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I.lnfrodução

1. Importância do Estudo

o esporte é um veículo de conhecimento dinâmico e expressivo que

demonstra um crescimento e interesseconstantes pela sociedade.

Parte desse interesse se deve ao aumento do patrocínio que proporcionou

uma maior divulgação e evolução de várias modalidades esportivas. Por

conseguinte, foi posssíveluma massificação do esporte tanto em termos de

audiência, como do número de participantes, levando-nos a crer que os

investimentos nessesetor serão cada vez maiores.

o patrocínio não só beneficia a empresa, em termos de imagem, mas também

o atleta no que concerne ao suporte financeiro para seu desenvolvimento, o

público, que é contemplado com melhores espetáculos, o govemo, que tem

um de seus papéis desempenhados pela empresa, e a sociedade como vrn

todo, que tem a possibilidade de conhecer e vir a praticar estes esportes.

como formas altemativas de lazer.

o Brasiljá tem o quinto maior mercado mundial de marketing esportivo, tendo

movimentado em 1994perto de US$300 milhões e com previsões de chegar a

US$500 milhões neste ano. (1)

Somente a disputa da Copa do Mundo de 1994movimentou no Brasilcerca de

US$180 milhões de forma direta (transmissõesde televisão) e US$450 milhões

indiretamente (publicidade), nada menos que 60 vezes mais do que o

montante girado na Copa de 1970,no México. (1)

Além disso,tal evento costuma movimentar cerca de US$15 milhões na mídia

impressa brasileira e algo em torno de US$300 milhões à FIFA,somente com a

comercialização de painéis nos campos de futebol. (2)
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A cobertura mundial da Copa dos E.U.Apela TV envolveu 140 mil horas de

transmissão para 185 países,com um total de 31,2 bilhões de telespectadores.

(1)

Para este ano é esperado que o mercado comporte cifras de US$250 milhões

em transmissõesesportivas pela televisão, uma vez que o telespectador poderá

assistirà quase 800 transmissõesde partidas de futebol. (1)

Em 1994,a Fórmula Indy movimentou US$7,5 milhões só em cotas de patrocínio

em televisão (que representam 20%do movimento gerado pela Fórmula 1,que

faturou US$35 milhões). No próximo ano, a expectativa é que a Indy cresça

70%em faturamento e também em visibilidade. (1)

Como se vê, o marketing esportivo vem ganhando importância a cada ano,

chamando a atenção de várias empresas que se especializaram em marketing

esportivo e que vêm apresentando a cada ano crescimento no faturamento,

como a Koch Tavares (uma das pioneiras do marketlng esportivo no país, com

20 anos de atuação no ramo), EscriptórioCentral, Mecânica de Produção, etc.

Apesar disso, o marketing esportivo no país apenas engatinha, quando

comparado com o mercado americano, que movimenta cerca de US$50

bilhões por ano, ou com o mercado europeu, onde a Itália, por exemplo, tem

no esporte o 5° maior gerador de negócios (3).

Uma vez que o mercado publicitário americano movimenta cerca de US$130

bilhões anualmente, issosignifica que eles investem cerca de 40%do bolo em

esportes, o que nos daria um potencial de US$2,4 bilhões para o esporte, dado

·um bolo publicitário estimado de US$6 bilhões para este ano. (4) OBS: Trata-se

apenas de uma referência em termos de potencial deste negócio no Brasil.

Obviamente o esporte por aqui não tem a mesma importância em termos de

investimento, dado o diferente estágio de maturidade deste mercado.
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Embora seja um dos países de maior projeção no esporte mundial, o Brasil

enfrenta vários problemas de estruturação, como a falta de visão dos

empresários e a ausência de métodos clenfflcos para detectar com maior

precisão melhores canais de investimento publicitário no esporte.

o enorme crescimento do patrocínio de eventos esportivos nos últimos anos

como ferramenta de vendas toma-se evidente com o aumento do número de

companhias e de seusgastos no patrocínio desseseventos.

Segundo Horácio Berlink,vice-presidente para promocão esportiva da Ampro

(Associação de Marketing Promocional), 300 empresas estão investindo em

marketing esportivo, considerando-se apenas as transmissõesdos eventos. Para

ele, o retomo do marketing esportivo é cinco vezes maior que o da mídia

convencional, dados que as pesquisasirão confirmar ou refutar. (1)

A descoberta do potencial deste tipo de negócio fez com que o patrocínio

não seja mais tratado apenas como uma ferramenta de comportamento

empresarial social, mas como um concorrente equivalente, com relação aos

recursosempregados, com os outros componentes do "mix"de promoção.
-- -- --- -- -- -- -

2. Umitações

Surpreendentemente, o crescente interesse por patrocínios não se reflete na

. literatura de marketing. Poucos esforços foram feitos no sentido de se entender

o valor e a eficácia do patrocínio ou de se avaliar os resultados de um esforço

de promoção.

Portanto, não constitui surpresa descobrir que quase 50% das empresas nos

E.U.Anem sequer medem os resultados dos patrocínios.
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A literatura existente sobre o tema é bastante escassa e dispersa. Trata-se de

uma estratégia recente no Brasil,sendo rara sua disponibilidade nas bibliotecas

e livrarias brasileiras. No exterior encontra-se um mapeamento mais amplo,

notadamente em artigos de revistas.

Deste modo, a grande maioria dos dados secundários utilizados no presente

estudo foram coletados durante a minha estadia nos E.U.A (Setembro/94 a

AbriI/95), mais especificamente:

• New York University:bibliografia sobre Patrocínio Esportivo

• Universityof Texasat Austin: bibliografia á respeito de Marketing Esportivo e

Patrocínio

• Estágios/Visitasa empresas de Marketing Esportivo em New York: exemplos

de como se elaborar uma proposta de patrocínio que dê resultados e como

se adminisfrar um empresa que lida com marketing esportivo

3. Objetivo do Estudo

Tendo em vista a falta de profissionalismocom que o esporte é gerido no país,

bem como a indefinição por parte do patrocinador dos benefícios específicos

e mensuráveis que o evento pode lhe render, grande parte das empresas

patrocinadoras não tem idéia do retorno sobre o investimento em patrocínio,

justificando-os apenas com benefícios genéricos como aumento do

reconhecimento de marca, "goodwill", etc.

O objetivo principal do estudo é tentar contribuir de alguma forma com a

profissionalização do patrocínio esportivo, através de roteiros que auxiliem na

clara definição de objetivos e responsabilidades de cada parte envolvida

nesta parceria.
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A experiência americana no assunto pode ser encarada como um modelo de

sucessoa ser seguido, com as devidas adaptações que cada mercado requer.

Mais cedo ou mais tarde, tal conhecimento irá ditar as regras do patrocínio

esportivo no país.

O escopo do estudo será bastante genérico, uma vez que a literatura de

marketing esportivo é muito escassa no país. Apesar da importância do meio TV

para o marketing esportivo ser bastante enfatizada, se procurará abordar vários

segmentos que fazem parte do esporte enquanto negócio.

Deste modo, pretende-se demonstrar todo o potencial do assunto tanto em

termos acadêmicos (sugerindo temas a serem aprofundados em futuras

pesquisas) como em termos profissionais (demonstrando as sinergias que uma

empresa de comunicações pode obter com a integração de várias atividades

ligadas ao esporte).

Além disso,será apresentado como apêndice um modelo simples e prático de

proposta de patrocínio esportivo que possa ser utilizado tanto pela parte

vendedora (em termos de metodologia de abordagem) como pela parte

compradora (em termos de análise custo-benefício das várias opçõesj. Tal

modelo deverá englobar todo o processo que envolve a venda de um evento

esportivo, desde a concepção dos benefícios a serem oferecidos até o pós-

venda do evento.

Trata-se,na verdade, de uma espécie de guia com recomendações práticas e

detalhadas para quem trabalha ou tem interesse no ramo.
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4. Metodologia

Os dados secundários foram colhidos basicamente através de consulta a

periódicos, livros e anuários, bem como todo o tipo de material promocional

(propostas de patrocínio, "media kits", "press releases", etc.)

Os dados primários foram obtidos através de visitas a diversas empresas do

ramo, tanto a agências especializadas em consultoria para empresas

interessadas em patrocinar eventos esportivos (Custom Event Marketing e World

Sports Group), como empresas que detém os direitos de comercialização de

evento(s) (Pan American Sports e Group Whestinghouse Sports Marketing) e

grupos de comunicação (Entertainment Sports Programming Network - ESPN,

Turner National Television - TNT, Columbia Broadcast System • C8S, The Nashville

Network - TNN, Country Music Television- CMT, TIme Warner, etc.)

A descrição do "case" Parmalat teve como fonte principal uma entrevista

pessoal com o Diretor de Esportesda Parmalaf, José Carlos Brunoro.

Como fonte auxiliar de informações (dados primários e secundários) foram

bastante úteis duas disciplinas cursadas durante o intercâmbio ("Sport

Marketing" - University of Texas at Austin e "Sporting Event Sponsorship" - New

York University),bem como um seminário de dois dias realizado em New York

("Sport Summit").
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5. Resumo do Conteúdo

Em primeiro lugar o estudo tentará demonstrar a importância do esporte como

indústria,suascaracterísticas peculiares e os fatores externos responsáveis pelo

seu desenvolvimento.

A seguir, procurará se definir o termo patrocínio, apresentar as várias

modalidades de eventos que podem ser patrocinados, para então. nos

concentrarmos no patrocínio esportivo, que é o tema do estudo.

O estudo situará o patrocínio esportivo dentro do composto promocional da

empresa, bem como as razões que justificam a sua utilização enquanto

ferramenta de marketing. Nesta parte, tentar-se-á aplicar conceitos de

planejamento estratégico de marketing na definição do patrocínio mais

adequado aos objetivos corporativos.

Dentro desta definição, será ressaltado o desenvolvimento da parceria mídia-

esporte e as vantagens desta associação para ambas as partes.

Em seguida, tentar-se-á identificar o estágio do marketing esportivo no Brasil,

através da descrição e análise de casos de sucesso, como o Palmeiras-

Parmalat, o Leite Moça no vôlei feminino e Banco do Brasilno masculino.

Por fim, serão apresentadas as principais tendências do marketing esportivo

em termos de oportunidades de negócios.

Como contribuição prática e tendo em conta todo este referencial teórico, o

estudo apresenta no Anexo I uma espécie de modelo de patrocínio esportivo

com detalhes de como ambas as partes devem proceder durante todas as

etapas deste relacionamento comercial, desde o primeiro contato do

"vendedor" com os "potenciais compradores" até o "pós-vendo" do evento.
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o objetivo deste modelo é levar o processo a uma situação ganha-ganha, ou

seja, em que ambos os componentes da parceria (patrocinador e

patrocinado) tenham seus objetivos satisfeitos e, idealmente, superados. Neste

contexto, será ressaltada a importância de se mensurar os resultados.

Referências:

1. "Esporte vende e faz bem à saúde das empresas". Revista Meio &

Mensagem, 05/12/94

2. RevistaMercado Global, Junho/88

3. Informe Especial. RevistaMeio & Mensagem, 15/04/91

4. "Marketing Esportivo: Ações e Resultados". Seminário promovido pela TV

Liberal de Belém nos dias 08 e 09 de Março de 1995
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11 - A Indústria do Esporte

1. Características da Indústria

A indústria esportiva ocupa a 230 posição nos E.U.A.,sendo maior que os setores

de automóveis e de corretagens de títulos e mercadorias na economia

nacional de US$4,52 trilhões, e não é muito menor que as atividades de papel

e impressão legal, medidas pelo Produto Nacional Bruto (1).

Na segunda determinação anual do valor da atividade esportiva, a "Sports

Inc". e o "Grupo Wharton de Associados de Previsões Econométricas" (WEFA)

(1) verificaram que o produto EsportivoNacional Bruto - o total da produção e

dos servlcos gerados pela atividade esportiva - totalizou US$50,2 bühões em

1987(1,1% do PNBtotal).

Indicações preliminares mostram que o Produto Esportivo Nacional Bruto

provavelmente aumentará outros 4%a 5%,para um valor estimado de US$52

bilhões.

A indústria esportiva ainda não está pronta para parar de crescer. Atualmente

os esportes não ocupam uma parte tão grande do orçamento não-essencial

de uma família, de maneira que não é provável que as despesas em esportes

sejam cortadas em caso de recessão.

Quase todos os setores da economia estão crescendo. Mais pessoas estão

assistindo a eventos esportivos, consumindo mais cervejc e "hot dogs" e

comprando revistase livros.Produtos licenciados estão circulando rapidamente

pelas prateleiras das lojas. Patrocinadores estão procurando o envolvimento

em mais eventos. As empresas estão verificando que a publicidade no local

dos jogos está se tornando cada vez mais eficiente. Os consumidores estão
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pagando por produtos esportivos melhores, de preço maior, embora não

estejam comprando mais mercadorias. Novos estádios e ginásios estão sendo

construídos e outros estão sendo planejados. (1)

Fatias do Bolo (em USSmilhões):

CATEGORIA 1986 1987 VAR.%
Esportes de Lazer/Participação 16.230 16.480 2%
Produtos Esportivos 15.100 16.278 8%
Publicidade 3.267 3.624 11%
Receitas de bilheteria 3.070 3.300 7%
Receita líquida do jogo legal 2.681 2.824 5%
Concessões, lembranças e novidades 1.920 2.100 9%
Direitos de Rádio e TV 1.138 1.209 6%
Patrocínios empresariais 800 1.012 27%
Receitas de circulação de revistas 580 659 14%
"Royalties" de propriedades esportivas licenciadas 487 584 20%
Publicidade apresentada por atletas 500 520 4%
Construção de campos de golf 400 400 0%
Cartões comerciais e acessórios 300 350 17%
Construção de estádios e ginásios 236 250 6%
Compras de livros esportivos 233 241 3%
Seguros de esportes de equipes profissionais 180 180 0%
Comitê Olímpico dos E.U.Ae repartições do Governo 75 98 31%
Taxas de equipes de jovens 90 95 6%
Prêmios a personalidades 5 5 0%
TOTAL 49.278 52.196 6%

No final dos anos 80 as receitas geradas pelo esporte no Canadá e E.U.A.

atingiam US$88,5 bilhões por ano. Especialistasprevêm que estes números irão

dobrar nesta década.

Globalmente, a propaganda corporativa associada com esportes deverá

atingir US$30 bilhões no ano 2000.Adicione a estas estatísticas o fato de que os

jornais dedicam várias páginas por edição ao esporte e à proliferação de

"infomerciais" (comerciais de maior duração com conteúdo mais informativo)
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destinados a venda de produtos relacionados ao estilo de vida ativo, e você

começa a entender a importância do esporte para a economia americana.

(2)

o valor agregado pelo esporte à economia britânica, por exemplo, é maior

que os setores de veículos automotivos, bebidos. tabaco e têxteis, sendo

responsável por cerca de 376.000empregos (similarà indústria química, mas

superior ao pessoal empregado em agricultura, energia elétrica, gás e outras

fontes de energia, bem como a indústriaautomobilística).

De acordo com o Ministro de EsportesBritânico Colin Moynihan, para cada

hora de esporte profissional temos 1000 horas de atividade amadora. Isto se

reflete no fato de que, embora o esporte de espectadores capture as

manchetes na mídia e obtenha suas receitas principalmente através de

patrocínio, direitos de transmissão pela TV e "endorsements", o esporte de

participantes é muito maior em termos econômicos, graças ao poder do

consumidor na compra de produtos e serviçosesportivos.(3)

2. Definição do Termo Markefing Esportivo

o termo "marketing esportivo" é usado às vezes para descrever atividades de

patrocínio nas quais as grandes corporações estão envolvidas atualmente, isto

é, é usado para descrever o marketing da imagem corporativa ou a

rnensoçern - de um produto específico através do veículo do esporte.

Entretanto, tal definição não engloba todas as possibilidades do termo, que

pode serusado também para descrever o marketing do esporte, ou, em outras

palavras, os meios pelos quais autoridades esportivas, organizadores de

eventos, dirigentes e promotores usam para trazer dinheiro para o negócio do

esporte.
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o termo "marketing esportivo" foi criado pela revista "Advertising Age" (4) para

descrever as atividades de profissionaisde marketing de produtos industriais,de

consumo e de serviçosque estovorn usando cada vez mais o esporte como um

veículo promocional. Esta definição é extremamente limitada, uma vez que

não reconhece a parte dominante do marketing esportivo, que é o marketing

de produtos esportivos,eventos e serviços.

Segundo Mullin, Hardy & Sutton (5), "Marketing Esportivo" consiste em todas as

atividades designadas a atender às necessidades e desejos dos consumidores

de esporte através de um processo de intércâmbio.O termo "Marketing

Esportivo" desenvolveu duas vertentes principais: o marketing de produtos

esportivos e serviços direcionado ao consumidor de esporte e o marketing de

outros produtos de consumo, industrial e de serviços através do uso de

promoções esportivas. Nesta definição, o termo "consumidor de esporte"

abrange vários tipos de envolvimento com esporte, como jogar, assistir,oficiar,

ouvir, ler e colecionar.

Resumindo, podemos afirmar que o termo "Marketing Esportivo" pode ser

usado tanto para descrever as atividades de "Marketing dos Esportes"(esforços

por parte dos dirigentes de clubes, ligas e associações esportivas ou o próprio

atleta em atender às necessidades e desejos dos seusconsumidores) como do

"Marketing através do Esporte" (esforços por parte de empresas em utilizar o

esporte como meio de comunicação com seusconsumidores).

Neste estudo nos concentraremos no Marketing através do Esporte, que é

onde se situa o Patrocínio Esportivo. Uma análise do Marketing- cros Esportes

envolveria estudar como se dá o processo de administração de marketing de

uma entidade esportiva, desde as decisões estratégicas de segmentação e

posicionamento decorrentes do estudo do consumidor, passando pelas

decisões referentes aos 5 Ps (Produto, Preço, Promoção, Praça e P.R)

decorrentes da estratégia, até a coordenação do marketing mix e o controle
- - ----

do processo (feedback e avaliação).
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Tal estudo de estratégia de marketing será considerado apenas do lado da

empresa patrocinadora, quando da definição do composto promocional mais

adequado aos seusobjetivos.

3. Principais Fontes de Receita do Marketing Esportivo

Asprincipais fontes de receita do marketing esportivo são as seguintes:

A) Receitas de Bilheteria

Até o advento da N e o fenômeno do marketing esportivo, era virtualmente a

única fonte de receita para muitos esportes (hoje representa cerca de 1/15 do

Produto Esportivo Nacional Brutodos E.U.A.)

Tal fonte de receita é fundamental na medida em que o efeito multiplicador

em termos de merchandising, concessões, direitos de N e "endorsements" se

baseia num time vencedor que não pode ser fabricado nem pelo mais criativo

homem de marketing. Ou seja,sercompetitivo e vencedor é fundamental, e só

um time vencedor conseguirá manter "casa cheia" por um bom período de

tempo.

Felizmente para o entusiasta do esporte e para-o ---ü4dú~triQ---que---G cerca, o

desenvolvimento e crescimento da cobertura esportiva pela N não só

amplificou tremendamente a audiência dos eventos esportivos como ajudou a

trazer sofisticação ao marketing esportivo.

A TV está intrinsicamente associada com vários aspectos do marketing

esportivo moderno, sendo diretamente responsável pelo ingresso ao esporte

de receitas extras provenientes dos direitos de transmissão, ampliação da
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audiência de consumidores potenciais de merchandising e de publicidade

dentro dos estádios,consolidação imediata de imagem para grandes eventos

e maior atratividade para patrocinadores.

Comparada com as audiências que a TV proporciona a certos eventos, a

audiência ao vivo é relativamente insignificante, mas de fundamental

importância para criar um ambiente de emoção e de festa.

Paracombater o argumento de que a superexposição de esportes na TVpossa

prejudicar a audiência ao vivo, deve-se dizer que a TVaumenta o "awareness"

de sua audiência por esporte e apresenta uma nova variedade ao público.

Caso o produto seja atrativo, é provável que alguns telespectadores sejam

convertidos a espectadores, especialmente se o esporte for sensível às

oportunidades oferecidas pela exposição na TV.Mesmo se issonão acontecer,

o telespectador tornou-se um cliente potencial para o merchandising dos times

e para a mensagem dos patrocinadores.

8) Concessões e Merchandising

Uma das vantagens de se atr~ir uma grande audiência para um evento é a

receita potencial advinda da venda de concessões pelo direito de se vender

produtos aos espectadores. Cada espectador é um consumidor potencial de

bebidas, comida, souvenires, programas e uma variedade de outros produtos

cujo limite é a imaginação do fornecedor.

Licenciamento é uma área do marketing esportivo que vem explodindo, com

jogadores, times,nome de eventos e logotipos aparecendo num número cada

vez maior de produtos, como camisetas, moletons, bonés, shorts,abrigos, jóias,

distintivos, "buttons" e tudo o mais que você imaginar que um consumidor

poderá comprar.
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C) "Endorsements"

Esta é outra área do marketing esportivo moderno que se nutre do interesse

geral do público em se identificar com o seu esporte favorito ou personalidade

esportiva. Um "endorsement" geralmente consiste num acordo de negócios

entre um esportista de destaque e uma empresa que acredita que a imagem

da personalidade esportiva e sua implícita aprovação irão aumentar

diretamente as vendas do produto com o qual a personalidade pode ser

claramente associada.

