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Resumo: O artigo busca demonstrar, a partir de uma entrevista em profundidade, a inter-
relação entre as marcas das empresas e seus produtos com eventos e agentes esportivos -
clubes, atletas, torcidas organizadas – propiciada por intermédio do patrocínio. É discutida a 
vertente da utilização da promoção esportiva nas estratégias mercadológicas das 
organizações. Esse modelo é, também, conhecido como o marketing através do esporte. A 
escolha dessa visão ocorreu por estar sendo analisada à valorização das marcas de empresas 
e/ou produtos não vinculadas diretamente ao esporte, através da utilização do patrocínio 
esportivo. O vínculo visa expor a marca a diferentes grupos de consumidores sujeitos a um 
forte suporte comunitário, e assim atingir o nível afetivo desejado. A pesquisa confirma a 
estratégia adotada pelo grupo Pão de Açúcar em adotar o patrocínio esportivo como 
ferramenta mercadológica, estimulando assim o envolvimento do consumidor com sua marca.
Palavras-chave: Patrocínio; Marca; Pão de açúcar.

1. Introdução

O papel que o esporte vem desempenhando ao longo do tempo faz dele, hoje, um fator 
de grande importância no comportamento de diversos segmentos do mercado. Como 
conseqüência, este setor vem estabelecendo fortes ligações com a área empresarial. No Brasil, 
a tendência do Marketing Esportivo é de crescimento do interesse por parte da sociedade em 
geral. Explicado em parte pelo aumento do patrocínio na área desportiva, tornando possível a 
massificação de diversas modalidades de esporte. Algumas empresas têm tomado consciência 
desta forma de divulgação de marcas e seu potencial para atingir o público e, a partir disso, 
estão buscando utilizar essa forma de abordagem, com o intuito de tornar suas marcas mais 
conhecidas e valorizadas. As vantagens do marketing esportivo são muitas, afinal não é por 
acaso que grandes empresas, como a Nike, investem milhões nesse tipo de publicidade. O 
retorno desse investimento pode ser percebido, principalmente, na identidade que a marca cria 
junto ao público. Quando bem planejado, o evento esportivo é notícia em todos os meios de 
comunicação, ou seja, a marca da empresa ganha níveis de exposição excepcionais. Outro 
benefício, é que o patrocinador não está associando-se a apenas um projeto mercadológico; o 
evento irá mover o público para assistir um campeonato ou torneio diretamente relacionado à 
imagem da empresa, deixando os consumidores mais próximos e abertos ao produto, em 
momentos de lazer dos mesmos. A partir da premissa, de que o patrocínio através do esporte 
proporciona a valorização e reforço das marcas dos produtos das empresas patrocinadoras e, 
como conseqüência, influencia o aumento de vendas e melhoria de imagem dos mesmos, esta 
pesquisa buscou elementos práticos que sustentem o seu objetivo.
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2. Referencial Teórico

2.1 Marca 

Inicialmente, a marca visava associar o produto ao seu produtor, ou seja, identificar a 
sua proveniência, na qual os compradores depositariam determinado grau de confiança. No 
entanto, esta idéia foi gradualmente abandonada dando origem à outra mais importante – a 
marca passou a ser utilizada como uma forma de diferenciação dos concorrentes. A American 
Marketing Association (AMA) define marca como “[...] um nome, símbolo, desenho ou uma 
combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou 
grupo de fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência”. Partindo desses conceitos, pode-
se analisar a marca como uma importante forma de diferenciação dos bens ou serviços de uma 
empresa junto aos seus concorrentes, transmitindo aos seus consumidores, de forma única, a 
sua imagem, de maneira a facilitar sua consolidação como referência de seus produtos. A 
força da marca pode representar a satisfação do consumidor em relação a um produto 
específico frente a outros produtos concorrentes. Segundo Semenik e Bamossy (1996, p. 314), 
“quanto mais favoráveis e mais fortes forem às associações positivas, tanto maior será o 
potencial de vendas do produto” e, conseqüentemente, maior será o potencial de crescimento 
do valor de uma marca. Portanto, para a construção de uma marca forte, torna-se 
essencial adicionar associações que melhorem e reforcem a imagem da mesma – percepção de 
qualidade, atitudes favoráveis, lealdade do cliente e outros – e reduzir as associações 
negativas. Reddy et al (apud TAVARES, 2002, p.2) defendem que:

A notoriedade da marca abrange dois construtos inter-relacionados e 
multidimensionais: força da marca e valor da marca. A força da marca se apóia nas 
atividades mercadológicas, tais como propaganda, esforço de vendas, 
relacionamento com canais, entre outros. Valor da marca se apóia na força, mas 
corresponde à sua mensuração financeira.

