrega valor às 

empresas patrocinadoras (por exemplo, diferenciação da marca e agregação 

de valor financeiro para a marca) (Cornwell et all, 2001), no entanto a 

agregação do referido valor depende do facto da empresa atingir ou não os 

seus objectivos e do seu compromisso em relação ao alcançar desses 

mesmos objectivos (Wakefield et all, 2007). 

 

Numa primeira abordagem sobre os objectivos do patrocínio, podemos 

seguir a afirmação de (Westberg, 2004) que nos diz o seguinte acerca deste 

assunto: “O objectivo último do patrocínio consiste em influenciar a 

preferência do consumidor bem como a sua decisão de compra.”. 

 

Por sua vez (Pitts e Slattery, 2004) afirmam o seguinte: “(…) os patrocínios, 

tal como a publicidade, podem afectar as decisões de compra, criando 

níveis de notoriedade da marca e interesse que poderão originar diferenças 

percebidas entre a marca patrocinadora/publicitada e outras marcas dentro 

da mesma categoria de produto/serviço.”. 

 

De acordo com (Meenaghan, 1991): “a capacidade que uma parceria de 

patrocínio tem para cumprir objectivos de comunicação propostos é um 

factor crítico no processo de decisão acerca de qualquer investimento.”. 

 

No fundo este autor defende que o patrocínio terá como objectivos 

fundamentais de acção, precisamente as metas que se relacionam 

directamente com o acto de comunicar. 
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Anteriormente, definimos o patrocínio como uma parceria entre duas 

partes. Qualquer parceria (em qualquer área inclusive no desporto), só fará 

sentido se servir os interesses de ambas as partes, sendo que neste âmbito, 

uma instituição (patrocinador), só se associará a outra instituição 

(patrocinado) se conseguir encontrar razões lógicas para o fazer.  

 

Em termos de objectivos, basicamente, o patrocinador desenvolve um 

conjunto de acções que passam pela associação a uma determinada 

organização desportiva, evento ou atleta como forma de promover as suas 

marcas, produtos ou serviços. Da parte do patrocinado, os objectivos 

passam fundamentalmente pela captação de recursos materiais ou 

financeiros.  

 

Como se pode observar no quadro seguinte, na óptica do patrocinador as 

vantagens de optar pelo patrocínio desportivo passam essencialmente pela 

possibilidade que este lhe dá de comunicar com o mercado alvo a que se 

dirige. Adicionalmente este tipo de acção pode ainda permitir associar o 

patrocinador a determinados valores ou imagens ligadas ao patrocinado. 

 

Quadro 1: Objectivos de uma acção de patrocínio – a visão do patrocinador 

Aumentar a notoriedade da empresa, produto ou ambos 
Alterar ou reforçar a percepção do consumidor 

Identificar a empresa com determinados segmentos alvo 
Envolver a empresa na comunidade 

Construir uma imagem positiva junto dos líderes de opinião 
Aproveitar as referências inseridas nos "media" 

Responder a objectivos de vendas 
Criar uma vantagem qualitativa em relação aos concorrentes 

Aproveitar o patrocínio para acções de relações pública 

Fonte: Sá, C. e Sá, D. (2009) Marketing para Desporto – Um Jogo Empresarial. Edições 

IPAM: Porto  

 

 

Inversamente, do lado do patrocinado o desejo de captar patrocinadores 

revela-se como um potencial enorme de diversificar as receitas, para além 

de contribuir também para a melhoria da imagem do clube, evento ou 

atleta desportivo. 
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Quadro 2: Objectivos de uma acção de patrocínio – a visão do patrocinado 

Aumentar e diversificar as receitas 
Tornar a instituição mais atractiva para todos os públicos 

Potenciar acções promocionais 
Melhorar o espectáculo oferecido ao público 

Proporcionar maior margem de manobra nos investimentos 

 Fonte: Sá, C. e Sá, D. (2009) Marketing para Desporto – Um Jogo Empresarial. Edições 

IPAM: Porto  

 

 

Se focalizarmos a nossa atenção nos patrocinadores podemos encontrar 

mais objectivos, divididos até por áreas de interesse. Assim, segundo 

Sandler e Shani, in (Pope, 1998) os objectivos das organizações que 

justificam o seu envolvimento no desporto podem-se dividir em quatro 

grupos: corporativos, marketing, media e pessoais.  

 

(Caramez, 2001) analisando os vários tipos de objectivos de patrocínio, faz 

um levantamento exaustivo sobre várias taxonomias. As várias soluções 

apresentadas denotam a diversidade de objectivos que a comunidade 

científica apresenta, no entanto, dois deles verificam-se em praticamente 

todos os estudos: notoriedade e posicionamento da marca ou produtos.  

 

Para (De Pelsmacker et all, 2001), os objectivos do patrocínio passam pelo 

aumento do “goodwill”, no entanto esta visão mais actualizada da realidade 

tem vindo a sofrer alterações na forma como gestores e Organizações 

Desportivas definem os objectivos do patrocínio. 

 

Enquanto, em estudos mais antigos de (Scott e Suchard, 1992) referem que 

os objectivos gerais das acções de patrocínio passavam pela cobertura 

mediática, referências mais recentes de (Grohs et all, 2004) demonstram-

nos que hoje em dia estes objectivos passam pelo desenvolvimento da 

notoriedade e da imagem de marca por parte dos patrocinadores. 

 

No mesmo alinhamento podemos analisar o que nos diz (Madrigal, 2001): 

“O patrocínio é atractivo para as empresas, dado que pode ser usado para 

ligar os consumidores às marcas patrocinadoras, utilizando o evento 
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desportivo como envolvente ou elemento de associação, e influencia os 

consumidores, formando imagens de marca positiva, ou induzindo-os a 

comprar produtos dessas empresas. Idealmente, as empresas 

patrocinadoras gostariam que os fãs de um determinado evento transferisse 

sentimentos positivos para a propriedade das suas marcas ou produtos e 

serviços específicos.”. 

  

(Amis et all, 1999) debruça-se também sobre esta temática, indicando que 

qualquer acção de patrocínio só atingirá o devido sucesso se conseguir 

atingir os seguintes objectivos: gerar um aumento significativo no valor 

percebido pelo cliente em relação a um produto ou serviço; permitir a 

diferenciação da marca em relação aos seus concorrentes e oferecer um 

espaço para a exploração do negócio através de novos serviços e de novos 

produtos. 

 

Cardoso (2004) explica que o patrocínio desportivo se baseia no 

relacionamento humano, promovendo a proximidade e afectividade entre as 

pessoas e as organizações. Este autor opta por não agrupar os objectivos 

dos patrocinadores, mas descreve uma lista de 11 objectivos: criação de 

interactividade com o público-alvo, notoriedade, moldar atitudes dos 

consumidores, diferenciação face à concorrência, acções de relações 

públicas, incentivo à compra, demonstração de produtos, segmentação, 

incentivos para intermediários, motivação dos colaboradores e criação de 

bases de dados de clientes. 

  

Na senda da abordagem dos objectivos específicos das acções de patrocínio, 

apresentamos de seguida uma nova abordagem, neste caso de (Pope, 

1998) que faz uma divisão em quatro níveis: objectivos corporativos, 

objectivos de marketing, objectivos de media, e finalmente, objectivos de 

natureza pessoal 
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Tabela 1: Objectivos Organizações para o seu envolvimento com o Desporto 

 
Objectivos Corporativos 

 

 
Objectivos de Marketing 

- Reconhecimento público  

- Imagem corporativa  

- Percepção do público  

- Envolvimento na comunidade  

- Relações financeiras  

- Entretenimento de clientes  

- Relações com o estado  

- Relações com os funcionários  

- Competir com outras empresas 

- Relações comerciais  

- Atingir quota de mercado  

- Posicionamento da marca  

- Aumento de vendas  

- Sampling 

 

Objectivos de Media 

 

 

Objectivos Pessoais 

-Gerar visibilidade  

- Gerar notícias  

- Alavancar uma campanha  

- Dar continuidade na comunicação  

- Atingir mercados específicos 

-Interesses da gestão 

Fonte: Pope, N. (1998) Overview of Current Sponsorship Thought. The Cyber-Journal of 

Sport Marketing  

 

 

Ainda no decorrer da temática dos objectivos do patrocínio, (Grohs et all, 

2004), consideram o seguinte: “Existem várias razões para as Empresas se 

envolverem em patrocínios, entre as quais, o aumento da notoriedade da 

marca e a percepção dos atributos de imagem da empresa”. 

 

Para (Westberg, 2004) a principal razão passa pelo aumento da preferência 

do consumidor bem como pela sua decisão de comprar e recomprar os 

produtos/serviços da empresa patrocinadora.  

 

Esta última abordagem está geralmente relacionada com o patrocínio de 

grandes eventos ou de organizações desportivas que tocam segmentos de 

grandes dimensões como é o caso do futebol. 
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Para (Amis et all, 1997); (Copeland et all, 1996) e (Meenaghan, 1998) há 

provas efectivas de que, o patrocínio desportivo incluindo o patrocínio 

olímpico, pode ser muito eficaz no sentido de alcançar um conjunto 

importante de objectivos, em especial, ao construir vantagens competitivas 

relacionadas com a imagem de marca e com a reputação. 

 

Em específico (Amis, 2003) refere o seguinte: “O patrocínio desportivo, se 

visto como um recurso estratégico, pode apoiar os objectivos de gestão da 

marca, reforçando a imagem de marca e a reputação, ajudando a empresa 

a obter vantagem competitiva nos seus mercados-alvo.”. 

 

Sobre a mesma temática (Papadimitriou, 2004) faz-nos a seguinte 

referência: “A literatura sobre marketing desportivo proporciona uma 

discussão sobre o valor do patrocínio no desporto, baseada na geração de 

benefícios, tais como: sensibilização para o consumo, aumento das vendas 

e da quota de mercado, bem como, oportunidades para desenvolver 

situações de relações públicas com empregados e clientes (ou seja, a 

hospitalidade).”. 

 

Precisamente sobre os objectivos das empresas no âmbito do patrocínio 

desportivo relacionado com os jogos olímpicos, colocamos de seguida um 

quadro síntese (tabela) que exprime os resultados da investigação 

desenvolvida por (Papadimitriou et all, 2008) no âmbito das Olimpíadas de 

Atenas de 2004. 

 

Tabela 2: Objectivos dos Patrocinadores (Jogos Olímpicos de Atenas 2004) 

 

Objectivos / 

Patrocinadores 

Alpha Bank Athenian 

Brewery 

Delta FAGE 

 

Fins Lucrativos 

Aumentar quota 

mercado 

Atrair novos 

Aumentar as 

Vendas no 

segmento (18-34 

Aumentar as 

Vendas 

Gerar Volume 

Vendas no 

segmento 
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consumidores 

Gerar €50 

milhões lucro 

anos) visitantes, ao 

regressarem 

aos países de 

origem 

 

Reconhecimento 

da Marca 

Estabelecer o 

novo nome do 

banco na mente 

dos 

consumidores 

Reforçar o 

reconhecimento 

da marca 

Heineken 

Gerar 

conhecimento e 

consciência 

para a marca 

Promover 

produtos no 

exterior 

Criar 

consciência da 

marca entre 

visitantes 

 

Associações da 

Marca 

 Criar um legado 

após 

envolvimento da 

comunidade nos 

jogos 

Envolvimento 

com a 

comunidade 

 

 

Imagem de Marca 

  Fortalecer a 

imagem da 

empresa 

Interesse do 

projecto para a 

comunidade e 

para o país 

 

 

Lealdade 

 Transformar a 

Heineken na 

cerveja do ano 

 Transformar 

visitantes 

estrangeiros em 

consumidores 

 

Marketing Interno 

Integrar os 

funcionários 

dos dois 

bancos nas 

duas culturas 

da empresa 

 Fortalecer as 

relações 

laborais através 

de iniciativas 

 

 

Outros 

Objectivos 

    

Posicionar-se 

como altruísta 

Objectivos / 

Patrocinadores 

Hellenic Post 

(ELTA) 

Olympic Airlines Public Power 

Decoration 

(DEI) 

 

 Evitar Perdas Aumentar o   
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Fins Lucrativos Recuperar o 

investimento 

tráfego em 

150.000 viajantes 

(€50 milhões) 

Fidelizar-repetir 

compra 

 

 

Reconhecimento 

da Marca 

 Gerar exposição 

e comunicação 

após os jogos 

  

 

Associações da 

Marca 

  Criar 

associações 

com o Evento 

 

 

Imagem de Marca 

Criar uma 

imagem 

positiva 

orientada para 

cliente e serviço 

Apoiar esforços 

para 

reposicionar a 

empresa 

Aumentar o 

prestígio 

enquanto 

empresa nova 

Criar imagem 

de confiança e 

credibilidade 

Gerar prestígio 

Reforçar a 

posição social 

da empresa 

 

 

Marketing Interno 

  Unir RH em 

torno de um 

esforço comum 

 

 

Outros 

Objectivos 

 Receber 

benefícios morais 

Servir a causa 

nobre os 

patrocínios 

Coordenar a 

comunicação 

de acordo com 

uma estratégia 

Tirar proveito 

dos direitos de 

patrocínio 

 

Fonte: Papadimitriou et all (2008) Event Sponsorship as a Value Creating Strategy for 

Brands. Journal of Product and Brand Management  
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Numa outra abordagem (Barez et all, 2007) através da realização de um 

estudo baseado na análise de vinte e sete casos práticos concluíram que as 

acções que se traduziram em sucesso atingiram os seguintes objectivos: 

reconhecimento da marca; promoção da imagem de marca e estimulação 

da experimentação do produto. 

 

Os mesmos autores referem ainda que estes objectivos só foram atingidos 

devido ao facto da mensagem utilizada gerar motivação, oportunidade e 

capacidade de comprometer os consumidores com a experimentação do 

produto. 

 

Recorrendo ainda ao estudo levado a cabo por (Barez et all, 2007), 

podemos constatar os seguintes apontamentos conclusivos acerca da 

gestão das actividades de patrocínio em função dos objectivos: 

 

 “Os gestores de marketing, no âmbito do patrocínio devem 

seleccionar actividades congruentes com o posicionamento 

pretendido para a sua marca, com base na imagem e na semelhança 

funcional.” 

 

 “No âmbito da gestão de patrocínios, deve ser feito um esforço no 

sentido de explicar ao publico alvo como é que este deve interpretar 

a acção de patrocínio, através de acções de relações públicas e 

campanhas de publicidade, articulando as especificas associações de 

imagem que se pretendem transmitir.” 

 

 “Os gestores de patrocínio devem promover um conjunto de acções 

complementares no sentido de estimularem a interacção positiva com 

a marca e minimizarem as eventuais associações negativas 

resultantes da exploração excessiva dos direitos de comercialização e 

oportunidades.”. 

 

Podemos ainda desenvolver, no âmbito da aplicação a este trabalho a 

componente teoria de alguns objectivos do patrocínio (na óptica do 

patrocinador) referidas até este ponto. 
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Intenção de Compra 

 

Segundo (Meenaghan, 2001): “A primeira motivação para investir num 

patrocínio é a obtenção de uma resposta por parte do consumidor.”, sendo 

que no caso deste, a resposta desejada passa pela intenção de compra 

rumo à compra efectiva. 

 

Deste modo, um dos objectivos críticos do patrocínio é precisamente a 

capacidade de influenciar a intenção de compra por parte de quem absorve 

as mensagens transmitidas (por exemplo adeptos e espectadores). 

 

A intenção de compra e a lealdade à marca são factores importantes para 

alcançar mudanças positivas nas vendas, constituindo deste modo, a 

melhor evidência da eficácia do patrocínio (Pitts et all, 2004). 

 

Podemos confirmar o que foi dito anteriormente, recorrendo aos estudos 

desenvolvidos por (Ostrowski, 2002) e (Petrecca, 2000) que nos revelam 

que, ao estudar o comportamento do consumidor num evento desportivo de 

grande dimensão, é importante analisar as intenções de compra, porque o 

principal objectivo dos marketeers desportivos passa por criar satisfação no 

cliente, desenvolver bases de fidelização dos seus fãs, e gerar a repetição 

de compra. 

 

Segundo (Rossiter e Percy, 1998) a intenção de compra de uma marca pode 

ser definida da seguinte forma: “a auto-instrução do comprador para 

adquirir a marca (ou tomar uma contra acção relevante relacionada com a 

compra). È de facto um planeamento antecipado, consciente da fase da 

acção, a fase da resposta do consumidor final (acção da audiência alvo).”. 

 

Na perspectiva de (Spears e Singh, 2004): “a intenção de compra 

proporciona uma sensação de força motivacional de um indivíduo para 

executar um comportamento de compra específico. A definição do termo é 

que, as intenções de compra constituem-se como um plano consciente de 
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um indivíduo no sentido de fazer um esforço para comprar uma 

determinada marca.”. 

 

No âmbito da lealdade ou da recompra podemos explorar o estudo de 

(Oliver, 1999) que nos descreve a lealdade como: “um sério compromisso 

para, de um modo consistente no futuro, recomprar ou continuar a ser um 

consumidor frequente de um produto/serviço preferido, causando desse 

modo a compra repetitiva da mesma marca ou do mesmo conjunto de 

marcas, apesar de influências situacionais e esforços de marketing com 

potencial para causar comportamentos de troca.”. 

 

Por sua vez, (Flaircloth et all, 2001), reforçam a ideia de que as acções de 

patrocínio têm uma influência directa ao nível das intenções de compra, 

dizendo-nos o seguinte: “Após as atitudes para com os patrocinadores 

estarem formadas, estas podem ter um forte impacto no comportamento do 

consumidor. Estudos diversos mostram que a atitude em relação ao 

patrocinador influencia as intenções de compra do consumidor.”. 

 

(Koo et all, 2006) num estudo específico realizado sobre o Bowl 

Universitário, concluíram também: “determinou-se que os participantes com 

maiores níveis de respostas afectivas para patrocínio de empresas do 

College Bowl Chapionship Series (BCS) mostraram significativas intenções 

de compra em comparação com os participantes com menor nível de 

respostas afectivas.”. 

 

Outras investigações, nomeadamente a que foi desenvolvida por (Bennett 

et all, 2006) demonstram igualmente esta relação entre a atitude positiva 

perante o patrocinador e a intenção de compra por parte do espectador. 
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Notoriedade 

 

A notoriedade diz respeito ao número de pessoas que conhece uma 

determinada marca, sendo que obviamente, o objectivo do patrocínio 

passará pelo aumento dos níveis de notoriedade da organização 

patrocinadora. 

 

Podemos distinguir dois níveis de notoriedade, de acordo com (Grohs et all, 

2004): “Notoriedade Assistida e Notoriedade Espontânea, sendo o efeito da 

notoriedade do patrocinador mais forte para a Notoriedade Espontânea do 

que para a Notoriedade Assistida.” 

 

De acordo com os anteriores pressupostos, torna-se evidente que um dos 

principais objectivos do patrocínio desportivo passa por dar a conhecer a 

marca, produtos e serviços da entidade patrocinadora a um número 

significativo de pessoas, influenciando a percepção e potenciais 

comportamentos futuros. 

 

Imagem de Marca 

 

Acerca da importância da Imagem de Marca nos dias de hoje, (Wong e 

Merrilees, 2005), salientam o seguinte: “Na busca de vantagens 

competitivas no mercado, a marca deve estar no coração da estratégia 

corporativa. Em outras palavras, os gestores devem ser capazes de 

combinar aspectos corporativos, elementos de marketing e planos de 

promoção numa estratégia de utilização da marca. Esta estratégia irá 

oferecer á empresa uma vantagem sustentável sobre os seus 

concorrentes.”. 

 

Segundo (Keller, 1993) a Imagem de Marca pode ser definida da seguinte 

forma: “percepções sobre uma marca reflectidas pelas associações à marca 

residentes na memória do consumidor. Associações à marca são nódulos 

informativos ligados ao nódulo da marca em memória e contêm o 

significado da marca para os consumidores.”. 
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Por sua vez (Grohs et all, 2004) fazem uma adaptação do conceito anterior, 

chegando ao seguinte escrito acerca da Imagem de um Evento, a partir da 

definição de Imagem de Marca: “percepções sobre um evento reflectidas 

pelas associações ao evento residentes na memória do consumidor. 

Associações ao evento são nódulos informativos ligados ao nódulo da marca 

em memória e contêm o significado do evento para os consumidores.”. 

 

Torna-se também fundamental perceber de que forma as acções de 

patrocínio, poderão arrastar consigo importantes funções ao nível da 

modificação da imagem de marca. 

 

A este nível (Amis, 2003) diz-nos o seguinte: “como as empresas se 

esforçam para construir marcas fortes com elevado valor no mercado, o 

patrocínio do desporto pode servir como ferramenta de apoio aos objectivos 

de gestão da marca.”. 

 

Por sua vez, (Roy e Cornwell, 2003) confirmam o anterior pressuposto 

através da seguinte referência: “estabelecendo e explorando as parcerias 

com as entidades desportivas, estas podem ajudar uma empresa a reforçar 

alguns ou mesmo todos os elementos constituintes da sua marca e, 

consequentemente, aumentar os valores da sua marca global.”. 

 

Quando analisamos o papel da imagem nos patrocínios, devemos ter 

sempre presente o conceito de Transferência de Imagem, sendo que para 

tal, teremos de perceber em concreto o conceito que apresentamos 

 

Ainda segundo o mesmo autor (Grohs et all, 2004): “A Transferência de 

Imagem nos patrocínios desportivos é definida como a transferência de 

associações, atribuídas à actividade patrocinada, para a marca 

patrocinadora, ou seja, existe o objectivo de evocar sentimentos e atitudes 

positivos relativamente ao patrocinador, ligando esse patrocinador a um 

evento altamente valorizado pelos indivíduos, para dessa forma, conseguir 
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que a imagem percepcionada acerca do evento passe para os 

patrocinadores.”. 