Indivíduos têm maiores chances de ser mais bem pagos pelo "endorsement"

do que os jogadores de um time, já que eles tendem a ser mais visíveisao

público e são inteiramente responsáveis pelo seu próprio fracasso/sucesso. Ou

seja, a associação entre um atleta e uma marca é mais direta do que entre um

time e uma marca, já que o primeiro detém uma personalidade muito mais

definida que o segundo.

Indivíduos geralmente podem vender mais equipamentos que os jogadores de

um time e podem vender espaço publicitário em sua vestimenta para

exposição corporativa.

D) Direitos de Transmissão pela TV

Sem dúvida a influência mais importante no marketing esportivo moderno tem

sido o crescimento mundial na cobertura esportiva pela TV.Sem a cobertura

da TVo gigantesco crescimento no interesse pelo esporte nunca teria ocorrido

e as várias indústriasque dependem do esporte nunca teriam se desenvolvido.

A Liga Nacional de Futebol Americano (NFL)é indiscutivelmente a líder no

mercado televisivo de esportes, com a maiores rendas provenientes dos direitos



de transmissão, maiores receitas publicitárias e mais horas de programação na

TVdo que qualquer outro esporte.

Estimativas mais recentes sugerem que as principais redes de TV transmitem

cerca de 2.000 horas de esportes anualmente, Entertainment and Sports

Programming Network (ESPN)cerca de 8.500 horas e outras redes de cabo mais

de 4.000 horas, o que perfazem um total de quase 15.000horas anualmente. TV

tornou-se o paraíso do fã de esportes.

A escala ascendente de valores pagos pelas redes de TV, entretanto, parece

estar com os dias contados. Afinal de contas, os direitos de transmissão são

apenas parte do custo de se programar esportes. Embora o esporte ofereça

um "airtime" relativamente barato em termos de custo de produção, os

anunciantes estão começando a resistir aos aumentos nos preços dos

comerciais, especiolrnente depois que pesquisas começaram a mostrar quedas

de audiência em alguns esportes.

A TVenquanto negócio está atravessando um período de grandes mudanças

na medida em que as grandes redes de TV em todo o mundo estão se

defrontando com mudanças nos hábitos dos telespectadores, custos de

produção cada vez maiores, concorrência cada vez mais acirrada tanto das

empresas de TVpor cabo ou satélite (Direct Broadcasting Satellite - OBS),como

dos novos canais comerciais onde antes só existiam canais estatais (não-

comerciais) .
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4. Características do Esporte enquanto Produto

Segundo Christine Brooks(6), o termo esporte pode ser definido como qualquer

forma de atividade física que confronta o talento de alguém contra um

oponente. Como um produto, o esporte não é diferente de qualquer outro

produto de consumo, já que ele possui tanto aspectos tangíveis (produto

principal) como intangíveis (emoções e experiências geradas pelo esporte).

A) Elementos Tangíveis:

• o tipo de esporte: futebol, basquetebol, ginástica, etc.

• os participantes (atletas, treinadores e o ambiente da competição)

• os times: Palmeiras, Banespa, etc.

• a competição (amigos, rivais,treinamentos, campeonatos locais e regionais)

B)Elementos Intagíveis:

• orgulho, vibração, satisfação e alegria de ver nosso time vencer ou de

superar seusoponentes numa competição

A partir do produto, podemos definir os mercados. Existem seis grandes

mercados consumidores de esporte, três a nível primário (consumidores

imediatos) e três a nível secundário (utilizam o esporte com algum outro

propósito).
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Mercados Primários:

• Mercado Participante: produtores do esporte (praticantes de qualquer

atividade física)

• Mercado Espectador: inclui telespectadores, torcedores que vão ao campo

de jogo, ouvintes de rádio e leitoresde mídia impressa

• Mercado Voluntário: indivíduosque gostam tanto do esporte que dedicam

quase todo o seu tempo livre ajudando o esporte a crescer üuízes,

treinadores de clínicas para crianças, auxiliaresem eventos sociais,etc.)

Mercados Secundários:

• Mercado Anunciante: o esporte tornou-se uma mídia publicitária muito

importante, uma vez que a mídia tradicional tornou-se muito cara e

"congestionada". Através do esporte, os anunciantes podem atingir um

grupo grande de pessoasde maneira maiseficiente

• O Mercado patrocinador: patrocinadores são diferentes dos anunciantes.

Anunciantes só querem um meio de fácil acesso aos espectadores.

Patrocinadores não querem apenas acesso; eles também querem se

diferenciar da concorrência através da associação da imagem da empresa

com a emoção do esporte. Elesestão comprando basicamente duas coisas:

o direito de se comunicar com seu público-alvo e o direito de usar imagens

positivasrelacionadas com esporte em seu benefício comercial

• O Mercado de Afinidade: utilização de símbolos, logos e marcas registradas

que retratem personalidades do mundo dos esportes. Tais propriedades

incluem:
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Propriedades de Popularidade: alguns esportes recebem tamanha exposição

da mídia que acabam por atingir altos graus de reconhecimento público, o

que se transforma num grande mercado para seuslogos e marcas registradas

Propriedades de Prestígio:alguns esportes podem não atrair grandes massas,

mas trazem prestígio, como o polo e o golfe, o yue acaba por valorizar os

produtos associados com estes símbolos de prestígio

Propriedades de Metamorfose: em alguns casos um famoso atleta pode

reforçar o valor de um produto caso o público transfira a sua habilidade ou

status para o produto, como no caso dos tênis "Air Jordan"

Há algumas características específicas do esporte enquanto produto que o

toma peculiar (7):

• muitas organizações esportivas competem e cooperam simultaneamente

• devido à saliência do esporte e à forte identificação pessoal que

experimentam, os consumidores de esporte se consideram "experts"

• a demanda tende a flutuar -consideravelmente, dificultando o equilíbrio

entre oferta e demanda

• produto é invariavelmente intangível, efêmero, experimental e subjetivo

• produto é simultaneamente produzido e consumido; é uma mercadoria

perecível que deve ser pré-vendida e não há inventários

• esporte é geralmente consumido publicamente, sendo que a satisfação do

consumidor é invariavelmente afetada pelo convívio social

• produto é inconsistente e imprevisível
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• homem de marketing tem pouco ou nenhum controle sobre a composição

do produto em si (por exemplo, performance do time e clima são

incontroláveis) e limitado controle sobre as extensões do produto (atividades

que possam suscitaremoções e experiências positivas)

• esporte é tanto um produto de consumo (espectador e participante) como

industrial (empresas patrocinadoras) ,

• esporte tem um apelo quase universal e permeia todas os elementos da

vida

5. Fatores Externos que Favorecem o Uso de Esportes

A utilização do esporte como veículo de marketing tem sido incentivada por

uma série de fatores externos que fogem ao controle das empresas. Visto que

este é um assunto bastante complexo e que demanda estudos mais

detalhados, irei me limitar a uma breve descrição de cada fator.

A) FatoresSociaise Governamentais

Um fator fundamental para o crescimento da utilização do patrocínio esportivo

é o incrível crescimento de interesse e participação que o esporte vem

experimentando nos E.U.A.

A quantidade e variedade de programas esportivos na N é um claro indicador

desta tendência. O advento da N a cabo ampliou tremendamente as opções

em termos de programação esportiva, particularmente com a criação das

redes que só passam esportes 24 horas por dia.
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Outro fator que aumentou o interesse por esportes em vários segmentos da

sociedade foi o crescimento dos esportes femininos, ratificado não só em

termos de maior cobertura da mídia como pelo sucessofinanceiro.

A regulamentação governamental tem sido responsável pelo envolvimento de

indústrias com o patrocínio esportivo, como prova o exemplo da indústria

fumageira e, de certa forma, a indústria de bebidas alcoólicas.

O banimento de comerciais de cigarro em rádio e TV, aprovado pelo

Congresso Americano graças à força lobbista de grupos anti-tabagistas,

empurrou a indústria para a utilização do patrocínio esportivo como forma de

manter a visibilidade, o que levou a um refinamento do uso desta ferramenta

promocional.

No caso das bebidas, apesar de anúncios de cerveja e vinho serem permitidos,

desde que monitorados, enquanto bebidas mais fortes são proibidas de

anunciar em TV, são as cervejarias e fabricantes de vinho que se utilizam do

patrocínio esportivo mais pesadamente.

As cervejarias são líderes em gastos com patrocínio esportivo, com Anheuser

Busch e Adolph Coors ocupando a 4° e 5° colocações dentre os maiores

patrocinadores, com gastos de US$ 50 milhões e US$ 12 milhões por ano,

respectivamente. (8)

A razão para tanto é clara: a audiência dos principais veículos esportivos

(basebol, futebol, basquetel, golfe e automobilismo) se constitui no principal

segmento de mercado das cervejarias, enquanto a imagem e a audiência-

alvo das bebidas mais fortes é bem mais seletiva, tanto em termos de tamanho
-- -- -- - - -- -- - - - -- --- --- ----como de renda (classesmais altas).
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B)Desenvolvimento da IndústriaEsportiva

Reconhecendo a importância do patrocínio esportivo, as organizações

esportivas trataram de se adaptar internamente de maneira a se apresentarem

ao mercado mais eficientemente como veículos de patrocínio, como é o caso

de eventos como Olímpiadas e Copa do Mundo.

A mudanca na definição do status de amador também contribuiu para o

.aumento de opções de patrocínio disponíveis.A tendência tem sido aceitar-se

contribuições empresariais para esportes amadores, na medida em que as

organizações esportivas reconhecem a necessidade prática de suporte

financeiro como forma de desenvolvimento.

C} Tendências de Mídia

Como já foi discutido anteriormente, tanto o aumento de cobertura de mídia

como o desenvolvimento das próprias empresas de comunicação tiveram um

impacto decisivo no patrocínio esportivo. As tendências dominantes neste

campo tem sido:

• expressivo crescimento da programação esportiva na mídia eletrônica e

impressa

• custos de propaganda crescentes, especialmente dos comerciais de TV

• possível diminuição na efetividade da propaganda, especialmente em TV,

devido a problemas de "congestionamento" e mudança de hábitos dos

telespectadores
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Embora a propaganda tradicional continue a ocupar uma grande parte do

orçamento de marketing esportivo das empresas, seus altos custos têm

encorajado o desenvolvimento de outras formas de patrocínio (patrocínio de

eventos, times, "endorsements", etc.). Tais opções oferecem novas maneiras

para se apresentar o nome da empresa, aumentar o reconhecimento de

marca e atingir audiências específicas. Adicionalmente, quando os eventos

são transmitidos os patrocinadores recebem "tempo no ar" sem o custo de se

pagar por tempo de propaganda "premium".

Embora patrocinadores que emprestem seu nome ao título do evento

geralmente sejam obrigados a comprar de 25% . a 50% dos comerciais

disponíveis,tal exigência praticamente garante ao patrocinador exclusividade

em sua categoria (ostipos de patrocínio serão descritos no próximo capítulo).

A televisão tem coberto uma variedade incrível de esportes, desde os mais

tradicionais até os mais exóticos. O desenvolvimento dos canais a cobo que

passam esportes 24 horas por dia também multiplicou as opções de esportes,

uma vez que elas têm que procurar uma infinidade de eventos que cubram as

24 horas de programação.

O mesmo fenômeno se repete na mídia impressa. Revistasespecializadas em

cada segmento de esporte surgem a cada dia, fazendo companhia a

publicações mais tradicionais no mercado como "Placar" e "Fluir".

Nosjornais, o caderno de esportes pode ser o fator competitivo chave para se

manter o número de leitores, já que é a segunda seção mais lida nos principais

jornais americanos. Tal número de leitores de esporte obrigou os jornais a

expandir sua cobertura esportiva.

Os homens de marketing têm enfatizado a importância da cobertura de mídia

em seus programas de patrocínio. Steve Saunders, gerente da "Coors Sports"r

atesta que "o impacto de publicidade no local do evento sobre os

espectadores e uma solida cobertura de mídia são os elementos-chave para

a Coors".
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o sucessodo patrocínio pode inclusive depender da existência de cobertura

pela N. O primeiro esforco da 7-Eleven com ciclismo em 1986 não obteve

resultados satisfatórios pela falha na tentativa de se garantir cobertura da N.

Após uma tentativa frustrada de negociação com a ABC em 1985,os direitos

de N acabaram sendo vendidos para um canal a cabo, o que proporcionou

a 7-Eleven muito menos cobertura e, consequentemente, menos publicidade.

(9)

A cobertura pela TVtem ajudado os patrocinadores a combater os problemas

de 11 clutter" (congestionamento) e de mudanças de hábito dos

telespectadores.

O congestionamento pode ser definido como o sentimento de desordem e

confusão que advém da enorme quantidade de comerciais na mídia.

Já a popularização do controle remoto se transformou no maior inimigo dos

anunciantes, uma vez que tornou a mudança de canais muito mais cômoda,

diminuindo a probabilidade do telespectador estar exposto ao intervalo

comercial ("zapping").· Outro inimigo poderoso é o vídeo-cassete, que

possibilitaa gravação. do programa, que é assistidoposteriormente, enquanto

nos intervalos comerciais o espectador utiliza o botão de "fast-foward"

("zipping").

Ou seja, com a popularização da tecnologia e o advento dos fenômenos do

"zipping" e "zapping", diminuiu-se tremendamente a probabilidade do

espectador estar exposto aos intervalos comerciais, o que favorece o

patrocínio esportivo, já que sua mensagem está sendo passada durante o

programa de uma forma menos agressiva e mais subliminar, o que torna a

venda mais suave e indireta, direcionada a um telespectador mais relaxado e

atento ao programa.
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Dl Ambiente Competitivo

Por fim, as empresas vêm aumentando o uso do patrocínio esportivo como

resposta a um ambiente de concorrência cada vez mais acirrada. Para muitas

empresas, a justificativa para o uso do patrocínio, assim como decisões sobre

propaganda, recai sobre o termo paridade competitiva, ou seja, "já que o

concorrente está fazendo, nós também temos que fazer".

A saturação do mercado ou mesmo a intensa competição pelo mesmo, o

posicionamento na curva de ciclo de vida do produto, as variações do gosto

ou da moda, a percepção do produto frente ao público consumidor, podem

causar uma diminuição ou abalo nas vendas do produto, causando danos à

organização.

Chega-se a uma fase de estagnação ou diminuição da participação de

mercado da empresa na qual ela deve deve assumir uma posição, estudar

seuspontos fracos e fortes, ameaças e oportunidades e tecer uma estratégia

para poder sobreviver e competir. Nesse momento a imagem empresarial

torna-se importante e fundamental.

Tal imagem depende de sua política de vendas, compras, recursos humanos,

relações com o mercado financeiro, governo e comunidade. Também

adicionam-se os elementos de yisualização imediata pelos consumidores, que

constituem-se em símbolos: marca, cor, grafia, meio pelos quais os produtos

circulam, etc.

Ora, em uma sociedade cada vez mais competitiva, desenvolver a imagem

frente ao público constitui-se em um fator de sobrevivência para as empresas.

Aí entra o patrocínio esportivo, considerado um meio de obter resultados a

nível de marca, conhecimento de produto e imagem empresarial.
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A maioria das organizações tem enfrentado a necessidade de

reconhecimento e aceitação de sua condição de corporação, procurando

preencher as suasresponsabilidades sociaispara melhorar sua imagem perante

a sociedade. Uma das maneiras frequentemente utilizada é o patrocínio, nas

suasmaisvariadas formas.

Benéfico para alguns anunciantes, essenovo quadro estimulou as companhias

a procurar caminhos alternativos para se comunicar com seus consumidores.

Abriu-se, assim, um mercado para novos veículos na área de comunicação

comercial.

Em eventos como os Jogos Olímpicos, por exemplo, a competição por

exclusividade no patrocínio de uma categoria de produto é brutal. DissePeter

Ueberroth, Presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Los

Angeles, a respeito da venda de patrocínio olímpico: "A maneira de se

abordar um McDonald's, por exemplo, é mencionar o nome Burger King ou

Wendy' s" (10).

Fabricantes de artigos esportivosestão particularmente cientes da competição

envolvida neste terreno. Porexemplo, é prática comum entre os fabricantes de

tênis para basquetebol fazer. contratos de exclusividade com equipes

universitáriaspara o uso de seustênis.O time recebe equipamento de graça e

geralmente o treinador recebe uma quantia substancial em dinheiro para

avalizar o contrato.

O crescimento da promoção de vendas também acaba amarrando o

patrocinador a gastos contínuos com promoção relacionadas com o esporte,

pelas oportunidades de merchandising, promoções no ponto de venda,

sorteios,promoções cooperadas, etc, que o esporte oferece.
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111 - Posicionamento do Patrocínio dentro da Literatura de Markefing

J. Definições do Termo

Surpreendentemente, o crescimento de interesse do mundo corporativo por

patrocínio não se reflete na literatura de marketing. Por estranho que possa

parecer, não existe uma definição geralmente aceita para patrocínio. Ao invés

disso, o conceito é usado livremente por diferentes organizações para

descrever uma ampla faixa de tipos e níveisde suporte.

Apoio Comercial Meenaghan (1985) (1) estudou várias definições para

patrocínio, e .descobriu que as mesmas não são consistentes. Parece que as

definições são feitas conforme a conveniência e refletem o que uma

organização específica prefere considerar como sendo patrocínio.

Porexemplo, o Conselho Esportivodo Reino Unido (1971) (1) adotou a seguinte

definição: "Patrocínio é uma doação ou pagamento em troca de alguma

facilidade ou privilégio objetivando fornecer publicidade ao doador".

Evidentemente essa definição é muito restrita, focalizando somente um dos

objetivos que uma organização patrocinadora poderia ter.

Outra definição que tentou corrigir este problema dizia: "O fornecimento de

suporte financeiro ou material para alguma atividade independente que não é

inerente ao fomento do objetivo comercial, mas da qual a companhia

patrocinadora pode razoavelmente ter a expectativa de obter alguns

benefícios comerciais". (1)

Enquanto o termo "benefícios comerciais" trata dos vários motivos que pode ter

o patrocinador, o requisito de atividade independente elimina possíveiS

patrocinadores que estão dando suporte a eventos que são extensões naturais

de sua linha de atividades.
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Exemplossão empresas de material esportivo patrocinando eventos esportivos,

fabricantes de automóveis patrocinando corridas de automóveis e hospitais

patrocinando exposições sobre a saúde.

Emseusestudos sobre patrocínio olímpico, D.Sandler e D.Shani (2) rejeitaram a

definição acima, atestando que o patrocínio pode ser melhor definido como a

"provisão de recursos (financeiro, humano e físico) por uma organização

diretamente a um evento ou atividade em troca de uma associação direta

com o mesmo. A organização provedora poderá então usar essa associação

direta para atingir tanto seusobjetivos corporativos, como de marketing ~ de

comunicação.

Por um lado, essa definição é ampla o suficiente para incluir qualquer

organização que forneça suporte a qualquer atividade, para qualquer

objetivo: por outro lado, ela estabelece um critério claro para o patrocínio: o

suporte é direto para a produção do evento, e tudo que estão recebendo em

troca é o direito de usaressaassociação para suasfinalidades.

Portanto, companhias que estão comprando tempo de propaganda durante

uma transmissão por TV e são anunciadas como sendo patrocinadoras do

programa não passarão no teste. Em primeiro lugar, seu suporte não é direto

para o evento e, em segundo, está recebendo em troca principalmente o

tempo de propaganda e, como extra, a associação com o evento.
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2. Posicionamento dentro do "Marketing Mix"

Taisdefinições, entretanto, não indicam a posição e a função do patrocínio

dentro do "marketing mix da empresa". Tem sido cada vez mais aceita a tese

de que o patrocínio se encaixa melhor dentro do composto promocional,

embora nenhuma definição inclua tal afirmação.

O patrocínio é uma ferramenta de marketing suficientemente flexível para

substituirou servir a diferentes elementos de comunicação, embora seja tão

única que é necessárioque se defina claramente seu lugar e funções.

Ou seja, dentro do "marketing mix" (produto, preço, praça, promoção e

relações públicas) podemos encaixar o patrocínio dentro do composto de

promoção, servindo de ferramenta para que se atinjam os objetivos de

propaganda, venda pessoal, promoção de vendas e publicidade.

De acordo com este posicionamento, o termo "patrocínio" pode ser definido

como a provisão de recursosde todo o tipo por uma organização para o direto

suporte de um evento (esporte ou artes) ou de interessesocial (educacional ou

ambientai), com o propósito de associar diretamente a imagem da

empresa/produto com o evento. O patrocinador usa então este

relacionamento para atingir seusobjetivos promocionais ou para facilitar e dar

suporte aos seusobjetivos globais de marketing .

.T01 definição é ampla o suficiente para incluir vários tipos de atividades,

enquanto estabelece explicitamente o posicionamento do patrocínio dentro

do composto promocional.

Na verdade, o patrocínio é um acordo profissionalentre o patrocinador e o

patrocinado para que se alcancem os objetivos claramente pré-definidos por

ambas as partes. Issoimplica numa definição, acompanhamento, controle e

mensuração dos resultados contra os objetivos traçados previamente.
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Uma vez definida a localização e o papel do patrocício dentro do "marketing

rnix" da empresa, procurarei justificar tal posicionamento através da

apresentação da maior semelhança de propósitos entre o patrocínio e a

promoção.