A forte interação entre as marcas de empresas patrocinadoras e o esporte vem 
despertando, cada vez mais, o interesse nesse tipo de mídia alternativa (patrocínio esportivo), 
onde, por exemplo, a marca patrocinada fica exposta e televisões, jornais impressos, meios 
eletrônicos, entre outros, através de eventos, clubes e atletas ao longo de um tempo 
significativo. Com um investimento realizado muito menor do que o necessário para 
promover as marcas em uma mídia tradicional, e associações diretas com o público-alvo (em 
momento de entretenimento dos mesmos), torna-se interessante à interação entre marca e 
patrocínio esportivo. Aaker (1998) estabeleceu quatro determinantes para o valor de uma 
marca – a lealdade do cliente para com a marca, a familiaridade no nome ou logotipo, a 
qualidade percebida e o conjunto de associações – no último caso, a questão subjacente é 
sobre “com o que os consumidores associam determinada marca?”. A associação da marca a 
um contexto de uso deve legitimar uma compra, dando ao consumidor razões adicionais à 
simples necessidade do uso. A compra cuja coerência está alicerçada na marca, mitiga efeitos 
dissonantes, aproxima o usuário de grupos de referência e estabelece um campo fértil para 
recompras futuras e manifestações de lealdade.

2.2 Imagem

O marketing esportivo, geralmente, é abordado pelas organizações como uma 
ferramenta adotada em seu marketing institucional, onde seus aspectos nas relações 
mercadológicas ganham cada vez mais espaço e importância. Atualmente, a maioria das 
empresas direciona essa ferramenta não apenas para os fins comerciais. Juntamente com as 
ações mercadológicas de mercado (tradicionais) são estabelecidos programas institucionais 
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juntos aos clientes de interesse direto e indireto, visando a melhoria da imagem e valorização 
da marca institucional. A visibilidade de uma marca através de uma ação eficaz de marketing 
institucional no âmbito esportivo pode sinalizar liderança, sucesso e qualidade. Todavia, as 
organizações precisam compreender a importância da promoção da visibilidade da marca, 
juntamente com o fortalecimento de sua identidade. Segundo Grönroos (1995, p.213-214) 
”uma imagem favorável e bem conhecida, corporativa e/ou local, é um patrimônio para 
qualquer empresa, porque a imagem tem um impacto sobre a visão que o cliente tem da 
comunicação e das operações da empresa em muitos aspectos". De acordo com Gracioso 
(1995) a percepção do mercado acerca da imagem depende do conteúdo e da forma da 
comunicação interna e externa. Em geral, a comunicação de uma empresa (ou de uma marca) 
se faz através de alguns canais: Produtos e serviços oferecidos ao mercado (qualidade, 
honestidade, grau de inovação, relação custo benefícios, etc); relacionamento com 
fornecedores, revendedores e funcionários (principalmente através de parcerias); nível de 
integração e participação na vida da comunidade (a empresa vista como boa cidadã); e 
consciência política e social (sentido ético e moral de suas ações). Portanto, a percepção que o 
público-alvo tem de determinada empresa é o reflexo do posicionamento escolhido percebido 
isto é, a sua imagem. Da mesma forma, uma imagem condizente com o posicionamento 
estratégico torna-se um fator importante de reforço estratégico.

2.3 Marketing Esportivo 

A competição existente nas diferentes modalidades esportivas situa-se historicamente 
em lugar privilegiado na escala de preferência das pessoas, por elas terem a necessidade de 
satisfazer os sentimentos da emoção, do desafio e da conquista. Por decorrência, desenvolver 
o estímulo do expectador em ambiente sujeito ao exercício de um comportamento não 
racional, além de estabelecer vínculo entre tais sensações e a marca do produto,  passa pela 
consideração das empresas quando da definição do composto promocional. Tal exposição tem 
como foco o posicionamento da marca e divulgação em momentos de lazer e entretenimento 
dos consumidores, quando os mesmos estão mais suscetíveis a estímulos para motivá-los ao 
consumo, através da transformação de suas necessidades em desejos de compra.