 

Um elemento fundamental a ter em conta tem a ver com o facto de, nem 

sempre a actividade de patrocínio estar directamente relacionada com a 

capitalização de uma imagem positiva. Se o objectivo é melhorar a imagem, 

muitas vezes acontece o oposto, tal como podemos ver de seguida. 

 

“Se, por um lado, o patrocínio poderá, neste caso, desenvolver a reputação 

e a imagem do patrocinador” (Brown et all, 2003), por outro lado e em 

certos casos, “poderá danificar essa mesma imagem” (McDaniel, 1999). 

 

Recomendação 

 

A recomendação, enquanto objectivo associado à actividade de patrocínio 

surge associada com a obtenção de comentários positivos em relação ao 

patrocinador e aos seus produtos e serviços, por parte do espectador de um 

determinado evento. 

 

O desenvolvimento desta temática aparece muitas vezes relacionado com a 

designação Word-of-mouth, sendo patente a sua presença em alguns 

estudos científicos realizados no âmbito do patrocínio. 

 

De acordo com (Swanson, Gwinner, Larson & Janda, 2003): “A comunicação 

Word-of-mouth foi procurada e utilizada para se tornar numa poderosa 

influência ao nível do processo de compra por parte do consumidor.” 

 

Pese embora a afirmação anterior, o processo de investigação que temos 

vindo a desenvolver, podemos constatar, com base nos estudos 

desenvolvidos por (Quester & Farrely, 1998), que a comunicação Word-of-

mouth apenas tem atraído uma limitada atenção enquanto variável 

associada ao estudo dos resultados que são obtidos através da actividade 

de patrocínio. 
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As afirmações anteriores colocam-nos precisamente no campo do estudo da 

comunicação wor-of-mouth enquanto objectivo associado com a actividade 

de patrocínio, ou seja, enquanto meta que as marcas pretendem alcançar 

através da sua ligação ao desporto. 

 

Ainda sobre esta temática, (Laczniak et all, 2001) e (Zeithaml & Bitner, 

2003) consideram através dos seus estudos, a Comunicação Word-of-mouth 

como uma poderosa ferramenta de marketing para qualquer organização 

empresarial. 

 

Explorando ainda mais um pouco a investigação realizada por (Lazniak et 

all, 2001) podemos afirmar que o termo Word-of-mouth pode ser definido 

enquanto ferramenta de comunicação interpessoal relativa a uma marca ou 

produto, podendo inclusivamente alterar o próprio objectivo da 

comunicação empresarial. 

 

Por sua vez (Swanson et all, 2003) referem-se da seguinte forma às 

qualidades inerentes a este tipo de comunicação: “A comunicação Word-of-

mouth pode ter uma influência mais poderosa no comportamento do 

consumidor do que as imprensa escrita, pois os consumidores encontram-

na mais acessível, confiável e menos tendenciosa.”. 

 

O Goodwill 

 

De acordo com (Meenaghan, 2001): “O goodwill acaba por ser uma função 

da percepção do comportamento do patrocinador relativamente à actividade 

e da intensidade do envolvimento do adepto com essa actividade.”. 

 

Sendo assim, o efeito de “Goodwill tem como génese os adeptos de uma 

actividade ou de um determinado clube, partindo de uma base de crença, 

de que o patrocinador ao se associar a essa mesma actividade acaba por 

lhe trazer benefícios. Esta crença desencadeia uma resposta afectiva por 

parte do consumidor, que se traduz normalmente numa percepção positiva, 

e em muitos casos na compra e na recomendação. 



Conceptualização 

223 

 

 

(Meenaghan, 2001) refere que o factor “goodwill” pode manifestar-se em 

três diferentes níveis de agregação, sendo estes os seguintes: 

 

 “Patrocínio ao nível genérico (como uma actividade), sendo o efeito 

de “goodwill” mais abstracto e sentido com menor intensidade do que 

nos outros níveis de agregação (categoria e individual)” 

 

 “Patrocínio ao nível da categoria, tal como desporto, artes, etc.” 

 

 “Patrocínio ao nível de actividade individual (por exemplo, uma 

equipa de futebol) ” 

 

No caso deste trabalho, podemos deduzir que, um adepto de futebol pode 

considerar que o patrocínio é, em termos genéricos, benéfico para a 

sociedade (nível genérico) e pode ter uma atitude positiva em relação a um 

patrocinador de desporto (nível de categoria). Todavia, será ao nível da 

actividade individual que a resposta do adepto ao patrocinador da equipa 

com o qual mantém uma relação de envolvimento, será sentida com uma 

maior profundidade, gerando, consequentemente maiores índices de 

“goodwill” e gratidão em relação a esse mesmo patrocinador (Meenaghan, 

2001). 

 

No fundo, podemos concluir a respeito do efeito de “goodwill”, que este se 

manifesta com maior intensidade à medida que o envolvimento dos adeptos 

com um determinado clube, actividade ou modalidade, aumenta. 

 

Exposição 

 

Da revisão literária realizada, ficamos com a ideia de que a exposição 

repetida de um indivíduo a um estímulo irá por si só desenvolver uma 
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relação de familiaridade desse indivíduo com o respectivo símbolo, bem 

como a ligação a esse mesmo estímulo (Bennet, 1999). 

 

Segundo (Bennet, 1999): “(…) as reacções afectivas ao estímulo dependem 

crucialmente do contexto no qual a exposição ocorre.”. 

 

No seguimento dos anteriores pressupostos, é provável que os efeitos de 

uma mera exposição sejam mais relevantes em eventos desportivos, 

comparativamente a outro tipo de eventos. 

 

Pegando no exemplo do futebol, o cenário global de um jogo é de excitação, 

identificação com uma determinada equipa e de uma maior predisposição 

para se ser influenciado. 

 

De acordo com (Bennet, 1999): “(…) as imagens visuais experimentadas 

durante o evento são mais prováveis de serem recuperadas da memória, do 

que aquelas observadas em ambientes menos emocionais.”. 

 

Um das questões que se levantam e que devem ser tidas em conta pelos 

gestores responsáveis pelas acções de patrocínio, tem precisamente a ver 

com o efeito de saturação, ou seja, o facto de as pessoas deixarem de 

captar a mensagem pelo simples facto desta se tornar comum e repetitiva.  

 

Sobre a mesma problemática podemos ainda encontrar outro factor 

negativo a considerar, baseado no estudo realizado por (Speed e 

Thompson, 2000): “Se os consumidores perceberem que o patrocinador em 

causa realiza um grande número de acções de patrocínio simultaneamente, 

este poderá ver reduzida a resposta aos patrocínios que fazem parte do seu 

portfólio, ou seja, o facto de algumas empresas patrocinarem tudo poderá 

reduzir a eficácia do patrocínio.”. 

 

Explorando o trabalho desenvolvido por (Jalleh et all, 2002) podemos dizer 

o seguinte sobre a problemática apresentada: “Uma boa gestão da 

exposição pode originar sentimentos positivos em relação à mensagem ou 

Organização.”. 
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Envolvimento 

 

Segundo (Meenaghan, 2001): “Relativamente a um evento ou a uma 

equipa, poderemos encontrar adeptos altamente envolvidos, bem como 

poderemos encontrar aqueles ligeiramente comprometidos.”. 

 

No fundo, através desta variável pretendemos demonstrar que os adeptos 

de uma equipa ou de uma determinada modalidade (alto grau de 

envolvimento) serão mais facilmente “afectados” pelas acções de patrocínio 

inerentes a essa equipa ou a essa modalidade. 

 

(Brown ell all, 2003) dizem-nos o seguinte a este propósito: “Da mesma 

forma que o envolvimento com o produto/serviço conduzirá a níveis mais 

desenvolvidos e mais fortes de percepção dos atributos da marca e de 

compromisso com a marca, existe considerável evidência de que o 

envolvimento com o desporto desenvolverá e ampliará o efeito de 

patrocínio.”. 

 

Sobre o conceito de envolvimento, podemos defini-lo segundo (Meenaghan, 

2001) da seguinte forma: “O envolvimento do adepto, que tem sido sujeito 

a um número considerável de estudos, designadamente na área do 

desporto, refere-se especificamente, à extensão com que os consumidores 

se identificam com a equipa, se são motivados pela sua ligação e filiação 

com actividades particulares de lazer.”. 

 

No fundo falamos do conceito de “Team Identification”, o qual nos é 

descrito por (Wann e Branscombe, 1993): “(…) consiste no nível de ligação, 

por parte de um indivíduo, a uma equipa desportiva ou de preocupação com 

esta.”. 

 

Acerca do mesmo tema (Madrigal, 2001) refere que existe um certo nível 

de risco psicológico associado à identificação com a equipa, pois os adeptos 
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mais identificados vêem os sucessos e fracassos desta como sucessos e 

fracassos pessoais. 

 

De acordo com o que nos diz (Pitts et all, 2004): “Os espectadores 

altamente envolvidos (e, logo, mais conhecedores da actividade 

patrocinada), tais como os possuidores de bilhete de época, reconhecem 

mais frequentemente, os patrocinadores, comparativamente aos 

espectadores pouco envolvidos.”. 

 

Confirmando o pressuposto anterior, (Meenaghan, 2001) diz-nos o 

seguinte: Consumidores altamente envolvidos são extremamente sensíveis 

ao comportamento de empresas patrocinadoras no que diz respeito á sua 

actividade preferida, sendo que estes irão reagir positivamente ou 

negativamente de acordo com este comportamento. Se um patrocinador é 

visto como um parceiro ou apoiante de um evento, o consumidor vai gerar 

mais goodwill para com a empresa. 

 

No mesmo sentido, podemos explorar os trabalhos desenvolvidos por (Kwon 

e Armstrong, 2002) e (Madrigal, 2000) que nos revelam o seguinte: Os fãs 

mais ligados ou envolvidos com sua equipa geralmente têm dificuldade em 

distanciarem-se de seu grupo ou evento favorito. Devido ao seu desejo de 

alcançar uma forte ligação com a equipa, fãs altamente envolvidos, 

compram frequentemente mais artigos de merchandising da sua equipa. 

Este tipo de fãs tende também a assistir a mais jogos da sua equipa 

(Laverie e Arnett, 2000) e (Trail et all, 2000). 

 

Os já referidos (Kwon e Armstrong, 2002) desenvolveram ainda um estudo 

que veio revelar dados ainda mais específicos: “fãs altamente envolvidos 

não só compram mais artigos de merchandising da sua equipa, como 

também o fazem de forma impulsiva. Neste estudo, as previsões 

apontavam para que, o prazer da compra, a disponibilidade de tempo, a 

disponibilidade de dinheiro, e identificação com a equipa teriam um impacto 

importante nos comportamentos de compra impulsiva. Verificou-se no 
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entanto que, a identificação (envolvimento) com a equipa foi o único factor 

que produziu significativos comportamentos de compra por impulso. 

 

Para (Quester e Thompson, 2001): “O envolvimento dos fãs constitui-se 

como um elemento integrante na avaliação da eficácia do patrocínio, pois os 

vários níveis de compromisso emocional que os fãs têm com o evento 

patrocinado afectarão a percepção em relação aos patrocinadores desse 

mesmo evento. Dependendo de como os consumidores estão envolvidos 

com os seus desportos favoritos ou outros eventos (tais como as artes), 

eles podem estabelecer uma série de relações com os patrocinadores.”. 

 

No fundo esta afirmação acaba por se constituir como hipótese no âmbito 

deste trabalho, dado que se constituirá como conjectura e será sujeita a 

uma respectiva refutação, enquanto método de validação. 

 

Ainda no mesmo âmbito, (Meenaghan, 2001) refere o seguinte: “Um 

elevado grau de envolvimento vai permitir julgar a incongruência da relação 

(“fit”), bem como associar os valores da imagem da actividade (equipa ou 

desporto) com a marca patrocinadora, permitindo, assim, a esta última, 

atingir os objectivos primários de marketing, de criação de notoriedade e 

construção da imagem de marca.”. 

 

2.3.3. O Mercado dos Patrocínios 

 

O mercado dos patrocínios tem sofrido alterações significativas nos últimos 

anos, fruto de um aumento desta actividade e de um interesse crescente 

por parte de patrocinadores e patrocinados. 

 

Segundo (Quester, 1997): “Os mercados saturados, com produtos de 

qualidade muito homogénea, reforçam a importância da comunicação no 

sentido da diferenciação das marcas.”. 
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Por sua vez (Verity, 2002) fala-nos acerca dos problemas que a publicidade 

tradicional enfrenta no actual cenário económico global: “A eficácia 

decrescente da publicidade, leva as empresas a procurar instrumentos mais 

eficazes.”. 

 

Existem igualmente determinadas área de negócio em que as restrições 

relacionadas com o processo de comunicação vieram transformar o 

patrocínio numa ferramenta fundamental e indispensável. 

 

(Meenaghan, 2001) confirma o pressuposto anterior dizendo-nos o 

seguinte: “As restrições legais à publicidade de certos produtos, 

converteram o patrocínio numa ferramenta quase imprescindível para a 

indústria do tabaco e das bebidas alcoólicas.”. 

 

Todas estas razões são pertinentes no sentido de explicar as alterações 

significativas vivenciadas, no entanto existe uma que segundo (Meenaghan, 

1991) explica de forma inequívoca o que estamos a falar: “É sobretudo o 

crescimento das actividades de lazer entre a população, e a maior cobertura 

mediática dos acontecimentos desportivos, que converteram o patrocínio 

em geral, e o patrocínio desportivo em particular, num instrumento eficaz.”. 

 

Para (Shilbury et all, 2003): “A evolução tecnológica na área dos eventos 

desportivos, juntamente com o crescente interesse dos media para tais 

actividades explica de certo modo o interesse e o aumento constante dos 

investimentos em patrocínio, relacionados com o desporto.”. 

 

Segundo (Meenaghan, 1998), enquanto que a confiança das empresas na 

eficiência dos canais de media tradicionais e da publicidade vai diminuindo, 

os investimentos das empresas no patrocínio desportivo seguem uma 

tendência crescente. 

 

De acordo com (Koo et all., 2006) podemos confirmar o pressuposto de que 

a actividade de patrocínio tem vindo a ganhar um espaço significativo no 

mundo do desporto de forma rápida e muitas vezes inesperada: “Os 
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investimentos das empresas em patrocínios aumentaram rapidamente nas 

últimas décadas”. 

 

No sentido de confirmar esta ideia podemos recorrer aos indicadores 

referenciados por (Carrillat et all., 2005): “As despesas com patrocínios 

aumentaram em todo o mundo desde $2 billion em 1984 até $28 em 2004”, 

e ainda aos indicadores referidos por (Seguin et all., 2005): “Na Europa tem 

sido relatado que em 2004 foram investidos $7,4 biliões em programas de 

patrocínio”. 

 

Na vertente dos Jogos Olímpicos, a tendência dos investimentos em 

patrocínios tem sido crescente tal como nos revela o (International Olympic 

Comittee, n.d.): “Continuando, com um padrão que começou em 1980, os 

investimentos em patrocínio nos Jogos Olímpicos têm aumentado 

exponencialmente. Estes investimentos representam 34% dos 4 biliões USD 

do COI em receitas de marketing durante o quadriénio olímpico 2001-

2004.”. 

 

Este factor deve-se sobretudo à acção do TOP (The Olympic Partner), 

programa do COI (Comité Olímpico Internacional) para a área dos 

patrocínios, cujo papel tem sido fundamental nos esforços globais de 

marketing deste organismo, uma vez que tem atraído o interesse de muitas 

multinacionais, devido a uma série de factores, incluindo os contratos a 

longo prazo (mínimo exigido de quatro anos) de ligação a um evento 

extremamente atractivo, os direitos exclusivos de comercialização global, 

bem como o princípio da exclusividade do produto/serviço por categoria 

(Papadimitriou, 2008). 

 

Esta tendência ganhou ainda mais relevo a partir do momento em que a 

estratégia de gestão global de patrocínio passou da globalização exclusiva 

para uma aposta complementar em patrocinadores locais. 
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(Jeanrenaud, 2006) fala-nos desta realidade ao dizer-nos o seguinte: “O 

COI tem alargado o seu conceito de marketing para um estágio inferior 

através da introdução de patrocínios olímpicos a nível nacional. As receitas 

destes patrocínios contribuem para o custo crescente inerente à 

organização do evento. O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos gere 

este programa, que envolve uma série de patrocinadores, fornecedores e 

prestadores de serviços do país anfitrião (desde que sejam aprovados pelo 

COI). As Olimpíadas de 2000 atraíram o interesse de 93 parceiros nacionais 

que contribuíram com 492 milhões de dólares para o Comité Organizador 

dos Jogos de Sidney, enquanto os Jogos Olímpicos de 2004, realizados em 

Atenas geraram 570 milhões de euros através do seu programa nacional de 

patrocínio olímpico.”. 

 

Sobre as Olimpíadas, podemos também destacar os dados revelados por 

(Preuss, 2004) que revelam o seguinte: “O volume de negócios de 

patrocínio para mega-eventos desportivos é enorme e o do Comité Olímpico 

Internacional (COI) concluiu que a receita total dos últimos quatro Jogos 

Olímpicos até 2004, ascenderam a cerca de 2 mil milhões de euros.”. 

 

Em Espanha, segundo o estudo Infoadex (1998, 2008), o investimento das 

empresas em patrocínio passou de 631 milhões de euros em 1997 para 

1.118,5 milhões em 2007. Isto pressupõe um crescimento de 117,3% em 

termos nominais, o que representa 7% do investimento publicitário total. O 

patrocínio desportivo tem seguido a mesma tendência, representando em 

2007, 56% do investimento total em patrocínios. 

 

(Lachowetz et all, 2003) confirma os dados anteriores ao referir o seguinte: 

“Os investimentos realizados no âmbito do patrocínio desportivo têm 

aumentado drasticamente nos últimos anos.” 

 

Os gastos globais em Patrocínio estimaram-se em 28 biliões U.S.D. em 

2004, enquanto que em 2003 registaram um valor de 25.9 biliões U.S.D. 

69% destes valores dizem respeito ao patrocínio desportivo. Estes dados 
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são referencia do International Events Group citado por (Papadimitriou et 

all, 2008). 

 

Segundo dados do mesmo (International Events Group, 2005), podemos 

ainda constatar os seguintes dados acerca dos investimentos em patrocínios 

por parte das empresas: “Globalmente, os gastos realizados ultrapassaram 

US $ 30 bilhões em 2005, representando esse valor um aumento de US $ 

4,5 $ bilhões desde 2003. Em 2005, as despesas de patrocínio nos Estados 

Unidos atingiram US $ 12,1 bilhões, com US $ 8,4 bilhões investidos 

exclusivamente no Desporto.”. 

 

De realçar que, estes números representam apenas o preço associado à 

aquisição de direitos e taxas necessárias no sentido de se patrocinador 

oficial, ou para garantir presença num evento, e não incluem o valor gasto 

para alavancar o investimento ou a execução do patrocínio.  

 

Sobre o mercado dos patrocínios podemos também abordar o exemplo da 

relação entre a multinacional Nike e o Manchester United, enquanto 

estratégia com o objectivo de desafiar de forma drástica o seu histórico 

concorrente Adidas. 

 

O patrocínio é nos dias de hoje, e frequentemente, uma parte fundamental 

da estratégia de marketing internacional e global de várias marcas. A Nike 

usou o patrocínio como a peça central de sua estratégia de marketing 

internacional para estabelecer um vínculo com o futebol, o desporto mais 

popular do mundo. Descrito como uma necessidade estratégica, falamos de 

uma relação de 13 anos e USD 500.000.000 com o Manchester United 

(Farrelly et all, 2006), tento sido posta em prática para atingir a 

autenticidade da marca no Reino Unido e na Europa onde o futebol é o 

desporto número um, e onde este tipo de relacionamento de alta exposição 

foi vital para desafiar a Adidas, uma empresa concorrente com uma 

participação histórica superior a 50 anos na região da Europa. 

 

Sobre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, os últimos dados oficiais 

disponíveis em publicação datam da época 2005/2006. Neste capítulo, os 



Conceptualização 

232 

 

números apontam para 30.935.490 € de receitas totais no âmbito da 

publicidade / patrocínio (Delloite e A Bola, 2007) 

 

Numa perspectiva mais actual e focalizada no futebol, podemos igualmente 

explorar as últimas noticias que dão conta da evolução e até mesmo de 

uma certa consolidação do patrocínio enquanto ferramenta de comunicação. 

 

De acordo com o o site www.futebolfinance.com (21-02-2011), O FC 

Barcelona terminou com a tradição de 111 anos de não vender publicidade 

das suas camisolas e estabeleceu um novo recorde neste género de 

patrocínio ao assinar um contrato milionário com a Qatar Foundation, tendo 

em vista a organização do Mundial da FIFA de 2022. O acordo poderá 

alcançar o valor total de 170 milhões de Euros com a duração de 5 anos 

(até 2016). O clube catalão receberá 30 milhões de Euros anuais, para além 

de uma verba de 15 milhões de Euros já em 2010/11 por direitos 

comerciais, mais 5 milhões de Euros em prémios de performance 

desportiva.”. 

 

No seguimento dos anteriores pressupostos, e recorrendo à mesma fonte 

podemos ainda avançar com o actual ranking de vendas de direitos de 

patrocínio nas camisolas, isto com referência ao futebol. 