A promoção é um dos quatro grandes elementos do composto de marketing

da empresa. É a tentativa de se estimular as vendas pelo direcionamento de

comunicações persuasivas aos compradores, com o objetivo de criar

associações psicológicas positivas que aumentem a satisfação dos

compradores.

Segundo Ray (3), o termo "Promoção" pode ser definido como "a

coordenação de todos os esforços iniciaisde um vendedor para estabelecer

canais de informação e persuasão para se vender produtos/serviços ou

promover uma idéia".

A promoção é melhor vista como a função de comunicaçabdo-motkelihg. No

sentido mais amplo, todas as variáveisdo marketing mix estão se comunicando

com os consumidores. No entanto, a maioria da comunicação da empresa

com seu mercado se dá através de um programa promocional

cuidadosamente planejado e controlado.

Elementos do Composto Promocional

As ferramentas básicas usadas para se atingir os objetivos de comunicação

estão reunidas no chamado composto promocional.

Segundo Kotler (4), o mix de comunicações de marketing (também chamado

de mix promocional) é composto de quatro ferramentas principais:
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Al Propaganda: Qualquer forma não paga de apresentação impessoal e

promoção de idéias, produtos ou serviços por um patrocinador identificado.

Pode ser usada tanto para se construir uma imagem a longo prazo para uma

marca/corporação ou para impulsionar vendas instantaneamente. É um meio

eficiente de se atingir inúmeros compradores dispersosgeograficamente a um

baixo custo por exposição. Pode requerer um orçamento maior (TV)ou menor

(jornal).

Sua simples existência exerce um efeito positivo nas vendas, já que os

consumidores acreditam que um produto anunciado pesadamente deve

oferecer um bom valor para ele.

Seu caráter público confere uma certa legitimidade ao produto e sugere uma

oferta padrão. Permite a repetição ilimitada da mensagem e a comparação

com as mensagens da concorrência, além do uso de som, cor e movimento,

que conferem emoção à mensagem.

Emsuma, a propaganda pode:

• atingir uma larga audiência

• criar maior consciência de marca, imagem e familiaridade

• posicionar o produto

• prover informações relevantes (características, onde comprar, idéias para

utilização)

• introduzirnovos produtos
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Elaé um recurso especialmente útil quando:

• a mensagem pode serconduzida pela mídia de massa

• volume de vendas sustenta o custo

• lealdade à marca é baixa

Os pontos fracos são:

• é uma via de mão única que não permite interação com a audiência

• falta de envolvimento e de poder em atrair a atenção

• potencial para ruídos na comunicação

B) Venda Pessoal: Apresentação oral numa conversa com um ou mais

compradores em potencial com <? propósito de fechar vendas.

É a mais eficiente ferramenta para estabelecer a preferência, convicção e

ação do consumidor. Comparada com a propaganda, oferece as seguintes

vantagens:

• confrontação interpessoal: a interação é ao vivo e imediata entre as partes,

o que permite a observação das necessidades e características do

consumidor para ajustes

• cultivo do relacionamento: a venda pessoal permite todos os tipos de

relacionamento: desde a única venda até a construção de uma parceria de

longo prazo
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• resposta: o comprador se sente na obrigação de dar uma resposta imediata

ao vendedor

A venda pessoal pode:

• identificar potenciais clientes

• desenvolver soluções sob medida

• trazer feedback quanto à novas oportunidades, performance do produto,

atividades da concorrência e demanda de mercado

• lidar com os problemas dos clientes

Elaé especialmente útil quando:

• clientes querem demonstração do produto

• mídia de massa não pode conduzir a mensagem

Os pontos fracos são:

.J • alto custo

• atingir os clientes

C) Promoção de Vendas: Incentivos de curto prazo para se encorajar a

compra de um produto/serviço
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Há diversas ferramentas de promoção de vendas, como:

• embalagens e folhetos inseridosem embalagem

• espetácuios e exposições

• amostras do produto

• prêmios

• cuponagem

• concursos, sorteios e jogos

• selosou vale-brindes

• ofertas de venda e descontos

• demonstrações no ponto de venda

• mala direta

• material informativo

• exposições comerciais

• filmes

• apresentações áudio-visuais

• marketing direto

• telemarketing

Incluem-se aqui também as ações de merchandising, que compreende um

conjunto de operações efetuadas no ponto de venda para se colocar no

mercado o produto ou serviço certo, na quantidade certa, no preço certo, no

tempo certo, com o impacto visuaiadequado e na exposição correta.
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As empresas usam estas ferramentas para criar respostas mais rápidas e

incisivas, geralmente com o objetivo de curto prazo de incrementar vendas,

não servindo para construir preferência de marca a longo prazo.

Elas atraem a atenção do consumidor, provêm informações, oferecem

incentivos que possam oferecer valor e convidam o consumidor a efetuar a

transação imediatamente.

A promoção de vendas procura complementar as vendas pessoais da firma e

o trabalho de vendas em massa.

Ela pode:

• reforçar a mensagem da propaganda no ponto de venda

• estimular compra por impulso

• gerar excitação no cliente

• estimular troca de marcas

É especialmente útil:

• em mercados altamente competitivos

• em atrair atenção dentro da loja

• em compras de baixo risco

Os pontos fracos são:

• efeitos a curto prazo

• não transmite informações relevantes sobre o produto

• pode ser caro
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D) Relacões Públicas (R.P): Variedade de programas designados a melhorar,

manter ou proteger a imagem de uma empresa/produto

Pode-se incluir aqui o termo Publicidade, que refere-se aos estímulos não-

pessoais transmitidos pelos meios de comunicação na forma de notícias, ou

seja, tais materiais teoricamente não são pagos pelo patrocinador.

o R.Ppode:

• transmitir informação com mais credibilidade a um receptor mais relaxado

• criar "goodwill" no consumidor

• possibilitar a dramatização

É especialmente útil quando:

• há notícias reais e significativas sobre o produto

• é mais difícil de se criar diferenciação de marca

Ponto fraco: falta de controle sobre a mensagem
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Ciclo de Vida de Produto

A relação custo-benefício de se utilizar as ferramentas prornocionoís

dependerá do estágio do Ciclo de Vida do Produto (CVP).

Produtos e mercados têm ciclos de vida que demandam mudanças nas

estratégias de marketing. Assim como os seres humanos, cada produto é

concebido, nasce, se desenvolve e morre.

Segundo Legrain e Magain (5), seriam 5 os estágios no CVP:

AI Gestação

Aqui nasce a idéia do produto (fruto da pesquisa em um empresa e

observação das necessidades de mercado), verifica-se sua viabilidade técnica,

de mercado e de rentabilidade. É neste momento que a taxa de mortalidade

dos produtos é maiselevada, por não atenderem aos critérios descritos acima.

BI Lancamento

Nesta fase, o papel da promoção de vendas é vital, já que se deve induzirà

experimentação dos inovadores. A propaganda poderá segurar o produto

para tornar o consumidor fiel e construir consciência do produto.

As vendas são baixas, os custos são altos por consumidor, há prejuízos, os

consumidores são os inovadores (3 a 5% do mercado) e há poucos

competidores.
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C) Crescimento

o produto foi apresentado aos consumidores ~~está em plena expansão no

mercado. Aqui a importância da promoção de vendas é menor, já que a

demanda do produto é pesada.

Asvendas crescem rapidamente, os custos abaixam e os lucros e concorrentes

crescem. Os consumidores são os primeiros "adotadores" (10 a 15% do

mercado) e o objetivo é maximizar o "market share" e criar consciência de

marca e interesseatravés da mídia de massa.

D) Maturidade

Fasede máxima concorrência, pico de vendas e de lucros, caso se mantenha

o "share". Deve-se tentar diferenciar o produto e incrementar as promoções

para se encorajar a troca de marca. Os consumidores são a maioria (68%do

mercado) e os custos por consumidor são baixos.

E)Declínio

Aqui deve-se reduzir as despesas de marketing ao máximo e obter o maior

retorno possível do produto, antes que ele morra. As vendas, lucros e

concorrentes estão decrescendo. A propaganda deve ser reduzida para se

dirigir apenas aos clientes leais. Somente agora a empresa conquista os

retardatários (5a 16%do mercado).

Ou seja, no estágio de introdução a propaganda, publicidade, promoção de

vendas e vendas pessoais têm alto custo para se induzir à experimentação e

conquistar uma boa distribuição. No crescimento os investimentos são menores

r já que a propaganda boca-a-boca faz o seu serviço. Na maturidade

promoção de vendas, propaganda e venda pessoal crescem em importância

39

r&



nesta ordem. No declínio a promoção de vendas continua forte, propaganda

e publicidade diminuem e os vendedores dão ao produto o mínimo de

atenção.

A Curva de Adoção de um Novo Produto

Segundo Cobra (6), as pessoas reagem diferentemente aos apelos

promocionais de um novo produto. A chamada curva de adoção procura

caracterizar os diversos tipos de adotadores de um produto não existente

antes.

Há os consumidores inovadores que reagem positivamente às inovações, vindo

a seguiros primeirosadotadores, a maioria inicial, a maioria tardia e, por fim, os

retardatários ou não adofadores.

Os inovadores são os primeirosa adotar o produto novo. São experimentadores

por natureza, gostam de examinar até mesmo uma nova idéia e aceitam os

desafios do risco. Tendem a ser jovens, bem educados e informados, lendo

publicações técnicas de novos produtos em revistase jornais.

Os primeiros adotadores normalmente acompanham as opiniões dos líderes.

São em geral jovens com boa mobilidade, mais criativos do que os adotadores

tardios. A mídia de massaexerce boa influência sobre este grupo de pessoas.

A maioria inicial são pessoasque esperam deliberadamente que os adotadores

iniciaisse manifestem, pois não gostam de correr riscoscom novos produtos ou

serviços.Seguem, normalmente, a opinião da mídia de massa, dos vendedores

e dos líderesdos primeirosadotadores.

A maioria tardia reage às pressões sociais decorrentes das idéias reinantes

acerca do novo produto. Segue, normalmente, a opinião dos líderes e dos

adotadores iniciais. Tende a ser conservadora, reagindo às mudanças
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decorrentes de novas idéias e novos produtos. É mais influenciada por outros

adotadores tardios do que pelas fontes de informação.

Osretardatários ou não adotadores são refratários a novas idéias.Tendem a ser

idosos, menos educados e de classe sócio-econômica baixa. Reagem

lentamente aos apelos de marketing e as campanhas promocionais têm de ser

realmente vantajosas; caso contrário não comprarão um produto novo.

A identificação destes diversos públicos de adotadores é fundamental para

que a promoção de vendas acompanhe de maneira diferenciada cada um

deles.

Administração do Composto Promocional

Oselementos do mix promocional devem ser tratados no conjunto para que se

balanceiem os pontos fortes e fracos de cada um e se chegue a uma

campanha promocional eficiente.

A administração promocional envolve o processo de coordenação::los

elementos do mix promocional para que se desenvolva um programa

integrado e controlado que comunique eficientemente e atinja os objetivos de

marketing e promoção da empresa. (7)

Outra tarefa difícil é a de se definir a distribuição do orçamento de promoção

dentre os vários elementos do composto. Deve-se definir que papel cada

ferramenta terá no processo e qual a porcentagem do orçamento a ser

alocada à mesma.

A definição da estratégia de promoção dependerá de fatores como o tipo de

produto, o público-alvo, o processo de decisão do comprador, o estágio do

CVPe seuscanais de distribuição.
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o Processode Comunicação

o termo "Comunicação" tem várias definições, como a "passagem de

informação", "o intercâmbio de idéias" ou o processo de se estabelecer uma

comunhão de pensamentos entre o emissore o receptor. (8)

Segundo Engel,Warhaw e Kinnear(9), comunicação é o processo transacional

entre duas ou mais partes onde significadossão intercambiados através do uso

intencional de símbolos.

o fator comum compartilhado por todos os elementos do composto

promocional é que sua função básica é comunicar. O processo de

comunicação pode ser bastante complexo, sendo que o sucesso da

comunicação dependerá de uma série de fatores como a natureza da
- -- -- -- -- - - - - -- --- -- -- -

mensagem, sua interpretação pela audiência, o ambiente no qual ela é

recebida, a percepção da fonte pelo receptor e a mídia utilizada para

transmitira mensagem.

Um modelo básico de comunicação (10) representa os vários elementos do

processo de comunicação. Doisdeles representam os maiores participantes do

processo (o emissor e o receptor), outros dois representam as principais

ferramentas de comunicação (a mensagem e o canal), enquanto quatro

outros referem-se às funções e processos de comunicação (codificação,

decodificação, resposta e feedback). Um último elemento (ruído) refere-se à

quaisquer fatores externos ao sistema que possam interferir no processo,

atrapalhando a comunicação.



A) Fonte/Codificação

A fonte de informação da comunicação (comunicador) é a pessoa ou

organização que tem informação a compartilhar com outras pessoasou grupo

de pessoas. O processo se inicia quando a fonte escolhe palavras, símbolos,

figuras,etc. para representar a mensagem que será entregue ao receptor.

A codificação refere-se ao processo de organizar as idéias, pensamentos ou

informações numa maneira simbólica que facilite a compreensão do receptor.

Bl Mensagem

A codificação leva ao desenvolvimento de uma mensagem que contém a

informação ou significado que a fonte quer transmitir. A mensagem pode ser

verbal ou não-verbal, uma declaração oral ou escrita, ou ainda um sinal ou

uma forma simbólica. Deve ser adequada ao canal de comunicação

escolhido para transmití-Ia.

Cl Canal

Trata-se do método ou meio pelo qual a mensagem trafega do emissor ao

receptor. Oscanais podem ser de dois tipos: pessoaisou impessoais.

Os pessoais envolvem contato direto (face-a-face) com o receptor. Podem

envolver vendedores, vizinhos, amigos, familiares, colegas, etc. Os grupos de

convívio social citados representam a comunicação boca-a-boca,

frequentemente uma fonte muito poderosa de informação aos consumidores.
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Os canais impessoais não envolvem contato direto entre o emissor e o

receptor. São as chamadas mídias de massa, já que levam a mensagem a

vários indivíduos ao mesmo tempo. Há dois tipos de mídia de massa: a

eletrônica (rádio, TV, Internet) e a impressa Uornal, revista, outdoor, mala-

direta).

D) Receptor IDecodificação

E e pessoa com qual o emissor compartilha impressões ou informações,

geralmente representada pelos consumidores de um determinado segmento

visado pelo emissore que lerá, verá ou ouvirá a mensagem e a decodificará.

Decodificação é o processo de transformar e intrepretar a mensagem do

emissorde forma cognitiva, o que será fortemente influenciado pelo campo de

experiência do receptor (experiências,percepções, atitudes e valores que são

levantados nesta situação).

Para que a comunicação seja efetiva, é necessário que a codificação se

. encaixe com a decodificação, ou seja, o receptor tem que compreender e

intrepretar corretamente o que a fonte está comunicando.

E)Resposta/Feedback

O conjunto de reações que o receptor tem após receber a mensagem é

conhecido como resposta, que pode variar desde o armazenamento da

informação na memória como a ação imediata de compra. Os homens de

marketing estão interessados no "feedback", que é a parte da resposta do

receptor que é comunicada de volta ao emissor.Desta forma, o "feedback"

fecha o "Iooping" do fluxo de comunicação e provê ao emissoruma maneira

de monitorar como a mensagem está sendo decodificada e recebida.
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Talvez o aspecto mais importante neste processo seja entender o processo de

resposta do receptor que o leva a um determinado comportamento (como

comprar o produto) e como os esforços promocionais podem influenciar estas

respostas. Vários modelos foram desenvolvidos para se tentar compreender o

que leva o consumidor passar de um estágio em que ele não conhece o

produto/empresa para o comportamento de compra. Eisalguns deles:

Modelos Tradicionais de Hierarquia de Respostas

A) Modelo de AIDA

Representa os passosque o vendedor deve tomar para conduzir o consumidor

no processo de venda. Deste modo, o consumidor passará pelos estágios de

Atenção, Interesse, Desejo e Ação; Primeíroo vendedor deve atrair a atenção

do consumidor e provocar algum interesse pelo produto ou serviço. Isto pode

ser feito através do entendimento das necessidades do consumidor, mostro- os

atributos ou características do produto e enfatizar como ele se tranforma num

benefício para o consumidor. Níveis altos de interesse provavelmente criarão

desejo pelo produto. O estágio de ação envolve convencer o consumidor a

comprometer-se com a compra e fechar a venda. Para o "marketeiro", esta é

a parte mais importante e muitas vezes a mais difícil.
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Bl Modelo da Hierarquia de Efeitos

Talvezo mais conhecido dos modelos, desenvolvido por Robert Lavidge e Gary

Steiner, é um paradigma para definição e medição dos objetivos da

propaganda. Assume que há uma série sequencial de passos que o

consumidor toma da consciência inicial do produto até a compra. A premissa

deste modeio é que os efeitos da propaganda não são instantâneos, mas vão

ocorrendo num certo período de tempo, à medida que vamos avançando os

.estágios~··- _ ..--

Tomando Consciência do produto, o consumidor deve adquirir Conhecimento

através de informações sobre atributos e características. Tal conhecimento

deve levar ao Gostar (atitudes ou sentimentos positivos em relação ao

produto), que acaba conduzindo à Preferência sobre outras marcas. A

Convicção ocorre quando o consumidor forma uma intenção de compra

(convencimento de que ele deve comprar a marca). Por fim, a Compra

transforma estessentimentos e convicções em comportamento.

Cl Modelo da Inovação-Adoção

Representa os estágios pelos quais o consumidor passa no processo de adoção

de uma inovação, como um novo produto.

No estágio da Consciência ele toma conhecimento do novo produto. O

desafio é movê-lo para o Interesse,onde o consumidor vai aprender maissobre

o produto. No próximo estágio (Avaliação) ele decidirá se o novo produto

satisfazsuasnecessidades/desejos. A melhor maneira de se avaliar é através do

Experimento, induzido através de demonstrações ou amostras grátis. Depois de
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experimentar, move-se para a Adoção, caso a experiência seja positiva, ou

rejeição, caso seja negativa.

Dl Modelo do Processamentode Informações

o modelo desenvolvido por William McGuire sugere que os passos que o

consumidor passa costituem uma hierarquia de respostas. Os estágios são:

Apresentação ou Exposição da Mensagem, Atenção, Compreensão,

Aceitação, Retenção e Comportamento.

Trata-se de um modelo semelhante ao da Hierarquia de Efeitos, com a

diferença da Retenção, que refere-se à habilidade do receptor em reter parte

da informação compreendida que é aceita por ele como válida ou relevante.

Uma alta retenção é o objetivo das campanhas publicitárias, já que leva ao

comportamento de compra.

No entanto, tais modelos de resposta tradicionais foram duramente criticados,

já que não conseguem explicar os motivos que causam estas reações. Deste

modo, os pesquisadores partiram para tentar entender melhor o processo

cognitivo, ou seja, como informações externas (como a propaganda) são

tranformadas em significados ou padrões de pensamento e como estes

significadossão combinados para formar julgamentos.

O método mais utilizado para se obter tais informações é o Modelo de

RespostasCognitivas, largamente utilizado em pesquisa de propaganda. Seu

foco é determinar os tipos de processo de pensamento ou respostas

provocadas por uma mensagem publicitária e como estas respostas se

relacionam com medidas tais como as atitudes em relação à propaganda e à

marca e as intenções de compra.
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E}Modelo da Elaboração do "Gostar"

Desenvolvido por Richard Petty e John Cacioppo, trata das diferenças na

maneira na qual os consumidores respondem às mensagens persuasivas.

Segundo o modelo, há dois processos básicos em que a persuasão ocorre: a

rota central (situação de alto envolvimento) e a rota periférica (situação de

baixo envolvimento).

o grau de envolvimento dependerá de fatores como o risco percebido de se

obter resultados negativos, o risco das sanções sociaise a relação com o ego.

Na rota central o receptor é visto como um participante muito ativo e

envolvido no processo, cuja habilidade e motivação para processar a

mensagem é muito grande. Neste caso, o consumidor prestará muita atenção

ao conteúdo da mensagem e esmiuçará a mensagem, gerando um alto nível

de resposta cognitiva. A habilidade do anúncio dependerá fundamentalmente

da qualidade do apelo.

o "marketeiro" deve ativar o processo de reconhecimento de problemas do

consumidor (diferença entre o estado atual e ideal) e sugerir seu produto

como a solução para o problema. Uma vez que o consumidor tem interesse

pelo produto, deve-se descobrir qual o seu critério de avaliação (objetivo ou

subjetivo). No primeiro caso, deve-se enfatizar aspectos como preço, peso,

tamanho, etc., enquanto no segundo valores como estilo, status, aparência ,

etc. (11)

Além disso,é preciso descobrir quais as expectativas e crenças do consumidor

em relação ao produto para mudar sua avaliação e, consequentemente, seu

comportamento.
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Já na rota periferal a situação é de baixo envolvimento, ou seja, o receptor

não tem a habilidade ou motivação para processar a informação e não se

engajará num processo cognitivo detalhado. Ao invés de avaliar a informação

contida na mensagem, ele se aterá a detalhes periféricos não diretamente

relacionados à mensagem, como modelos atrativos, uso de sexo, humor,

música, paisagens hedônicas, testemunhais, celebridades de modelos em

testemunhais, etc.

o uso de celebridades, por exemplo, cria atitudes favoráveis no receptor de

baixo envolvimento devido ao seus sentimentos com relação à pessoa,

enquanto o receptor de alto envolvimento interessa-semais pela qualidade do

argumento utilizado do que pela celebridade em si. Ou seja, a execução da

mensagem toma-se maisimportante do que os próprios argumentos.