A expressão 'marketing esportivo' desenvolveu duas vertentes principais: o 
marketing de produtos esportivos e serviços direcionados ao consumidor de esporte 
e o marketing de outros produtos de consumo, industrial e de serviços, pelo uso de 
promoções esportivas. (POZZI, 1998, p.77).

De acordo com Neto (2000) é observado que as organizações patrocinadoras que 
investem no esporte apresentam algumas características semelhantes: possuem marcas fortes 
ou com potencial de crescimento e buscam novas formas de comunicação com seus 
consumidores e nos mercados onde atuam, com a finalidade de valorizar suas marcas e 
melhorar suas imagens. Segundo Bechara (2001, p. 5), existem no marketing através do 
esporte, as seguintes formas de atuação: patrocínio de eventos, apoio de eventos, patrocínio de 
equipes, patrocínio de atletas, compra de espaço na mídia que transmitem eventos esportivos, 
investimentos em mídias alternativas, entre outros. Neto (2000, p. 26), afirma que o marketing 
através do esporte, ao associar a imagem do produto patrocinado (atletas, clubes, eventos 
esportivos, etc.) à marca da empresa patrocinadora, torna-se um elemento decisivo na 
estratégia de valorização dessa marca. As empresas que investem no esporte são vistas com 
simpatia pela maioria do público jovem e por consumidores de uma forma geral. Isso se dá, 
basicamente, por duas razões: a primeira é que a mesma está fazendo um "bem social" -
investindo na cultura, no lazer, oferecendo ao seu público algo além dos seus produtos - e a 
segunda razão é que ela passa para o público a impressão de uma maior cumplicidade, 
proximidade. Através do esporte, a empresa consegue comunicar-se com o seu público, 
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mostrando a que veio, devido ao fato que os esportes em geral trabalham com a emoção das 
pessoas, com seus ideais e paixões e isso acaba sendo transferido à organização também, na 
visão do público.  Através dessa análise sobre o marketing institucional, compreende-se que 
uma das vantagens de sua utilização relacionada ao patrocínio esportivo pelas organizações é 
a possibilidade de um alto retorno institucional de imagem da marca. O marketing esportivo 
se caracteriza por ser um meio alternativo de comunicação da empresa patrocinadora, 
permitindo sua segmentação de mercado, onde o mesmo é composto por uma grande
diversidade de clientes, produtos e necessidades. Cabe ao marketing das empresas 
determinarem quais segmentos oferecem maiores chances para as empresas alcançarem seus 
objetivos.  Portanto, pode-se perceber que uma das vantagens da utilização do marketing
esportivo pelas organizações é a possibilidade de um alto retorno publicitário a estas. Essa 
ferramenta mercadológica, também, possibilita um retorno institucional, o retorno de imagem 
e o suporte das vendas com base na reputação. Devido a essas vantagens, as empresas 
começam a entender como o patrocínio esportivo possibilita um alto retorno na valorização de 
suas marcas.