Ranking de Patrocínios nas Camisolas (valores anuais), de acordo com 

www.futebolfinance.com (21-02-2011): 

1. FC Barcelona (Espanha) / Qatar Foundation – 30 milhões de Euros 

2. CF Real Madrid (Espanha) / Bwin – 25 milhões de Euros 

3. FC Bayern Munique (Alemanha) / T-Home – 25 milhões de Euros 

4. Manchester United FC (Inglaterra) / AON Corporation – £20 milhões 

(24 milhões de Euros) 

5. Liverpool FC (Inglaterra) / Standard Chartered – £20 milhões (24 

milhões de Euros) 

http://www.futebolfinance.com/
http://www.futebolfinance.com/
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6. Tottenham Hotspurs (Inglaterra) / Autonomy e Investec – £15 

milhões (17,5 milhões de Euros) 

7. Chelsea FC (Inglaterra) / Samsung – £12 milhões (14 milhões de 

Euros) 

8. FC Schalke 04 (Alemanha) / Gazprom – 12 milhões de Euros 

9. AC Milan (Itália) / Fly Emirates – 11,5 milhões de Euros 

10.Manchester City FC (Inglaterra) / Etihad Airways – £9,5 milhões 

(11,2 milhões de Euros) 

 

2.3.4. Diferentes estratégias de patrocínio  

 

Conscientes do valor do patrocínio enquanto ferramenta de comunicação, 

de acordo com os autores e com as referências que temos vindo a explorar, 

torna-se fundamental perceber que estratégia ou que estratégias podemos 

desenvolver no sentido de tornar eficaz a sua aplicação. 

 

Acresce a este facto, a necessidade evidente que as empresas demonstram 

em diversificar as suas formas de comunicação, no sentido de se 

diferenciarem perante o consumidor, tal como nos refere (Maloney, 2002): 

“tornou-se cada vez mais difícil para as empresas destacarem-se da 

concorrência em termos da singularidade das suas estratégias de 

marketing, dado que os consumidores estão constantemente expostos a 

mensagens publicitárias de todas as formas.”. 

 

De acordo com (Chalip e Leyns, 2002): “Embora não haja evidência de que 

o patrocínio desportivo seja um recurso distintivo capaz de cumprir os 

objectivos de gestão de marca, devemos afirmar que a sua eficácia depende 

de uma gestão activa, alavancada de forma adequada e suficiente em 

acordos de longo prazo que permitem associações fortes entre os eventos e 

marcas.”.
 

 

O Patrocínio pode tomar várias formas que vão desde um nível 

relativamente rudimentar de apoio financeiro, que tem limitado a 

associação com a estratégia da marca do patrocinador (Gwinner e Swanson, 
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2003), e que pode ser analisado à luz de uma relação filantrópica e a uma 

integração muito mais elaborada dentro de uma estratégia da marca no 

sentido de uma relação de parceria descrita como co-branding (Motion et 

all, 2003) 

 

Para (Wakefield et all, 2007), os gestores de patrocínios, frequentemente 

são obrigados a decidir entre vários níveis de pacotes de patrocínio 

projectados para atender a diferentes objectivos e a diferentes pressupostos 

orçamentais. 

 

Em geral, os investimentos em patrocínio desportivo dividem-se em duas 

componentes: honorários de direitos, ou seja um valor que é financeiro, 

traduzido em dinheiro, em produtos ou serviços que passam a ser 

propriedade do titular dos direitos e os denominados custos de associação, 

que são somente as despesas complementares de marketing que visam 

maximizar a visibilidade do patrocínio. Estes custos incluem publicidade nos 

media, promoções, suportes de comunicação ou acções de relações 

públicas.  

 

(Cardoso, 2004) entende que o patrocínio não é uma ferramenta exclusiva 

do desporto pelo que, as empresas podem optar por utilizá-lo em áreas 

como a cultura, a internet e multimédia, edifícios, locais e monumentos ou 

actividades e causas sociais. Só no âmbito da cultura, o patrocínio pode 

estender-se por várias áreas como a música, a arte, o artesanato, o teatro 

a dança ou mesmo a pintura ou escultura. 

  

(Gratton e Taylor, 2001) evidenciam que apesar desta concorrência entre as 

várias áreas pela atenção e recursos das empresas, o patrocínio desportivo 

tem sido aquele que mais atenção tem recolhido do mundo empresarial mas 

também da comunidade académica.  

 

(Caramez, 2001) salienta que quando uma organização se torna 

patrocinadora de determinada realidade desportiva pode fazê-lo assumindo 

papéis distintos, através das diferentes categorias de patrocinador.  
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Pode por um lado ser patrocinado em exclusivo, ou seja o único a estar 

associado, patrocinador primário ou subsidiário conforme o grau de 

envolvimento e esforço financeiro dispendido ou ainda meramente como 

fornecedor oficial, através de contribuição com os seus produtos e serviços 

para o clube ou evento em causa.  

 

A utilização do desporto enquanto ferramenta estratégica para o 

desenvolvimento de uma posição competitiva é bem descrita por (Amis, 

2003) através da descrição do estudo realizado sobre a marca “Guiness”. 

 

Esta empresa em particular, tem utilizado o desporto amplamente e de 

forma consistente no sentido de construir uma imagem de marca 

unificadora e de âmbito global. Isto foi conseguido em primeiro lugar 

através de uma pesquisa global no sentido de identificar um benefício chave 

acerca da marca (Guinness tira esse benefício chave da sua força interior) 

no sentido de tornar a sua marca global e também para garantir a 

diferenciação em relação a outras marcas de cerveja (Amis et all, 2003). 

 

De acordo com o mesmo (Amis et all, 2003): “Em segundo lugar, a 

empresa utilizou o desporto, e complementarmente, o patrocínio desportivo 

como elemento central da sua estratégia de posicionamento da marca, 

criação de anúncios com atletas e utilização de técnicas de comércio e de 

promoções de vendas durante os eventos desportivos em todo o mundo” 

 

(Papadimitriou et all, 2008) falam-nos da diferenciação em função dos 

diferentes níveis de patrocinador, neste caso em relação ao desporto 

olímpico: “o elemento crítico do patrocínio olímpico, é o facto de ele 

oferecer aos patrocinadores a oportunidade de fazer uso de oportunidades 

de negócio único, fornecendo direitos concretos e benefícios específicos 

associados com a marca desportiva mais forte em todo o mundo 

(Olimpíadas), dependendo da categoria de patrocinador.”. 

 

Várias organizações desportivas organizam e gerem os seus patrocinadores 

de acordo com a ordem de importância que querem conferir a cada um. 
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Veja-se e exemplo do Campeonato Europeu de Futebol em 2004 que 

apresentou um conjunto de patrocinadores hierarquizados em três níveis. 

 

Quadro 3: Lista de Patrocinadores do Campeonato Europeu de Futebol 2004 
 

Patrocinadores Oficiais 

- Canon - Carlsberg 

- Coca-Cola - Hyundai 

-JVC -Mastercard 

- McDonald´s 

Patrocinadores Oficiais de Tecnologia 

- NTT/Verio - Portugal Telecom 

Parceiros Nacionais 

-Adidas -BPI 

- CTT Correios - GalpEnergia 

- Navigator - Vista Alegre 

Fonte: www.euro2004.com  

 

Socorrendo-nos dos estudos realizados por (Farrel and Frame, 1997) 

podemos verificar que:” A prática tem demonstrado que o patrocínio 

desportivo, devido às suas vantagens associadas, tem sido uma opção 

estratégica para muitas empresas multinacionais. Dos exemplos mais 

indicativos temos, a Coca-Cola, a Kodak e o Visa International, 

precisamente três empresas com relações de longa data com os Jogos 

Olímpicos. Estas empresas têm integrado esses contratos de patrocínio com 

as suas estratégias de marketing de longo prazo, promovendo 

continuamente o seu envolvimento no sentido de alcançarem vantagens 

competitivas.”. 

 

(Neto, 1997) refere-se à existência do patrocinador único como sendo 

exclusivo, a negociação é feita com base em apenas numa única proposta 

com uso exclusivo dos espaços publicitários e nenhuma flexibilidade para a 

entrada de outros patrocinadores. Numa segunda linha aparece a figura do 

co-patrocinador, onde existem pelo menos duas organizações a disputar a 

atenção do público, onde ambos dividem os custos do patrocínio, os 
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melhores espaços são reservados para quem mais investe e existe alguma 

flexibilidade de negociação entre as partes. Por último, no caso do 

patrocinador múltiplo, existem vários patrocinadores, a negociação envolve 

inúmeras variáveis, existe uma multiplicidade de espaços publicitários a 

negociar e há uma grande flexibilidade na divisão dos espaços pelos vários 

patrocinadores.  

 

(Neto, 2000) identifica apenas três modalidades de patrocínio desportivo: 

visibilidade nos equipamentos dos atletas através da inclusão de uma 

marca, patrocínio directo envolvendo a incorporação do nome ou marca do 

patrocinador no clube ou evento, e finalmente, o patrocínio institucional 

através do qual o patrocinador utiliza a imagem do evento ou clube para se 

promover.  

 

Numa segunda análise, (Neto, 2000) identifica cinco formas alternativas de 

uma organização se envolver como patrocinador de desporto. Assim uma 

organização pode optar por patrocinar clubes, competições, atletas, eventos 

ou projectos desportivos.  

 

Estando este estudo centrado na forma como os espectadores de desporto 

são influenciados pela presença dos patrocinadores importa perceber que 

existem vários formatos para as organizações se envolverem com o 

desporto. No entanto, nem sempre os maiores patrocinadores e aqueles 

que dispõem da maior visibilidade nos recintos desportivos são aqueles que 

obtêm melhores índices de recordação pelos espectadores. Este cenário 

leva-nos a equacionar que não importa ser o maior patrocinador, mas sim o 

que consegue gerir esta sua actividade da forma mais inteligente.  

 

Em termos da estratégia de patrocínio, podemos ainda verificar que do 

ponto de vista da implementação e da idealização das acções, as empresas 

patrocinadoras podem optar por uma relação de âmbito unilateral (a 

empresa é responsável pela implementação) ou por uma relação bilateral 

baseada numa total sinergia com a entidade patrocinada. 
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Segundo estudos vários desenvolvidos por (Chadwick, 2005); (Drawlan et 

all, 2003); (Grant e Baden-Fuller, 2004); (Hoang and Rothaermel, 2005); 

(Farrel e Quester, 2003) e (Zyman, 2001), há evidências que sugerem que 

a relação de patrocínio funciona através de um acordo unilateral, na qual o 

patrocinador paga uma taxa pelo direito de desenvolver a sua marca e a 

sua reputação através do desporto, enquanto parte integrante da sua 

estratégia corporativa de marketing, assumindo posteriormente o risco e a 

responsabilidade de fazer com que o sucesso aconteça. 

 

Por sua vez (Chen e Chen, 2002) no âmbito do anterior pressuposto 

defendem que, assimetrias da natureza que foram apresentadas podem vir 

a transformar-se num crítico impedimento à geração de valor e ao 

desenvolvimento de relacionamentos contínuos entre patrocinadores e 

patrocinados. 

 

De acordo com os anteriores pressupostos, ficamos a conhecer as diferentes 

estratégias e formas de actuação das empresas patrocinadoras no âmbito 

da sua relação de patrocínio com as Organizações Desportivas. 

 

2.3.5. As alternativas de comunicação existentes  

 

O sucesso do patrocínio está na maior parte dos casos relacionado com a 

utilização de investimentos paralelos em marketing e comunicação no 

sentido da promoção da própria acção de patrocínio. 

 

No fundo chegamos a uma conclusão relacionada com o pressuposto 

anterior de que a eficácia do patrocínio esta directamente relacionada com a 

variável financeira, através da transcrição de (Tripodi et all, 2003): “As 

empresas devem gastar, além dos custos directos (custos de entrada) para 

garantirem os direitos sobre o patrocinado desportivo, quantias adicionais 

na capitalização desses seus investimentos. Assim a dimensão do 

orçamento que uma empresa possui acaba, consequentemente, por se 

tornar num factor essencial para que o patrocínio seja mais eficaz.”. 
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Por sua vez (McDaniel, 1999) diz-nos: “Uma das chaves para que o 

patrocínio seja eficaz, são os biliões adicionais gastos para comunicar o 

significado desses patrocínios aos consumidores.”. 

 

(Amis et all, 1999) confirma-nos os anteriores pressupostos ao referir o 

seguinte escrito: “Empresas de sucesso têm a consciência de que os 

contratos de patrocínio devem ser encarados como um recurso importante, 

com a capacidade de conduzir a uma competência distintiva, mas só e 

apenas se combinada com outros recursos organizacionais.”. 

 

Por sua vez, (Kotler, 2003) questiona o que ganham as empresas ao colocar 

o seu nome num estádio, num carro de fórmula 1, num torneio de golfe ou 

num atleta. Será que este tipo de iniciativas contribui para que a empresa 

venda mais? Será que o patrocínio é a forma mais eficaz de comunicar com 

o público-alvo? Que alternativas válidas existem? 

 

(Maloney, 2002), no âmbito do seu trabalho de investigação, desenvolveu 

também as suas considerações sobre este tema, através do seguinte 

escrito: “Diversos estudos têm sido realizados para determinar se os 

patrocínios desportivos justificam os recursos de que necessitam, quando 

comparado com outros métodos tradicionais de publicidade, como por 

exemplo, os spots comerciais de televisão.” 

 

(Caramez, 2001) explica que o patrocínio desportivo se enquadra no 

denominado mix de comunicação de uma empresa, actuando lado a lado 

com anúncios, relações públicas, promoção de vendas e publicidade.  

 

(Papadimitriou et all, 2008) avançam também com considerações relativas 

ao tema que apresentamos ao referirem: “para uma estratégia global que 

envolva a gestão da marca, é importante para os patrocinadores, 

compreenderem quais as vantagens específicas inerentes às suas acções de 

patrocínio, bem como perceber de que modo os clientes podem visualizar os 

esforços dessas empresas, em comparação com outras ferramentas de 

comunicação.”. 
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(Gratton e Taylor, 2001) verificam que muitos estudos têm tentado 

estabelecer uma relação directa entre o patrocínio desportivo e as vendas 

de uma empresa.  

 

As mais variadas abordagens e estudos académicos e empresariais revelam 

que um dos grandes problemas ainda por resolver neste âmbito, é 

precisamente, a dificuldade em avaliar o verdadeiro retorno de cada acção 

de comunicação.  

 

(Kotler et all, 2002) referem que o marketing é constituído por quatro 

grandes esferas de actuação: produto, preço, distribuição e comunicação. É 

neste último que iremos centrar as atenções do nosso estudo, pelo que 

importa perceber quais as alternativas existentes para uma empresa 

comunicar com o mercado.  

 

Assim, o mesmo autor refere que na política de comunicação de uma 

empresa surgem cinco ferramentas alternativas: publicidade, venda 

pessoal, promoção de vendas, relações públicas e marketing directo.  

 

Cada uma destas ferramentas apresentadas por (Kotler et all, 2002), 

assenta em diferentes pressupostos, podendo estes serem complementares 

umas das outras em variadíssimas situações. 

 

A publicidade envolve normalmente um pagamento a um determinado 

veículo de comunicação para transmissão de uma determinada mensagem. 

Esta forma de comunicação representa hoje em dia uma indústria de 

dimensão gigantesca onde anunciantes, agências de publicidade, media, 

centrais de compra de meios e empresas de medição de audiências se 

regem por normas padronizadas protegendo este negócio como sendo o 

meio mais eficaz de comunicação existente. 

 

No âmbito das diferenças entre a publicidade e o patrocínio, podemos 

destacar o trabalho desenvolvido por (Vakratsas e Ambler, 1999) que 

arrastaram consigo as seguintes reflexões: “A publicidade tradicional utiliza 
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estratégias mais relacionadas com a venda directa (por exemplo, comerciais 

de televisão) no sentido de convencer os consumidores a optarem por uma 

marca em relação a outra. O patrocínio apresenta subtilmente a sua 

mensagem comercial ao consumidor durante um evento ao qual os 

espectadores assistem, induzindo indirectamente o indivíduo a considerar a 

compra de marcas dos patrocinadores.”. 

 

A venda pessoal envolve normalmente os próprios recursos humanos, 

técnicos e financeiros de uma empresa, que através da presença pessoal e 

da apresentação de bens e serviços se promove junto do público-alvo. A 

promoção de vendas representa normalmente incentivos de curto prazo 

junto de intermediários ou do cliente final para encorajar a compra de 

determinado bem ou serviço. 

  

As relações públicas significam o esforço de construir boas relações com os 

vários públicos de uma organização, como clientes, fornecedores, 

reguladores, estado, ou mesmo a própria comunicação social, tendo em 

vista a criação de uma imagem favorável para cada um deles.  

 

Por último, o marketing directo representa todo o tipo de comunicações 

directas dirigidas especificamente para determinados grupos alvo, utilizando 

geralmente meios como, o telefone, correio, e-mail, fax ou internet.  

 

O patrocínio desportivo aparece como meio alternativo a cada uma destas 

ferramentas, essencialmente pelo desgaste e consequente perda de eficácia 

que se tem verificado nos últimos anos. Por outro lado, o patrocínio 

desportivo permite ainda utilizar cada um dos outros meios para maximizar 

a visibilidade da associação a um determinado evento ou modalidade.  

 

Imaginando o patrocinador oficial de um mega evento mundial, como por 

exemplo a Volta a Portugal em Bicicleta, essa mesma empresa pode levar a 

cabo um plano de comunicação envolvendo anúncios publicitários em 

televisão e imprensa a promover a associação, pode equipar a equipa de 

vendas com base no patrocínio e elaborar uma série de promoções directas 
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durante o evento com ofertas de brindes ou recordações, pode também 

levar os melhores clientes fornecedores e colaboradores aos locais como 

acção de relações públicas e, finalmente, implementar uma campanha de 

marketing directo com o envio de um mailling relativo à competição a todos 

os seus clientes.  

 

A importância das restantes ferramentas de comunicação no 

desenvolvimento das acções de patrocínio é bem patente na afirmação de 

(Bennet et all, 2002): “O alavancamento (promoção) do patrocínio, através 

de outras estratégias de marketing, reveste-se de uma grande importância, 

a qual pode levar ao reconhecimento do patrocinador.”. 

 

Esta multiplicidade de acções, faz com que o patrocínio desportivo possa 

assumir-se cada vez mais como uma alternativa válida às formas de 

comunicação ditas tradicionais. Numa altura em que a sociedade ocidental 

pelo excesso de estímulos que sofre tem cada vez mais dificuldades em 

reter e memorizar esses estímulos.  

 

A originalidade e a associação a determinadas emoções que o desporto 

permite são obrigatórias para que uma empresa se consiga evidenciar e 

distinguir desta maratona que é a comunicação dos nossos dias.  

 

No fundo o importante de tudo o que foi dito está directamente relacionado 

com (Vale ett all, 2008): “Quanto mais precisa for a identificação do 

patrocinador por parte dos consumidores, mais eficaz será o patrocínio.”; e 

com (Grohs et all, 2004): “O Patrocínio é, ele próprio (ou seja, pagando 

uma taxa de patrocínio), apenas um ponto de partida.”. 

 

2.4. Eficácia e avaliação do retorno  

 

2.4.1. Análise conceptual  

 

Sendo o patrocínio definido enquanto ferramenta de comunicação com 

contornos de ligação emocional entre patrocinador e patrocinado, (Vale et 
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all, 2008) atribuem precisamente a esta relação emocional, o maior ou 

menor grau de eficácia de uma acção de patrocínio. 

 

No seguimento da afirmação anterior, (Madrigal, 2001) refere o seguinte: 

“As empresas devem considerar o nível de envolvimento existente entre o 

seu público-alvo e o patrocinado, devendo ter o cuidado de determinar se a 

audiência nuclear desse patrocinador corresponde à sua base de clientes. 

Empresas que se alinham com o patrocinador relativamente ao qual os seus 

consumidores não possuem uma real paixão, pouco têm para alavancar.”. 

 

Ainda sobre esta temática, (Copeland et all, 1996) reforçam a importância 

da avaliação do retorno sobre o investimento na área dos patrocínios, 

dizendo-nos o seguinte: “Apesar do apelo universal do sector do desporto, 

as empresas têm muitas opções de outros eventos a nível local, nacional e 

internacional no sentido de comunicarem, o que levará a uma maior ênfase 

na avaliação do retorno do investimento, avaliação essa que irá prevalecer 

nas suas decisões de patrocínio.”. 

 

Por sua vez, (Dees et all, 2008), no seguimento da investigação que 

realizaram no âmbito dos torneios de futebol interescolares, confirmam os 

pressupostos anteriores: “A avaliação das actividades de patrocínio ligadas 

aos eventos desportivos interescolares de elite tornou-se fundamental para 

determinar a eficácia do patrocínio e para maximizar as relações entre os 

departamentos de atletismo e os seus parceiros corporativos.”. 

 

Intangibilidade e dificuldades de mensuração, são dois termos que definem 

um pouco a árdua tarefa dos quadros empresariais que operam na área dos 

patrocínios, quer no âmbito dos patrocinadores, quer na esfera dos 

patrocinados. 

 

Os instrumentos de medição estão ainda numa fase primária em termos de 

abordagem académica, e a sua aplicação tem sido até ao momento 

caracterizada pelo aspecto rudimentar. 
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Segundo (Keller, 2001), determinados grupos profissionais e académicos 

argumentam ser impossível medir de forma efectiva a influência do 

patrocínio no comportamento do consumidor, dado que as acções de 

patrocínio estão intimamente ligadas com investimentos em outras formas 

de comunicação. 