As premissas básicas da rota periférica é que, na maioria dos casos, os

consumidores não estão interessados ou envolvidos, há poucas diferenças na

qualidade das marcas e os consumidores quase não prestam atenção aos

comerciais. Neste caso, ganha importância o recurso da repetição da

menseçern poro crior familiaridade.

Resumindo,podemos afirmar que a situação de alto envolvimento demanda

informação, enquanto o baixo envolvimento requer o desenvolvimento de

atitudes positivase afeição em relação à marca.
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o Patrocínio dentro do Composto Promocional

A partir de agora, nos concentraremos em um componente do "mix" de

promoção que, apesar de pouco estudado, vem merecendo cada vez mais a

atenção dos profissionais de marketing das empresas: o patrocínio, cujas

principais características são:

• adequação para promover a consciência de uma marca ou companhia

• revitaliza, rejuvenesce e dinamiza a imagem de uma marca ou companhia

• é mais eficiente que a propaganda nos dois primeiros casos, porém menos

eficiente quando se deseja explicar as funções e características de um

produto ou para posicionar uma marca.

• os patrocínios são melhor aceitos pelo público, que os considera menos

perturbadores e intromissoresque a propaganda.

A avaliação de um programa de comunicação, porém, deve se basear na

relação custo/benefício do mesmo.

Frequentemente o patrocínio é visto como uma ferrarnE:mta_d_e_ÇOO'LUOicqção

oposta à propaganda, o que é completamente errado. Ele deve ser

considerado como uma das ferramentas de comunicação disponíveis a ser

usada dentro de um plano global de comercialização.

Na verdade, a chave para se obter sucessonuma estratégia de comunicação

é a integração. Em muitos casos patrocínio e propaganda se complementam

e devem ser usados conjuntamente.

Quando utilizado sem o suporte da comunicação convencional, o patrocínio

se mostra um total fracasso. (12)
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Já o termo "patrocínio esportivo" pode ser definido como as despesas de

marketing ou incorporação de responsabilidades que suportam atividades

esportivas e/ou atletas, com o propósito de s(:.\usar o evento, time, atleta, etc.

como um veículo que possibilite o atingimento de um ou mais objetivos de

marketing.

Qualquer empresa possui uma série de públicos com os quais ela tem que se

comunicar, tais como:

• consumidores

• funcionários

• força de vendas

• acionistas

• distribuidorese varejistas

• fornecedores

• instituiçõesfinanceiras

• tomadores de decisão na indústriae governo

• mídia

• grupos organizados

• comunidade local

o requisito básico da comunicação é a criação e manutenção de

consciência, imagem e ação.

O patrocínio geralmente se identifica mais com a definição básica de R.P

(relações públicas), como um esforço planejado para estabelecer e manter

um mútuo reconhecimento entre a organização e seu público com o objetivo

principal de adquirir e manter uma boa reputação, mas pode também se
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encaixar com a definição de propaganda (comunicação paga com o

objetivo de informar e influenciar o público), embora com um enfoque

claramente distinto.

Uma das grandes vantagens do patrocínio é a sua habilidade de ser

incorporado dentro da propaganda, R.P e promoção de vendas de uma

maneira que faz com que o efeito combinado seja muito mais poderoso do

que qualquer campanha isolada.

O patrocínio trabalha de uma maneira que cria um gancho para as demais

atividades de comunicação, através de um relacionamento com o público

alvo baseado nos seus interessese estilo de vida, através de uma abordagem

indireta que dissemina uma sériede mensagens de maneira menos óbvia.

Dado um tema comum, o patrocínio pode ser usado para se comunicar com

uma audiência específica de uma maneira relativamente não comercial,

geralmente num ambiente social de relaxamento.

o patrocínio é uma mídia tão flexível que ela pode ser usada com uma série

de diferentes propósitos,tais como:

• reforço do reconhecimento do nome da empresa e de seusprodutos

• identificação com um particular estilo de vida

• aumentar a cobertura de mídia

• entretenimento de clientes-chave (business-to-businessmarketing)

• desenvolvimento de novos produtos/mercados

• promoção de venda e merchandising

• maior motivação para os funcionários

• premiações de venda/incentivos
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• . fortalecer ocomprornetlrnento com a comunidade/grupos étnicos

• distribuição de brindes/amostra grátis

• "esvaziar" a concorrência através da diferenciação

• incrementar vendas

Janowsky (13) atesta que as empresasencaram o patrocínio esportivo como:

• uma forma de propaganda, portanto incorporada na estratégia de

marketing

• um veículo de promoção e fortalecimento da imagem corporativa

• uma maneira de se posicionar produtos e servicos diante de audiências

específicas

• um veículo para se se aumentar o reconhecimento público do nome da

empresa e de seusprodutos e serviços

As atividades de patrocínio de maior sucesso são aquelas que usam

intensivamente propaganda, promoções de venda e R.Ppara promover uma

promoção total ao redor do tema estabelecido pelo patrocínio. O mercado

estima que, para que o patrocínio tenha maiores chances de sucesso, a

empresa deva gastar cerca de 3 vezesmaisdo que ela pagou pelo patrocínio

com as demais atividades que o complementam.

De acordo com a Revista Sports, Inc.(14) o percentual do orçamento de

marketing destinado a propaganda caiu de 46%para 36%entre 1972e 1985,

enquanto o percentual destinado a promoções cresceu de 54% para 64%.

Com este comprometimento crescente em promoção, imagina-se que o

patrocínio esportivo também ganhou espaço, enquanto ferramenta de

promoção.

~53



De acordo com a International Events Group Inc. (IEG) (15), baseada em

Chicago, 4.500empresas nos E.U.Aestavam envolvidas em patrocínio em 1992,

comparada com 1.600em 1985,enquanto os gastos subiram de US$3,2 bilhões

em 1992para cerca de US$3,7 bilhões.

Já que o patrocínio de um evento é uma técnica tão refinada de

segmentação de mercado, é importante ser preciso na definição do

segmento escolhido, tanto psicograficamente como demograficamente, já

que tal definição limita os eventos a serem escolhidos àqueles que oferecerem

o melhor casamento com a sua audiência.

Depois, é fundamental saber que eventos a sua concorrência vem

patrocinando, de maneira a evitar que se crie confusão na cabeça dos

consumidores. Porúltimo, deve-se estabelecer o orçamento, lembrando que os

gastos com patrocínio deverão cobrir apenas 1/3 dos gastos totais para

garantir um suporte de marketing adequado.

Anunciantes estão tentando estabelecer vínculos de emoção com sua

audiência através do uso de esportes e "boas causas", o que lhes permite ir

além da mensagem publicitária.
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3. Alternativas de Patrocínio

Ainda segundo a IEG (16), Esportescontinuam a comandar o maior percentual

gasto com patrocínio nos E.U.A (cerca de 66%, contra 10% destinados a

Festivais, Pacotes de Entretenimento, 9% para Música Popular, 8% para

Associações relacionadas a "BoasCausas"e 7%para Artes).

Al Esportes

o comparecimento de torcedores em eventos esportivos cresceu cerca de

50%na última década (16).

O esporte tem uma imagem de competitividade e vive criando vencedores e

perdedores. Embora o esporte como uma forma de entretenimento e

relaxamento sugira imagens de saúde e condicionamento, competição,

agressividade, dedicação, etc, cada esporte tem sua própria imagem. Por ser

mais popular, o esporte é também o veículo com maior poluição visual em

termos de mensagens dos patrocinadores, o que torna a sua mensagem mais

difícil de serassimilada pela audiência.

Este excesso de demanda em relação à oferta levou a criação de novos

esportes, atividades e eventos não tão conhecidos e que não existiriamsem o

dinheiro dos patrocinadores e o esforço promocional. Tal situação· tende a

desvalorizar a mensagem do patrocinador, uma vez que os espectadores

tendem a classificar este tipo de patrocínio como pura propaganda (não

comprometida com a longevidade do esporte).

O patrocínio esportivo pode envolver eventos, times, contratos de

"endorsement" (indivíduos), ligas e a compra de espaço de mídia em
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programas esportivos. Este último caso, apesar de não poder ser definido

tecnicamente como patrocínio, como já vimos anteriormente, não pode deixar

de ser mencionado pela sua importância em termos monetários.

Gastos de propaganda, sozinhosou em combinação com outra atividades de

patrocínio, responde por 75%dos gastos totais com marketing esportivo. Sports

Marketing News (16) estima que US$4,7 bilhões.dos US$6,2 bilhões gastos em

marketing esportivo nos E.U.Aem 1986 podem ser atribuídos a propaganda no

rádio, TVe mídia impressa,sendo:

• US$2,5 bilhões em propaganda durante programas esportivos na TV (rede,

cabo ou local)

• US$1,4bilhões em propaganda nas seções de esporte dos jomais

• US$400 milhões em propaganda no rádio

• US$400 milhões em revistasde esporte

Patrocinar um indivíduo envolve os mesmos princípios de um evento. Após a

escolha do esporte ou atividade artística que melhor se enquadra em sua

audiência e imagem desejada em termos demográficos (estatísticos) e

psicográficos (estilo de vida), o patrocínio de um indivíduo irá requerer a

identificação de alguém cuja audiência pessoal e imagem pública possa ser

utilizada em seu benefício.

Patrocinar um indivíduo implica num risco maior, já que você fica a mercê da

performance individual e, mais importante, do comportamento do indivíduo

em público. Caso a personalidade que você esteja usando para promover a

sua imagem tenha um mau comportamento em público, trapaceie ou use

drogas, o estrago em sua imagem pode ser significativo.

Já no patrocínio de um time ou grupo artístico, a empresa está se baseando

menos na qualidade individual de um indivíduo, e mais no sucesso do time
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como um todo e o consequente benefício que isso traz em termos de

publicidade, o que reduz o risco consideravelmente.

A forma mais comum e míope de patrocínio de um time ocorre quando a

empresa se utiliza do clube simplesmente como um outdoor ambulante. O

ciclismo é um esporte que tradicionalmente atrai muitos patrocinadores, com

equipes corporativas internacionais mais competitivas que muitos times

nacionais.

O patrocínio de um evento ajuda a construir uma associação mais forte entre

você e o evento na mente do público. Uma vez que tal situação tenha sido

atingida, patrocínio de times ou individual pode ser utilizado para desenvolver

maiores oportunidades de exposição dentro do evento escolhido.

O veículo de marketing esportivo que tem recebido a maior atenção da mídia

ultimamente é o patrocínio de eventos. Talvez a mais glamourosa e cara forma

de patrocínio de eventos seja o "Patrocínio do Título" ou "TitleSponsorship", que

inclui:

• direito de uso do nome da empresa como parte do título do evento, como

o "Desafio Fruttare de Natação", "Free JazzFestival", "Kolynos Cup", etc.

• direito de uso do nome do evento em promoções

• melhores propriedades de arena (placas, bandeiras, sinaisrotativos, etc.)

• pacote de ingressoscomplementares para o evento

"Patrocínio Associado ou Sem- Título " dá ao patrocinador menos visibilidade e

prestígio, mas quase as mesmas propriedades de arena e oportunidades de

promoção a um preço mais baixo.
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Uma classificação mais completa das várias categorias de patrocínio pode ser

encontrada em Brooks (17). Resumidamente, estas são as características de

cada categoria de patrocínio:

Patrocinador Exclusivo:

• responsável pela totalidade do comprometimento financeiro com o evento

• tem exclusividade no uso do evento para fins promocionais (pode inclusive

ser dono do evento). Geralmente tem voz ativa na organização e

administração do evento

Patrocinador Principal:

• responsável pela maior parte do comprometimento financeiro, porém

divide os direitos de utilização do evento com outra(s) empresa(s) cujo

comprometimento financeiro foi menor

• Tem a melhor oportunidade de maximizar as oportunidades de exposição

com mínimo esforço. Pode ter voz ativa na organização e administração do

evento
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Patrocinador Secundário:

• empresas que estão provendo os menores comprometimentos financeiros,

abaixo do patrocinador principal na forma de dinheiro, produto ou serviço

geralmente tem exclusividade de patrocínio dentro de sua categoria de

produto e o produto/serviço é geralmente essencial ao evento

(equipamento de ginástica para um torneio de ginástica, cronômetros para

corridas, etc.)

Fornecedor Oficial:

- - - --- - ---

• mesmo nível do patrocinador secundário, mas os produtos não são

essenciais à competição. Dependendo da retorno financeiro para a

empresa, o preço desta categoria pode sersubstancial

• geralmente tem exclusividade de patrocínio dentro de suo categoria de

produto. Qualquer categoria de produto pode ser fornecedor oficial,

incluindo salgadinhos, refrigerantes, pizza,bronzeador, etc.

o patrocínio de eventos não somente garante que seu produto vai ser o único

em sua categoria que o torcedor vai ver dentr() do. campo de jogo, como

pode envolver também exclusividade na TV. Segundo Neal Pllson. Vice-

Presidente Executivo do CBSBroadcast Group, quando sua rede transmite um

evento que possua um "title sponsor", ela espera que o mesmo compre de 25%

a 50%dos comerciais, o que efetivamente garante a exclusividade dentro da

categoria do patrocinador na TV.



Bl Música

Perdendo apenas para os esportes em termos de popularidade, o patrocínio

de músicastalvez seja mais sofisticado em termos de aplicação de marketing.

As oportunidades neste campo vão de patrocínios de grandes turnês de

bandas a concertos pós-jogos, cerimônia do "Grammy Awards" e bailes em

clubes locais.

C) Artes

Comparado com o esporte, a arte tem uma imagem mais clara, não-

competitiva e sofisticada, geralmente associada com imagens de

relaxamento, qualidade de vida, talento criativo, energia íntima, estilo e boa
-- - - ----- ---- ---- - -----

cidadania.

A cobertura de mídia e as audiências são bem menores, porém se a empresa

estiver interessada num público mais restrito e afluente, ou num grupo pequeno

de tomadores de decisão, revendedores, força de venda ou funcionários, a

arte pode sero veículo maisadequado.

Com contribuições governamentais cada vez menores, muitas organizações de

arte decidiram oferecer benefícios mais tangíveis aos potenciais

patrocinadores. Uma vez que as audiências são mais fiéis, os custos de

comparecimento mais baixos e há menos congestionamento de

patrocinadores, "artes" se apresentam como uma opção de patrocínio

altamente atrativa.
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Dl Festivais

Há uma incrível variedade de festivais para todas as audiências e para todo o

tipo de orçamento, incluindo atividades como jozz.dança, grupos étnicos, etc.

Festivaisoferecem o benefício adicional de durarem desde um único dia até

um mês inteiro.

El BoasCausas

Especialistasda indústria prevêm que, com a recessão e o reconhecimento

crescente dos problemas sociais se dará o crescimento dos programas de

marketing relacionados a boas causas. Questões como o meio ambiente,

educação e as criancas receberão cada vez mais suporte, na medida em que

avançamos dentro da década da responsabilidade social.

Gostando ou não, as empresas se verão cada vez mais pressionadas por

acionistas e consumidores por maiores contribuições sociais e politlcos

ambientais. A imagem de "bons rapazes" faz muito bom senso em termos de

marketing.

Fl Propriedades Intelectuais

Propriedades intelectuais podem ser definidas como obras de ficção ou

realidade criadas por um autor, tendo por objetivo informar ou entreter o

espectador/leitor. Taispropriedades incluem programas de TV e rádio, filmes,

vídeo e livros.De todas as propriedades disponíveis,os programas de TVsão os

mais demandados, e portanto os mais valiosos.
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o patrocínio de um programa de TVtem a vantagem de associar a empresa

com o conteúdo editorial da emissora de TV ao invés da propaganda nela

contida. Além disso,como já foi mencionado, os telespectadores tendem a

"baixar a guarda" contra propaganda fora dos intervalos comerciais e a

aceitar maisprontamente as mensagens.

O processo envolve o pagamento de uma taxa pelos direitos de associação

com o programa, sendo que o direito de associação da empresa com o nome

do programa e o oferecimento de uma audiência e cobertura adequadas ao

público-alvo da empresa irá depender de cada fornecedor.

O patrocínio de programas esportivos já é um dos mais populares tipos de

patrocínio. Afinal de contas, você pode patrocinar a cobertura da TV de um

esporte como o futebol, por exemplo, atingir altos níveis de associação e

reconhecimento perante a audiência do esporte, sem ter que

necessariamente patrocinar um evento ou jogador e ter a preocupação de

assegurarque a TVcubra o seuevento.

Obviamente, o patrocínio de um evento oferece outras vantagens além da

cobertura da TV, mas geralmente "airtime" consiste no atributo mais

importante. Através do patrocínio do programa, você pode se dirigir

diretamente a sua audiência através da mídia maispoderosa de. todas..

Já que os anunciantes estão cada vez mais relutantes em aceitar os aumentos

nos custos dos comerciais (paralelamente com o declínio na eficiência da

propaganda na TV devido à fragmentação da audiência e à competição

crescente por uma audiência finita por outras atividades e mídias), a única

saída prática para os fornecedores de programa é usar o patrocínio como

forma de reduzir ou eliminar a compra de programas ou os custos de

produção.

Antes de se comprometer com este tipo de projeto, no entanto, rigorosas

pesquisas devem ser conduzidas a respeito da audiência e o nível de
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"branding" que será permitido em cada mercado. Mais importante ainda é se

certificar de que o programa é da maior qualidade e padrão possíveis.

Programas de N podem ser um veículo de patrocínio dos mais úteis, não só

pela direta cobertura de uma audiência específica, mas também porque ele

permite ao patrocinador construir uma campanha integrada em torno do

programa, o que irá adicionar valor ao projeto. Cópias de vídeo do programa

podem ser orerecioosonovés da mídia especializada, patrocínio do evento

pode ser incorporado para construir os laços entre o patrocinador e a

atividade e para prover oportunidades de "hospitality", livros e outras

püblicações podem ser desenvolvidas para a audiência, merchandising pode

ser vendido e a propaganda pode utilizar-se do patrocínio como tema,

frequentemente dentro e ao redor do programa.

4. Objetivos do Patrocínio Esportivo

Para facilitar o entendimento do patrocínio esportivo com um veículo de

marketing, tentarei mostrar como algumas áreas chaves do marketing

estratégico se aplicam ao mundo dos esportes. As quatro áreas a serem

exploradas são: segmentação, propaganda, R.Pe promoção de vendas.

A) Segmentação/Posicionamento

A melhor maneira de se alcançar resultados positivosem patrocínio é chegar a

um perfeito casamento entre o evento e o patrocinador, o que envolve

pesquisas a respeito das características geográficas, demográficas e
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psicográficas das audiências de participantes e espectadores de cada

esporte.

A habilidade do veículo esportivo em oferecer uma audiência desejável é fator

chave na escolha por parte do patrocinador. Uma vez definido o segmento

mais atrativo para a empresa, o homem de marketing pode usar o veículo

esportivo como a mídia perfeita para se atingir o segmento desejado.

Definição de Segmentação

Kinnear e Bemhardt (18) definem o termo "segmentação" como "o processo

de se dividir grandes mercados heterogêneos em grupos menores e

homogêneos de pessoasou empresas com necessidades similaresou respostas

parecidas às ofertas de marketing".

Uma vez que ainda não é possível oferecer soluções individualizadas de

marketing, o objetivo da segmentação é se identificar grupos similares em

características e comportamentos para se garantir um tratamento mais

personalizado.

Uma segmentação eficiente requer 3 etapas (19):

• identificação dos critérios ou bases a serem utilizados na formação dos

grupos ou segmentos de mercado que deverão reagir positivamente às

atividades promocionais da empresa. Tais segmentos deverão ter um

tamanho suficiente, potencial mensurável, ser atingíveis e ter respostas

diferenciadas aos estímulosde marketing

• seleção dos segmentos para os quais programas promocionais específicos

serão desenvolividos. A escolha deverá se basear na maior probabilidade de

lucratividade que cada segmento poderá proporcionar dada a situação

competitiva do mercado
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• desenvolvimento de uma estratégia de posicionamento competitivo para o

produto/serviço, dada a maneira como seus segmentos escolhidos

percebem seu produto relativamente à concorrência

Segundo Kotler (20), as principais bases para a segmentação para mercados

de consumo estão divididas nas seguintes variáveis:

• geográficas: incluem região, tamanho dos municípios e cidades, clima e

concentração (urbana, suburbana e rural)

• demográficas: incluem idade, sexo, tamanho da família, ciclo de vida

familiar, estado civil, renda, ocupação, nível de escolaridade, religião, raça e

nacionalidade

• psicográficas: incluem classe social, estilo de vida (metódicos, impulsivos,

intelectuais) e personalidade (compulsivo, sociável, autoritário, ambicioso)

• comportamentais: incluem ocasião da compra (normal ou especial),

benefícios procurados (qualidade, serviço, economia), stotus do usuórío (
não-usuário, ex-usuário, usuário em potencial, usuário normal), taxa de uso

(pouca, média ou muita utilização), grau de lealdade (nenhum, médio,

intenso, absoluto), estágio de aptidão (desconhece, conhece, informado,

interessado, desejoso, com intenção de comprar), atitude para com o

produto (entusiástica, positiva, indiferente, negativa, hostil)

Cobra (21) inclui ainda mais 3 variáveis:

• benefícios: incluem satisfação sensorial (prazer, aventura), status social, tipo

de reações (sensação de posse, aceitação social), durabilidade/qualidade

(expectativas de desempenho)
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• ramo de atividades: por tipo de atividade, canais de distribuição, tipo de

compradores (racional, impulso por "bola"), geográfico e tamanho do

usuário (curva ABC de clientes)

• marketing mix: por preço, grau de prestígio das marcas, tipo de promoção

oferecida, tipo de instrumento de persuasão (TV, merchandisng), tipo de

caracterização do uso do produto e tipo de canal

Uma vez definidos os segmentos, deve-se tomar a decisão quanto à seieção

dos segmentos específicos. Há 3 opções básicas:

• Markefing Indiferenciado: os segmentos são ignorados e o mesmo marketing

mix será oferecido para todos. Todos os esforços serão feitos para se construir

uma imagem de marca superior que compense as variações na demanda.