2.4 Patrocínio 

Atualmente, existe uma grande demanda por meios de comunicações alternativos, 
como o patrocínio esportivo. Os fatores que levaram a um aumento significativo dos 
investimentos nesse tipo de ferramenta mercadológica estão relacionados à crescente criação 
de oportunidades para tais investimentos e a busca das organizações por meios de 
comunicação mais eficazes. De acordo com Cardia (2004), “[...] por essa capacidade singular 
de comunicação entre a realidade e o imaginário é que associar uma marca ao esporte é o 
melhor caminho para falar à mente e à alma de milhões de pessoas”. O aumento do capital 
para investimentos realizados no âmbito esportivo e os benefícios advindos desse esforço 
mercadológico, permitem inserir essa ferramenta entre os componentes de promoções com 
crescente demanda em relação aos orçamentos, recursos humanos e planejamento nas 
empresas. De acordo com Meenaghan (2001, p.9) “[...] patrocínio pode ser tratado como a 
provisão de assistência, financeira ou em forma de uma atividade, por uma organização 
comercial, com o propósito de atingir objetivos comerciais”. Existem alguns fatores que 
contribuem para o crescimento da participação do patrocínio esportivo no planejamento 
mercadológico das empresas, sobretudo, das grandes companhias: o nível de exposição de 
suas marcas com custos bem mais baixos do que em atividades tradicionais de marketing, o 
aumento do interesse da mídia por eventos esportivos, as mudanças nas políticas 
governamentais, como a utilização de verba pública destinada a esta atividade no Brasil, a 
crescente globalização do marketing, entre outros. O investimento em patrocínio é uma 
decisão estratégica de natureza do composto de marketing, quando a ação de patrocínio está 
vinculada à formação e à implementação da estratégia de marketing da empresa. Como parte 
do composto de comunicação, o patrocínio assume papel de destaque. O processo é 
constituído por diversas etapas referentes à concepção ao desenvolvimento, à implementação 
e à avaliação da ação de patrocínio. O processo tem início com a decisão de investir no 
patrocínio. Esta decisão é baseada em fatos que devem traduzir os benefícios concretos que a 
empresa vai receber ao investir numa ação de patrocínio. A figura 1 demonstra de modo 
sintético que para assegurar o sucesso do patrocínio, a empresa investidora deve conhecer os 
gostos e preferência de seus clientes, pois eles constituirão o público-alvo do projeto de 
patrocínio, o target a ser alcançado através das ações de patrocínio. Os resultados das 
pesquisas vão formar o perfil do cliente. É preciso analisar os atributos do produto e/ou da 
marca. Quais são os conceitos associados ao produto e à marca? Quais os novos valores e 
conceitos? A empresa deseja mudar o posicionamento do produto e da marca no mercado? As 
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respostas a essas perguntas associadas ao perfil do cliente ajudam na escolha da modalidade 
esportiva,  a decidir sobre qual esporte possui maior identificação com o público-alvo e com 
os atributos do produto e da marca da empresa patrocinadora. A seguir empresa faz uma 
análise das identidades (modalidade – produto – mídia – cliente) e procede à escolha do tipo 
de patrocínio, concluindo o que se denomina processo de escolha do patrocínio. Uma vez 
definida a modalidade do patrocínio (clube, equipe, atleta, evento), a empresa escolhe a 
melhor estratégia a seguir: patrocínio exclusivo, parceria , co-patrocínio ou apoio. O processo 
encerra-se com a decisão final sobre o valor do investimento no patrocínio e a estimativa do 
retorno a ser obtido. De acordo com Meenaghan (2001, p.12) o patrocínio oferece a 
possibilidade de atingir vários objetivos em uma simples campanha, os quais podem ser 
enumerados como: 1) manutenção do nome da empresa diante do público; 2) construir valor 
entre tomadores de decisão e formadores de opinião; 3) retratar ao público uma empresa 
socialmente preocupada, a qualquer tempo. 

3. Valor Intangível da Marca

O estudo dos ativos intangíveis tem o intuito de demonstrar a importância de sua 
utilização, de forma a torná-los menos subjetivos e, com isso, conseguir correlacioná-los com 
dados quantitativos, a fim de favorecer o entendimento dos tomadores de decisão nas 
empresas. Keller e Machado (2006, p.83) definem valor central da marca como “[...] os 
conjuntos de associações abstratas (atributos e benefícios) que caracterizam os cinco ou dez 
aspectos ou dimensões mais importantes de uma marca. Os valores centrais da marca podem 
servir como um importante fundamento para a estratégia de marca. Podem servir também de 
base para o posicionamento de marca em termos da sua relação com pontos de paridade e 
pontos de diferença”. As marcas variam de acordo com o valor que possuem no mercado. 
Para tanto, é necessário que as empresas se preocupem com a atitude dos consumidores em 
relação ao processo de escolha. 

A partir disso, pode-se notar que a valorização patrimonial da marca está relacionada a 
proporção dos seus consumidores que estão, pelo menos, satisfeitos com a mesma. Ela pode 
ser relacionada, também, ao grau de reconhecimento, à qualidade percebida e às fortes 
associações com a imagem e a marca. Normalmente, as organizações não introduzem o valor 
da marca no balanço patrimonial porque existem arbitrariedades para a realização da 
estimativa de valor. De acordo com Kotler (1998, p.395), uma forma de mensuração do valor 
patrimonial de uma marca é multiplicar o preço acima de uma marca comum pelo volume 
extra de vendas superior a esse tipo de marca, o alto valor patrimonial de uma marca pode 
oferecer diversos diferenciais competitivos como, por exemplo: Ter custos menores em 
marketing da marca devido a um acentuado nível de consciência e de lealdade de marca; Na 
área comercial, ter maior vantagem de barganha com distribuidores e varejistas, uma vez que 
seus consumidores esperam que os mesmos já trabalhem com essa marca; Poder aumentar seu 
preço devido a maior percepção de qualidade da marca.