 

Sobre a mesma temática podemos ainda obter a seguinte reflexão de 

(Wakefield et all, 2007): “Embora os eventos e as organizações desportivas 

possam realizar periodicamente estudos orientados ou auditorias externas 

sobre os patrocínios, os resultados são influenciados pela percepção prévia 

acerca da marca e pelo ruído proveniente do meio ambiente, bem como 

com os gastos com publicidade e promoção que não estão directamente 

relacionadas com o programa de patrocínio. Uma forma de controlo para 

outros esforços de comunicação e para o ruído ambiente passará 

precisamente por testar as mensagens de patrocínio dentro de um ambiente 

de laboratório.”. 

 

(Papadimitriou et all, 2008) no âmbito da sua investigação sobre as acções 

de patrocínio levadas a cabo no decorrer das Olimpíadas de Atenas em 

2004 confirmam a nossa suposição de que a avaliação destas mesmas 

acções de patrocínio é precisamente um tema ainda numa fase pouco 

consolidada. 

 

De acordo com os autores referidos (Papadimitriou et all, 2008): “dos 

indicadores usados para determinar o papel dos acordos de patrocínio em 

termos da estratégia e da gestão da marca por parte das empresas, a 

presente medida (avaliação) é provavelmente aquela que gera respostas 

mais vagas e generalistas.” 

 

Da amostra estudada no âmbito da investigação referida, de uma amostra 

de dez patrocinadores, apenas sete referiram ter desenvolvido mecanismos 

no sentido de medir a eficácia das suas acções de patrocínio, tendo estas 

incidido muito superficialmente em: planos para medir o impacto sobre o 
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volume de vendas, métodos para medir os índices de recordação da marca, 

recolher informações sobre a imagem percebida junto dos consumidores e 

estudos de análise de custo-benefício após os jogos (Papadimitriou et all, 

2008). 

 

Torna-se fundamental perceber qual o valor de uma acção de patrocínio e 

qual o retorno que essa mesma acção significou para a empresa que 

investiu (patrocinador). 

 

Deste modo, as questões centrais para o gestor empresarial passam pelo 

seguinte: qual o valor do patrocínio? De que forma posso comprovar que 

determinada acção de patrocínio teve benefícios para a empresa?  

 

De qualquer modo não se fique com a ideia de que estas dúvidas são 

comuns a todos. Existem empresas que, pelo facto de muitas das suas 

campanhas de comunicação se basearem em patrocínios, construíram um 

modelo que lhes permite avaliar e controlar os efeitos de acções deste 

género.  

 

Normalmente esta avaliação é medida com base no montante de 

investimento, no número de pessoas que ficaram expostas à imagem da 

empresa, na cobertura por parte da imprensa e na comparação com o 

montante a investir se a opção fosse a via tradicional de comunicação, ou 

seja, a publicidade, ou mesmo a promoção de vendas.  

 

“São poucas pesquisas sobre os efeitos do patrocínio que proporcionam 

uma teoria sólida e abrangente de como este funciona na mente do 

consumidor. A maioria dos trabalhos concentra-se sobre a avaliação de 

forma isolada, de determinadas variáveis de influência ou de design 

ambiental de eventos patrocinados, ou em resultado de diferentes variáveis 

tais como a lembrança da marca, no entanto sem enquadrar a análise numa 

teoria geral.” (Cornwell et all, 2005). 

 



Conceptualização 

246 

 

(Papadimitriou et all, 2008) refere também que, “a falta de dados sobre 

planos de avaliação de patrocínio pode implicar que a avaliação da eficácia 

do processo e do cumprimento das metas pode não ser uma área na qual as 

empresas dediquem muita energia, pelo menos na fase inicial das suas 

relações de patrocínio.”. 

 

(McCarthy e Irwin, 2000) entendem que um aspecto crítico de qualquer 

estratégia de marketing é o impacto que esta pode ter no consumidor final. 

Neste sentido: “a forma como os espectadores de um evento numa 

qualquer arena desportiva vêem os patrocinadores desse evento assume-se 

como uma matéria de investigação fundamental para qualquer 

organização.”.  

 

Os autores recomendam no seu estudo, cujo objectivo passa por tentar 

examinar os motivos pelos quais as empresas optam por patrocinar 

estádios e arenas desportivas através da aquisição do nome desses 

espaços, que seja desenvolvida mais investigação no sentido de esclarecer 

o impacto destas acções nas intenções de compra dos consumidores.  

 

Segundo (Boluda et all, 2008): “Supor-se-ia lógico que, se os objectivos 

que se atribuem ao patrocínio fossem distintos, também deveriam ser 

diferentes as ferramentas utilizadas para medir a sua eficácia.”. 

 

Apesar do referido anteriormente, de acordo com (Grohs et all, 2004): 

“Mais de 70% dos patrocínios são avaliados exclusivamente em função da 

audiência alcançada.”. 

 

Perante este cenário torna-se fundamental perceber porque razão não se 

utilizam outras ferramentas de medida sobre a eficácia das acções de 

patrocínio. 

 

Sobre este aspecto, (Boluda et all, 2008) diz-nos: “Poderíamos argumentar 

que é difícil realizar outro tipo de acções no sentido de medir a eficácia do 

patrocínio. Esta afirmação poderia ser correcta para certas medições 

relacionadas com a imagem de marca, mas não tanto para o 
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reconhecimento da marca. A razão parece estar mais ao nível dos maus 

resultados que os estudos sobre a notoriedade das marcas patrocinadoras 

revelam nos últimos anos.”. 

 

Uma das questões-chave da comunicação é a habilidade em medir 

eficazmente as respostas comportamentais aos estímulos. (Pascale e 

Rungie, 1998) investigaram a notoriedade e recordação através da medição 

do tempo de exposição de determinadas marcas em eventos desportivos.  

 

Uma das principais conclusões resultou na constatação de que, para 

aumentar a notoriedade e recordação de um patrocinador torna-se 

necessário que a organização adicione outros suportes de comunicação que 

dêem visibilidade ao patrocínio, como por exemplo a publicidade. 

 

Sobre a eficácia do patrocínio associada á exposição das mensagens, De 

Pelsmacker et all in (Davidsson e Savolainen, 2004): “A eficácia do 

patrocínio baseia-se no efeito de exposição, ou seja, a exposição a um 

patrocinador aumenta a familiaridade, a longo prazo, com a marca desse 

patrocinador, bem como gera uma preferência por essa marca.”. 

 

Acerca do método de avaliação do retorno do patrocínio baseado nos índices 

de notoriedade, podemos verificar o seguinte através de (Quester, 1997): 

“De modo a medir a eficácia do patrocínio, as empresas utilizam, com 

confiança, indicadores sobre a medida da notoriedade desse patrocínio.”. 

 

Contudo, no que diz respeito ao método de medição do retorno com base 

na notoriedade, convém distinguir “evocação da marca” e “reconhecimento 

da marca”. 

 

Segundo (Tripodi et all, 2003): “A “evocação da marca”, mede a capacidade 

do consumidor para recuperar a marca quando dada a categoria do produto 

como pista, e o “reconhecimento da marca” testa a capacidade do 

consumidor para confirmar a exposição prévia à marca, quando assistido 

pelo nome dessa marca dado como pista.”. 
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No seguimento disto, de acordo com (Pope, 1998): “Quando é pedido ao 

indivíduo para efectuar uma “evocação”, ele deverá descrever um estímulo 

ausente, enquanto no caso do “reconhecimento” ele apenas necessita de 

identificar um estímulo que lhe é apresentado, como tendo sido 

anteriormente visto, ouvido ou sentido.”. 

 

Sobre o mesmo tema podemos também explorar o trabalho de (Pitts et all, 

2004) que nos indicam que os estudos de “reconhecimento” necessitam que 

o respondente escolha uma empresa de uma lista de potenciais 

patrocinadores. 

 

Torna-se aqui importante esclarecer que os termos “Evocação” e 

“Reconhecimento” são medidas que poderão assumir um papel secundário, 

uma vez que os resultados obtidos podem não estar directamente 

relacionados com uma associação a um evento, mas sim a outras 

estratégias de marketing que não a que se relaciona com o patrocínio. 

 

Assim, de acordo com (Tripodi et all, 2003): “é de grande importância que 

se compreenda que a avaliação da notoriedade, tanto de um patrocínio 

como de um anúncio, é uma importante medida suplementar e de 

diagnóstico, utilizada para tomar decisões sobre patrocínios e sobre a 

publicidade, mesmo tendo em conta que uma alta “Evocação” não significa 

que ferramentas de comunicação como o patrocínio ou a publicidade serão, 

em última análise, bem sucedidas para influenciar o consumidor.”. 

 

Ainda sobre a avaliação da notoriedade podemos ter uma outra visão, neste 

caso de (Tripodi et all, 2003) que nos diz o seguinte: “É de grande 

importância que se compreenda que a avaliação da notoriedade, tanto de 

um patrocínio, como de um anúncio, é uma importante medida suplementar 

e de diagnóstico, utilizada para tomar decisões sobre patrocínios e sobre 

publicidade, mesmo tendo em conta que uma alta “evocação” não significa 

que ferramentas de comunicação como o patrocínio ou a publicidade serão, 

em última análise, bem sucedidas em influenciar o consumidor.”. 
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Através da concepção de programas de marketing criativos ajudada por 

uma colaboração próxima com os organizadores dos eventos (Cheng e 

Stotlar, 2000) no seu estudo sobre o patrocínio da multinacional Samsung 

aos Jogos Asiáticos, verificaram que esta empresa conseguiu maximizar a 

sua associação ao evento.  

 

Este patrocínio envolveu, para além do apoio financeiro à organização dos 

jogos, actividades no local das competições, publicidade, promoções de 

vendas, relações públicas, hospitalidade de clientes e fornecedores, 

motivação de colaboradores e amostra de produtos.  

 

Meenaghan, 1991 in (Meir et all, 1997) sugere a existência de cinco 

métodos pelos quais a efectividade de um patrocínio pode ser aferida. São 

eles:  

 

1. A quantidade de exposição nos media, incluindo tempo de cobertura 

televisiva e radiofónica e extensão ocupada nos meios impressos;  

2. A medição da efectividade da comunicação através de recordação 

espontânea e dirigida e pelas atitudes demonstradas em relação ao 

patrocínio desportivo;  

3. A medição da efectividade das vendas do patrocinador;  

4. A monitorização e recolha de opinião dos convidados corporativos;  

5. A análise da relação custo/benefício.  

 

(Arani, 1992) in (por Pope, 1998) refere uma ligação directa entre avaliação 

e a definição de objectivos de patrocínio, justificando que se torna 

necessário defini-los com clareza para que se possam antecipar resultados.  

 

(Pope, 1998) evidencia ainda uma ligação muito estreita entre a definição 

de objectivos, a avaliação e a duração da relação de patrocínio, revelando 

que acordos de menor duração (menos de 3 anos) foram aqueles que 

falharam na definição de objectivos e avaliação da eficácia do patrocínio. 

Neste cenário o autor lança a ideia de que, aparentemente em relações de 

patrocínio sem estas três características, a satisfação dos patrocinadores é 

seguramente menor. 
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Para (Pope e Voges, 1997) para que as mensagens de um patrocínio sejam 

eficazes, estas terão obrigatoriamente que ser reconhecidas e recordadas 

pela audiência.  

 

Muita investigação tem sido desenvolvida nos últimos anos relativamente ao 

reconhecimento e recordação dos patrocinadores, quer em eventos ao vivo 

quer principalmente em eventos televisionados.  

 

Importa destacar o estudo de Stotlar e Johnson, 1989 in (Pope e Voges, 

1997) num estudo que avaliou a eficácia de suportes publicitários num 

estádio de basebol americano verificaram que 77% dos espectadores 

repararam nos patrocinadores.  

 

Apesar dos recentes estudos desenvolvidos, (Wilson, 1997) revela que ao 

longo do tempo ainda não se conseguiu desenvolver uma fórmula eficaz de 

avaliação do retorno do patrocínio desportivo, e muito menos da influência 

que este pode ter nas atitudes e comportamentos de compra dos 

consumidores.  

 

“Uma conclusão que resulta óbvia é que os patrocinadores actualmente 

confiam mais nas suas percepções individuais do que em dados concretos 

sobre vendas de bens e serviços como forma de medir os resultados desses 

patrocínios. Este cenário pode ser explicado pela diversidade de factores 

que podem influenciar as vendas de uma empresa, sendo quase impossível 

atribuir directamente a responsabilidade de um determinado patrocínio 

desportivo ao aumento das vendas num período de tempo definido. Assim, 

muito mais investigação é necessária para que se forneça ao desporto e aos 

seus patrocinadores mais respostas nesta área tão importante para cada 

um deles” (Wilson, 1997). 

 

Podemos ainda destacar o impacto que uma maior ou menos percepção, por 

parte do consumidor, de um “fit” (ajuste perceptivo) entre uma empresa e 

um evento que poderá exercer na eficácia do patrocínio. 
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A este nível podemos destacar o trabalho desenvolvido por (Park et all, 

1991) que nos sugerem que essa percepção é uma função da similaridade 

de características do produto e da consistência com o conceito da marca 

original, ou seja, é a percepção por parte do consumidor da existência de 

uma associação lógica entre as duas organizações. 

 

Numa versão mais actualizada, (Speed e Thompson, 2000) dizem-nos que a 

resposta do consumidor é mais forte quando eles percebem a existência de 

um “fit” (ajuste perceptivo) entre patrocinador e evento. 

 

(McDaniel, 1999) por sua vez considera que a eficácia do patrocínio estará 

directamente relacionada com o veículo de comunicação desse mesmo 

patrocínio: “A escolha do veículo de media (por exemplo, o posicionamento 

do anúncio numa revista de desporto vs numa revista não desportiva) 

poderá, também, desempenhar um papel no modo como os consumidores 

reagem a este tipo de comunicação de marketing, baseado nos seus 

“schemas” de publicidade do patrocínio.”. 

 

Acerca da eficácia das acções de patrocínio, podemos explorar o estudo 

desenvolvido por (Pham, 1992) no âmbito da relação entre exposição e 

memorização, que nos diz o seguinte: “Entende-se que é especialmente 

adequado explicar a recordação de mensagens no contexto do patrocínio, 

em função de que, quando o consumidor está exposto ao evento, este 

absorve a maioria da sua capacidade de processamento ao ser o objecto 

principal da sua atenção, sendo o processamento da mensagem 

necessariamente marginal e acidental.”. 

 

Ainda sobre a eficácia do patrocínio, (Speed e Thompson, 2000) 

acrescentam: “Um patrocinador que é percebido como sincero e de quem a 

audiência gosta, poderá extrair benefícios suplementares do patrocínio.”. 

 

Uma questão a ter em conta também, tem a ver com o facto de que, da 

mesma forma que vários factores conduzem a um aumento da eficácia do 

patrocínio, outros podem originar uma perda dessa eficácia, sendo um 

deles, o designado “Ambush Marketing”. 
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(Grohns et all, 2004) definem o termo “Ambush Marketing” da seguinte 

forma: “O Ambush Marketing é um fenómeno que resulta no facto dos 

consumidores acreditarem, incorrectamente, que determinada empresa é 

um actual patrocinador de um evento.”. 

 

No fundo, algumas empresas tentam associar-se de forma própria a um 

evento ou a uma equipa tendo como objectivo atingir os mesmos benefícios 

de um patrocinador oficial, sem terem de suportar os custos inerentes a 

esta posição. 

 

A título de exemplo, podemos explorar o efeito do “Ambush Marketing” 

através do estudo realizado por (Johar e Pham, 1999) que nos indicou o 

seguinte: “Onze das vinte marcas mais citadas como patrocinadoras dos 

Jogos Olímpicos de 1998 não patrocinavam na realidade esse evento.”. 

 

De acordo com (Tripodi et all, 2003): “Um patrocínio poderá perder a sua 

eficácia se o patrocinador for alvo de uma acção de “ambush” por parte de 

empresas concorrentes ou, no caso dos consumidores, assumirem a 

existência de uma ligação natural ou “fit” entre o evento e a empresa que 

realiza o “ambush”.”. 

 

O “ambush” pode ser premeditado ou não premeditado. Este último caso 

pode, também ser designado de “Incidental Ambush”, ou seja, pode resultar 

de actividades menos propositadas ou mesmo, em certos casos, dum 

simples processamento impreciso de informação (Quester, 1997). 

 

Segundo (Grohs et all, 2004): “Torna-se cada vez mais importante 

desenhar e comunicar os patrocínios de modo a garantir que os visitantes 

distingam correctamente os patrocinadores dos não patrocinadores, 

prevenindo, dessa forma o “Ambush Marketing”.”. 

 

O “Ambush Marketing” poderá todavia ser reduzido se as empresas que se 

apresentam como patrocinadoras incorporarem, de forma deliberada, os 
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factores de ligação entre o evento e o patrocinador (envolvimento e 

exposição), no planeamento e na execução da acção de patrocínio. 

 

2.4.2. Modelos de análise  

 

“Uma boa gestão do patrocínio serve de argumento chave para a sua 

renovação mas, para que isto realmente se concretize falta ainda um passo 

essencial para garantir uma relação de continuidade com o seu 

patrocinador, fazendo uso dos registos e medições anteriores no sentido de 

as comunicar ao seu parceiro de negócio” (Cardoso, 2004). 

 

Definir objectivos, apresentar propostas, negociar contrapartidas e 

implementar acções são tarefas comuns a patrocinadores e patrocinados 

das mais variadas modalidades e dimensões de provas desportivas. Onde 

todos os agentes envolvidos em patrocínios começam a ter dificuldades é na 

fase pós-evento, ou seja, a gestão de um patrocínio não acaba no último 

dia do evento, mas sim após toda a avaliação que as duas partes fazem da 

relação que desenvolveram em conjunto.  

 

Neto (2000) revela serem quatro os eixos fundamentais de sucesso de um 

patrocínio: publicidade, mudança da imagem da marca ou produto, garantia 

de visibilidade do patrocínio e percepção da promoção junto do público. O 

autor para além de identificar estes factores apresenta ainda um modelo 

que permite avaliar cada um deles.  

 

Assim a publicidade pode ser medida através da medição do espaço gerado 

nos media electrónicos recorrendo ao número de inserções e tempo de 

exposição em televisão, e na imprensa através dos centímetros ocupados e 

fotos publicadas. A mudança de imagem da marca ou produto podem 

apenas ser avaliados através de pesquisas com grupos de consumidores.  

 

Quanto à visibilidade do patrocínio este é avaliado com base no número de 

fotos nos jornais e revistas e reportagens em televisão onde é dado 

destaque à marca. Por último, a percepção da promoção junto do público 
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pode ser aferida em pesquisas efectuadas nos locais de realização dos 

eventos desportivos. 

  

Saindo do ambiente académico, podemos encontrar em Portugal algumas 

empresas que oferecem serviços de apoio a patrocinadores e patrocinados 

nomeadamente através do trabalho de avaliação de retorno do patrocínio. 

 

A título de exemplo a empresa Memorandum, desenvolve uma oferta neste 

campo baseada no cálculo do ROI – Return on Investment, que permite 

quantificar e fundamentar as opções de patrocínio de uma organização. 

Através de monitorização dos media, esta empresa desenvolve um 

complexo modelo de análise que pondera a notoriedade já existente das 

empresas patrocinadores com o contexto de publicação e visualização da 

imagem do patrocinador, o que juntamente com a medição de tempo e 

espaço de exposição, permite traduzir em valor monetário o retorno do 

investimento em patrocínio. 

  

(Cardoso, 2004) entende que os patrocínios devem ser sempre 

mensuráveis, pois trata-se da única forma de evidenciar as vantagens do 

investimento nesta área.  

 

Para que o patrocinador possa ter acesso a uma ampla base de informação, 

(Cardoso, 2004) descreve um conjunto de dados que permitem ajudar a 

tangibilizar as vantagens do investimento: dados demográficos, índices de 

memorização e reconhecimento da marca, exposições na comunicação 

social, suportes de merchandising distribuídos, registo das vendas 

efectuadas no decorrer da acção, novos contactos realizados, número de 

contactos efectuados e acções conjuntas com outros patrocinadores. 

  

(Pascale e Rungie, 1998) num estudo de avaliação da efectividade do 

patrocínio levaram a cabo uma entrevista por telefone a espectadores antes 

e depois do Grande Prémio de Fórmula 1 de Adelaide, Austrália em 1994 de 

forma e entender a visibilidade que cada patrocinador conquistou com a sua 

presença neste evento.  
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(Meir et all, 1997) pretenderam avaliar a recordação espontânea dos 

patrocinadores de um clube profissional de rugby na Austrália, através da 

utilização de um questionário em duas situações distintas, num centro 

comercial a 10 minutos do estádio e aos próprios espectadores 

imediatamente antes de entrarem no estádio onde iriam assistir a um jogo.  

 

Neste estudo ficou provado que os níveis de recordação são muito mais 

elevados junto dos espectadores que se deslocam ao estádio, em 

comparação com os restantes. 

 

Ainda neste âmbito podemos analisar o trabalho desenvolvido por (Speed e 

Thomson, 2000) que nos referem o seguinte: “A relação entre a exposição e 

a memorização tem sido tratada com profundidade com outras ferramentas 

de comunicação, gerando teorias que são transferíveis para a área dos 

patrocínios.”. 

 

Os mesmos autores (Speed e Thomson, 2000) fazem referência a várias 

teorias desenvolvidas ao longo dos tempos e que acabam por contribuir 

para o desenvolvimento das ferramentas utilizadas actualmente. 

 

Segundos os mesmos, a teoria da Simples Exposição desenvolvida por 

(Zajonc, 1980) postula que a exposição repetida a um estímulo pode, por si 

mesma, desencadear a recordação sem que seja necessária a intervenção 

das variáveis relacionas com as atitudes. 