Uma alternativa seria se dirigir apenas ao maior segmento do mercado. Uma

vez que quase ninguém possuimonopólio em seu mercado, esta estratégia

indiferenciada é rara

• Markefing Diferenciado: a empresa opera com dois ou mais segmentos,

oferecendo uma estatégia específica para cada um deles, o que oferece a

vantagem da empresa se adaptar às variações de demanda, obviamente a

um custo maior

• Markefing Concentrado: o objetivo de se concentrar em um segmento

específico é estabelecer uma participação de mercado maior e focar

recursos para atingir a excelência em um mercado mais limitado. O risco da

concentração é a dependência de um único segmento, o que requer

algum tipo de diversificação.
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Definição de Posicionamento

o termo "posicionamento" tem sido definido C0'l10 "a arte e a ciência de

adequar um produto ou serviço a um ou mais segmentos do mercado de tal

forma a criar uma distinção clara dos competidores" (22).

Trata-se de uma estratégia de dar ao produto um lugar distinto no mercado,

para que ele possa atrair um segmento específico de consumidores. Pode ser

definido como a percepção que o consumidor tem de seu produto e do lugar

que o mesmo ocupa na mente do consumidor e no próprio mercado. Tal

percepção é influenciada pela imagem do produto.

Esta comunicação se dá através da própria mensagem, que explica os

benefícios que a marca traz ao consumidor, bem como a estratégia de mídia

empregada para se atingir o segmento desejado.

O termo"posicionamento" difere de "imagem", no sentido de que o primeiro

oferece um ponto de referência (usualmente a concorrência). Trata-se de um

decisão fundamental na estratégia de marketing, pois ela define a percepção

do consumidor e suasopções de compra.

Significa conquistar a mente e o coração do consumidor, provendo soluções

através da diferenciação (ato de estabelecer uma série de diferenças

consideráveis que distinguam seu produto da concorrência).

Tudo o que a empresa faz e tem um impacto na percepção do consumidor

deve ser planejado para desenvolver uma posição desejada, o que inclui não

só o produto em si e sua comunicação, mas seu nome, preço, embalagem,

etc.

67



o processo de desenvolvimento de uma estratégia de posicionamento

envolve 6 passos(23):

• identificar os concorrentes: na maioria dos casos, haverá um grupo primário

e um ou mais grupos secundários de concorrentes. Um modo de identificá-

los é determinar junto aos compradores do produto que marcas eles

consideram. Outro método é desenvolver associações de produtos com

situações de uso

• determinar como os concorrentes são percebidos e avaliados: a tarefa é

criar uma lista de associações do produto e selecionar aquelas mais

relevantes em descrever imagens de marca

• determinar. o posicionamento dos concorrentes: o método mais direto é

perguntar a uma amostra do segmento para ranquear os vários produtos

dentro das dimensões de associações de marca

• analisar os concorrentes: identicar as associações de produto percebidas

como mais importantes pelo seusegmento

• tomar as decisões de posicionamento: envolve um comprometimento com

a segmentação, uma análise econômica que considere o tamanho do

mercado e a possibilidade de penetração e a compatibilidade entre o que

o seu produto promete e entrega e a imagem proposta.
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Ainda segundo Aaker e Shansby (23), as principais estratégias de

posicionamento são asseguintes:

\

)

Por Atributo (características específicas do produto)

A mais frequente estratégia é associar o produto com um atributo,

característica ou benefício. Um novo produto pode se posicionar em relação a

um atributo que os concorrentes ignoraram. Às vezes um produto pode se

posicionar com relação a dois ou mais atributos simultaneamente. Porexemplo,

a marca "Volvo" é sinônimo de segurança.

Por Preço/Qualidade

Algumas marcas oferecem mais em termos de serviço e desempenho, sendo

que o preço mais alto acaba sendo percebido como uma garantia de maior

qualidade. Outras marcas relacionam preço baixos com "mais valor por

menos". Por exemplo, o hotel "Four Seasons" é conhecido pela qualidade de

seusserviços.

Por Uso ou Utilidade

Pode-se encontrar usos alternativos do mesmo produto em diferentes

segmentos ou se desenvolver novos mercados para o mesmo segmento.

Geralmente tal estratégia representa o segundo ou terceiro posicionamento

da marca para se expandir o mercado. Por exemplo, em alguns restaurantes o

ouro é utilizado para se temperar um prato.
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Por Usuário/Categoria de Usuário

Associa um produto com uma categoria específica de usuário.Por exemplo, o

"Quaker Oatmeal" (pronto em 90 segundos) tem apelo junto às mães que

trabalham fora de casa.

Por Classe de Produto

Pode-se associar o produto com a classe na qual ele compete ou outra classe

associada. Por exemplo, algumas marcas de margarinas se posicionam na

classe das manteigas.

Contra o Concorrente

Posicionar-secontra um produto concorrente é útil quando você se utiliza da

imagem estabelecida de um concorrente líder de mercado para provocar

uma associação com sua marca ou quando tudo o que você precisa fazer é

convencer o consumidor de que seu produto é superior ao concorrente. Por

exemplo, Salvador posicionou seu carnaval como sendo mais seguro do que o

do Rio e a "Blockbuster" adotou como estratégia montar lojas nas

proximidades da "Hobby Vídeo".
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Por Benefícios, Solução de Problemas ou Necessidcdes

Inúmerosprodutos se posicionam como soluções para problemas específicos,

como os produtos de beleza contra o envelhecimento e os produtos "diet"

contra a obesidade ou diabetes.

Por Ocasiões Específicas

Aqui se enquadram os produtos como cartões de natal, vídeos para

casamentos, flores,etc.

Por Opções Alternativas (Disassociação de Classe)

Aqui se busca disassociarum produto à classe na qual ele compete ou como

alternativa aos demais produtos de sua classe, como por exemplo o

refrigerante guaraná como alternativa ao sabor cola.

Veículos esportivos podem ser usados para criar, desenvolver ou mudar a

imagem de uma empresa ou produto. Cada modalidade esportiva está

associada com uma imagem específica.

Segundo Jack MacOonough, Vice-Presidente de "Brand Management" da

Anheuser Busch,"Eventos personalizam a imagem de uma marca; eles dão a

ela uma personalidade de um modo mais tangível do que a propaganda".

(24)
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B}Propaganda:

Como já foi mencionado, 75%dos gastos em marketing esportivo refere-se a

propagandas em programas esportivos na mídia eletrônica e impressa.

Anunciantes se utilizam da propaganda em esportes não apenas para atingir

seus objetivos de cobertura e frequência dentro de seu target market, mas

também porque o esporte oferece uma oportunidade ao anunciante de criar

mensagens memoráveis e que prendam a atenção.

De uma certa forma,' o próprio patrocínio esportivo (eventos, time,

"endorsements", etc.) funciona como um veículo de propaganda. Entretanto,

o espaço publicitário disponível no patrocínio difere da mídia tradicional, já

que ele geralmente serve de pano de fundo para o evento (cartazes, placas,

título do evento, etc.) ou está envolvido no contexto do evento, na forma do

uniforme dos jogadores ou equipamento utilizado no evento.

Por exemplo, os sinaisdentro do campo de jogo oferece a oportunidade aos

patrocinadores das câmeras de TV captarem o nome ou o logo do empresa

na medida em que elas captam a ação dentro do campo.

Especialistascalculam que cada "propriedade de arena" ou "sinalização no.

local" é captada pelas câmeras de N numa média de sete minutos para um

jogo de noventa minutos. No caso de um evento como a Copa do Mundo,

cada patrocinador tem direito a duas placas de sinalização (podendo chegar

a quatro caso se pague um extra), o que equivale a 15 minutos de exposição

'do logo de cada empresa em cada jogo. Isso representa uma audiência

potencial de 12 bilhões de pessoas mundialmente, durante o decorrer do

campeonato inteiro. (25)

Similarmente, contratos de "endorsement" com atletas podem render muitos

minutos "no ar" de graça, toda vez que o atleta aparece no vídeo utilizando o

equipamento do patrocinador. Cientes da oportunidade de associação com a
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imagem de excelência atlética, homens de marketing tranformaram a

utilização dos "outdoors ambulantes" em uma espécie de arte.

C) Relações Públicas:

o uso do veículo esportivo como uma ferramenta de R.P se assemelha à

propaganda, na medida em que ambos oferecem capacidades semelhantes

de desenvolvimento de imagem corporativa e aumentam o "awareness" da

empresa, produto ou serviço junto ao seu público-alvo.

Empresaspodem associar o patrocínio esportivo com atividades de caridade

com o objetivo de criar campanhas de R.Pmais visíveise fortalecer a imagem

corporativa e o "goodwill" da comunidade.

o valor da publicidade associada ao patrocínio esportivo tem provado ser

uma forma de promoção extremamente eficiente em termos de relação

custo-benefício: estima-se que cada US$1.000gasto em patrocínio esportivo

gera US$10.000em publicidade (de graça). (26) Artigos na mídia impressa,

cobertura da TV e esforços promocionais do organizador do evento

contribuem para aumentar o reconhecimento público do nome do

patrocinador e seu envolvimento com o evento.

A dramaticidade e popularidade do esporte o torna um veículo atrativo para

empresas em busca de publicidade. O principal apelo desta forma de

comunicação de marketing é que ela representa um meio de se receber

cobertura de graça dentro da mídia impressa e eletrônica. Segundo o diretor

da "Coors International Bicycle Classic" Michael Aisner, "é melhor estar dentro

da notícia do que no meio delas". (27)
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D} Promoção de Vendas:

o crescimento do patrocínio esportivo parece estar naturalmente ligado com

o crescimento da promoção de vendas. Como já foi visto, a proporção gasta

em promoção de vendas relativamente à propaganda cresceu de 54% em

1970para 64%em 1987.

Promoções de venda destinam-se a criar interesse imediato no consumidor e

incentivos para a compra de um produto. Quando envolvida com um evento

esportivo, a empresa tem um excitante veículo de curto prazo para gerar

interesseem suaspromoções.

As opções nesta área não têm limite. Descontos no ingresso do evento com

provo de compra de determinado produto do patrocinador, uso do verso do

ingressopara oferecer descontos na compra de determinado produto, sorteios,

brindes, posterse programas do evento dentro do ponto de venda, promoções

durante os intervalos das partidas, competições entre torcedores,

oportunidades de merchandising, etc.

Num estudo de patrocínio realizado na "New York University",descobriu-se que

os integrantes dos canais de distribuição respondem ao patrocínio oferecendo

espaços maiores e melhores nas prateleiras em cerca de metade das vezes

(28). Através de "displays" no ponto de venda, posters, sorteios e outras

promoções, pode-se obter um mehor suporte por parte do varejo.

Pelo fato de que a eficiência deste tipo de veículo pode ser diretamente

medida em termos de venda, a promoção de vendas tornou-se uma

ferramenta fundamental de marketing competitivo.

Por fim, podemos dizer que o valor de um patrocínio depende basicamente de

que maneira a empresa faz uso de todas as oportunidades que cada veículo
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oferece, o que torna a coordenação das campanhas de marketing esportivo

um fator chave para o sucessodo projeto.

Empresasinteressadas em investimentos de longo prazo e desenvolvimento de

imagem e reconhecimento públicos (geralmente os lídeies em suos respectivos

indústrias) têm feito compromissos consistentes e de longo prazo em seus

programas de patrocínio.

Gillefte e Esporte

A história de sucessodo envolvimento da Gillette com o patrocínio esportivo se

iniciou em 1910com basebol, e através dos anos a empresa tem sido um dos

líderes neste veículo de marketing. Seu tema "Cavalgada de Esportes" foi

lançado num patrocínio de rádio durante as "World Series" de 1939.

Atualmente a empresa gasta cerca de 65% (ou US$ 308 milhões) de seu

orçamento de propaganda e promoção em esportes, principalmente para

suportar sua divisão de lâminas de barbear, com mais da metade de seu

orçamento de propaganda em TVgasto em programas esportivos. (29)

O resultados de tais esforços promocionais em esporte para as vendas da

empresa são impressionantes, com algumas marcas atingindo 1/3 de seu

volume anual de vendas durante os períodos promocionais em torno dos

maiores eventos.

Sua maior ênfase está nas promoções de venda ao consumidor ligadas às suas

propriedades esportivas. Sorteios/Concursos ligados ao evento são usados para

estimular vendas, através de um mix completo de propaganda e promoção

destinada tanto ao consumidor final como ao varejista.
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A empresa trabalha o mais próximo possível dos varejistas, fornecendo tudo o

que for necessário para a promoção no ponto de venda, com os seguintes

objetivos:

• reforçar a sua imagem tanto junto ao consumidor como ao varejista

• aumentar o interesse do consumidor e, consequentemente, o tráfego na loja

• encorajar o varejista a dar suporte às suas atividades no longo termo

• conseguir os melhores displays no ponto de venda para as suas marcas

• prover os melhores incentivos para o varejista exibir suas marcas

Além disso, a empresa investe pesadamente em propagandas relacionadas às

promoções a fim de transferir a lealdade pelo esporte para a marca.

Elementos do mix de marketing esportivo devem ser usados estrategicamente

de maneira que as várias ferramentas se complementem e se auto-reforcem.

Um estudo revelou que "displays" no ponto de venda relacionados a

comerciais de TV produzem 15% mais vendas do que "displays" não

relacionados com comerciais, o que indica que resultados positivos podem ser

atingidos através da sinergia entre os vários elementos do marketing esportivo.

(30)
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De uma maneira mais ordenada, podemos classificar os principais objetivos de

um patrocinador da seguinte forma:

ObJetivosEstratégicos:

• Aumentar o reconhecimento público da empresa/produto: um dos objetivos

mais comuns do patrocínio esportivo é incrementar o reconhecimento

público da empresa perante os seusvários públicos.

• Alterar ou Reforçar a Imagem Corporativa: a escolha de um esporte com

determinados atributos pode ajudar a empresa a estabelecer a imagem que

ela deseja e que acredita que reforçará ou mudará a percepção do

público a seu respeito. Uma imagem bem solidificada minimiza os efeitos de

uma publicidade adversa, projeta a empresa como uma entidade que se

preocupa com o bem estar da comunidade e permite uma identificação

maior com seu público-alvo.

• Identificar a Empresa com Segmentos de Mercado Específicos: envolve a

escolha do esporte com o perfil mais próximo possível do público-alvo da

empresa, para que haja uma identificação de interessese estilo de vida.

• Envolver a Empresa com a Comunidade: neste contexto o patrocínio

esportivo toma a forma de R.P,com o objetivo de posicionar a empresa

como uma entidade interessada em prestar algum benefício para a

comunidade que a acolheu e influenciar autoridades locais na busca de um

maior bem-estar social.
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• Gerar "Goodwill" dentre os formadores de opinião e tomadores de decisão:

a comunidade de negócios vem se tormando cada vez mais um audiência

composta por influenciadores na tomada de decisão, o que toma

fundamental que eles tenham um posicionamento favorável aos seus

esforços promocionais.

• Desenvolver Canais de Distribuição: "hospitality" é uma maneira de estreitar

o relacionamento com os distribuidoresda empresa.

• Desenvolver Novos Segmentos de Mercado: a escolha de uma audiência

outra que não seja a de seu público-alvo atual permite que sua mensagem

chegue a novos mercados.

• Combater a Concorrência: contra-atacar ou antecipar os movimentos

estratégicos da concorrência, seja através de estratégias de diferenciação

ou de se "seguir o líder".

• Ganhar reconhecimento num Mercado Dominado por Companhias Maiores:

tal tipo de estratégia se refere ao uso legítimo do patrocínio esportivo como

forma de se adquirir reconhecimento, não devendo ser confundido com o

termo "marketing de guerrilha", cujo aspecto ético é bastante questionável.

O "ornbush marketing" ou "marketing de guerrilha" pode ser definido como

os esforços de uma organização em se associar indiretamente a um evento,

num esforço de colher os mesmos benefícios de um patrocinador oficial. O

principal objetivo é criar um mal-entendido na mente do consumidor sobre

quem é o patrocinador, e portanto obter os benefícios do fato de ser um

patrocinador ou diminuir o impacto resultante de um grande concorrente ser

o patrocinador exclusivo de um evento. O marketing de guerrilha vem
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crescendo a cada ano no mundo dos esportes, tornando-se alvo de

preocupações cada vez maiores por parte dos organizadores dos eventos

em proteger os interessesde seuspatrocinadores oficiais.

• "Hospitalidade" e Entretenimento: permite a criação de benefícios e

oporlunlâaâes únicas e dificilmente disponíveis no mercado, como viagens

ao local do evento, lugares privilegiados (camarote), festas, comes e bebes

e demais amenidades no local do evento. Tais oportunidades podem ser

oferecidas a vários públicos, como clientes, fornecedores, funcionários,

incentivo à força de vendas, autoridades, personalidades, etc.

• Criar uma Vantagem Competitiva através da exclusividade: no caso da

empresa possuirexclusividade dentro de sua categoria de produto, além de

todos os benefícios advindos do patrocinio, a empresa ainda se previne do

uso promocional do evento pela concorrência.

• Superar Restrições Legais: a indústria do tabaco encontrou no patrocínio

esportivo uma maneira eficiente e criativa de superar os problemas advindos

da proibição de se veicular diretamente propagandas de seu produto na TV.
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Objetivos Táticos:

• Adquirir Exposição de Mídia: os benefícios de mídia incluem propaganda e

publicidade relacionadas ao evento, bem como a própria transmissão do

evento pela mídia. Embora o custo do patrocínio seja menor do que a

propaganda (medido em termos de CPM, ou custo de se atingir 1000

impactos), ele não possuio mesmo propósito. (31) Caso exposição de mídia

seja um dos requisitosbásicos do patrocínio, deve-se planejar como se dará

o seu relacionamento com a mídia, especialmente TV.

O Papel da TV: Embora a maioria dos eventos não sejam cobertos pela TV,esta

é a mídia mais adequada para se atingir uma larga audiência, que é o

requerimento básico de muitos projetos.

A chave para se obter cobertura da TV é saber que ela só se interessa por

materiais de qualidade, trabalha com requerimentos muito específicos e prazos

muito apertados e geralmente terá restrições para cobrir o evento, não por

que ele seja inadequado, mas pela dificuldade em espaço na programação e

pela limitação no·tamanho e disponibilidade das equipes de reportagem.

Caso o evento em questão seja importante e atraia a TV, a sua tarefa,

enquanto patrocinador, é fazer com que o editor do programa se interesse

pelo seu patrocínio elncluo sua marca dentro da transmissão (issodentro das

regras a que o editor está sujeito).

A situação ideal é ter o seu evento coberto por um programa completo ou

uma série, o que pode acontecer no caso de um evento de popularidade já

estabelecida ou novos eventos que possam ser usados pela TV para oferecer

novas opções a uma audiência grande ou importante. Neste caso, os custos
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de produção são menores devido à curva de experiência, o que aumenta a

possibilidade de cobertura.

Programas de variedade apresentam uma bom potencial para o seu evento

na medida em que eles estão sempres precisando de matérias curtas e de

natureza diversa. Por cobrir todo o tipo de atividacJe, seu produto poderá ser

dirigido a uma audiência maisampla.

O noticiário oferece uma das mais valiosas fontes de publicidade e uma

oportunidade para você fornecer material de suporte ao evento para ser

editado junto com as entrevistas, usualmente antes do começo do evento.

O patrocinador pode também produzir a sua própria cobertura, o que pode

casar com a relutância das emissorasde TVem pagar as altas taxas pelo direito

de transmissão,o que as tornam cada vez mais ansiosasem receber material

de graça, o que lhesajuda também a diminuiro custo de programação.

Controlar sua própria cobertura tem ainda a vantagem de que você pode

usara matéria prima nos mais diversosformatos: boletim de notícias, programas

de variedade e documentários, material para outros tipos de veículo, como

cinema, vídeo, programação durante vôos aéreos, etc, ou vídeos

promocionais a serem distribuídosaos seusvários públicos.