Ao analisar essas informações, pode-se entender que é necessário administrar a marca 
como capital, por ser esta passível de depreciação. Para isso, é preciso investimentos 
contínuos em pesquisa e desenvolvimento baseado no conhecimento, para a proteção da 
imagem, associações e qualidade da marca. Uma ação fundamental para essa proteção é evitar 
estratégias de curto prazo às mesmas, de modo que possam prejudicar em longo prazo, pois 
pode-se considerá-la como o principal ativo intangível permanente de uma empresa. 

Meenaghan (2001, p.22) divulgou um trabalho sobre as principais razões que levavam 
as empresas a investir em patrocínio, as quais estão enumeradas por ordem decrescente de 
importância – (a) em resposta a solicitações feitas por organizações / indivíduos; (b) 
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desenvolver /  manter a imagem corporativa; (c) dar um retorno à comunidade; (d) ganhar 
publicidade para a empresa e produtos; (e) ser visto como benevolente; (f) refletir interesses 
da administração; (g) ir através do espectro total de atividades de mídia; (h) obter feedback
dos consumidores. A figura 1 demonstra o processo de decisão sobre patrocínio esportivo.

                    Figura 1: Processo de Decisão sobre Patrocínio

             Fonte: elaboração própria

4. Análise dos Resultados

Ao analisar a relação do Grupo Pão de Açúcar com o esporte, compreende-se o motivo 
da organização estar sendo sempre caracterizada como patrocinadora e incentivadora do 
esporte nacional. Pôde-se perceber a importância adotada ao esporte pela organização, ao 
verificar as respostas mencionadas no questionário, onde é claramente expresso que o Grupo 
Pão de Açúcar utilizou a ferramenta do patrocínio esportivo durante todos os meses do ano de 
2003, com três de suas marcas: o Pão de Açúcar, Extra e Comprebem. Todavia, é importante 
mencionar que essa ferramenta mercadológica não é a única utilizada pela organização para as 
marcas mencionadas acima, até pelo motivo das mesmas estarem inseridas em um contexto 
mercadológico de concorrência muito expressiva na busca de outras metodologias para se 
diferenciar do mercado concorrente. Conforme a figura 2, ao considerar o investimento do 
marketing institucional do Grupo Pão de Açúcar, o mesmo desenvolveu, em todo o ano de 
2003, não apenas programas de patrocínio esportivo, mas também patrocínios culturais, 
ambientais, sociais e educacionais, podendo o último ser inserido no âmbito social. É 
importante salientar os objetivos e benefícios que cada uma dessas modalidades 
mercadológicas proporcionam às empresas, abordando suas diferenças, como demonstrados 
no quadro 1. 

                                  Quadro 1 - Matriz das Modalidades de Patrocínio

Patrocínio esportivo Patrocínio cultural Patrocínio social Patrocínio ecológico
Objetivo *Potencializar a 

marca
*Valorizar a marca *Obter 

reconhecimento e 
credibilidade

*Obter ganhos 
econômicos

Motivo 
principal

*Apelo junto à mídia
*Mercado vasto
*Segmentação

*Segmentação
*Apelo junto à mídia
*Público de classe A

*Exercício da 
cidadania empresarial 

e responsabilidade 
social

*Reconhecimento 
pelo uso de tecnologia 

"limpa"

Principais *Divulgação da marca *Promoção da marca *Melhor *Apoio da 

PREFERENCIA DO 
CONSUMIDOR

PÚBLICO ALVO

ATRIBUTOS DO 
PRODUTO / MARCA

POSICIONAMENTO 
DO PRODUTO / 

MARCA

MODALIDADE 
ESPORTIVA

CANAIS DE 
PROMOÇÃO

CLUBE / EQUIPE 
ATLETA/ EVENTO
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benefícios relacionamento com a 
comunidade

comunidade e do 
governo

Retorno *Retorno da mídia
*Retorno institucional
*Retorno de vendas

*Retorno institucional
*Retorno promocional

*Retorno fiscal

*Retorno institucional *Retorno institucional
*Retorno econômico

Fonte: Adaptado de Neto (2003p. 25)

Ressalte-se a importância de se atentar para o percentual investido pelo Grupo Pão de 
Açúcar em cada uma das modalidades, como visualizado na figura 2 para se compreender a 
importância dada ao patrocínio esportivo.