 

A lógica subjacente a esta teorização parte da lógica subjacente ao que os 

publicitários denominam de “fragmentos publicitários” (Pham e Vanhuele, 

1997): “Se a marca está bem estabelecida na memória de do consumidor 

(longo prazer), basta apenas uma pequena exposição como aquela que 

normalmente acontece no patrocínio de eventos desportivos, para que a 

memória seja activada” 

 

Dentro dos modelos estudados no âmbito desta tese, gostaríamos de 

referenciar o modelo de (Meenaghan, 2001) que nos descreve o efeito 

específico que o patrocínio produz no espectador. 
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O mesmo (Meenaghan, 2001) identifica, a atitude para com o patrocinador 

(operacionalizada como uma disposição favorável), o goodwill e o 

envolvimento com os fãs, como sendo as três variáveis centrais que 

condicionam as intenções de compra do consumidor dentro de um contexto 

de eficácia de uma acção de patrocínio. 

 

No âmbito deste modelo podemos referir brevemente as suas bases de 

sustentação teórica, tanto ao nível dos conceitos como ao nível da sua 

aplicação. 

 

Do ponto de vista da atitude perante o patrocinador, esta pode ser vista 

como a avaliação global que o consumidor faz de uma organização que 

patrocina um evento (Keller, 2003). 

 

Referente ao modelo de análise dos efeitos do patrocínio de (Meenaghan, 

2001), as atitudes positivas perante os patrocinadores antecedem as 

intenções de compra, bem como os comportamentos de compra efectiva 

por parte do consumidor. 

 

Sobre a variável goodwill, (Meenaghan, 2001) define-a da seguinte forma: 

“atitude positiva dos consumidores em transmitir uma boa imagem de um 

patrocinador que apoia e facilita a organização de um evento ou de um 

clube, sendo esta a causa pela qual os mesmos se apaixonam.”. 

 

Ainda sobre a mesma variável, o mesmo (Meenaghan, 2001), diz-nos ainda 

o seguinte: “Dentro da construção do goodwill no patrocínio, há também 

um entendimento de que esse goodwill é contingente. Isto significa que, o 

goodwill é obtido através do comportamento total do patrocinador em 

relação a todos os aspectos da actividade patrocinada e isso fica registado e 

é alvo de julgamento por parte dos fãs dessa mesma actividade.”. 
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Acerca do envolvimento com os fãs, (Madrigal, 2001) e (Meenagham, 2001) 

referem-se a esta variável como sendo, uma componente da teoria de 

identificação social, sendo operacionalizada como a extensão em que os 

consumidores se identificam, e são motivados por meio da sua ligação e 

filiação com actividades de lazer. 

 

No seguimento do pressuposto anterior convém não esquecer que, 

consumidores altamente envolvidos são aqueles indivíduos que estão 

geralmente mais bem informados sobre os seus eventos preferidos, equipas 

ou jogadores (Meenaghan, 2001). 

 

Sobre os modelos de avaliação podemos basear-nos, e destacar mesmo 

mais alguns exemplos no sentido de retirar experiências para o estudo que 

estamos a desenvolver. 

 

(Papadimitriou et all, 2008) desenvolveram um modelo de análise 

relacionado com a avaliação das estratégias das empresas patrocinadoras 

dos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. 

 

Este modelo, baseado na aplicação de uma entrevista semi-estruturada 

aplicada aos Directores de Marketing das empresas patrocinadoras, incidiu 

sobre as seguintes questões: 1) As razões pelas quais as empresas 

decidiram patrocinar os Jogos Olímpicos; 2) a maneira como o patrocínio 

olímpico foi integrado na estratégia global da empresa, estratégia de 

marketing e esforços de gestão de marca; 3) o montante dos recursos que 

foram mobilizados para o patrocínio; 4) as iniciativas desenvolvidas para 

alavancar o patrocínio; 5) planos das empresas no sentido de procederem à 

avaliação do patrocínio olímpico. 

 

No fundo estes correspondem aos seguintes cinco indicadores, baseados em 

estudos anteriores desenvolvidos por (Arthur et all, 1998) e (Cornwell, 

1995): 
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1. Objectivos dos Patrocinadores 

2. Integração do patrocínio na estratégia global das empresas 

3. Recursos alocados na aquisição e activação do patrocínio 

4. Iniciativas desenvolvidas no âmbito do patrocínio 

5. Planos de avaliação das acções de patrocínio 

 

Por último, e na sequência da abordagem aos modelos de análise, torna-se 

fundamental, por se enquadrar nos objectivos e nos pressupostos 

metodológicos da investigação que pretendemos desenvolver, referir os os 

trabalhos desenvolvidos por (Tsiotsou e Alexandris, 2007) e por 

(Alexandris; Tsaousi e James, 2007) os quais se basearam na aplicação de 

questionários com vista a avaliarem a influência do patrocínio no 

espectador, nomeadamente em termos de percepções, comportamentos e 

atitudes.  

 

Conforme poderemos ver mais à frente, os referidos trabalhos acabam por 

se constituir como base para o modelo e instrumento de medida que iremos 

desenvolver a aplicar no sentido de atingir os objectivos propostos para 

esta investigação. 

 

 

2.4.3. Avaliação quantitativa  

 

A primeira forma de avaliar a eficácia de uma acção de patrocínio é medir, 

recorrendo a fontes secundárias baseadas em determinados indicadores 

objectivos.  

 

(Cardoso, 2004) dá como exemplo, três indicadores de medição: vendas, 

rotatividade de produtos na prateleira, volumes de transacções em 

determinados pontos de venda e apetência para futuras compras através do 

aumento da procura; impacto nos media, comparando o investimento em 

publicidade nos media com o realizado no patrocínio e, as oportunidades de 

merchandising, avaliando a quantidade oferecida no evento ou pelo número 

de contactos efectuados. 
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No universo dos estudos quantitativos, (Caramez, 2001) observa que os 

testes de recordação e reconhecimento do patrocínio são os mais utilizados. 

 

(Neto, 2000) explica que a este nível existem diversos cenários de 

consciencialização do patrocínio. Desde aqueles espectadores que não 

tiveram sequer conhecimento da existência do patrocínio, passando por 

aqueles que tomaram conhecimento do patrocínio e por outros que 

tomaram conhecimento, deixaram-se influenciar, até aos últimos que para 

além disto ainda desejam adquirir produtos ou serviços do patrocinador. 

  

(Pope e Voges, 1997) referem que, a questão do reconhecimento do 

patrocínio pode ser medido directamente junto do público, tendo no entanto 

verificado que os locais onde são inseridas as mensagens publicitárias 

influenciam decisivamente esse mesmo reconhecimento.  

 

(Meir et all, 1997) acrescentam também que, a frequência dos espectadores 

em determinado estádio aumentam os índices de recordação dos 

patrocinadores envolvidos. 

  

(McDaniel e Heald, 2000) abordando a utilização de ferramentas 

quantitativas de avaliação de patrocínio, sustentam que, quanto melhor 

entendermos a forma como os espectadores percepcionam os estímulos 

publicitários, melhor iremos compreender a verdadeira eficácia dos 

patrocínios, com a consequente melhoria de utilização deste por todos os 

agentes desportivos.  

 

(Wilson, 1997) advoga que, quantitativamente o patrocínio pode ser medido 

através do aumento de vendas de uma empresa. Isto porque o 

reconhecimento e a exposição das marcas ou produtos induzem os 

consumidores à compra.  

 

No entanto, este autor refere que, para que esta medição seja totalmente 

verdadeira, seria necessário isolar o patrocínio desportivo das restantes 
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acções de comunicação de uma empresa, para que se possa atribuir a 

responsabilidade do aumento de vendas a cada uma das técnicas utilizadas.  

 

Apesar destas dificuldades, (Pope, 1998) apresenta o caso da marca Puma 

que em 1984 vendia apenas 15.000 raquetes de ténis por ano, ao passo 

que em 1985, após a vitória de Boris Becker no torneio de Wimbledon com 

material Puma, as vendas rapidamente dispararam para 150.000 raquetes 

por ano.  

 

Este tipo de situações, revela-se indiscutível na forma como as análises 

quantitativas, poderão comprovar a eficácia de determinadas acções de 

patrocínio.  

 

2.4.4. Avaliação qualitativa  

 

Mais difícil de quantificar é a dimensão intangível do patrocínio desportivo. 

Que acção terá mais efeito sobre um adepto do Sport Lisboa e Benfica: 

visualizar um anúncio num qualquer jornal sobre a empresa que tem o 

naming de uma das bancadas do estádio, ou no mesmo jornal ver uma foto 

do seu jogador favorito com a inserção do logótipo da empresa na camisola 

do clube?  

 

Por outro lado, que efeito terá a associação de uma marca à equipa olímpica 

de desporto para deficientes de um país? Que valores serão percepcionados 

pelo público por um patrocínio deste género? 

  

Estas e muitas outras questões, tornam a acção de patrocínio um grande 

mistério para clubes, organizadores de eventos, patrocinadores e 

académicos. Todos têm a sensação que a força do patrocínio desportivo é 

muito alta, mas a dificuldade de provar eficazmente o sucesso desta 

ferramenta tem despoletado um sem número de investigações nesta área.  
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Esta dimensão intangível do patrocínio, pode apenas ser medida recorrendo 

à avaliação qualitativa, que nos vai permitir conhecer em profundidade a 

forma como os espectadores reagem aos estímulos dos patrocinadores.  

 

“Este tipo de medição requer toda uma mobilização de meios que vão desde 

a recolha ao tratamento da informação de maneira a facilitar as conclusões” 

(Cardoso, 2004).  

 

Para este autor, a avaliação qualitativa pode ser conseguida através de 

estudos, normalmente entrevistas ou questionários, relativos à notoriedade 

e afinidade com a marca e associação de valores à marca.  

 

(Neto, 2000) fala em pesquisa de avaliação de conceitos, onde se objectiva 

avaliar a adequação do processo de escolha da modalidade, evento ou tipo 

de patrocínio e seus reflexos, ao posicionamento da marca ou produto do 

patrocinador. 

 

(McCarthy e Irwin, 2000) no seu estudo onde avaliam a nova tendência no 

patrocínio de empresas a arenas desportivas, referem que o motivo mais 

popular entre as empresas para este tipo de acção passa pelo envolvimento 

na comunidade.  

 

Quando uma empresa faz um acordo com um clube, que passa pela 

inclusão do seu nome na própria arena desportiva, pretende que esta 

associação lhe traga benefícios de imagem e de percepção junto dos 

consumidores.  

 

O primeiro exemplo conhecido teve lugar nos Estados Unidos onde o Great 

Western Bank em 1987 adquiriu o direito ao nome no The Los Angeles 

Fórum, arena onde jogava a equipa dos Los Angeles Lakers da NBA, 

passando a denominar-se Great Western Forum (McCarthy e Irwin, 2000). 

 

Qual o verdadeiro impacto desta acção nos consumidores?  
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Os recursos a entrevistas individuais ou em grupo e a questionários, têm 

sido as formas mais utilizadas para avaliar a dimensão qualitativa das 

acções de patrocínio. É frequente os grandes patrocinadores mundiais, à 

semelhança do que acontece em Portugal, solicitarem a empresas 

especializadas a constituição de painéis de consumidores que vão dando a 

sua percepção sobre a política de patrocínios de uma empresa, ou 

recorrendo à aplicação de questionários junto das arenas desportivas para 

aferir uma opinião mais próxima dos eventos sobre a influência dos 

patrocínios.  

 

(Pope, 1998) afirma que tem havido uma tendência muito acentuada para 

avaliar a eficácia dos patrocínios através da medição da exposição nos 

media, em vez de se estudar efectivamente as respostas comportamentais 

dos espectadores perante estes estímulos.  

 

Segundo o autor, muito mais investigação terá que ser efectuada nesta 

área para ajudar a compreender melhor este fenómeno. 

 

2.4.5. Dificuldades de avaliação  

 

O processo de gestão de patrocínios é descrito por (Cardoso, 2004) como 

partindo do diagnóstico da estratégia de uma organização, definindo um 

projecto, apresentando-o ao potencial patrocinador, negociando, gerindo a 

relação e avaliando eficazmente a acção.  

 

Ora, é nesta última fase que patrocinadores e patrocinados sentem maiores 

dificuldades de actuação. Isto porque, apesar de serem utilizadas as 

dimensões quantitativas e qualitativas, mesmo assim torna-se complicado 

obter certezas absolutas sobre os resultados de um patrocínio.  

 

O pressuposto anterior pode ser confirmado através de uma análise das 

referências de (Miyazaki e Morgan, 2001) que nos dizem o seguinte: 

“muitas empresas gastam recursos significativos no âmbito do patrocínio, 
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mas não conseguem estabelecer sistemas nem procedimentos de avaliação 

formal desse mesmo patrocínio.”. 

 

(Quin, 1982) in (Roca, 1986) revela serem seis os problemas para uma 

avaliação eficaz das acções de patrocínio.  

 

Em primeiro lugar é apontada a falta de um método específico utilizado por 

patrocinadores e patrocinados, não existindo por isso uma ferramenta 

standardizada e aceite por todos os agentes envolvidos neste meio, à 

semelhança do que existe no mundo da publicidade.  

 

Em segundo lugar, as repercussões reais não conseguem ser avaliadas, pois 

não se consegue entender como é que os espectadores reagem aos 

estímulos dos patrocínios.  

 

Em terceiro lugar, organizadores e patrocinadores não conseguem também 

avaliar o custo comparado com o benefício, essencialmente pela dificuldade 

em determinar eficazmente o benefício.  

 

Os últimos três aspectos, de menor importância para esta problemática, 

traduzem-se na dificuldade em distinguir os efeitos de um patrocínio dos 

outros aspectos de comunicação de uma empresa, a dificuldade em aferir o 

aumento de vendas pela acção de um patrocínio e avaliar aspectos 

qualitativos, sempre com um elevado carácter de subjectividade.  

 

Num outro campo, o denominado marketing de emboscada tem contribuído 

para a confusão existente no mundo da avaliação de patrocínios, isto 

porque vários casos têm surgido de empresas que contornam o patrocínio 

de eventos ou clubes e conseguindo até melhores resultados.  

 

(Gratton e Taylor, 2001) referem um amplo estudo efectuado no final do 

Campeonato Europeu de Futebol que decorrer em Inglaterra em 1996, onde 

a Coca-Cola foi a marca com maior recordação pelos espectadores dos 

jogos, seguindo da McDonald´s.  
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No entanto, o mesmo estudo referenciou a Nike como a sétima classificada 

no ranking de recordação dos adeptos, à frente de alguns patrocinadores 

oficiais do evento, apesar da marca norte-americana de artigos desportivos 

não ter sido patrocinador oficial deste evento. De facto, a Nike investiu 

somas avultadas de publicidade na televisão, para além de uma campanha 

nas ruas inglesas, que provocaram esta percepção por parte dos 

espectadores. 

  

(Sleight, 2002) questiona porque razão as empresas, apesar de não 

conseguirem medir eficazmente as suas acções de patrocínio, investem 

cada vez mais dinheiro nesta área?  

 

Este autor evidencia que se torna mais difícil avaliar eficazmente uma acção 

de patrocínio do que uns anúncios publicitários, devendo-se esta situação 

em parte, ao facto de muitos dos objectivos de um patrocínio estarem 

definidos com menos rigor e recaem sobre elementos mais subjectivos do 

que simples aumentos de vendas.  

 

(Papadimitriou et all, 2008) alinha pelo mesmo pressuposto teórico, 

dizendo-nos o seguinte acerca do estudo que realizaram com uma amostra 

de patrocinadores das Olimpíadas de Atenas 2004: “O fato dos objectivos 

mais indicados durante as entrevistas serem bastante generalistas e não 

específicos pode levar a uma maior dificuldade na avaliação das acções de 

patrocínio, bem como a uma ausência de esforços para avaliar a eficácia 

dessas mesmas acções.”. 

 

(Sleight, 2002) insiste na tese que é impossível separar os efeitos do 

patrocínio dos efeitos da publicidade ou de outras campanhas de vendas.  

 

Este autor refere ainda que outra razão que contribui para esta situação é o 

facto da indústria do patrocínio ser ainda muito jovem em comparação com 

outras disciplinas do marketing, pelo que os métodos de avaliação não se 

encontram ainda suficientemente desenvolvidos e aceites por todos.  
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Apesar da análise acerca das potenciais dificuldades de avaliação do 

patrocínio, é fundamental proceder à aplicação de métodos com 

reconhecida validação científica. 

 

Segundo (Boluda et all, 2008): “A consequência obvia não pode ser, 

renunciar a medição dos efeitos do patrocínio só pelo simples facto dos 

resultados serem pouco satisfatórios, sem perceber primeiro que factores 

de desenho ou selecção do evento podem contribuir para uma melhoria do 

reconhecimento do patrocinador.”. 
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3. Definição do Problema e Hipóteses de Estudo  
 

3.1. Apresentação do problema 

 

Resultado do trabalho de investigação realizado no âmbito da revisão 

bibliográfica e recolha de dados secundários, o problema central deste 

estudo consiste na identificação da forma como os adeptos são 

influenciados pelas acções de patrocínio desportivo.  

 

Após a identificação e o reconhecimento dos patrocinadores de um clube de 

futebol por parte dos adeptos, importa registar a forma como a mensagem 

é absorvida por estes últimos.  

 

Pretende-se avaliar o grau e a forma de influência do patrocínio desportivo 

nos adeptos, bem como concluir se o clube, o comportamento e o perfil do 

espectador influenciam a forma como percepcionam a mensagem. Neste 

contexto, a percepção, a recomendação e a intenção de compra 

assumir-se-ão como variáveis dependentes e o clube, a frequência de 

assistência aos jogos e o tipo de relação com o clube surgem como 

variáveis independentes deste estudo. O tipo de relação com o clube será 

medido através de dois indicadores: envolvimento efectivo e o facto de o 

adepto ser ou não sócio do clube. 

  

3.2. Hipóteses  

 

Tendo como ponto de partida, a revisão bibliográfica realizada no âmbito 

deste trabalho de investigação, nomeadamente em termos da 

conceptualização teórica da área do patrocínio desportivo, consideramos as 

seguintes hipóteses, em função da problemática central desta investigação: 

 

H1: A percepção sobre o patrocinador é influenciada pelo clube ao 

qual o adepto está ligado sentimentalmente 
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H2: A percepção sobre o patrocinador é influenciada pela frequência 

com que o adepto assiste aos jogos do clube.  

 

H3: A percepção sobre o patrocinador é influenciada pelo facto do 

adepto ser sócio do clube. 

 

H4: A percepção sobre o patrocinador está correlacionada com o 

envolvimento com o clube  

 

H5: A recomendação sobre o patrocinador é influenciada pelo clube 

ao qual o adepto está ligado sentimentalmente  

 

H6: A recomendação sobre o patrocinador é influenciada pela 

frequência com que o adepto assiste aos jogos do clube.  

 

H7: A recomendação sobre o patrocinador é influenciada pelo facto 

do adepto ser sócio do clube. 

 

H8: A recomendação sobre o patrocinador está correlacionada com 

o envolvimento com o clube  

 

H9: A intenção de compra sobre os produtos do patrocinador é 

influenciada pelo clube ao qual o adepto está ligado 

sentimentalmente. 

 

H10: A intenção de compra sobre os produtos do patrocinador é 

influenciada pela frequência com que o adepto assiste aos jogos do 

clube.  

 

H11: A intenção de compra sobre os produtos do patrocinador é 

influenciada pelo facto do adepto ser sócio do clube.  

 

H12: A intenção de compra sobre os produtos do patrocinador está 

correlacionada com o envolvimento com o clube 
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4. Metodologia 
 

4.1. Introdução 

 

A base central e fundamental deste trabalho de investigação incide no 

estudo da influência do patrocínio desportivo na percepção e no 

comportamento do espectador. Neste sentido avançamos com uma 

metodologia adequada aos objectivos delineados e aos dados que 

pretendemos recolher e tratar. 

 

Toda a vertente de investigação será desenvolvida segundo um processo de 

desenvolvimento baseado em correlações, ou seja o objectivo passará por 

examinar as relações entre as variáveis dependentes e independentes.  

 

Numa primeira fase incidimos a nossa análise na pesquisa de trabalhos 

desenvolvidos e dados secundários sobre a temática de estudo, 

nomeadamente no que se refere à actividade de patrocínio, quer na óptica 

do patrocinar quer na óptica do patrocinado. 

 

Do trabalho realizado no âmbito da recolha de informação sobre a nossa 

área de estudos, ficamos a conhecer melhor o estado da arte e os últimos 

desenvolvimentos que se verificam. Percebemos que a realidade da 

actividade de patrocínio desportivo em Portugal acompanha de certo modo 

aquilo que vai acontecendo em todo o mundo, ou seja, é ainda uma área 

relativamente nova e que, como tal, procura o seu espaço de afirmação e a 

consolidação das suas práticas e consequente teorização. 

 

Resultado da actual crise económica, as pequenas e médias empresas vão 

perdendo cada vez mais espaço enquanto potenciais patrocinadores, ao 

mesmo tempo que as grandes empresas, apesar de reduzirem o montante 

dos seus investimentos, vão consolidando a sua posição nesta área. 
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Por outro lado, ao nível da gestão desportiva, existe cada vez mais um 

fosso de dimensões consideráveis entre um nível superior constituído por 

Organizações Desportivas constituídas por uma administração totalmente 

profissionalizada ou semi-profissional, e um nível inferior constituído por um 

outro tipo de Instituições totalmente amadoras que vão funcionando em 

função da disponibilidade e boa vontade dos seus dirigentes. 