• Incremento de Vendas/Merchandising: o objetivo final de marketing é

sempre aumentar vendas e lucratividade. O patrocínio esportivo pode

contribuir para influenciar vendas de uma maneira mais direta,

especialmente quando um dos benefícios do patrocinador é a

utilização/venda do produto durante o evento, através de concessões e

merchandising.
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5. O Papel dos Prestadores de Serviço

Uma decisão importante na utilização do patrocínio esportivo diz respeito a

quem exercerá as funções de seleção, administração e exploração do projeto,

ou seja, a empresa deve entregar tais tarefas nas mãos de intermediários ou

cuidar de tudo internamente?

Há vários tipos de agência que podem se envolver com um evento, incluindo

agências de patrocínio, agentes e administradores de eventos e atletas,

consultorias de propaganda e R.Pe agências que oferecem uma série de

serviçoscomo design, "hospitalidade", produção de eventos, monitoração de

mídia, pesquisaou produção de TV.

A decisão irá depender de fatores como sua experiência na utilização de

patrocínio, o nível de conhecimento, especialização e iniciativa de seu staff e o

tamanho dos projetos. Mesmo que a empresa opte pela utilização de

agências, é recomendável a formação de um time responsável pelo projeto,

de modo a que o mesmo aprenda através da observação, ao mesmo tempo

que a empresa retém algum controle através do monitoramento do trabalho

da agência. Caso a empresa pretenda se utilizardo patrocínio no longo prazo,

será muito melhor em termos de relação custo-benefício que a empresa

possuasua própria equipe.

Geralmente as empresas decidem o que patrocinar internamente, para então

se utilizarde especialistasem "hospitalidade", merchandising e R.P.

As agências especializadas em patrocínio variam tremendamente em termos

de experiência e serviços oferecidos: algumas vendem e dirigem o evento,

enquanto outras vendem os projetos em favor de terceiros mediante uma

comissão e oferecem serviçosde suporte ao patrocinador na administração do

projeto.
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Algumas agências não vendem projetos, preferindo trabalhar como

representante dos interesses de seus clientes patrocinadores, ou seja, tais

agências acabam funcionando como uma extensão do departamento de

marketing do patrocinador. A quantidade e o tipo de serviços prestados varia

bastante, mas geralmente pode incluir:

• definição dos objetivos do cliente

• avaliação das propostas e oportunidades de patrocínio

• negociação de contratos

• administração de projetos

• organização de eventos

• design

• "hospitalidade"

• produção de filme e vídeo

• propaganda e R.P

• relações com a mídia

• pesquisae monitoramento de resultados

o grau de especialização também varia bastante, de agências especializadas

em um único evento ou tipo de propriedade a empresas que dizem ter

conhecimento para cobrir todas as áreás~ao~ramo de -e-ntretenimento. A

escolha deverá se basear não só no tipo de serviço que a agência oferece ao

cliente, como também na reputação e estrutura da mesma.
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A melhor agência será aquela que coloca os requerimentos do cliente em

primeiro lugar: investiga os objetivos dos executivos, conversa com o

departamento de R.P,visita os distribuidores do cliente e realiza sua própria

pesquisa para compreender da melhor maneira possível as necessidades do

cliente.

Sob o ponto de vista das agências, o melhor projeto de patrocínio será aquele

no qual o cliente estiver inclinado a gastar mais, o que se reflete em maiores

comissões para a agência, mais do que compensando qualquer perda que a

agência poderá ter em permitir que seu fornecedores negociem diretamente

com o cliente, caso seja essaa sua preferência.

Hoje em dia há cerca de 2.000 empresas nos E.U.Aque se auto-denominam

firmas de marketing esportivo. Na verdade, estas empresas não prestam

serviços de consultoria, mas possuem ou representam vários eventos esportivos,

atletas, programação esportiva de TVpelos quais eles têm que pagar para ter

o direito de vender o patrocínio.

Taisempresas podem receber mais dos patrocinadores através de serviços de

consóffóríc 'que enslriorn os mesmos a utilizar de maneira mais eficiente o

produto que eles acabaram de comprar. Elastambém representam o próprio

esporte através de suas federações, ao mesmo tempo em que vendem os

esportes que elas representam para as redes de TVe anunciantes.

As principais funções das agências de marketing esportivo incluem (32):

• analizar os esforços passados, presentes e prospectivos do cliente em

marketing esportivo

• conduzir uma auditoria do programa de marketing esportivo do cliente

• conduzir estudos de viabilidade e avaliação

• recomendar oportunidades que atendam aos objetivos de marketing do

cliente
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• desenvolver programas de marketing esportivo específicos em termos de

atividades, orçamento e calendário

• negociar e contratar patrocínios esportivos para o cliente

• avaliar e medir os resultados dos investimentos do cliente em patrocínio

esportivo

• conduzir pesquisa de marketing esportivo, tanto primária como secundária

• coordenar, supervisionar ou implementar a execução das atividades

programadas

• estabelecer políticas, objetivos e estratégias corporativas para o marketing

esportivo do cliente

Já as funções das firmas de marketing esportivo são as seguintes:

• administração e representação de atletas profissionais

• planejamento financeiro para atletas e executivos corporativos

• desenvolvimento e promoção de eventos esportivos pare se vender às

empresas

• desenvolvimento, produção e venda de programação esportiva para a TV

• representação de federações e eventos esportivos para se vender

patrocínios às empresas

• licenciamento e merchandising de propriedades esportivas específicas

• aconselhamento no marketing esportivo das corporações

• negociação de contratos e obtenção de "endorsements" para atletas e

outras celebridades esportivas
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Ou seja, enquanto os principais benefícios de se contratar uma agência de

marketing esportivo se referem ao planejamento e execução de um programa

integrado de marketing esportivo, as firmas de marketing esportivo oferecem

conveniência e "one-stop"shoppping e experiência na organização e

promoção de eventos.
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IV - Quem São os Grandes Patrocinadores?

1. Introdução

Quando se trata de se pagar por esportes, as empresas carregam o fardo (1):

elas despenderam em 1992 nada menos que US$ 22 bilhões anualmente,

contra US$ 4,3 bilhões por parte dos fãs, ou seja, aproximadamente 5 vezes

mais.

Os gastos corporativos se dividem em:

• Gastos relacionados com o esporte, promoções de venda, R.P e

propriedades de arena: US$6,7 bilhões

• "Hospitality" no local do evento (camarotes e ingressos): US$6,2 bilhões

• Propaganda em rádio e TV: US$3,4 bilhões

• Propaganda gasta em jornais e revistas: US$3,3 bilhões

• Taxas de patrocínio: US$2,4 bilhões

Já os gastos dos fãs se resumem a:

• Compras de produtos relacionados ao evento/time e estacionamentos: US$

2,2 bilhões

• Receitas de bilheteria (excluídos os ingressos corporativos): US$2,' bilhões
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o patrocínio esportivo se constitui no único tipo de gasto com propaganda em

que você oferece alguma coisa em troca ao consumidor. Os gastos com

patrocínio têm crescido muito mais rápido que os gastos com propaganda,

com médias de 30%ao ano nos últimos 1OonOSCQrnparados.com taxas de um

dígito para a propaganda tradicional. Os gastos com patrocínio subiram de

US$680 milhões em 1985para US$2,5 bilhões em 1993.(1)

Segundo Lesa Ukman, da revista IEG Sponsorship Report (1), patrocinadores

podem fazer ou quebrar esportes. Tome como exemplo alguns eventos como

os triathlons, corridas de bicicleta e pólo: eles não existiriammais sem o dinheiro

dos patrocinadores. Isto não significa que os fãs se sentem exatamente gratos.

Segundo uma pesquisa feita pelo Sports Markefing Group (1) em Novembro/92,

69% dos adultos concordam com a afirmação de que muitos eventos

esportivos nõo existiriam sem patrocinadores e 81% afirmam que os mesmos

provêm recursos vitais para os atletas e times. Entretanto, 85% concordam que

os esportes estão super-comercializados nos dias de hoje.

Um outro estudo realizado pela agência de propaganda D'Arcy Masius Benton

& Bowles (1) descobriu que os jovens fãs se incomodam menos pela

comercialização, mas também estão menos inclinados a acreditar em

"endorsements" de produtos por atletas.

Outra mudança: a idéia de que os capitães das indústriasescolham o esporte

que mais lhe agrade como veículo de patrocínio. Num universo de 150eventos

esportivos pesquisados durante dois anos, houve apenas um caso em que a

justificativa foi essa (1).
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2. Maiores Setores

Os setores líderes em investimento em marketing esportivo nos E.U.Asão os

fabricantes de fumo, cerveja, refrigerante, produtos de consumo de massa,

óleos lubrificantes, serviçosfinanceiros e automóveis.

Os produtos de consumo de massasão comprados em pequenas quantidades,

o que significam enormes oportunidades para o consumidor trocar de marca e

enormes dores de cabeça para os fabricantes tentarem conquistar sua

lealdade. Para eles, o reconhecimento de marca torna-se fundamental, o que

favorece o uso do patrocínio esportivo com este objetivo. Tal situação se

repete na indústriade "fast food".

Prestadores de serviços financeiros costumam se utilizar do patrocínio de

esportes como o golfe, tênis, pólo e iatismo para se comunicar com seu "target

market": o segmento "upscale". Segundo Sylvere Piquet (2), os bancos

possuem dificuldade não só em se comunicar com seusclientes, mas também

com os líderes de opinião, utilizadores potenciais de seus serviços, os

administradores e o grande público.

Os produtores de cigarro e cerveja têm uma longa história de associação com

o esporte, especialmente os eventos que atraem as massas,já que seu típico

consumidor é o público masculino adulto, que caracteriza o estereótipo do fã

do esporte.

No caso do cigarro, historicamente as campanhas de propaganda enfatizam o

narcisismo do homem e o culto ao corpo, imagens estas associadas ao

esporte.

Produtores de equipamento esportivo geralmente concentram seus

investimentos nos contratos de "endorsement", com o objetivo de associar a

qualidade de seusprodutos com o sucessodos atietas de destaque.
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Fabricantes de produtos utilizados durante a competição, como é o caso dos

óleos lubrificantes no automobilismo, exploram sua afiliação com o esporte

para incrementar as vendas.

3. Maiores Empresas

Para patrocinadores, o mundo dos esportes oferece tantas opções como um

gigantesco "menu a la carte". Eisuma amostra do que algumas empresas têm

pago para patrocinar eventos/esportes específicos (Fonte: Intemafional Event

Group) (3):

• Coca-Cola como patrocinadora do futebol americano da NFL: US$ 250

milhões até 1997(incluídos os anúncios de TV)

• Bausch & Lomb como patrocinador do Comitê Olímpico Internacional até

1996:US$40 milhões

• Anheuser- Busch como patrocinadora do Comitê de Atlanta para os Jogos

Olímpicos de 1996- US$40 milhões

• IBMcomo "tltle sponsor"do "IBM FiestaBowl": US$4,5 milhões por três anos

• Procter & Gamble como patrocinadora do Federação de Futebol dos E.U.A:

US$2 milhões por ano

• Molson Breweries como "title sponsor" do time de corrida da Fórmula Indy:

US$1,8milhões por ano

• Miller beer como "title sponsor" da equipe americana de rodeio: US$250 mil

por ano
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As empresas se tornam patrocinadoras oficiais pagando uma taxa às ligas e

organizadores de eventos. As 10 empresas que mais investiram em patrocínio

esportivo nos E.U.Aem 1992, incluindo todos os tipos de esportes e eventos,

foram (Fonte: Intemational Event Group):

Posição Empresa Gastos (US$ MM
1 Philip M orris 90 a 95
2 Anheuser-Busch 85 a 90
3 RJRNabisco 35 a 40
4 Coca-Cola 35 a 40
5 General Motors 35a 40
6 Eastman Kodak 35 a 40
7 IBM Corpo 30 a 35
8 Pepsico 25a 30
9 Quaker Oats 25a 35
10 Crysler 20 a 25

08S: Assomas não incluem gastos com propaganda e entretenimento.

Levando-se em consideração a quantidade de esportes patrocinados, o

ranking de marcas fica da seguinte maneira:

Posição Marca N° de Esportes Patrocinados
1 Coca-Cola 17
2 Budweiser 16
3 Gatorade 16
4 USAr 16
5 ~~Delta Airlines 14
6 IBM 13
7 Pepsico 13
8 Kodak 13
9 Bud Light 12
10 Fuii 12
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Perfil de Entidades de Marketing Esportivo

A seguir, procuramos dar uma rápido perfil de algumas das entidades mais

ativas no ramo do marketing esportivo no E.U.A.:

NBA

A liga de basquete profissional vem experimentando um crescimento

internacional sem precedentes, alavancado pela popularidade e a medalha

de ouro olímpica do "Dream Team" em Barcelona, o que ajudou a liga na

ampliação de sua cobertura mundial. Emtermos domésticos, a NBAcontinua a

ser a liga esportiva profissional mais bem sucedida e uma entidade televisiva

muito lucrativa.

Anheuser- Busch

A empresa possui um dos maiores orçamentos de marketing esportivo do país,

com gastos anuais de cerca de US$400 milhões em propaganda e marketing

de suas17marcas, através do envolvimento em mais de 3.000eventos que vão

dos esportes profissionaisa programas em comunidades locais. O marketing

esportivo teve papel fundamental em ampliar a margem de liderança mundial

da empresa.

International Management Group

Com 48 escrtitórios em 21 países, trata-se da maior empresa mundial de

representação de atletas e consultoria corporativa de marketing esportivo.

Além disso, possui também a maior empresa de produção de programas

esportivos e distribuição de direitos de transmissãoesportiva pela TV no mundo

(TransWorld Infernational).
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General Mofors

Com um orçamento anual de propaganda de US$1,2 bilhões, praticamente

metade dissoé gasto em propaganda e patrocínio esportivos, principalmente

em basebol, basquete e futebol profissional e universitário. O patrocínio da

Copa do Mundo de 1994 foi seu primeiro programa global de marketing

esportivo.

Coca-Cola

Maior patrocinador em termos de quantidade de esportes (17),a empresa está

envolvida com mais de 100diferentes eventos esportivos nos mais de 185 países

em que atua, seja a nível global, como nacional e local. Sua filosofia

corporativa auto-posicionou a empresa como a maior "cheerleader" em

esportes. A empresa provê suporte financeiro para uma série de federações

esportivas ao redor do mundo e eventos que vão do iatismo e esqui à ginástica

e tênis, além de ser a maior financiadora de torneios como os Cornpeonotos

Mundiais de Basquete e Atletismo, "Tour de France" e "Wimbledon" e de estar

presente nos maiores eventos mundiais como a Copa do Mundo e Olimpíadas.

ESPN

Maior rede de cabo dos E.U.Ae uma das mais influentes, com uma cobertura

de 61,4 milhões de domicílios (66%do total). Internacionalmente, a empresa

continua experimentando o crescimento em sua distribuição iniciado em 1992:

hoje a rede chega quase a 65 milhões de domicílios em 120 países em 11

línguas diferentes. Especilizada em esportes, a empresa tem 80% de seu

controle nas mãos do grupo CapoCities/ABC.
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4. Maiores Eventos

Sem dúvida, os maiores eventos esportivos a nível mundial se resumem à Copa

do Mundo e às Olimpíadas, atraindo as maiores audiências e,

consequentemente, envolvendo os maiores valores em termos de patrocínio.

A) Copa do Mundo de 1994 CE.U.A)

O evento foi um sucesso total em todos os aspectos, com um recorde de

3.578.508ingressosvendidos para os 52 jogos (mais de um milhão acima da

última Copa na Itália) e uma audiência mundial de 32 bilhões de

telespectadores em 170países.(4)

Os 11 patrocinadores oficiais (Canon, Coca-Cola, Energizer, Fuji, General

Motors, Gillette, JVC, MasterCard, McOonald's, Philips e Snickers) pagaram

cada um cerca de US$20 milhões para ter seusnomes e logotipos expostos em

placas de publicidade em todos os 52 jogos, bem como o direito de utilizar a

Copa do Mundo em suas cornpcnhcs de propaganda em mídia eletrônica e

impressa,além das campanhas promocionais ligadas ao tema.

Ao contrário dos demais grandes eventos esportivos americanos, os jogos de

futebol são transmitidos sem comerciais durante o tempo de jogo, o que criou

uma nova categoria de patrocínio: apenas os "gold sponsors" (Canon, Coca-

Cola, GMC Truck, Mastercard e Snickers) pagaram pelo direito de revezarem

seu logo junto ao relógio que marca o tempo de jogo na parte de baixo da

tela. Os comerciais regulares foram transmitidos durante o pré-jogo, meio-

tempo e pós-jogo. (5)

Além dos patrocinadores oficiais, 8 "parceiros de marketing" (American Airlines,

Adidas, Budweiser, EOS,ITI/Sheraton, Sprint, Sun Microsystems e Upper Oeck)

pagaram US$ 7 milhões cada para se utilizar da Copa do Mundo em
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campanhas promocionais, sem exposição de mídia. (6) Taisnúmeros permitirão

à FIFAultrapassar folgadamente o lucro previsto com o evento, que era de US$

25 milhões. (7) Parte deste lucro virá da não-utilização dgtunqo _GQDtingencial

de segurança de US$15 milhões que a FIFAreservou para distúrbios causados

por "hooligans". (8)

A maioria dos patrocinadores oficiais está renovando seu comprometimento

com a Copa, com exceção da General Motors e do Mc Donald's, que

participam pela primeira vez. Segundo o diretor administrativo da ISL,empresa

de marketing esportivo responsável pelo evento, a Copa do Mundo oferece às

empresas globais a maior oportunidade publicitária mundial através de um

único evento. Os elementos mais visíveis do patrocínio são as placas

publicitárias nos gramados, sendo que as audiências de TV nos E.U.A(duas a

três vezes maiores que o projetado), acabaram funcionando como uma

espécie de bônus. (9)

Taisnúmeros de audiência comprovam o excelente negócio que as duas redes

de TVamericanas (ABC e ESPN)fizerem ao pagar ínfimos US$23 milhões pelos

direitos de transmissão do evento, enquanto os direitos internacionais

chegaram a US$275 milhões.

Pelo acordo, a ABC transmitiu 11 jogos (incluindo a final), enquanto a ESPN

transmitiu os restantes 41jogos. (10)

Para empresas interessadas em incrementar sua atividades internacionais, não

há oportunidade melhor do que se associar com um evento que traz

credibilidade e reconhecimento. Este é o caso da Sprint, que forneceu os

serviçosde comunicação nas 9 sedes da Copa, e da MasterCard, cujo objetivo

é aumentar a participação das vendas internacionais, atualmente em 20%das

receitas totais. A empresa encontrou no evento a maneira ideal de construir

"brand awareness" globalmente. Para tanto, ela gastou a maior soma em

patrocínio de sua história - US$75 milhões - em todo o tipo de campanha

promocional ligada ao evento.
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A Gillette, por exemplo, que tem sido patrocinadora da Copa do Mundo desde

1970, diz possuir várias pesquisas indicando que a confiança e interesse do

consumidor aumenta como resultado da associação da empresa com o

evento. Por se considerar uma empresa global (70%de suas vendas vêm de

fora dos E.U.A),a Gillette optou por um esporte global (o futebol). (11)

A Gillette patrocinou um pênalti de U$l milhão, enquanto FujiFilmcriou o "Fuji

FilmKidsClubs" e o McDonald's implementou o "McKicks" e o McSoccer Fest"e

está fornecendo recursos financeiros para o programa "Soccer in the Streets"

nas 9 cidades que sediaram a Copa.

A Adidas, além de ter sido o maior fornecedor de uniformes dos selecionados

(11dos 24 times), tornou-se um dos maiores envolvidos no "World Cup's Legacy

Iour". através da doação de mini-campos de futebol em pequenas

comunidades nos E.U.A.(12)

-- ----

A Coca-Cola, com um passado de quase 4 décadas de associação com o

futebol, vê dois aspectos positivos no sucesso da Copa e a participação do

time americano para o desenvolvimento do esporte no país: mais crianças

querendo jogar, e uma porção de adultos que deverão experimentar o

esporte. Com relação ao futuro envolvimento da Coca com o esporte no país,

a empresa se diz interessada em continuar seu substancial patrocínio do

futebol. (13)

Na realidade, os patrocinadores parecem ter se convencido da necessidade

de se dar suporte ao futebol após a Copa. Todo o seu comprometimento

financeiro e esforço de marketing não se compensa com um único torneio, já

que a Copa é apenas um evento de uma série na qual os patrocinadores

estão envolvidos. (14)
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8) Jogos Olímpicos

08S: As informações a seguir foram coletadas junto à Revista "Sportbil" (15)

8.1) Jogos Olímpicos de Inv.erno 1994 (Lillehammer) --------

Os jogos olímpicos de inverno se tornaram tão grandes que não se poderia

mais promovê-los no mesmo ano dos jogos olímpicos de verão, o que criou a

necessidade de intercalá-los a cada dois anos.

Os jogos de Lillehammer trouxeram receitas de cerca de US$2,5 bilhões, tendo

sido televisados para 100países (contra 86 no evento passado em Albertville), o

que gerou uma audiência cumulativa de 100 bilhões de telespectadores

(contra 8,6 bilhões).Os direitos de TV chegaram a US$350 milhões (contra US$

280 milhões em Albertville), sendo que seus 10 patrocinadores entregaram o

dobro do valor ao Comitê Organizador de Lillehammer.