                              Figura 2 – Investimentos Patrocínio Grupo Pão de Açúcar

Contudo, no artigo, foi tratado apenas o patrocínio esportivo utilizado pela 
organização em estudo, mesmo entendendo a importância dos demais aspectos. Ao analisar o 
quadro 1, juntamente com o perfil do Grupo Pão de Açúcar, pôde-se perceber que, através do 
patrocínio esportivo, a empresa objetiva potencializar suas marcas, buscando o apelo junto à 
mídia para proporcionar a divulgação da marca e sua conseqüente valorização. A partir disso, 
a organização obterá um retorno tanto de mídia quanto institucional e de vendas. Para a 
empresa conseguir interligar os objetivos, benefícios e retornos esperados no patrocínio
esportivo com a importância na saúde e na prática de esportes por parte, tanto de seus 
funcionários, quanto da sociedade em geral, a mesma busca patrocinar esportistas de atletismo 
profissionais que estão sempre em voga na mídia através de seus resultados expressivos, 
como Vanderlei Cordeiro de Lima (maratonista e medalha de bronze nas Olimpíadas de 
Atenas 2004), Sandra Soldan (maratonista), Fernanda Keller (triatleta), Leandro Macedo 
(triatleta), entre outros. Contudo, o Grupo também patrocina eventos esportivos abertos à 
pratica do público em geral, como a Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, Circuito de 
corridas Pão de Açúcar, passeios ciclísticos, entre outros. Nesses eventos, juntamente com o 
patrocínio a atletas profissionais, a organização consegue alcançar um de seus principais 
objetivos ao utilizar a ferramenta do patrocínio esportivo: aumentar o número de pessoas que 
praticam alguma atividade física através de oportunidade proporcionada pelos eventos 
esportivos, sendo essas modalidades escolhidas pelo Grupo devido ao acesso. Todas as 
pessoas podem praticar corridas ou andar de bicicleta. São esportes simples que não requerem 
muito adestramento. O principal evento esportivo do Pão de Açúcar é a Maratona Pão de 
Açúcar de Revezamento, realizada pela primeira vez em 1993, em São Paulo, com pouco 
mais de mil corredores. Em 12 anos de história, o evento se firmou como a maior corrida da 
América Latina. Em 2004, a prova em São Paulo reuniu mais de 30 mil participantes, 
nivelando-se em número de inscritos com as maratonas mais famosas do mundo, como Nova 
York, Chicago e Paris. A Maratona Pão de Açúcar de Revezamento foi levada para o Ceará 

38%

27%

15%

6%
14%

Patrocínio Esportivo

Patrocínio Cultural

Patrocínio ao Meio
Ambiente
Patrocínio Social

Patrocínio Educacional
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em 2002 e com três anos de realização reuniu na última edição 3.700 corredores. A partir 
dessas informações, percebeu-se que a relação que o Grupo Pão de Açúcar busca, entre suas 
marcas, seu público-alvo (de acordo com o questionário, a mesma entende que seu público é o 
consumidor de classe A/B, ou seja, um público que possua maior poder de compra, não 
apenas de produtos essenciais, mas também de alto valor agregado) e os tipos de patrocínios 
esportivos escolhidos, é que a organização procura passar aos consumidores sua preocupação 
com a qualidade de vida e a saúde de toda a sociedade na qual a empresa atua, entendendo ser 
um ponto de fundamental importância para um segmento de varejo na área supermercadista.