 

Por inerência as actividades relacionadas com o Patrocínio Desportivo 

acabam por ser afectadas por esta realidade, sendo que os argumentos 

comerciais do nível inferior se vão esgotando cada vez mais, quando 

confrontados com a concorrência proveniente do nível superior que encara 

esta actividade segundo uma perspectiva profissional. 

 

Também do ponto de vista dos adeptos, estes podem assumir diferentes 

papéis em função das suas atitudes e motivações perante uma determinada 

modalidade ou um determinado clube. A título de exemplo, este pode 

adoptar o papel de espectador, telespectador ou simplesmente acompanhar 

as actividades do seu clube através dos media. 

 

Tomando em consideração os anteriores pressupostos tornou-se 

fundamental fazer opções no âmbito do caminho metodológico a seguir, 

tendo em vista a obtenção dos resultados pretendidos para esta 

investigação. 

 

Como ponto de partida optamos por estudar o nível superior, ou seja, as 

Organizações Desportivas profissionais. No caso desta investigação optamos 

mesmo por instituições profissionalizadas a todos os níveis, nomeadamente 

ao nível da sua gestão de patrocínios. 
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Uma segunda opção teve a ver com a modalidade desportiva, e neste caso 

optamos pela modalidade dominante em Portugal e na esmagadora maioria 

dos países á escala global, sendo esta precisamente o Futebol. Optamos 

então por estudar a influência do patrocínio desportivo no Futebol 

Profissional em Portugal. 

 

Esta opção deve-se ao facto do futebol ser não apenas dominante enquanto 

modalidade desportiva, mas também ao nível dos investimentos realizados 

pelas empresas no âmbito do potencial de comunicação/patrocínio que esta 

modalidade apresenta. 

 

Tornou-se igualmente fundamental definir um alvo coerente com a tipologia 

desta investigação, quer do ponto de vista da amostra quer do ponto de 

vista do perfil dessa mesma amostra. Neste sentido, a opção passou por 

avaliar a influência do patrocínio desportivo em espectadores de futebol 

profissional, deixando de lado outro tipo de adeptos, como por exemplo, os 

telespectadores. 

 

Por último, e em função do número elevado de clubes que pertencem á 

dimensão profissional do futebol em Portugal, optamos por estudar duas 

realidades que se constituem como concorrentes de um mesmo mercado 

geográfico, neste caso o mercado da Região Centro. As equipas a estudar 

serão precisamente, o Sport Clube Beira-Mar e a Associação Académica de 

Coimbra.  

 

Acresce a todos os anteriores argumentos, o factor inovação, ou seja, será 

a primeira vez que se irá realizar um estudo deste género comparando 

práticas desenvolvidas por estes dois rivais de referência da I Divisão 

Portuguesa de Futebol Profissional. 
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4.2. Questionário 

 

4.2.1. Caracterização da Amostra 

 

De acordo com o que definimos anteriormente e referimos inclusive no 

apontamento introdutório, este estudo concentra-se num público-alvo 

devidamente definido, e que logo a partida condicionou a nossa 

amostragem. 

 

Esta opção metodológica é reforçada pelos trabalhos desenvolvidos por 

(Tsiotsou e Alexandris, 2007); (Alexandris; Tsaousi e James, 2007) e (Sá, 

2004), sendo que os dois primeiros trabalhos foram desenvolvidos no 

âmbito do Basquetebol Profissional e o último no âmbito do Futebol 

Profissional. 

 

Neste sentido tomamos logo a partida uma importante decisão que passou 

por centrar a aplicação do nosso instrumento de recolha de dados 

(questionário) a uma amostra exclusiva de espectadores, ou seja, 

eliminando à partida outros grupos, nomeadamente telespectadores. 

 

Partindo igualmente dos autores referidos anteriormente, optamos por 

seguir a sugestão de só incluir respostas de adeptos com idade igual ou 

superior a 15 anos. Esta decisão baseou-se na legislação em vigor e na 

metodologia apresentada pelos trabalhos que estiveram na base desta tese. 

 

Tomando em consideração que a nossa opção passou também por estudar o 

futebol profissional, ficaríamos resumidos a jogos da Selecção Nacional ou 

da Liga Profissional, todavia, e dado que uma das nossas variáveis 

independentes é precisamente o Clube a que o adepto está associado 

sentimentalmente, avançamos obrigatoriamente com uma análise centrada 



Metodologia 

277 

 

na Liga Profissional, designada nesta época desportiva 2010/2011 pode Liga 

Zon Sagres. 

 

A Liga Zon Sagres é então a correspondente à I Divisão Portuguesa, sendo 

por natureza a Liga Profissional de Futebol em Portugal. Esta competição é 

composta por 16 clubes, segundo uma lógica de regularidade competitiva 

em que jogam todos contra todos num total de 30 jornadas e 240 jogos. 

 

Perante este cenário teríamos de fazer então uma opção em termos dos 

clubes (mínimo dois) e jogos em função dos quais iríamos aplicar o nosso 

questionário. 

 

Por uma questão de inovação e equidade nos termos de comparação, e 

depois de contactar alguns clubes para avaliação de disponibilidade, 

decidimos aplicar o nosso questionário a dois clubes rivais e concorrentes 

de um mesmo mercado, neste caso o Sport Clube Beira-Mar e a Associação 

Académica de Coimbra. 

 

Por razões de organização do estudo e dos timings definidos para esta 

investigação optamos por aplicar o nosso instrumento de recolha de dados 

nos seguintes jogos e nas respectivas datas: 

 

a) Associação Académica de Coimbra vs Sport Clube Beira-Mar: 

06-02-2011 

 

b) Sport Clube Beira-Mar vs Portimonense Sporting Clube: 27-02-

2011 
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No âmbito da aplicação do questionário tornou-se fundamental tomar uma 

outra decisão ao nível de quem questionar durante o jogo de futebol, tendo 

optado por inquirir apenas adeptos do clube visitado ou anfitrião, ou seja, 

da Associação Académica de Coimbra e do Portimonense Sporting Clube. 

 

A opção de aplicar o referido questionário nos jogos em casa dos referidos 

clubes deve-se também ao facto de à partida termos mais afluência de 

adeptos dos referidos clubes, ou seja espectadores em maior número, bem 

como de estes estarem mais disponíveis para participarem nesta 

investigação. 

 

Acerca do número total de espectadores presentes no estádio, e com base 

nos números oficiais divulgados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

(LPFP) in www.lpfp.pt (04-04-2011 às 16h37), podemos referir o seguinte 

para os dois jogos estudados: 

 Académica vs Beira-Mar: 3.286 espectadores 

 Beira-Mar vs Portimonense: 2.165 espectadores 

 

Do ponto de vista prático e operacional devemos fazer também referência 

ao número total de questionários válidos que conseguimos obter em ambos 

os jogos realizados, sendo que no total obtivemos 278 questionários:  

 Académica vs Beira-Mar: 142 questionários 

 Beira-Mar vs Portimonense: 136 questionários 

 

Por último tomamos a decisão de centrar a nossa análise em termos do 

Patrocinador principal de cada clube estudado para o efeito, em termos do 

impacto do patrocínio, seguindo mais uma vez as metodologias propostas 

por (Tsiotsou e Alexandris, 2007); (Alexandris; Tsaousi e James, 2007) e 

(Sá, 2004). 

http://www.lpfp.pt/
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4.2.2. Construção do Questionário 

 

A metodologia que seguimos para a construção da nossa ferramenta de 

medida [questionário], baseou-se num estudo preliminar referente a 

estudos para teste de instrumentos já existentes. 

 

Baseando-nos em (Hill; Hill, 2008), serão duas as situações onde realmente 

se torna fundamental testar um questionário que já existe. Segundo estes 

autores, serão as seguintes: “Quando se pretende aplicar o questionário a 

uma amostra retirada de um Universo, diferente daquele para o qual foi 

desenvolvido o questionário”, e ainda “quando se pretende traduzir um 

questionário e testar a tradução.”.  

 

Deste modo, definimos o nosso instrumento em função de estudos 

realizados por (Tsiotsou e Alexandris, 2007); (Alexandris; Tsaousi e James, 

2007) e (Sá, 2004), passando posteriormente para uma fase de teste de 

questionário de forma a tentar minimizar eventuais erros de elaboração. 

 

Tendo como objectivo central deste projecto de investigação, avaliar a 

influência do patrocínio desportivo na percepção e no comportamento dos 

adeptos, avançamos com a construção de um questionário composto por 3 

secções, sempre com base nos trabalhos desenvolvidos pelos referidos 

autores: os dois primeiros referentes ao Basquetebol Profissional na Grécia 

e o terceiro referente ao Futebol Profissional em Portugal. 

 

O referido questionário inicia-se com uma parte introdutória composta por 

duas questões de filtragem em função da amostra que definimos, ou seja, 

questionando se o indivíduo é adepto do Sport Clube Beira-Mar ou da 
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Associação Académica de Coimbra, bem como se têm menos de 15 anos. 

Estes serão então dois requisitos para se avançar ou não com a entrevista. 

 

A secção 1 centrou-se na obtenção de dados sobre o envolvimento do 

adepto com o seu clube (Sport Clube Beira-Mar / Associação Académica de 

Coimbra) e com o futebol em geral. Neste mesma secção, adaptada do 

trabalho desenvolvido por (Tsiotsou e Alexandris, 2007) pretendemos 

compreender então os referidos tópicos, tendo sido adoptada a escala de 

Likert para efeitos de medição (1 a 7, em que 1 discorda e 7 concorda). 

 

Tendo em consideração os objectivos definidos, incluímos a secção 2 – com 

base no questionário desenvolvido por (Tsiotsou e Alexandris, 2007) 

enquanto elemento específico para avaliar a recordação, percepção e 

intenções de comportamento dos adeptos relativamente aos patrocinadores 

do clube (Sport Clube Beira-Mar / Associação Académica de Coimbra).  

 

Relativamente às questões sobre a recomendação, estas foram adaptadas 

do trabalho desenvolvido por (Alexandris; Tsaousi e James, 2007). Esta 

secção inicia-se com duas questões relativas à avaliação da recordação 

espontânea em relação ao patrocinador principal do clube. A primeira 

questão é mesmo: qual o patrocinador principal do (Sport Clube Beira-Mar / 

Associação Académica de Coimbra)? A segunda pergunta tem a ver com 

identificação desse mesmo patrocinador principal. A partir das referidas 

questões, todas as restantes dizem respeito ao patrocinador principal. 

 

Numa fase inicial os entrevistados são confrontados com um pedido de 

classificação da empresa e dos produtos da empresa que se constitui como 

patrocinador principal, para de seguida se avançarem com oito afirmações 

referentes às motivações, percepções e atitudes dos espectadores face ao 

referido patrocinador. 
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Tal como na secção 1, optamos por recorrer à escala de Likert no sentido de 

medir as respostas, em que os parâmetros vão de 1 a 7 (1 a 7, em que 1 

discorda e 7 concorda). 

 

Por último, incluímos a secção 3 - baseada no questionário desenvolvido por 

(Sá, 2004), com o objectivo de caracterizar os espectadores entrevistados. 

Em termos demográficos incidimos a nossa pesquisa de informação na 

variável sexo e idade, enquanto que do ponto de vista comportamental 

desenvolvemos três questões de escolha múltipla para avaliar a frequência 

de assistência aos jogos, se são sócios do clube e finalmente, se possuem 

bilhete de temporada. 

 

4.2.3. Pré-teste 

 

A aplicação do questionário construído de acordo com os anteriores 

pressupostos foi efectuada apenas e só, após um pré-teste para avaliar a 

clareza das perguntas, a consistência do instrumento e o tempo médio de 

resposta. O referido pré-teste foi realizado no dia 21 de Janeiro de 2011 

durante uma aula no IPAM – Instituto Português de Administração de 

Marketing a estudantes da Licenciatura do Curso de Gestão de Marketing. 

Trinta e dois alunos testaram o instrumento de medida, sendo que oito 

fizeram o papel de entrevistadores e vinte e quatro de entrevistados. 

 

Na aplicação do pré-teste foi utilizada a mesma metodologia que se 

pretendia desenvolver na aplicação real do questionário, ou seja, reunimos 

inicialmente com os oito entrevistadores de forma a explicar 

detalhadamente todos os pormenores da investigação através de um 

briefing composto pelo objectivo da investigação, o tipo de aplicação que se 

pretendia, o papel que o entrevistador teria de ter na condução da 

entrevista e a necessidade de registo das reacções e indicações dos 
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entrevistados. Após esta acção formativa avançamos para a aplicação no 

terreno, neste caso na sala de aula. 

 

Terminada a aplicação do questionário, reunimos com a totalidade dos 

participantes no sentido de recolher as necessárias informações acerca das 

reacções e opiniões relativamente às entrevistas. Numa primeira 

abordagem, o grupo de entrevistados afirmou ter respondido a todas as 

questões, referentes às diferentes secções, com relativa facilidade. A 

mesma resposta foi dada quando confrontados com a escala de resposta 

utilizada, bem como com as instruções que foram dadas para facilitar o 

processo de tomada de decisão no âmbito das respostas. Em suma, ficou 

demonstrado através desta amostra que o questionário estava devidamente 

estruturado e elaborado, permitindo demonstrar com clareza as opiniões 

dos entrevistados. 

 

Na fase final do pré-teste procedemos ainda à avaliação dos tempos 

resposta e preenchimento do questionário. A este nível verificamos que o 

tempo médio de resposta foi de 6 minutos, sendo que num nível superior 

tivemos um questionário que demorou 9 minutos a ser respondido e num 

nível inferior, registamos um tempo de 4 minutos. Torna-se importante 

salientar que a obtenção destes tempos não é alheia ao facto dos 

entrevistadores terem estado previamente em contacto com os 

questionários e com a metodologia de aplicação momentos antes do pré-

teste. Uma melhor preparação dos entrevistadores e a repetição das 

entrevistas no sentido de melhorar a execução prática das mesmas, serão 

factores que levaram a que considerássemos que os tempos médios 

poderiam baixar no momento em que fossemos para o terreno. 

 

4.2.4. Aplicação 

 

Após a definição de toda a componente teórica desta investigação, 

nomeadamente ao nível do tema, das hipóteses, da metodologia e do 
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instrumento de medida (questionário), apresentamos o nosso projecto a 

seis clubes da I Divisão Portuguesa. Esta apresentação foi feita durante a 

primeira semana de Janeiro de 2011, tendo-se obtido respostas quase 

imediatas por parte de dois clubes (S.C. Beira-Mar e Associação Académica 

de Coimbra) que se enquadravam na perfeição dentro da amostra 

considerada e nos objectivos do projecto de doutoramento. 

 

Partindo deste pressuposto, avançou-se com uma apresentação mais 

pormenorizada, realçando o conceito, a ideologia e os métodos a utilizar no 

âmbito do trabalho de investigação que pretendemos efectuar durante um 

jogo da equipa profissional de cada um dos clubes. Realçamos também as 

nossas necessidades de colaboração por parte dos clubes e as vantagens 

que este estudo lhes poderia proporcionar. 

 

De uma forma resumida e sintética, foi fundamental da parte do clube, 

obter uma autorização formal, a credenciação da equipa de investigação e a 

disponibilização de condições especiais para a realização do estudo no 

terreno, nomeadamente em termos do processo de informação junto das 

forças de segurança e do controlo interno de acesso ao estádio. 

 

Em termos de vantagens para os clubes, evidenciamos o facto de que, após 

a finalização do estudo, seriam disponibilizados os resultados finais, 

constituindo-se como indicadores importantes para a gestão da actividade 

de patrocínio, quer do ponto de vista do clube, quer do ponto de vista do 

patrocinador. 

 

O processo desenrolou-se em função daquela que foi a aceitação formal por 

parte dos clubes (Sport Clube Beira Mar e Associação Académica de 

Coimbra), e da nomeação de um interlocutor directo que facilitou a 

operacionalização de todo o processo. Após esta fase foram acertados todos 

os pormenores, nomeadamente, timings e horários, forma e locais de 

recolha de dados. Todas estas decisões foram tomadas em consonância 

com a tipologia dos estádios e com o perfil típico de comportamento dos 

adeptos. 
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Num outro âmbito procedemos igualmente ao processo de recrutamento e 

formação da equipa de investigação (entrevistadores). A base de 

recrutamento incidiu no universo de alunos do Instituto Português de 

Administração de Marketing de Aveiro (Licenciaturas de Gestão de 

Marketing e Ciências do Consumo). Neste âmbito foi possível construir uma 

equipa de 14 elementos devidamente formados e motivados, que levaram a 

cabo todos os procedimentos operacionais em termos da recolha de dados 

(questionário). 

 

No dia 6 de Fevereiro de 2011 aplicamos o questionário no jogo em casa da 

Associação Académica de Coimbra, tendo assistido ao jogo um total de 

3.286 espectadores, tendo sido obtidos 142 questionários. No dia 27 de 

Fevereiro foi a vez de recolhermos os dados no jogo em casa do Sport 

Clube Beira-Mar, sendo que neste caso, o jogo foi presenciado por 2.165 

espectadores, e foram obtidos 136 questionários. No total foram obtidos 

278 questionários. 

 

A metodologia adoptada foi comum aos dois jogos. Pelas 13h00 reunimos 

com a equipa de entrevistadores para fazer as últimas simulações, prestar 

os últimos esclarecimentos e acertar os pormenores finais. 

 

O processo de recolha de dados iniciou-se pelas 14h00 e terminou pelas 

15h55, precisamente 5 minutos antes do jogo se iniciar. Esta decisão foi 

tomada em conjunto com os clubes, dado que à partida coincidiria com o 

período em que os adeptos teriam mais disponibilidade para responder ao 

questionário. No seguimento desta opção verificamos uma maior apetência 

para as respostas entre as 14h45 e as 15h45. 

 

A aplicação do questionário foi feita exclusivamente na zona envolvente do 

estádio, precisamente junto às portas de entrada. O estudo foi realizado 

totalmente fora do recinto de jogo, tendo como referência a necessidade de 

não afectar a recordação espontânea dos adeptos sobre os patrocinadores.  

 

O desenvolvimento operacional de todo o processo demorou cerca de duas 

horas, com supervisão permanente da nossa parte e com uma ligeira 
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paragem para introdução de medidas de correcção (no nosso caso o 

processo foi pacifico e não se verificou essa necessidade). 

 

A disponibilidade para a resposta foi elevada em termos globais, tendo-se 

verificado um maior número de recusas no jogo em casa do Sport Clube 

Beira-Mar. A medida que a hora do jogo se ia aproximando, as pessoas 

apresentaram menor disponibilidade para participarem no estudo. 
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5. Análise de Resultados 
 

5.1. Técnicas de análise 

 

Como ponto de partida para a análise dos resultados da aplicação do 

instrumento de medida previamente concebido, foi realizada uma análise 

descritiva para a caracterização da amostra (em anexo). 

 

Seguidamente, com o objectivo de reduzir o número de variáveis em estudo 

sem perda significativa de informação foi realizada uma Análise Factorial de 

Componentes Principais.  

 

Este método é um procedimento estatístico que permite transformar um 

conjunto de variáveis iniciais correlacionadas entre si, num outro conjunto 

com menor número de variáveis designadas por componentes principais, 

que resultam de combinações lineares das variáveis iniciais, facilitando a 

interpretação dos dados (Pestana e Gageiro, 2005).  

 

As variáveis (Percepção, Recomendação, Intenção de Compra, 

Envolvimento com o Clube e Envolvimento com o Futebol) foram obtidas a 

partir da média aritmética das variáveis iniciais (ítens 1 ao 9 e 12 ao 19). 

 

Para avaliar se a análise factorial, tal como se verificou apropriado, 

utilizamos a análise estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de 

esfericidade de Bartlett. 

  

Na fase seguinte, com o objectivo de verificar as hipóteses em estudo (H1 a 

H12), recorremos à Análise de Variância Univariada (ANOVA). Os 

pressupostos para este teste são a normalidade das observações dentro de 

cada grupo e a igualdade entre si das variâncias de cada grupo 

(homocedasticidade).  

 

Nesta investigação não há necessidade da verificação destes pressupostos, 

pois o número de elementos em cada grupo é elevado (torna a não 

normalidade não restritiva) e o número de observações em cada grupo é 
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semelhante, o que faz com que o teste seja robusto para eventuais 

violações de homocedasticidade (Pestana e Gageiro, 2005). 

 

O nível de significância utilizado nesta investigação foi de α = 0,05. Os 

resultados são considerados significativos para p<α = 0,05. 

  

Finalmente, para verificar as hipóteses formuladas em H4; H8 e H12 para 

esta investigação, recorreu-se ao cálculo do coeficiente de correlação de 

Spearman. Este coeficiente mede a intensidade da relação entre variáveis 

ordinais, variando entre -1 e 1, e quanto mais próximo se está desses 

extremos maior é a associação linear entre as variáveis (Pestana e Gageiro, 

2005). 

 

5.2. Análise factorial e propriedades psicométricas 

 

No sentido de se proceder á avaliação da validade relacionada com a análise 

factorial exploratória utilizou-se o critério KMO e o teste de esfericidade de 

Bartlett. 

 

Nos instrumentos de medida que medem a percepção, a intenção de 

compra e a recomendação, os valores de adequação para o índice KMO 

foram, respectivamente, 0,668 (razoável, Kaiser), 0,752 (média, Kaiser) e 

0,500 (má, Kaiser). Isto indica que a análise factorial de componentes 

principais pode ser feita em termos de viabilidade. 