8.2) Jogos Olímpicos de Verão 1996 (Atlanta)

Dois terços da população terrestre deverão assistira alguma parte dos jogos

graças à televisão. Devem ser vendidos 8 milhões de ingressospara um público

de 2 milhões de pessoas.

A receita esperada pelos organizadores dos jogos de Atlanta chega aos US$3

bilhões, sendo que o custo de colocar o evento em pé está estimado em US$

1,9 bilhões. Cerca de 50%destes custos ainda deverão ser cobertos pelas redes

de TV (antigamente o evento era quase que totalmente dependente das
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receitas de TV),com 40%vindo de patrocínios e licenciamentos/merchandising

e 10%vindo das receitas de bilheterias.

Cerca de 93%da receita gerada é repassada à Família Olímpica, com a maior

soma indo para o comitê organizador investir em infra-estrutura. Porém, uma

boa parte dos recursos é repassada às 30 federações esportivas internacionais

e aos 194Comitês Olímpicos Nacionais.

Apenas 30% destes comitês nacionais têm seu próprios patrocinadores, o que

torna os 70% restantes totalmente dependentes do repasse dos recursos

mencionados acima.

Televisão ainda é o motor que faz funcionar todo o marketing olímpico. O

princípio fundamental atrás da escolha de quem terá os direitos de transmissão

é a cobertura, e não a receita.

Os direitos de licenciamento devem ser vendidos a cerca de 100 empresas,

sendo que os produtos serão destinados a segmentos específicos de mercado,

como os afro-americanos, hispânicos e idosos. O primeiro mercado de "estilo

de vida" a ser oferecido será o "country/western".

Uma vez que 40% do custo de organização do evento será coberto por

patrocínios corporativos, cerca de 40 a 50 empresas terão direito a associações

tangíveis e visíveis com o evento. Várias idéias de promoções cooperadas

("cross-promotions") estão sendo estudadas.

Esforços estão sendo direcionados à mudança de mentalidade de algumas

empresas que encaram as Olimpíadas como um evento isolado, para o

desenvolvimento de um plano de envolvimento estratégico de multi-anos.

O relacionamento entre patrocinadores e a Família Olímpica já está mudando.

Nos Jogos de Los Angeles em 1984 a atitude basica era "grudar" os 5 anéis

olímpicos nos produtos e promovê-los. Hoje em dia, a Família Olímpica

"endossa" os patrocinadores, divulgando seu papel fundamental para o

100



movimento olímpico, através do financiamento de tecnologia, equipamentos,

serviços, pessoase conhecimento.

Por outro lado, os patrocinadores estão se tornando parceiros fundamentais

das redes de TVna cobertura dos custos de produção e direitos de transmissão.

Em Barcelona, 60% das propagandas foram compradas pelos patrocinadores

dos Jogos ou dos Comitês Olímpicos, enquanto em alguns países da Europa

este percentual foi de 100%.Por estes e outros motivos, o publico reconhece

que, sem suporte comercial, os Jogos não poderiam continuar.

Com relação à questão do "marketing de guerrilha", chamado pelos

organizadores das Olimpíadas de "parasite marketing" (muito comum neste

tipo de evento), criou-se um departamento de proteção ao patrocinador, cujo

objetivo é diminuir o número de casos em que empresas "roubam" os direitos

dos legítimos patrocinadores. Medidas legais e de R.P serão tomadas para

proteger os direitos dos patrocinadores.

A Visa International, por exemplo, decidiu ser um patrocinador T.O.P ("The

Olympic program") dos Jogos Olímpicos, uma vez que a empresa atua em

quase 200 países e tem como objetivos de marketing fortalecer sua imagem,

aumentar o lucro de seus estabelecimentos associados e demonstrar a

capacidade de seu produto.

Como estratégiá, a empresa vem se utilizando de promoções no ponto-de-

venda, propaganda em TV e mídia impressa e melhoria. na embalagem do

produto, com designs especiais para os cartões. Além disso, a empresa se

comprometeu com o patrocínio multi-anos de dois times americanos que

definem os jogos de inverno: esqui e patinação.

Para os jogos de Atlanta, a empresa aposta na sinergia de ser o cartão oficial

da cidade e o cartão oficial das Olimpíadas. Estaé uma das primeiras vezes em

que a empresa se utiliza de propaganda em "outdoors". Segundo uma

pesquisa interna, houve uma melhoria significativa em termos de atitudes entre

os consumidores que estavam a par da associação da empresa com o evento.
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Uma pesquisa da "Brandweek" chega à mesma conclusão: 3 em cada 4

famílias americanas assistem aos jogos e 4 em cada 5 telespectocores

descrevem os patrocinadores como bem sucedidos, vitais, cheios de energia e

líderes.

A empresa Sara Lee está investindo não apenas US$40 milhões no patrocínio

do evento, mas também está fazendo um compronletirllenlo adicional de US$

20 milhões em licenciamento, o que torna seu comprometimento total de US$

60 milhões o maior na história os Jogos Olímpicos.

A empresa adquiriu os direitos de todas as logomarcas olímpicas. Suas marcas

(Champion, Hanes, Hanes Her Way, Leggs, Jog Bra e Playtex são

patrocinadores dos jogos, sendo que as quatro primeiras serão licenciadas.

Para a empresa, tal evento é o veículo certo para se construir "brand equity",

especialmente para sua marca Champion, cuja performance é bem

respeitada no nordeste dos E.U.A,não sendo tão conhecida nem no resto do

país como internacionalmente. Champion vestirá tanto os atletas como os mais

de 40 mil voluntários com uma linha de 53 itens diferentes.

A marca será a principal patrocinadora do time americano de vôlei, cujo valor

como esporte aumentou com a inclusão do vôlei de praia como esporte

olímpico. Além disso,a empresa se envolverá com patinação.

Como metade das vendas da empresa vêm dos mercados internacionais e a

categoria de vestimento está restrita ao país anfitrião pelo COI, a empresa

estará patrocinando os times de Porto Rico, México e Canadá, até o momento.

Por fim, a empresa está desenvolvendo uma série de promoções no ponto--de-

venda, como coupons e a venda de merchandising com o logotipo do

evento.

Apesar se estar envolvida com o evento há 30 anos, esta será a primeira vez

que a Xerox será um dos patrocinadores mundiais da Olimpíada. Como

empresa global, suas prioridades (satisfação do consumidor e dos funcionários,

market share e lucratividade) se encaixaram no programa de patrocínio TOP3
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(pacote olímpico que inclui as 3 próximas Olimpíadas (Atlanta 1996, Nagano

1998e Sydney 2000).

Foram distribuídos catálogos com merchandising dos Jogos Olímpicos para

todos os funcionários, sendo que eles podem ganhar produtos deste catálogo,

dependendo de suas performances.

Outros eventos relacionados em que a Xerox tem se envolvido incluem o

Festival Olímpico Americano, os Jogos Pan Americanos e os Jogos Asiáticos.

Uma média de mil clientes comparecem ao festival, no qual a empresa tem

significativa sinalização, concursos de venda e vários funcionários atuando

como voluntários. Os empregados pagam de seu próprio bolso para carregar a

tocha olímpica, enquanto a empresa compra 50 lugares para o seu programa

"Special Olympic Kids".
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v -Mensuração dos Resultados

Na era do "dowsizing" e da diminuição das margens de lucro, a necessidade

de provar o efeito do patrocínio de um evento em termos de vendas

demanda um nível sem precedentes de mensuração e contabilidade.

Asempresas se utilizam do patrocínio esportivo como uma ferramenta para se

atingir os objetivos de marketing. Mas, em que grau o marketing esportivo

contribui para o atingimento de tais objetivos? Como as empresas avaliam a

eficiência do veículo de marketing esportivo?

Pode ser difícil de se mensurar o benefício direto do marketing esportivo nas

vendas, uma vez que muitas outras variáveis estarão influenciando no

resultado. Assimcomo no caso da propaganda, a mensuração do patrocínio

esportivo se baseia em resultados mais subjetivos, como o aumento de

"awareness" ou reconhecimento do nome. Outras formas de mensuração

associam as vendas resultantes de promoções relacionados com o evento

com o volume total de vendas.

A melhor opção para se avaliar os resultados de um evento consiste numa

pesquisa composta de três fases: antes, durante e depois do evento. Uma

comparação dos resultados com os objetivos traçados previamente indicará

com precisão as possíveisáreas que precisam sermelhor trabalhadas.

Uma das formas de se chegar a resultados é através da pesquisa de mudança

de "awareness" e/ou de imagem e de predisposição à compra de seu

produto. Outro pesquisa interessante consiste na comparação entre o

reconhecimento e "recall" de seu evento em comparação com eventos

semelhantes patrocinados pela concorrência.

Algumas empresas costumam fornecer o CPM (custo de se atingir mil impactos)

de cobertura do evento, tanto antes do evento (como um guia para "pricing")
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como depois (como medida da relação custo-benefício em relação às demais

mídias).

Apesar de fornecer uma referência de valor da mídia em termos de cobertura,

o CPM não lhe dá a mínima pista em termos do impacto do evento, ou a sua

habilidade em influenciar as atitudes do público-alvo. Por este motivo, a real

avaliação de custo-benefício deve comparar a habilidade do patrocínio em

atingir seusobjetivos com o custo de se atingir os mesmos objetivos (caso seja

possível) através de outras ferramentas de comunicação.

Um simples "check list" (1) pode ajudar a verificar se os objetivos traçados

foram atingidos. Algumas das perguntas básicas incluem:

• Nós vimos o evento crescer?

• Os organizadores entregaram aquilo que foi prometido?

• Os índices de audiência foram os esperados?

• Os varejistas deram suporte aos nossosesforços?

• O evento atraiu bastante publicidade?

• Nossacúpula administrativa se envolveu com o evento?

• Nossasvendas cresceram?

• Nós fizemos novos contatos e solidificamos novos contratos?

• Nós deixamos uma impressão corporativa consistente com nossa missão?

• Nossasunidades de negócio demonstraram interesse em investir no evento

novamente?

Um fator crítico para avaliar o sucesso da associação entre o MasterCard

International com a Copa do Mundo de 94, por exemplo, é a habilidade do

patrocínio em alavancar uma massiva aliança de marketing entre a empresa e
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seuscomerciantes no ponto de venda. Além disso,pesquisasde atitude pré e

pós-evento, análise de mídia e de vendas ajudam na mensuração de

resultados. (2)

Segundo o Relatório Anual da MasterCard International em 1993, a aliança

entre a empresa e seus comerciantes provou ser um elemento de unificação

global, uma vez que seus membros em cada região do globo se utilizaram

destas promoções como suporte para seusesforços individuais de marketing.

Uma agressiva campanha de propaganda aumentou a exposição global da

família de marcas, tendo sido adaptada para cada região. Como suporte para

seusesforços, foi lançada uma campanha global de propagar Ida ter Ido Pelé,

o jogador de futebol mais famoso do mundo e porta-voz oficial da empresa

para a Copa do Mundo, como protagonista.

Para encorajar as atividades de marketing relacionadas com a Copa do

Mundo, a empresa criou um plano de ação composto de quatro

componentes: sorteios de prêmios, mala-direta oferecendo merchandise da

Copa do Mundo, um programa "MasterValues" para ser distribuído a donos de

cartão fora dos E.U.Ae uma ampla gama de materiais de ponto-de-venda. (3)

Uma vez que o uso do esporte como veículo promocional é relativamente

novo, existe pouca pesquisa acadêmica sobre o assunto. Entretanto, alguns

estudos indicam que o patrocínio esportivo traz de fato resultados positivos.

Uma pesquisa de 1984 feita pela revista "Advertising Age" constatou que um

terço dos consumidores estariam mais inclinados a comprar um produto caso

ele estivesserelacionado ao Jogos Olímpicos. (4)

Em outro estudo sobre patrocínio de eventos conduzido em 1986 pela "New

York University",quando perguntados se o patrocínio de um evento os deixaria

mais inclinados a comprar o produto da empresa patrocinadora, 53% dos

entrevistados responderam afirmativamente. Em média, os respondentes foram

capazes de identificar corretamente 43%dos principais patrocinadores de doze

eventos em sua região ou que eles tiveram acesso pela televisão.
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o mesmo estudo entrevistou os membros dos canais de distribuição

(especialmente cadeias de supermercado) a respeito de suas percepções

sobre a eficiência dos patrocínios. A escolha da amostra se baseou na

importância dos supermercados na distribuição e "display" de uma variedade

de ítens associados com eventos, além da sua estreita proximidade com os

consumidores, o que permite que se tenha um retrato da resposta dos

consumidores às diferentes promoções. Além disso,seu poder em premiar ou

punir um cliente através do espaço de prateleira contribui para o sucesso de

um patrocínio.

Assim como no caso dos consumidores, os resultados foram positivos. Os

membros dos canais de distribuição atestaram que patrocínios comunicam

mensagens positivasao consumidor (53%concordaram), são mais efetivos que

propaganda (75%concordaram) e aumentam as vendas (54%concordaram).

51% confirmaram que o patrocínio aumenta a predisposição do consumidor

con Iprar o produto do patrocinador. (5)

Embora animadores, tais resultados baseiam-se em percepções ao invés de

dados quantitativos de vendas. Transformaressaspercepções em números já é

mais difícil. Muitos executivos se contentam com o vago reconhecimento que

a imagem foi fortalecida.

Avaliações de eficiência variam de empresa para empresa. O estudo de

Gardner e Shuman (5) atesta que 35%dos patrocinadores usam "market share"

dos dados de venda para tal mensuração, enquanto 17%usam pesquisas de

audiência. Contribuindo para a ambiguidade geral dos efeitos do patrocínio,

47% não medem os resultados de maneira alguma. As conclusões gerais da

pesquisa são de que tanto consumidores como varejistas e patrocinadores

acreditam que o patrocínio resolve, mas poucos dados mensuráveis

comprovam esta afirmação.

Algumas empresas atribuem diretamente ao patrocínio aumento de vendas;

Firmasque pagaram altos valores em contratos de "endorsement" com o ex-
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jogador de tênis Bjorn Borg estão convencidas do valor de sua identificação

com seus produtos. As vendas da Fila subiram de US$25 milhões para US$53

milhões durante os três últimos anos de seu primeiro contrato, enquanto as

vendas de raquetes Donnay quadruplicaram em seuscinco anos com Borg (6).

Entretanto, não foi publicado como se determinou esta correlação entre

patrocínio e vendas.

Algumas empresas preferem medir os resultados mais tangíveis dos esforços de

promoção de vendas (sorteios, concursos, cupons, etc.) associados com seus

patrocínios esportivos.

Fontesda Procter & Gamble atestam que, no primeiro ano em que a empresa

se associou com "NASCAR-Winston Cup" (corrida de "stock cars"), suasvendas

cresceram o dobro do planejado, o que fez com que a empresa expandisse o

programa. (7)

Como já foi mencionado, a Gillette se utiliza de pesada propaganda e

promoções de venda associadas ao evento para obter resultados ao nível do

varejo. Algumas de suas marcas vendem 33% de seu volume anual de vendas

durante os 45 a 60 dias em que duram as promoções esportivas. (8)

Em contraste, algumas empresas se contentam com vagas avaliações como

aumento de publicidade, reforço de imagem e promoção de "goodwill".

AT&Tpesquisou os resultados de seu patrocíniO do "Revezamento da Tocha

Olímpica de 1984". Tal pesquisa mostrou que todo o cliente potencial dos

serviços telefônicos de longa distância estavam a par do revezamento,

metade estava a par de que a empresa tinha patrocinado o evento, e existia

uma "forte correlação" entre os que tinham reconhecido a empresa como

patrocinadora e aqueles que estavam inclinados a escolhê-Ia. (9)

Alguns mencionam o maior vínculo entre a marca e os varejistas, funcionários e

clientes que se identificam com a causa que a empresa está defendendo.

Outros dizem que os varejistas estão muito mais dispostos a adotar promoções

de produtos ligados a alguma causa. (9)
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Algumas empresas tentam medir o valor da publicidade através de um sistema

de "rastreamento de impressões", no qual se mede a quantidade de

publicidade (exposições na mídia impressa e eletrônica) que o nome ou

logotipo do patrocinador arrebatou. Esta informação é então convertida em

termos de valor de mercado desta publicidade, ou seja, quanto a empresa

teria que gastar para atingir tal nível de exposição.

A Volvo, por exemplo, atesta que os US$3 milhões gastos em patrocínio de

tênis em 1986 gerou aproximadamente 1,4 bilhões de impressões, o que

equivaleria a US$18 milhões em propaganda. (10) Asestimativas médias deste

sistema de rastreamento de impressõessão de que cada US$1000 gastos em

patrocínio de eventos gera US$10.000em publicidade. (11)

No entanto, o valor intangível da publicidade associada com patrocínio é

elogiada pelos "marketeiros" maispelo seu valor qualitativo.

Algumas empresas abandonam o patrocínio quando não há nenhuma

jusficativa concreta para o seu uso. Problemas como os altos custos, a

confusão da audiência em identificar o patrocinador, a natureza imprevisível

de atletas e eventos e o crescente congestionamento no mercado, na

medida em que cada vez mais empresos se utilizam do esporte como veículo,

podem prejudicar a eficiência do patrocínio.

Ao contrário da propaganda, o evento esportivo foge ao controle do

patrocinador. Fatores como chuva, quebra de um carro na primeira volta e

personalidades voláteis de atletas que embaraçam o patrocinador, gerando

publicidade negativa ao invés de reforço de imagem, caracterizam a

imprevisibilidade do esporte.

De maneira geral, mais pesquisas se fazem necessárias para se medir a

eficiência do patrocínio. Vários fatores poderão estar influindo no grau de

eficiência, como o tipo de empresa patrocinadora, tipo de produto, fatores

regionais/geográficos, características da audiência, tipo de veículo esportivo,

combinação dos elementos promocionais usados,etc.
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As empresas não são as únicas beneficiadas pelo patrocínio. A oportunidade

de se garantir financeiramente através do esporte têm incentivado os atletas a

treinar cada vez mais, possibilitando que eles se dediquem ao esporte em

tempo integral, sem precisar recorrer a um trabalho externo como fonte

principal de renda. Os fãs também se beneficiam da oportunidade de assistira

eventos de qualidade cada vez maior, graças ao patrocínio.

A ansiedade com a qual as empresas procuram o patrocínio, assim como os

depoimentos positivos dos patrocinadores tendem a confirmar a efetividade

desta ferramenta de marketing. Na medida em que este campo se

desenvolve, evidências mais detalhadas e conclusivas deverão aparecer.
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VI - "Cases" de Marketing Esportivo

1. Introdução

É fundamental o conceito de que, investindo no esporte, pode-se ajudar no

desenvolvimento do jovem. Tal conceito ainda é pouco difundido no país, o

que faz com que os esportes mais patrocinados sejam 0$ esportes profissionais,

enquanto esportes que não possuem audiência massiva ficam restritos ao

investimento governamental ou a clubes privados. Como consequência disso,

temos um baixo índice de medalhas em esportes amadores como ginástica

olímpica e atletismo, esportes essesque a iniciativa privada não tem interesse

em patrocinar, devido à baixa audiência.

Em contraste, nos E.U.Aos times não só são profissionais,como são franquias

adquiridas por empresas/indivíduos que os gerem seguindo os princípios de

qualquer entidade privada, ou seja,visando o lucro.

Gresenberg (1) traça um panorama da popularização do esporte no Brasil,

ressaltando os motivos que levam as empresas a investirneste negócio.

Segundo a autora, maiores somas deveriam ser investidas no esporte, visto que

esta é uma maneira saudável, não violenta (tirando o caso de alguns

torcedores mais fanáticos) de entretenimento. Principalmente no que diz

respeito à formação do jovem, o esporte pode contribuir para a integração na

sociedade de menores carentes, que podem ter uma chance de ascensão

social via esporte. Além do mais, o esporte pode ser considerado um

investimento para incrementar ou manter a saúde do cidadão. Este também

deveria ser um fator considerado pelo governo na hora dos investimentos, pois

um povo saudável necessita de menos cuidados médicos e menos recursos na

área de saúde ..
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um povo saudável necessita de menos cuidados médicos e menos recursosna

área de saúde.

É necessário, porém, que outros setores da sociedade, além do governo,

funcionem como financiadores das atividades esportivas. Neste contexto

entram as empresas privadas, públicas ou sem fins lucrativos que buscam

notoriedade através do patrocínio esportivo, assim como mecenas que

patrocinam o esporte sem interessescomerciais, apenas por afinidade com o

mesmo.

A prática esportiva e o acompanhamento do esporte estão vinculados à

compreensão das suas regras, o que torna obrigatória sua divulgação, tanto

pela mídia como pela empresa, especialmente no caso de esportes novos ou

de número de participantes reduzidos. Se a compreensão for acessível, o

número de adeptos e torcedores tende a aumentar.

Existem duas maneiras pelas quais a empresa pode utilizar o patrocínio

esportivo como forma de comunicação: enfatizar o papel social por ela

desempenhado ao investir no esporte (por exemplo, financiando programas

esportivos para os próprios funcionários), ou dar notoriedade a um produto,

marca ou à imagem institucional da empresa.