5. A Relação entre o Patrocínio Esportivo e o Valor da Marca

Segundo Neto (2000, p. 196), "o ganho maior do patrocínio de um atleta não está 
somente na veiculação da marca do patrocinador. Há um ganho expressivo em termos de 
imagem e marca". O principal objetivo do Grupo Pão de Açúcar para adotar esses tipos de 
patrocínio mencionados acima, é alcançar seus consumidores (que a empresa os considera 
com perfil de consumo de classe A e B) buscando na qualidade de vida e na saúde, a relação 
entre suas marcas, seu público-alvo e os tipos de patrocínio escolhidos. Na percepção da CBD 
(Companhia Brasileira de Distribuição S/A), os resultados obtidos através do patrocínio 
esportivos foram considerados muito satisfatórios por obter a valorização da marca perante o 
mercado consumidor já conquistado anteriormente, maior fidelização dos clientes e, por fim, 
ao tornar-se perceptível um maior número de adesão e inscrição nos eventos organizados pela 
empresa. Com o intuito de elevar o valor de suas marcas, o Grupo Pão de Açúcar possui três 
focos de investimentos: de caráter institucional – onde está inserido como principal ação o 
patrocínio esportivo – além nos investimentos em tecnologia e nos serviços, onde pode ser 
percebido seu pioneirismo em diversas inovações durante sua história no mercado brasileiro, 
como, por exemplo, sendo a primeira empresa a abrir suas lojas 24 horas por dia durante os 
365 dias do ano, o primeiro supermercado a abrir seu capital e utilizar a internet 
comercialmente, entre outras inovações. Percebe-se, então a importância do marketing 
institucional vislumbrado pela empresa, onde o patrocínio esportivo responde por 38% de 
seus investimentos institucionais. Verifica-se que uma empresa que possuiu um faturamento 
na ordem de R$ 12,788 bilhões em 2003, e que seu total de investimentos foi de R$ 539 
milhões, como informado no anexo dos dados financeiros fornecidos pela organização, possui 
um enorme potencial para o seu desenvolvimento institucional e o utiliza de forma 
satisfatória, de acordo com a percepção da própria organização. Observou-se, também, através 
dos dados financeiros do Grupo Pão de Açúcar, que houve um sólido incremento na receita 
bruta de vendas da empresa, no mesmo período que foram analisados os dados referente ao 
patrocínio esportivo como uma de suas estratégias mercadológicas. Em 2002, atingiu-se o 
montante de R$ 11,15 bilhões, e em 2003 subiu para R$ 12,78 bilhões. Percebe-se, através 
desses dados, que houve um crescimento na receita bruta de vendas de 2003 na ordem de 
quase 15% superior ao ano de 2002. É fundamental afirmar também, que existe um fato 
importante fornecido pelos dados financeiros da organização, que está no crescimento de seu 
valor de mercado, onde o mesmo está diretamente relacionado com o seu valor de marca e 
imagem institucional. Em 2002, o seu valor de mercado era de aproximadamente R$ 6,17 
bilhões. Já em 2003, ele subiu para o montante de R$ 7,99 bilhões aproximadamente. Pode-se 
analisar, então que o Grupo Pão de Açúcar teve um crescimento de 29,5% no seu valor de 
mercado. Pode-se afirmar então, observando o quadro 2, e com base nas demais informações 
presentes neste artigo, que o Grupo Pão de Açúcar utiliza efetivamente o patrocínio esportivo 
como ferramenta mercadológica, com a finalidade de valorizar suas marcas perante seu 
público-alvo e, ao mesmo tempo, fidelizar seus clientes e conseguir novos consumidores 
através de marcas mais fortes e melhor imagem institucional.
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                       Quadro 2 – Utilização e Resultados do Marketing Esportivo para o Pão de Açúcar

Crescimento no faturamento de empresas com 
a utilização do patrocínio esportivo.

Houve crescimento no faturamento durante o período 
utilizado como análise na pesquisa, onde foi usado o 
patrocínio esportivo como uma das ferramentas 
mercadológicas.

A utilização do marketing institucional como 
finalidade de crescimento no valor e melhoria 
na imagem da marca.

O Grupo Pão de Açúcar utiliza o patrocínio esportivo, além 
de outras formas de marketing institucional para agregar 
valor da marca e é bem visto pelos seus clientes.

Tipos de patrocínio esportivos. A organização em questão utiliza os seguintes tipos de 
patrocínio esportivo: patrocínio de eventos esportivos e 
patrocínio de atletas.

Relação entre a utilização do patrocínio 
esportivo e o resultado obtido.

A empresa citada acima percebe como muito satisfatório os 
resultados obtidos com o patrocínio esportivo.

Resultados obtidos com o patrocínio 
esportivo.