 

O teste de esfericidade de Bartlett apresentou valores adequados para cada 

um dos instrumentos de medida (p = 0,000<0,001) pelo que se pode 

concluir que as variáveis são correlacionáveis. 
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Tabela 3: Análise Factorial: Percepção, Recomendação e Intenção de Compra 

Item 
Cargas 

factoriais 

α de 

Cronbach 

% Variância 

Total 

Explicada 

Percepção 

12. Eu tenho uma atitude positiva em relação ao 

patrocinador principal e aos seus produtos, 

devido ao patrocínio do meu clube 

0,869 

0,780 69,63% 
13. O patrocínio do meu clube melhora a minha 

percepção sobre o patrocinador principal e os 

seus produtos 

0,871 

14. Devido a este patrocínio em particular, eu 

gosto mais dos produtos do patrocinador principal 
0,758 

Intenção de Compra 

15. Considerarei a compra de produtos do 

patrocinador principal no futuro 
0,943 

0,950 90,78% 
16. Vou tentar comprar produtos do patrocinador 

principal no futuro 
0,969 

17. Vou comprar seguramente produtos do 

patrocinador principal no futuro 
0,950 

Recomendação  

18. Eu farei comentários positivos em relação aos 

produtos do patrocinador principal 
0,924 

0,918 92,43% 19. É provável que eu passe a fazer comentários 

positivos em relação ao patrocinador principal 

devido a este patrocínio 

0,924 

 

 

Para todas as escalas foi obtido apenas um factor que contribui para o 

máximo da variância. 

 

 

Percepção 

O resultado obtido para o Alfa de Cronbach revela uma fiabilidade razoável 

para esta escala (Pestana e Gageiro, 2005). As cargas factoriais para cada 

um dos ítens varia entre 0,758 e 0,871, tendo sido mantidos os três ítens 

para esta escala. O factor resultante explica 69,63% da variância total. 
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Intenção de Compra 

A análise da fiabilidade do factor resultante apresentou um nível muito bom 

para a sua utilização nesta amostra (Pestana e Gageiro, 2005). As cargas 

factoriais para cada um dos ítens varia entre 0,943 e 0,969, tendo sido 

mantidos os três ítens para esta escala. A análise factorial conduziu a um 

factor que explica 90,78% da variância total. 

 

Recomendação 

À semelhança do que aconteceu para a escala Intenção de Compra a 

fiabilidade apresentou um nível muito bom. Os dois ítens que constituem 

esta escala apresentaram cargas factoriais no valor de 0,924, tendo sido 

mantidos ambos os ítens. O factor resultante desta análise explica 92,43% 

da variância total. 

 

No instrumento de medida que mede o envolvimento, o valor de adequação 

para o índice KMO foi 0,869 (boa, Kaiser). Isto indica que a análise factorial 

de componentes principais pode ser feita. 

 

O teste de esfericidade de Bartlett apresentou um valor adequado para este 

instrumento de medida (p = 0,000<0,001) pelo que se pode concluir que as 

variáveis são correlacionáveis. 
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Tabela 4: Análise Factorial: Envolvimento com o Clube e com o Futebol 

Ítem 
Cargas 

factoriais 

α de 

Cronbach 

% Variância 

Explicada 

Factor 1: Envolvimento com o clube 

1. Eu sinto-me como membro do meu clube 0,834 

0,797 31,92% 

2. O meu clube assume-se como uma parte 

importante da minha vida 
0,755 

3. Eu quero que os outros saibam que eu sou fã 

do meu clube 
0,692 

4. Creio que trabalho para o bem do meu clube 0,717 

Factor 2: Envolvimento com o futebol 

5. Assistir a jogos de futebol é importante para 

mim 
0,604 

0,815 29,28% 

6. Assistir a jogos de futebol é uma das 

actividades que mais prazer me dá 
0,647 

7. O Futebol é uma parte importante da minha 

vida 
0,764 

8. A maioria dos meus amigos está de certa 

forma relacionada com o futebol 
0,673 

9. Para mim não há nenhum desporto como o 

Futebol 
0,776 

Variância Total Explicada: 61,2% 

Alfa de Cronbach: 0,863 

 

Para a escala que mede o envolvimento foi obtida uma solução factorial de 

dimensão 2, com uma variância total explicada de 61,2% e um coeficiente 

Alfa de Cronbach de 0,863 que revela uma boa fiabilidade da escala. 

 

Factor 1: Envolvimento com o clube 

Este factor (itens 1, 2, 3 e 4) revelou uma fiabilidade razoável (Pestana e 

Gageiro, 2005) e explica 31,92% da variância total. Os itens que 

constituem este factor apresentam cargas factoriais a oscilar entre 0,692 e 

0,834. 

 

Factor 2: Envolvimento com o futebol 

Este factor agrupa os itens 5, 6, 7, 8 e 9, com cargas factoriais a oscilar 

entre 0,604 e 0,776, explica 29,28% da variância total e revelou uma 

fiabilidade boa para a sua utilização nesta amostra (Pestana e Gageiro, 

2005). 
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5.3. Teste de Hipóteses 

 

5.3.1. Teste de Hipóteses (H1, H5 e H9) - Diferenças em função do 

clube ao qual o adepto está ligado sentimentalmente: 

Percepção, Recomendação e Intenção de Compra 

 

 

Tabela 5: Teste de Hipóteses – Clube/Percepção 

 N Média Desvio-Padrão 

Académica 142 5,17 2,009 

Beira-Mar 136 4,95 1,547 

Total 278 5,06 1,797 

 

A análise das médias mostra que os adeptos da Académica apresentam um 

nível de Percepção superior ao dos adeptos do Beira-Mar. Contudo, e não 

obstante, esta diferença não se mostrou estatisticamente significativa 

(F(1,276)=0,999, p=0,318>0,05). 

 

 

Tabela 6: Teste de Hipóteses – Clube/Recomendação 

 N Média Desvio-Padrão 

Académica 142 5,43 1,997 

Beira-Mar 136 5,53 1,329 

Total 278 5,48 1,701 

 

A análise das médias mostra que os adeptos do Académica apresentam um 

nível na Recomendação inferior ao dos adeptos do Beira-Mar. Esta diferença 

não se mostrou contudo estatisticamente significativa (F(1,276)=0,222, 

p=0,638>0,05). 

 

 



Análise de Resultados 

295 

 

Tabela 7: Teste de Hipóteses – Clube/Intenção de Compra 

 N Média Desvio-Padrão 

Académica 142 4,94 2,094 

Beira-Mar 136 4,95 1,477 

Total 278 4,94 1,815 

 
A análise das médias mostra que os adeptos do Académica apresentam um 

nível de Intenção de Compra muito idêntico ao dos adeptos do Beira-Mar. A 

análise da variância (ANOVA) acaba por confirmar que não existem 

diferenças significativas (F(1,276)=0,006, p=0,939>0,05). 

 

5.3.2. Teste de Hipóteses (H2, H6 e H10) - Diferenças em função da 

frequência com que o adepto assiste aos jogos do clube: 

Percepção, Recomendação e Intenção de Compra 

 

 

Tabela 8: Teste de Hipóteses - Assistências/Percepção 

 N Média Desvio-Padrão 

Menos de 5 44 5,05 2,508 

Entre 5 e 10 67 4,70 1,706 

Entre 11 e 20 81 5,23 1,396 

Mais de 20 86 5,19 1,763 

Total 278 5,06 1,797 

 

 

A análise das médias mostra que a maior diferença no nível de Percepção 

ocorre entre os segmentos “Entre 5 e 10” e “Entre 11 e 20” (maior para 

este último). Esta diferença não se afigura contudo estatisticamente 

significativa (F(3,274)=1,294, p=0,277>0,05). 
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Tabela 9: Teste de Hipóteses – Assistências/Recomendação 

 N Média Desvio-Padrão 

Menos de 5 44 5,43 1,972 

Entre 5 e 10 67 5,07 1,732 

Entre 11 e 20 81 5,66 1,468 

Mais de 20 86 5,66 1,703 

Total 278 5,48 1,701 

 

 
A análise das médias mostra que a maior diferença ao nível da 

Recomendação ocorre entre os adeptos que assistem entre 5 e 10 jogos por 

época e os que assistem a mais de 11 (maior para estes últimos). Esta 

diferença não é todavia estatisticamente significativa (F(3,274)=1,963, 

p=0,120>0,05). 

 

Tabela 10: Teste de Hipóteses – Assistências/Intenção de Compra 

 N Média Desvio-Padrão 

Menos de 5 44 5,08 1,974 

Entre 5 e 10 67 4,61 1,789 

Entre 11 e 20 81 5,08 1,657 

Mais de 20 86 5,01 1,891 

Total 278 4,94 1,815 

 

 

A análise das médias mostra que a maior diferença no nível de Intenção de 

Compra ocorre entre os adeptos que assistem entre 5 e 10 jogos por época 

e os que assistem menos de 5 e entre 11 e 20 jogos (maior para estes 

últimos). Esta diferença não se afigura contudo como sendo 

estatisticamente significativa (F(3,274)=1,044, p=0,373>0,05). 
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5.3.3. Teste de Hipóteses (H3, H7 e H11) - Diferenças em função do 

facto do adepto ser sócio do clube: Percepção, Recomendação 

e Intenção de Compra 

 

Tabela 11: Teste de Hipóteses – [Sócio/Não Sócio]/Percepção 

 N Média Desvio-Padrão 

Sim 153 5,19 1,638 

Não 125 4,91 1,971 

Total 278 5,06 1,797 

 

 

A análise das médias mostra que os adeptos que são sócios do clube 

apresentam um nível de Percepção superior aos que não o são. Esta 

diferença não é contudo estatisticamente significativa (F(1,276)=1,618, 

p=0,204>0,05). 

 

Tabela 12: Teste de Hipóteses – [Sócio/Não Sócio]/Recomendação 

 N Média Desvio-Padrão 

Sim 153 5,63 1,675 

Não 125 5,30 1,720 

Total 278 5,48 1,701 

 

A análise das médias mostra que os adeptos que são sócios do clube 

apresentam um nível de Recomendação superior aos que não o são. Esta 

diferença não é todavia estatisticamente significativa (F(1,276)=2,681, 

p=0,103>0,05). 
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Tabela 13: Teste de Hipóteses – [Sócio/Não Sócio]/Intenção de Compra 

 N Média Desvio-Padrão 

Sim 153 4,98 1,833 

Não 125 4,91 1,800 

Total 278 4,94 1,815 

 

A análise das médias mostra que os adeptos que são sócios apresentam um 

nível de Intenção de Compra superior aos que não o são (muito 

ligeiramente). Esta diferença não é contudo estatisticamente significativa 

(F(1,276)=0,100, p=0,752>0,05). 

 

5.3.4. Teste de Hipóteses (H4, H8 e H12) Correlações com 

envolvimento com o clube: Percepção, Recomendação e 

Intenção de Compra 

 

Tabela 14: Teste de Hipóteses - Coeficientes de correlação Ró de Spearman 

[Envolvimento/Percepção, Intenção de Compra e Recomendação] 

 

Envolvimento com o clube 

Percepção ,258
*
 

Intenção de 

compra 
,169

*
 

Recomendação ,201
*
 

 

* Correlação é significativa para um nível de significância de 0,01 (bilateral) 

 

 

O Envolvimento com o Clube mantém uma relação positiva e significativa 

com as variáveis Percepção, Intenção de Compra e Recomendação, 

mostrando os coeficientes mais altos na sua relação com a Percepção e com 

a Recomendação. 
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De acordo com os dados obtidos a correlação verifica-se, o que significa 

que, estatisticamente as hipóteses H4, H8 e H12 se comprovam, ou seja, o 

envolvimento com o Clube correlaciona-se directamente com as variáveis 

dependentes deste estudo, influenciando-as positivamente. 
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6. Conclusões e Recomendações 
 

6.1. Conclusões 

 

Numa primeira abordagem às conclusões deste trabalho, convém referir 

que os dados obtidos e as respectivas conclusões estão directamente 

relacionadas com a nossa amostra de estudo (adeptos do Sport Clube 

Beira-Mar e da Associação Académica de Coimbra), sendo esta amostra 

representativa de uma realidade marcante no nosso país (clubes de 

pequena dimensão, concorrentes de uma mesma competição e de uma 

mesma região). 

 

Em termos de apontamento conclusivo, apresentamos os tópicos principais 

directamente relacionados com a nossa problemática de estudo e com as 

hipóteses definidas. 

 

Em primeiro lugar fazemos referência ao facto de que, apesar da maioria 

dos adeptos inquiridos afirmar conhecer o nome do patrocinador principal 

do seu clube, uma elevada percentagem (36,7%) demonstra total 

desconhecimento a este nível. 

 

De igual modo, verificamos que os inquiridos demonstraram dificuldades em 

identificar o nome do patrocinador principal do seu clube, no nosso caso, 

EFAPEL: Académica e DIATOSTA: Beira-Mar. 

 

Do ponto de vista da variável envolvimento, verificamos que a maioria dos 

inquiridos demonstra um elevado grau de envolvimento com o seu clube e 

com o futebol em geral.  

 

A correlação do envolvimento com o clube com as nossas variáveis 

dependentes verificou-se positiva, ou seja, comprovou-se que a percepção, 

a intenção de compra e a recomendação estão directamente relacionadas 

com um maior ou menor grau de envolvimento com o clube. Este tópico 

corresponde às hipóteses (H4, H8 e H12). 
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Relativamente á influência da variável Clube ao nível da sua implicação na 

percepção, intenção de compra e recomendação do patrocinador e dos seus 

produtos e serviços por parte dos adeptos, verificou-se que os espectadores 

afectos à Associação Académica de Coimbra apresentavam índices de 

resposta superiores aos do Sport Clube Beira-Mar. Todavia, para este tópico 

de análise, os dados não foram considerados significativos do ponto de vista 

estatístico. 

 

De acordo com o anterior pressuposto podemos concluir que a variável 

clube não tem influência sobre a percepção, a intenção de compra e a 

recomendação. Este tópico corresponde às hipóteses (H1, H5 e H9). 

 

Analisando de seguida a influência da frequência de assistência aos jogos ao 

nível das nossas variáveis dependentes, verificamos que, apesar de se 

verificarem algumas diferenças em termos dos intervalos de análise 

previamente definidos, do ponto de vista estatístico esta influência não 

demonstra ser significativa. Deste modo verificamos que não se verificam 

as hipóteses relativas a esta variável. Este tópico corresponde às hipóteses 

(H2, H6 e H10). 

 

Por último, em termos de apresentação dos tópicos conclusivos relacionados 

com as nossas hipóteses de estudo, temos os testes relacionados com a 

variável de envolvimento específico (sócio ou não sócio do clube). Os 

resultados a este nível revelaram que, apesar dos sócios terem um maior 

índice de respostas positivas ao nível da percepção, da intenção de compra 

e da recomendação em comparação com os não sócios, os valores obtidos 

não são significativos em termos estatísticos, não se verificando 

consequentemente as hipóteses relacionadas com esta variável. Este tópico 

corresponde às hipóteses (H3, H7 e H11). 

 

Em resumo e como principal conclusão deste estudo, tendo em 

consideração a nossa amostra, podemos dizer que as variáveis 

independentes: Clube, Frequência de Assistência e Envolvimento Específico 

(Sócio ou Não Sócio do Clube) não têm uma influência que se possa 

considerar significativa em termos de justificação estatística, ao nível da 
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Percepção, da Intenção de Compra e da Recomendação. Por outro lado 

podemos afirmar, tendo como base a metodologia científica que utilizamos 

que existe uma correlação directa entre o Envolvimento (em sentido global) 

com o Clube e as variáveis dependentes consideradas: Percepção, Intenção 

de Compra e Recomendação. 

 

6.2. Limites da Investigação 

 

O primeiro factor a considerar enquanto limite objectivo deste estudo está 

directamente relacionado como o facto deste se realizar em Portugal, país 

onde a actividade profissional na área dos patrocínios tem ainda pouco 

tempo de existência. De referir a esta nível, a ausência de dados 

consolidados e de informação relevante com capacidade de suportar muitos 

dos tópicos do processo metodológico. Este limite acentua-se ainda mais no 

caso específico das Organizações Desportivas que optamos por estudar 

(clubes de pequena e média dimensão). 

 

Centrando-nos agora nos limites específicos desta investigação, convém 

referir como ponto de partida que este estudo se desenvolveu no âmbito 

restrito de dois clubes, com características próprias, quer ao nível da sua 

própria organização, como também em termos das características dos seus 

adeptos e dos seus patrocinadores.  

 

Não nos podemos esquecer também que o foco da investigação esteve 

centrado num único patrocinador (patrocinador principal do clube, 

considerando-se assim esta limitação em termos da análise dos resultados 

finais. 

 

Deve ser dada relevância á metodologia utilizada e à amostra considerada, 

bem com ao facto de ser um estudo realizado antes do inicio de um jogo de 

futebol, o que condiciona de certo modo o índice e a qualidade das 

respostas, sendo no entanto esta a forma e a prática da generalidades dos 

trabalhos realizados com o mesmo objectivo deste que aqui apresentamos. 
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Por último convém referir que os dados que suportam esta tese se baseiam 

numa recolha focalizada em dois momentos específicos: jogo Académica – 

Beira-Mar e jogo Beira-Mar – Portimonense, sendo que tal significa de igual 

modo um limite importante a considerar na análise dos resultados. 

 

6.3. Contribuição para as Estratégias de Gestão de Marketing dos 

Clubes 

 

A primeira grande contribuição que esta investigação terá para os Clubes de 

Futebol profissional em Portugal, salvaguardando os referidos limites de 

estudos, está directamente relacionada com o potencial da informação 

recolhida que no seu todo se constitui como um conjunto de importantes 

indicadores de gestão. 

 

O facto dos inquiridos apresentarem dificuldades na identificação do 

patrocinador principal do seu clube, deve servir de reflexão e de 

reformulação das estratégias de marketing no sentido de uma maior 

aproximação entre as mensagens do patrocinador e os adeptos do clube. 

Sendo o Clube o canal de comunicação das referidas mensagens, julgamos 

pertinente melhorar a forma e o modo como estas são difundidas. 

 

Outra das contribuições passará pela necessidade de uma nova abordagem 

no âmbito da construção das ofertas de patrocínio por parte dos clubes, 

uma vez que, através dos resultados obtidos facilmente percebemos que o 

elemento de maior influência é sem dúvida o envolvimento com o clube, em 

comparação com o envolvimento específico (sócio ou não sócio) e com a 

frequência de assistência aos jogos. 

 

De igual modo, esta investigação veio revelar que urge alterar a forma 

como os Clubes definem o seu grau de envolvimento com os adeptos, sendo 

que, geralmente e tradicionalmente o indicador associado ao facto de ser 

sócio ou não sócio servia como forma e padrão de medida. De acordo com 

as conclusões deste estudo, o número de sócios de um clube deixa de fazer 

sentido enquanto argumento comercial no âmbito dos patrocínios. 
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Por último, dado que o principal apontamento conclusivo revelou que o que 

mais influencia a forma como o patrocínio chega ao espectador é 

precisamente o envolvimento com o clube, julgamos fundamental que os 

clubes apostam em novas estratégias de aproximação e de envolvimento 

efectivo com os seus adeptos.  

 

6.4. Futuras Linhas de Investigação 

 

Estando este trabalho inserido num campo de estudo vasto e rico em 

termos de oportunidades de investigação, até mesmo pela escassez dos 

trabalhos desenvolvidos até ao momento, várias poderão ser as suas 

ramificações e derivações futuras. 

 

Em primeiro lugar considera-se pertinente alargar o âmbito desta 

investigação a outras realidades desportivas, nomeadamente: Clubes, 

Competições, modalidades ou Eventos Específicos. 

 

Centrando-se este estudo em dois Clubes da I Divisão Portuguesa, 

consideramos também de interesse acrescido a generalização da aplicação 

da nossa metodologia a todos os Clubes que participam dessa competição, 

recolhendo importantes informações comparativas em função de cada 

realidade específica. 

 

Recomenda-se de igual modo que se possam desenvolver novas 

investigações que utilizem mais do que um patrocinador e não apenas o 

patrocinador principal do Clube, tentando perceber se será, ou não 

vantajoso (rentável) investir na obtenção de um estatuto principal ou 

secundário. 