Percepção de valorização da marca perante o mercado 
consumidor e fidelização de clientes foram os resultados 
obtidos pelo Pão de Açúcar.

Tipos de avaliação de marcas. Os métodos de avaliação de marcas utilizados pela 
organização pesquisada são os seguintes: baseada em custos, 
em mercado, em custos e pelo valor econômico da marca.

Fonte: elaboração própria

No entanto, o Grupo Pão de Açúcar, não possui análises aprofundadas com 
quantificação de dados e controle rigoroso de retorno com relação ao impacto que o 
patrocínio exerce na valorização das marcas e melhoria da imagem institucional.

6. Considerações Finais

De acordo com o já comentado no referencial teórico e enfatizado na pesquisa com o 
Grupo Pão de Açúcar, as empresas no Brasil começaram a tomar consciência do potencial da 
melhoria da imagem institucional e fortalecimento das marcas. Verificou-se, que o Grupo Pão 
de Açúcar utiliza a ferramenta mercadológica do patrocínio esportivo para valorização de suas 
marcas e melhoria da imagem institucional, onde foi constatado, também, que a organização 
por vezes utiliza a imagem pessoal de seu dirigente, Abílio Diniz, na divulgação das opiniões 
e ações relativas ao esporte, uma vez que sua imagem está associada à paixão pelo esporte e, 
com isso, a empresa busca passar aos consumidores sua preocupação com a qualidade de vida 
e a saúde de toda a sociedade na qual a empresa atua, transformando isso em uma cultura 
organizacional vinculada ao esporte. Através do estudo sobre o Grupo Pão de Açúcar ora 
apresentado, foi possível confirmar a importância da utilização de uma fundamentação teórica 
bem aprofundada para representar, não apenas uma ajuda imensa na definição de seu escopo e 
na coleta de dados adequados, como também, tornou-se o veículo principal para alcançar os 
resultados do estudo de caso. Visualiza-se que a organização pesquisada adota metodologias 
para analisar e quantificar o valor intangível da marca, através de avaliações sobre os custos, 
mercado, lucro e valor econômico. A observação é que se realiza apenas a análise em âmbito 
geral, e não detalhada, de maneira quantitativa, em sua avaliação os motivos que geraram as 
variações do valor desses ativos intangíveis com a utilização da ferramenta mercadológica do 
patrocínio esportivo. Não foi possível afirmar, após as informações mencionadas nas análises 
dos dados, juntamente com o referencial teórico, que a suposição abordada como foco da 
dissertação pôde ser confirmada, ao verificar que existe apenas a percepção do Grupo Pão de 
Açúcar que há relação entre o patrocínio esportivo e a melhoria de imagem institucional de 
uma organização. Tanto a pesquisa com o Grupo Pão de Açúcar, quanto o referencial teórico 
e outras informações adquiridas ao artigo, solidificaram a suposição de que a utilização do 
patrocínio esportivo como um diferencial competitivo nas estratégias mercadológicas das 
organizações, conseguem ampliar a imagem institucional das mesmas, valorizando suas 
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marcas e, com esses resultados, há um incremento nas suas vendas. Percebe-se, então, que a 
organização em questão utiliza o patrocínio esportivo como ferramenta de marketing 
institucional, buscando abranger o alcance na participação do maior número de consumidores 
possíveis em seus eventos, proporcionando aumento não apenas do valor de sua marca
institucional, como também proporciona a melhoria da imagem institucional da empresa e, 
conseqüentemente, alcança crescimento nas vendas de seus produtos e serviços, através de 
maior visibilidade. Contudo, apesar dos considerados investimentos realizados nessa 
ferramenta mercadológica, não é realizado por parte do Grupo Pão de Açúcar avaliações que 
possam quantificar a melhoria da imagem institucional da mesma e mensurar a valorização de 
suas marcas através do patrocínio esportivo. Além disso, foi percebido durante o 
desenvolvimento do presente trabalho, que a área em estudo ainda é muito pouco explorada, 
tanto pelo mundo acadêmico quanto pelas organizações, que ainda não vislumbraram, talvez 
devido a poucos estudos, as oportunidades que o patrocínio esportivo pode causar impacto na 
valorização de suas marcas, assim como na ampliação de vendas e melhoria de imagem, 
ocasionando, naturalmente, crescimento e valorização das mesmas como um todo.
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