 

A redefinição de alguns aspectos metodológicos, quer ao nível da 

amostragem quer ao nível da recolha e tratamento dos dados poderá 

também ela produzir novas abordagens e novos tópicos de análise. 
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Por último, o aspecto temporal poderá ainda ser considerado como base de 

uma futura linha de investigação baseada na criação de painéis de opinião 

que periodicamente possam medir a progressão da efectividade e eficácia 

das acções de patrocínio. 
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Questionário I 
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Introdução 

É adepto do (Clube x)?                                                                                             Sim                              Não 

Tem uma idade igual ou superior a 15 anos?                                                      Sim                              Não 

Se sim nas duas questões passar á secção 1. Se não terminar aqui 

Secção 1: esta secção tem como objectivo ajudar-nos a conhecer as suas opiniões em relação ao seu 

envolvimento com o (Clube x) e com o futebol em geral. Por favor considere o seguinte: 

Nº Identificação e Envolvimento Pontuação 

1 Eu sinto-me como o membro do (Clube x) Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

2 O (Clube x) assume-se como uma parte importante da minha 

vida 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

3 Eu quero que os outros saibam que eu sou fã do (Clube x) Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

4 Creio que trabalho para o bem do (Clube x) Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

5 Assistir a jogos de futebol é importante para mim Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

6 Assistir a jogos de futebol é uma das actividades que mais 

prazer me dá 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

7 O Futebol é uma parte importante da minha vida Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

8 A maioria dos meus amigos está de certa forma relacionada 

com o futebol 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

9 Para mim não há nenhum desporto como o futebol Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

 

Secção 2: Patrocinador Principal 

 
10. Sabe quem é o patrocinador principal do (Clube x)? (se sim continuar, se não passar directamente 
para a Pergunta 12) 
 
                    Sim                              Não 
 
 
10.1 Se sim pode identificá-lo? ___________  
 
 
11. Classifique, através dos seguintes adjectivos, os que melhor descrevem a empresa e os produtos da 

empresa (patrocinador principal indicado pelo inquirido) 
 
                  Fiáveis                            Não Fiáveis                      Sem Opinião 
 
                  Interessantes                Aborrecidos                     Sem opinião 
 
                  Agradáveis                    Desagradáveis                 Sem opinião 
 
                  Bons                               Maus                                 Sem opinião 
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Considerando que o patrocinador principal do (Clube x) é (Patrocinador x) gostaríamos de saber se 
concorda ou discorda com as seguintes afirmações: 
 
Nº Identificação e Envolvimento Pontuação 

12 Eu tenho uma atitude positiva em relação ao patrocinador principal 

e aos seus produtos, devido ao patrocínio do meu clube 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

13 O patrocínio do meu clube melhora a minha percepção sobre o 

patrocinador principal e os seus produtos 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

14 Devido a este patrocínio em particular, eu gosto mais dos produtos 

do patrocinador principal 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

15 Considerarei a compra de produtos do patrocinador principal no 

futuro 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

16 Vou tentar comprar produtos do patrocinador principal no futuro Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

17 Vou comprar seguramente produtos do patrocinador principal no 

futuro 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

18 Eu farei comentários positivos em relação aos produtos do 

patrocinador principal 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

19 É provável que eu passe a fazer comentários positivos em relação ao 

patrocinador principal devido a este patrocínio 

Discordo ①②③④⑤⑥⑦ Concordo 

 

Secção 3: dados Soció-demográficos 

20. Sexo 

                   Masculino                           Feminino 

21. Idade 

                   Entre 15 e 20 anos                       Entre 21 e 30 anos                     Entre 31 e 40 anos 

                   Entre 41 e 50 anos                       Entre 51 e 60 anos                     Mais de 60 anos 

22. A quantos jogos do (Clube x) costuma assistir por época no seu próprio Estádio? 

                   Menos de 5              Entre 5 e 10             Entre 11 e 20            Mais de 20             

23. É Sócio do (Clube x)? 

                    Sim                              Não 

24. Tem bilhete de época para assistir aos jogos do (Clube x) no seu próprio Estádio? 

                    Sim                              Não 
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Tratamento Estatístico do Questionário 
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Caracterização da amostra 

 

A pesquisa incidiu sobre uma amostra de 278 indivíduos. Em termos de 

composição por género, tratando-se se uma amostra nada equilibrada pois 

é composta por 243 sujeitos do sexo masculino e apenas 35 do sexo 

feminino. 

 

Caracterização da Amostra: Género 

 

 

Relativamente à idade, a amostra recolhida apresenta o maior valor para o 

segmento etário entre os 31 e os 40 anos de idade, seguido do segmento 

de indivíduos com idades entre os 41 e os 50 anos. 

 

Caracterização da Amostra: Idade 

 

 Frequência % % Acumulada 

Entre 15 e 20 anos 31 11,2 11,2 

Entre 21 e 30 anos 42 15,1 26,3 

Entre 31 e 40 anos 65 23,4 49,6 
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Entre 41 e 50 anos 53 19,1 68,7 

Entre 51 e 60 anos 37 13,3 82,0 

Mais de 60 anos 50 18,0 100,0 

Total 278 100,0  

  

Caracterização da Amostra: Idade (%) 

 

 

Quanto ao clube a amostra é bastante equilibrada com 142 adeptos do 

Académica e 136 do Beira-Mar.  
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Figura 3: Caracterização da Amostra: Clube 

 

 

 

Caracterização da Amostra: Identificação do Patrocinador Principal - Sabe 

quem é o Patrocinador Principal do seu Clube? 

 

Sabe quem é o Patrocinador Principal do Clube? 

 Frequência % % Acumulada 

Sim 176 63,3 63,3 

Não 102 36,7 100,0 

Total 278 100,0  

 

De acordo com os dados apresentados, e confirmado pela figura seguinte 

(em gráfico), a maioria dos inquiridos afirma conhecer o Patrocinador 

Principal do seu clube. Esta constituía-se como uma pergunta prévia antes 

de se avançar com a identificação do referido patrocinador. 
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Caracterização da Amostra: Identificação do Patrocinador Principal do 
Clube - Sabe quem é o Patrocinador Principal do seu Clube? (%) 

 

 

 

 

Caracterização da Amostra: Identificação do Patrocinador Principal do 

Clube 

 

Se sim pode Identificá-lo? 

 Frequência % % Válida % Acumulada 

Efapel 70 25,2 39,8 39,8 

Diatosta 95 34,2 54,0 93,8 

Outros 11 4,0 6,3 100,0 

Total 176 63,3 100,0  

Omissos 102 36,7   
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Se sim pode Identificá-lo? 

 Frequência % % Válida % Acumulada 

Efapel 70 25,2 39,8 39,8 

Diatosta 95 34,2 54,0 93,8 

Outros 11 4,0 6,3 100,0 

Total 176 63,3 100,0  

Omissos 102 36,7   

Total 278 100,0   

 

Através dos dados obtidos, ficamos a conhecer melhor a nossa amostra 

neste tópico, sendo facilmente perceptíveis as dificuldades que os inquiridos 

demonstram em reconhecer o patrocinador principal do seu clube. 

 

No Caso da Associação Académica de Coimbra (39,8 %), as referências são 

ainda mais negativas que no caso do Sport Clube Beira-Mar (54,0 %). 
 

Caracterização da Amostra: Identificação do Patrocinador Principal do 

Clube (%) 
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Caracterização da Amostra: Classificação dos Produtos do Patrocinador 

Principal 

 

  Frequência % 

Classifique, através dos seguintes 

adjectivos, os que melhor descrevem a 

empresa e os Produtos do Patrocinador 

Principal 

Fiáveis 112 63,6% 

Não Fiáveis 1 ,6% 

Sem Opinião 63 35,8% 

N/R 0 ,0% 

Classifique, através dos seguintes 

adjectivos, os que melhor descrevem a 

empresa e os Produtos do Patrocinador 

Principal 

Interessantes 111 63,1% 

Aborrecidos 1 ,6% 

Sem Opinião 64 36,4% 

N/R 0 ,0% 

Classifique, através dos seguintes 

adjectivos, os que melhor descrevem a 

empresa e os Produtos do Patrocinador 

Principal 

Agradáveis 111 63,1% 

Desagradáveis 5 2,8% 

Sem Opinião 60 34,1% 

N/R 0 ,0% 

Classifique, através dos seguintes 

adjectivos, os que melhor descrevem a 

empresa e os Produtos do Patrocinador 

Principal 

Bons 115 65,3% 

Maus 5 2,8% 

Sem Opinião 56 31,8% 

N/R 0 ,0% 

 

Uma percentagem relativamente elevada de sujeitos não tem opinião. Os 

adjectivos usados pelos que têm opinião são essencialmente positivos, ou 

seja, consideram os referidos produtos, como sendo: fiáveis, interessantes, 

agradáveis e bons. 

 

Caracterização da Amostra: Frequência de Assistência aos Jogos 

 

A quantos jogos do Clube costuma assistir por época no seu próprio 

Estádio? 

 Frequência % % Acumulada 

Menos de 5 44 15,8 15,8 

Entre 5 e 10 67 24,1 39,9 

Entre 11 e 20 81 29,1 69,1 
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Mais de 20 86 30,9 100,0 

Total 278 100,0  

 

Através dos dados obtidos, concluímos que a nossa amostra é 

maioritariamente constituída por pessoas que assistem a mais de dez jogos 

por época no Estádio do Clube ao qual estão ligados sentimentalmente.  

 

A figura seguinte, traduz de forma fidedigna os dados representados em 

quadro, sendo facilmente observável o que dissemos anteriormente. A 

maior percentagem de inquiridos assiste a mais de 20 jogos por temporada. 

 

Caracterização da Amostra: Frequência de Assistência aos Jogos (%) 
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Caracterização da Amostra: Sócio / Não Sócio 

 

É Sócio do Clube? 

 Frequência % % Acumulada 

Sim 153 55,0 55,0 

Não 125 45,0 100,0 

Total 278 100,0  

 

Com referência ao facto dos adeptos serem ou não sócios do clube, torna-se 

evidente que a nossa amostra traduz um equilíbrio bastante acentuado, ou 

seja, 55% são sócios e 45% não são sócios dos clubes que fazem parte 

desta amostra (Associação Académica de Coimbra e Sport Clube Beira-Mar). 

 

Caracterização da Amostra: Sócio / Não Sócio (%) 
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Caracterização da Amostra: Possuidores de Bilhete Temporada 

 

Tem Bilhete de Temporada para assistir aos jogos do Clube no seu 

próprio Estádio? 

 Frequência % % Acumulada 

Sim 102 36,7 36,7 

Não 176 63,3 100,0 

Total 278 100,0  

 

Outra das formas de caracterização da nossa amostra passa por saber se os 

adeptos da Associação Académica de Coimbra e do Sport Clube Beira-Mar 

inquiridos no âmbito deste estudo, são ou não possuidores de bilhete 

temporada.  

 

No âmbito deste tópico de análise, os dados obtidos revelaram que 63,3% 

dos inquiridos não possuem bilhete temporada, constituindo-se com maioria 

significativa da nossa amostra. 

 

Caracterização da Amostra: Possuidores de Bilhete Temporada (%) 
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Caracterização da Amostra: Envolvimento com o Clube e com o Futebol 

 

Ítem N Média Moda Mediana 
Desvio-

padrão 

1. Eu sinto-me como 

membro do meu clube 
278 5,80 7 6,00 1,309 

2. O meu clube assume-se 

como uma parte importante 

da minha vida 

278 5,28 7 5,00 1,529 

3. Eu quero que os outros 

saibam que sou fã do meu 

clube 

278 5,50 7 6,00 1,673 

4. Creio que trabalho para 

o bem do meu clube 
278 5,22 7 6,00 1,842 

5. Assistir a jogos de 

futebol é importante para 

mim 

278 5,81 7 6,00 1,354 

6. Assistir a jogos de 

futebol é uma das 

actividades que mais prazer 

me dá 

278 5,66 7 6,00 1,506 

7. O futebol é uma parte 

importante da minha vida 
278 5,45 7 6,00 1,584 

8. A maioria dos meus 

amigos está de certa forma 

relacionada com o futebol 

278 5,27 7 5,00 1,565 

9. Para mim não há 

nenhum desporto como o 

futebol 

278 5,18 7 6,00 1,910 

 

 

No que diz respeito à análise do envolvimento com o clube e com o futebol, 

a resposta mais frequente em todos os itens foi de 7. Para o item 1 e 8, 

50% dos inquiridos responderam abaixo de 5 e os outros 50% acima de 5. 

Nos restantes itens, 50% dos inquiridos responderam abaixo de 6 e os 

restantes acima deste valor. 

 

O valor médio das respostas destes itens varia entre 5,18 e 5,81 com 

desvios-padrão 1,910 e 1,354, respectivamente. 
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Análise Factorial: Percepção, Recomendação e Intenção de Compra 

 

Item 
Cargas 

factoriais 

α de 

Cronbach 

% 

Variância 

Total 

Explicada 

Percepção 

12. Eu tenho uma atitude positiva em 

relação ao patrocinador principal e aos 

seus produtos, devido ao patrocínio do 

meu clube 

0,869 

0,780 69,63% 
13. O patrocínio do meu clube melhora a 

minha percepção sobre o patrocinador 

principal e os seus produtos 

0,871 

14. Devido a este patrocínio em particular, 

eu gosto mais dos produtos do 

patrocinador principal 

0,758 

Intenção de Compra 

15. Considerarei a compra de produtos do 

patrocinador principal no futuro 
0,943 

0,950 90,78% 
16. Vou tentar comprar produtos do 

patrocinador principal no futuro 
0,969 

17. Vou comprar seguramente produtos do 

patrocinador principal no futuro 
0,950 

Recomendação  

18. Eu farei comentários positivos em 

relação aos produtos do patrocinador 

principal 

0,924 

0,918 92,43% 19. É provável que eu passe a fazer 

comentários positivos em relação ao 

patrocinador principal devido a este 

patrocínio 

0,924 

 

Para todas as escalas foi obtido apenas um factor que contribui para o 

máximo da variância. 

 

Percepção 

O resultado obtido para o Alfa de Cronbach revela uma fiabilidade razoável 

para esta escala (Pestana e Gageiro, 2005). As cargas factoriais para cada 
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um dos ítens varia entre 0,758 e 0,871, tendo sido mantidos os três ítens 

para esta escala. O factor resultante explica 69,63% da variância total. 

 

Intenção de Compra 

A análise da fiabilidade do factor resultante apresentou um nível muito bom 

para a sua utilização nesta amostra (Pestana e Gageiro, 2005). As cargas 

factoriais para cada um dos ítens varia entre 0,943 e 0,969, tendo sido 

mantidos os três ítens para esta escala. A análise factorial conduziu a um 

factor que explica 90,78% da variância total. 

 

Recomendação 

À semelhança do que aconteceu para a escala Intenção de Compra a 

fiabilidade apresentou um nível muito bom. Os dois ítens que constituem 

esta escala apresentaram cargas factoriais no valor de 0,924, tendo sido 

mantidos ambos os ítens. O factor resultante desta análise explica 92,43% 

da variância total. 

 

No instrumento de medida que mede o envolvimento o valor de adequação 

para o índice KMO foi 0,869 (boa, Kaiser). Isto indica que a análise factorial 

de componentes principais pode ser feita. 

 

O teste de esfericidade de Bartlett apresentou um valor adequado para este 

instrumento de medida (p = 0,000<0,001) pelo que se pode concluir que as 

variáveis são correlacionáveis. 

 

Análise Factorial: Envolvimento com o Clube e com o Futebol 

 

Ítem 
Cargas 

factoriais 

α de 

Cronbach 

% 

Variância 

Explicada 

Factor 1: Envolvimento com o clube 

1. Eu sinto-me como membro do meu 

clube 
0,834 

0,797 31,92% 
2. O meu clube assume-se como uma 

parte importante da minha vida 
0,755 
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3. Eu quero que os outros saibam que eu 

sou fã do meu clube 
0,692 

4. Creio que trabalho para o bem do meu 

clube 
0,717 

Factor 2: Envolvimento com o futebol 

5. Assistir a jogos de futebol é importante 

para mim 
0,604 

0,815 29,28% 

6. Assistir a jogos de futebol é uma das 

actividades que mais prazer me dá 
0,647 

7. O Futebol é uma parte importante da 

minha vida 
0,764 

8. A maioria dos meus amigos está de 

certa forma relacionada com o futebol 
0,673 

9. Para mim não há nenhum desporto 

como o Futebol 
0,776 

Variância Total Explicada: 61,2% 

Alfa de Cronbach: 0,863 

 

 

Para a escala que mede o envolvimento foi obtida uma solução factorial de 

dimensão 2, com uma variância total explicada de 61,2% e um coeficiente 

Alfa de Cronbach de 0,863 que revela uma boa fiabilidade da escala. 

 

Factor 1: Envolvimento com o clube 

Este factor (itens 1, 2, 3 e 4) revelou uma fiabilidade razoável (Pestana e 

Gageiro, 2005) e explica 31,92% da variância total. Os itens que 

constituem este factor apresentam cargas factoriais a oscilar entre 0,692 e 

0,834. 

 

Factor 2: Envolvimento com o futebol 

Este factor agrupa os itens 5, 6, 7, 8 e 9, com cargas factoriais a oscilar 

entre 0,604 e 0,776, explica 29,28% da variância total e revelou uma 

fiabilidade boa para a sua utilização nesta amostra (Pestana e Gageiro, 

2005). 
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Teste de Hipóteses (H1, H5 e H9) - Diferenças em função do clube ao qual 

o adepto está ligado sentimentalmente: Percepção, Recomendação e 

Intenção de Compra 

 

Percepção 

 N Média Desvio-Padrão 

Académica 142 5,17 2,009 

Beira-Mar 136 4,95 1,547 

Total 278 5,06 1,797 

 

A análise das médias mostra que os adeptos da Académica apresentam um 

nível de Percepção superior ao dos adeptos do Beira-Mar. Contudo, e não 

obstante, esta diferença não se mostrou estatisticamente significativa 

(F(1,276)=0,999, p=0,318>0,05). 

 

Recomendação 

 

 N Média Desvio-Padrão 

Académica 142 5,43 1,997 

Beira-Mar 136 5,53 1,329 

Total 278 5,48 1,701 

 

A análise das médias mostra que os adeptos do Académica apresentam um 

nível na Recomendação inferior ao dos adeptos do Beira-Mar. Esta diferença 

não se mostrou contudo estatisticamente significativa (F(1,276)=0,222, 

p=0,638>0,05). 

 

Intenção de Compra 

 

 N Média Desvio-Padrão 

Académica 142 4,94 2,094 

Beira-Mar 136 4,95 1,477 

Total 278 4,94 1,815 
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A análise das médias mostra que os adeptos do Académica apresentam um 

nível de Intenção de Compra muito idêntico ao dos adeptos do Beira-Mar. A 

análise da variância (ANOVA) acaba por confirmar que não existem 

diferenças significativas (F(1,276)=0,006, p=0,939>0,05). 

 

Teste de Hipóteses (H2, H6 e H10) - Diferenças em função da frequência 

com que o adepto assiste aos jogos do clube: Percepção, Recomendação 

e Intenção de Compra 

 

Percepção 
 

 N Média Desvio-Padrão 

Menos de 5 44 5,05 2,508 

Entre 5 e 10 67 4,70 1,706 

Entre 11 e 20 81 5,23 1,396 

Mais de 20 86 5,19 1,763 

Total 278 5,06 1,797 

 

 

A análise das médias mostra que a maior diferença no nível de Percepção 

ocorre entre os segmentos “Entre 5 e 10” e “Entre 11 e 20” (maior para 

este último). Esta diferença não se afigura contudo estatisticamente 

significativa (F(3,274)=1,294, p=0,277>0,05). 

 

Recomendação 

 

 N Média Desvio-Padrão 

Menos de 5 44 5,43 1,972 

Entre 5 e 10 67 5,07 1,732 

Entre 11 e 20 81 5,66 1,468 

Mais de 20 86 5,66 1,703 

Total 278 5,48 1,701 

 

 



Anexos 

CCCLXIV 

 

A análise das médias mostra que a maior diferença ao nível da 

Recomendação ocorre entre os adeptos que assistem entre 5 e 10 jogos por 

época e os que assistem a mais de 11 (maior para estes últimos). Esta 

diferença não é todavia estatisticamente significativa (F(3,274)=1,963, 

p=0,120>0,05). 

 

Intenção de Compra 

 

 N Média Desvio-Padrão 

Menos de 5 44 5,08 1,974 

Entre 5 e 10 67 4,61 1,789 

Entre 11 e 20 81 5,08 1,657 

Mais de 20 86 5,01 1,891 

Total 278 4,94 1,815 

 

A análise das médias mostra que a maior diferença no nível de Intenção de 

Compra ocorre entre os adeptos que assistem entre 5 e 10 jogos por época 

e os que assistem menos de 5 e entre 11 e 20 jogos (maior para estes 

últimos). Esta diferença não se afigura contudo como sendo 

estatisticamente significativa (F(3,274)=1,044, p=0,373>0,05). 

 

Teste de Hipóteses (H3, H7 e H11) - Diferenças em função do facto do 

adepto ser sócio do clube: Percepção, Recomendação e Intenção de 

Compra 

 

Percepção 

 

 N Média Desvio-Padrão 

Sim 153 5,19 1,638 

Não 125 4,91 1,971 

Total 278 5,06 1,797 
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A análise das médias mostra que os adeptos que são sócios do clube 

apresentam um nível de Percepção superior aos que não o são. Esta 

diferença não é contudo estatisticamente significativa (F(1,276)=1,618, 

p=0,204>0,05). 

 

Recomendação 

 

 N Média Desvio-Padrão 

Sim 153 5,63 1,675 

Não 125 5,30 1,720 

Total 278 5,48 1,701 

 

A análise das médias mostra que os adeptos que são sócios do clube 

apresentam um nível de Recomendação superior aos que não o são. Esta 

diferença não é todavia estatisticamente significativa (F(1,276)=2,681, 

p=0,103>0,05). 

 

Intenção de Compra 

 

 N Média Desvio-Padrão 

Sim 153 4,98 1,833 

Não 125 4,91 1,800 

Total 278 4,94 1,815 

 

A análise das médias mostra que os adeptos que são sócios apresentam um 

nível de Intenção de Compra superior aos que não o são (muito 

ligeiramente). Esta diferença não é contudo estatisticamente significativa 

(F(1,276)=0,100, p=0,752>0,05). 
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Hipóteses (H4, H8 e H12) Correlações com envolvimento com o clube: 

Percepção, Recomendação e Intenção de Compra 

 

Coeficientes de correlação Ró de Spearman 

 

 
Envolvimento com o clube 

Percepção ,258* 

Intenção de 

compra 
,169* 

Recomendação ,201* 

* Correlação é significativa para um nível de significância de 0,01 (bilateral) 

 

O Envolvimento com o Clube mantém uma relação positiva e significativa 

com as variáveis Percepção, Intenção de Compra e Recomendação, 

mostrando os coeficientes mais altos na sua relação com a Percepção e a 

Recomendação. 

 

De acordo com os dados obtidos a correlação verifica-se, o que significa 

que, estatisticamente as hipóteses H4, H8 e H12 se comprovam, ou seja, o 

envolvimento com o Clube correlaciona-se directamente com as variáveis 

dependentes deste estudo, influenciando-as positivamente. 

 