A empresa que está interessada em uma identificação a nível social não deve

estar preocupada somente com os resultados obtidos pelo clube ou atleta

patrocinado, massimcom a manutenção e divulgação do programa ao maior

número possívelde participantes.

Outro exame que deve ser feito pelo patrocinador na hora do investimento,

escolhido o esporte, é a verificação das condições gerais dos clubes, grau de

profissionalização na gestão administrativa, bem como o histórico do mesmo.

Clubes de maior torcida geralmente possuem mais tradição e melhores

resultados.
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No Brasilo esporte mais seguido e praticado ainda é o futebol. Além de um

passado de grandes conquistas, vários são os motivos para que esta situação

se mantenha: razões.de ordem econômica, já que não há necessidade de

aquisição de equipamentos esportivos (uma bola e um campo bastam) e

sócio-culturais, que associam samba e futebol como as formas mais típicas de

lazerda população brasileira.

Porém, esta situação já vem se revertendo, devido principalmente à iniciativa

privada, seja através das empresas ou dos meios de comunicação.

A televisão, principalmente, foi a responsável pela ascensão de muitos esportes

como o automobilismo, vôlei, basquete, natação, iatismo, judô, hipismo e

outros. Além disso,os canais se especializam pela cobertura de eventos como

os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, investindo em técnicas avançadas,

além de manter equipes especializadas para a cobertura dentro e fora dos

jogos.

Atualmente quatro modalidades esportivas concentram a maior parte dos

investimentos da iniciativa privada: futebol e voleibol, cuja procura cresceu em

função do bom desempenho geral dos clubes e Seleção Brasileira;o basquete,

cujo potencial de crescimento tem sido comprometido pelo desempenho

irregular dos atletas e clubes nacionais; a natação, que vem obtendo

resultados expressivose o tênis, por sua audiência maisqualificada.

Como modalidades emergentes podemos citar o rodeio, que movimenta

grande contingente de público nas 660 festas anuais de peão de boiadeiro, e

'o surfe, modalidade em que o Brasil vem conquistando competitividade

internacional, representado por um milhão de praticantes e seis atletas

participando da última final da WCT(principal torneio mundial). (2)

Segundo Fernando Von Oertzen, diretor de marketing da Koch Tavares,o Brasil

acompanha a moda mundial até no meio esportivo. Aqui, os eventos levam

em média quatro anos para alcançarem sua maturação e tem de estar

calçados por uma programação técnica, respaldo de mídia e público. Para
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ele, modalidades como triathlon, golfe, ciclismo e maratona têm grande

potencial de crescimento no país. Conforme conquistam o grande público,

ganham também os esforços dos anunciantes. (2)

Hoje em dia, além dos canais por assinatura especializados em esporte, como

o SPORTVna Globosat Uointventure entre a Globo e a Bandeirantes) e a ESPN

na TVA (Grupo Abril) e Globosat, que ainda se encontram na fase de

introdução no seu ciclo de vida, com uma base de assinantes ínfima, temos

uma canal aberto com a maioria de sua programação dedicada ao esporte

(Bandeirantes).

Através do comando de Luciano do Valle, responsável pela divisão esportiva

da emissorae pela organização de vários eventos esportivos a nível nacional e

internacional, esportes antes inacessíveisao público brasileiro se popularizaram,

como o basquete da NBA,futebol americano, o boxe mundial, a fórmula Indy,

dentre outros. A ascenção de Luciano do Valle se deu no início da década de

80 com o sucessodo vôlei masculino e do pugilista Adílson "Maguila" Rodrigues,

cuja repercussão mundial facilitou o contato e o interesse dos brasileiros por

outros esportes que não o futebol.

Outras tendências, como a onda do culto ao corpo e à saúde física fizeram

com que esportes como aeróbica, natação e musculação adquirissem cada

vez mais adeptos, movimentando um enorme mercado de produtos, seja nos

ramos de alimentícios, vestuário ou mesmo medicina esportiva.

Segundo pesquisa da "Interscience" (3), estima-se que 3 milhões de brasileiros

praticam aeróbica, 300 mil paulistanos frequentam escolas de natação e 10 mil

praticam squash. O mercado de tênis esportivos cresce 15%anualmente, com

cerca de 12 milhões de pares vendidos em 1991.O mercado de produtos diet

conta com uma gama de 240 alimentos movimentando US$300 milhões ao

ano. Cerca de 13% da população economicamente ativa está disposta a

comprar produtos que melhorem sua qualidade de vida e 95%estão atentos à

essa tendência. A mesma pesquisa revela ainda que 11% da classe média
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paulistana está disposta a comprar uma bicicleta e também tem

preocupações ecológicas, o que estimula o desenvolvimento de esportes que

tentam aliar o meio ambiente com a formaffsica e-diversõo. como o "hiking",

"trekklnç':e "rnountoln bike".

A nível nacional, a natação aparece como grande oportunidade porque é o

esporte que tem o segundo maior número de atletas inscritosno Brasil.

Osesportes de maior público são: o futebol, com 37%das preferências, seguido

do vôlei, basquete, natação e corrida de cavalo. Já os esportes mais vistos

pela TVsão: futebol, vôlei, F1,natação e basquete.

Asatitudes do público em geral perante o patrocínio é extremamente positiva,

sobretudo junto aos jovens: 71% acham que o patrocínio dá seriedade à marca

(73%entre os jovens), 64% gostam e recomendam a marca do patrocinador

(67% entre os jovens), 62% sentem confiança em comprar um produto que

patrocina (74% entre os jovens) e 58% gostam de vestir uma camiseta que

tenha patrocinador (75%entre osjovens).

Nos últimos tempos o Marketing Esportivo vem adquirindo grande importância

em nosso país, por meio do patrocínio de vários esportes profissionais ou

amadores, por empresas de grande porte. Mas pode-se afirmar que estamos

ainda no início de uma nova era do Marketing Esportivo no Brasil, que

propiciará benefícios tanto para as empresas patrocinadoras quanto para o

próprio esporte brasileiro.

A apresentação de três "cases" brasileirosde sucesso (dois com o vôlei e um

com o futebol) demonstra toda a potencialidade de retorno que o uso desta

ferramenta proporciona quando o assunto é abordado de maneira profissional

e serve de exemplo para que outras empresas optem pelo esporte como

veículo de marketing.

Ao mesmo tempo, os "cases" demonstram a versatilidade do marketing

esportivo, que no caso da Parmalat vem sendo utilizado com fins

essencialmente institucionais, enquanto o Leite Moça e o Banco do Brasilvem
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conseguindo aliar o rejuvenescimento da marca com o incremento no volume

de vendas.

lei Zico: A precursora do Movimento (4)

o primeiro passo para se aproveitar as oportunidades que o Marketing Esportivo

oferece é entender a "Lei lico".

Arthur Antunes Coimbra, o lico, foi o grande responsável pOi estülei. Entre

outras colsas,_elo permite que um clube esportivo seja administrado por uma

empresa comercial, com fins eminentemente esportivos.

A Lei lico permite a associação entre clubes e empresas e até mesmo que um

clube se torne empresa. De acordo com tal lei, um clube entrega o seu

departamento de futebol a uma empresa para que ela possa administrá-lo,

sendo que todos os recursos advindos dessa administração têm de ser

reinvestidos no próprio departamento.

Outra situação possível hoje é a transformação do clube em empresa, para

poder auferir lucros em determinadas atividades ligadas ao esporte, desde que

esseslucros sejam reinvestidos nesseesporte.

Como exemplos podemos citar o caso do bingo, que pelo menos na teoria

deveria ser uma fonte alternativa de recursos para os clubes, e dos "cartões de

afinidade", que são cartões de crédito com a chancela de um clube, no qual

uma parte da anuidade paga pelo portador do cartão e, em alguns casos,

uma porcentagem da receita mensal são destinadas ao clube patrocinador.

Mais recentemente, começaram a surgir no mercado produtos de consumo

com a marca de clubes, desde as mais óbvias, como bonés e camisetas, até

artigos de vestuário, higiene pessoal, acessórios para autos, material esportivo,

etc.
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Outra opção prevista pela Lei Zico é adquirir ações dentro de um determinado

departamento. Por exemplo, o departamento de futebol do Flamengo, ou do

Grêmio, resolve ser um departamento-empresa. Então, ele vende uma parte

de suasações, mas mantém em seu poder 51% dessas ações, para conservar o

controle, evitando ser negociado.

Tal lei permite também que as empresas comecem a patrocinar qualquer

segmento esportivo e não apenas o futebol. Isso inclui as chamadas

modalidades de alto nível - esportes como o vôlei e o basquete - e também

associações liberais que surgem para formar grupos com objetivos esportivos,

como ligas independentes.

Infelizmente, o progresso do nosso esporte não será tão rápido como poderia

ser, porque a Lei Zico não conseguiu acabar com a estrutura

corporotlvístcoos confederações que regem o nosso esporte.

Recentemente, o próprio Zico declarou que a Lei deveria ser mudada, para

permitir que as eleições dos presidentes de confederações incluam os votos de

clubes e atletas, em vez dos votos exclusivos dos presidentes das federações

estaduais. Pela lei atual, o voto de uma federação de São Paulo, com milhares

de praticantes de um determinado esporte, vale o mesmo que um voto da

federação congênere do Estado do Tocantins, onde o esporte nem sequer é

praticado. Isto dá origem às manobras e cambalachos políticos que põem os

interessespessoaisà frente dos coletivos.

A gestão do esporte nos moldes empresariais é uma função nova nas empresas

e nos clubes brasileiros. Geralmente, o esporte não recebe uma abordagem

empresarial: não há definição de funções, nem do organograma e a descrição

de cargos se resume a algumas conversas informais. Faltam muitos dos

instrumentos básicos para uma administração verdadeiramente profissional.

Tudo é muito improvisado, só os jogadores são profissionais.

De maneira geral, podem ser identificados três modelos possíveis de atuação

das empresas no esporte profissional: a participação total na gestão do time,
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equivalente a ter a empresa com completa responsabilidade sobre a gestão

do clube (como ocorre no caso da Parmalat e do Parma); a co-gestão da

modalidade esportiva, em que a empresa e o clube repartem a

responsabilidade pela gestão (como é o caso do Palmeirase do Juventude) e

o simples patrocínio da equipe, em que a empresa determina uma verba

específica para que o clube a utilize na cobertura de determinadas despesas

(como ocorre com o Penarol e o Boca Juniors).

Dentro da modalidade de patrocínio, podemos ainda identificar o patrocínio

direto, no qual coloca-se o time com o nome da empresa, como , por

exemplo, o Banespa, o Leite Moça e o Report Suzano (times de voleibol). São

clubes que levam o nome da empresa, em segmentos mais específicos de

patrocínio.

Embora muito utilizado por aqui, o patrocínio puro e simples não parece trazer

resultados tão expressivosquanto o modelo de co-gestão. Para colocar tal

modelo em prática, é necessário montar uma estrutura empresarial para dar

suporte à atividade de administração do esporte. Tal estrutura tem uma parte

dentro da empresa e uma contrapartida dentro do clube. A montagem dessas

estruturas implica a definição clara das atribuições e das responsabilidades,

seguida da seleção das pessoasadequadas para os cargos.
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2. UCase" Parmalat

A descrição do "case" da Parmalat tem como principal fonte uma entrevista

pessoal com o Diretor de Esportesda Parmalat, José Carlos Brunoro, realizada

no dia 26/06/95, bem como seusdepoimentos registrados na:

• RevistaMarketing n° 265,Junho/95, p.33 a 35

• RAELight, v.l n° 3, Julho/Agosto 1994,p.19

• Marketing Esportivo: Ações e Resultados". Seminário promovido pela TV

Liberal de Belém nos oíos 08 e 09 de Março de 1995,p. 18a 35 -_. - -

A ligação da Parmalat com o Palmeiras, tradicional clube esportivo paulistano,

trouxe um novo referencial para a administração dos esportes no Brasil. Em

particular, o futebol passou a ter um exemplo extremamente feliz de como a

empresa pode se associar aos clubes esportivos de forma produtiva e benéfica

para ambas as partes.

O interesse por este caso explica-se por ser este o exemplo mais dramático,

entre nós, do uso da comunicação institucional com fins estratégicos, bem

como da interação entre a imagem institucional e a imagem de marca.

A Parmalat é uma empresa multinacional do ramo de laticínios e suco de

frutas, de origem italiana. Instalou-se em nosso país nos anos 70, a princípio

para produzir leite longa-vida, mas logo lançou um ambicioso programa de

expansão e diversificação. Partindo praticamente dozero.vsuos vendas se

rivalizam hoje com as da Nestlé, líder tradicional do setor de laticínios.

Não resta dúvida de que estamos diante de uma autêntica história de sucesso

que se explica não só pelas vantagens de qualidade e preço, mas sim pela
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estratégia de comunicação com o mercado adotada pela Parmalat, com

base no Marketing Esportivo.

o esporte é considerado uma vocação na Parmalat. Em 1995 a empresa

completou 20 anos de atuação em patrocínio esportivo, sempre com uma

estratégia mundial de concentração em determinado esporte. Antigamente a

empresa se concentrava no automobilismo, atingindo o auge de exposição e

reconhecimento entre nós na época em que ela chegou aos títulos mundiais

de 1981e 1983patrocinando a equipe de F1Brabham e o piloto Nélson Piquet.

Tudo começou em 1975,com o patrocínio de uma final de Copa do Mundo de

Esqui,passando pela criação de uma série Parmalat de esqui e o patrocínio da

roupa do Niki Lauda em 1976(um ano antes dele conquistar seu primeiro título

mundial na Ferrari)e o patrocínio da equipe Brabham-Parmalat em 1978.

Com o patrocínio da Brabham, a empresa começa a entender o esporte

como parceria, o que traz um envolvimento muito maior do que o simples

patrocínio. O carro da equipe era o único "limpo", pois só tinha a marca da

escuderia e do patrocinador. A partir daí, a empresa passou a querer saber

melhor o que estavam fazendo com o seu dinheiro e o que ela poderia fazer

para melhorar a performance da equipe.

Em 1982 a empresa patrocina a volta de Niki Lauda à F1 após o acidente, o

que fez com que ele, mesmo correndo pela Ferrari,desse algumas entrevistas

com o boné da Parmalat. Issofoi uma retribuição que ele fez gratuitamente à

empresa desde que voltou a correr. Neste mesmo ano a equipe de vôlei da

Santal sai campeã da Itália.

Em 1984 Niki Lauda sai campeão pela terceira vez e a empresa volta suas
,

baterias para o futebol, com o patrocínio do Real Madri, que sai campeão

espanhol e da Copa da UEFAdepois de 9 anos sem título. A partir daí a

Parmalat resolveu investirno time da cidade (Parma) , que estava na 3° divisão

do campeonato italiano. Desde então ela passou a patrocinar só este time,

que a partir de 1987começou a subir, tendo já sido campeão da Europa. Hoje
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o clube vem chegando nas primeiras posições em todos os torneios que

disputa.

Hoje em dia a empresa concentra-se no futebol, procurando clubes nos locais

onde a empresa tem fábrica, como o Penarol (Uruguai), Boca Juniors

(Argentina), Parmalat (Hungria), Benfica (Portugal) e o Parma (Itália). Aqui no

Brasil, a empresa já fechou contrato com o Palmeiras (São Paulo), Juventude

(Caxiasdo Sul)e, recentemente, com o Santa Cruz (Recife).

No caso do Juventude, o objetivo era o de fortalecer a marca no Sul,onde a

empresa tinha uma dificuldade mercadológica. Pore evitar a polarização das

torcidas (divididas entre Grêmio e Internacional), o que traria problemas de

rejeição, optou-se por se criar uma nova força no futebol gaúcho.

O Juventude possuía uma ótima estrutura de trabalho, seriedade diretiva e um

nome estratégico: "Juventude Parmalat", o que não poderia ser melhor.

O período do contrato é de 3 anos, sendo que em 1993iniciou-se o trabalho

de análise e organização operacional e técnica do clube. Em 1994 foram

criadas equipes de trabalho dentro do próprio clube. Por falta de condições de

se pôr profissionaisem todas as áreas, foram escolhidas cerca de 15 pessoas

para absorverem a mentalidade profissional da empresa.

Em termos de marketing trabalhou-se para encutir a visão de clube grande.

Melhorou-se a infra-estrutura da comissão técnica e do trabalho, inclusive com

as obras do novo centro de treinamentos.

Em um ano de trabalho o Juventude foi o vice-cornpeõo _gqúc~o 9~1994 e

campeão brasileiro da série B, o que lhe dá o direito de disputar o próximo

campeonato especial de sérieA e a Copa do Brasil.

A escolha do modelo de co-gestão para o Palmeiras deve-se ao fato de que,

na época do acordo (1992)não havia uma lei que amparasse um modelo de

participação maior, já que vivia-sesob a perspectiva de aprovação da LeiZico,

que ainda era um projeto.

~.
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Deste modo, optou-se por criar um modelo novo que não interferisse no

estatuto do clube e cuja atuação da Parmalat se restringisseao departamento

de futebol do clube.

Do lado da empresa, foi estruturada uma equipe específica para a gestão dos

assuntos relacionados com esporte, composta pelo diretor (José Carlos

Brunoro)e mais uma pessoa que dá expediente no C?1~~e_e_ç:LJi<!q<!()~_ºssuntos

administrativos.

Desenhou-se um organograma para o esporte do Palmeiras, com definição

clara de responsabilidades e tomada de decisões em conjunto. Foram

contratados não apenas atletas, mas também pessoal especializado em

medicina esportiva, preparação e acompanhamento físico.

Desde o início ficou acertada uma clara divisão de responsabilidades: o

Palmeiras ficaria com a gestão da infraestrutura (término da obras do Centro

de Treinamento) e a Parmalat bancaria a compra de atletas, a montagem da

organização, o convênio médico abrangente e o acompanhamento técnico

da equipe (hoje em dia a função de contratação de jogadores está

retornando para o clube).

Funcionalmente, a equipe de esportes da Parmalat está subordinada ao

Departamento de Marketing, sem estar conectada a nenhum dos

componentes específicos de marketing. A equipe não conta com nenhuma

agência para lhe dar suporte, recorrendo exclusivamente à Assessoriade

Imprensa, responsável por todas as entrevistas e notícias oficiais, além da

contratação do serviço de c1ipagem.

Dentro do orçamento de Marketing destina-se uma verba específica para

esportes, sendo que parte dessa verba é fixa e com destino certo (patrocínio),

enquanto o resto pode ser gasto livremente. Apesar do entrevistado não

querer revelar o montante do orçamento, trata-se_Qeumq pqrq:~la

considerável da verba de marketing da empresa.
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No acordo inicial de 1992 (com previsão de três anos de duração), o ciube

solicitou a ajuda da Parmalat no suporte a alguns outros esportes (vôlei,

basquete e hóquei). Segundo Brunoro,a Parmalat não assumiu o compromisso

de estender tal apoio após os três anos de contrato, o que fez com que a

empresa retirasse seu apoio a esses esportes em 1995, para concentrar-se

exclusivamente no futebol. Ainda segundo ele, tal decisão não se baseou nos

resultados auferidos, mas exclusivamente na decisão estratégica de

concentração no futebol.

Já a escolha do Palmeirascomo parceiro deveu-se à alguns fatores: a origem

do clube (italiana, assim como a Parmalat): o estágio avançado de

infraestrutura, como poucos clubes no Brasilpossuem: a seriedade da diretoria,

com mentalidade aberta ao novo processo: e a própria ausência de títulos,

que traria uma melhoria de imagem muito grande à quem conseguisse ajudar

o clube a acabar com o jejum de títulos.

Não foi feita qualquer tipo de pesquisa para identificação do clube que traria

maior sinergia à empresa, nem junto aos seus consumidores para a medição

dos efeitos do patrocínio na imagem da empresa.
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Objetivos da Parmalat

Na verdade, o objetivo maior da empresa é obter a liderança dentro de seu

ramo de atuação na América do Sul.

Para tanto, a empresa tem como parte da estratégia utilizar-sedo marketing

esportivo com o objetivo de obter retorno institucional e consolidação de uma

imagem, o que leva à projeção do nome da empresa e não do produto. Deste

modo, está se jogando no mercado um nome (a empresa) para que se fale

diretamente da Parmalat o tempo todo.

Com isso,a empresa tem um reflexo não tão direto de vendas, mas sem dúvida

um reflexo na venda do produto, já que a pessoa chega ao supermercado e

reconhece na prateleira a marca Parmalat, oque traz a lembrança de tudo o

que ela viu na TVe uma reação de, pelo menos, demonstrar curiosidade pelo

produto que a empresa faz. Tem-se ainda o reflexo comunitário: simpatia e

respeito do público pelo nome.

Segundo Brunoro,a simpatia pela marca Parmalat não se limita aos torcedores

do Palmeiras, como se poderia imaginar. Além disso,as mulheres estão sendo

influenciadas favoravelmente, tanto quanto os homens.

A empresa quer ainda associar a imagem de qualidade de seusprodutos com

a qualidade de vida representada pela prática do esporte, o que a leva a

incentivar a própria prática de esportes.

Portanto, a Parmalat faz uma clara distinção do lado comercial com o lado

institucional, já que a empresa não divulga seus produtos através do esporte,

nem se utiliza das demais ferramentas de marketing, como promoção de

vendas e propaganda para olcvcnccr o uso do patrocínio. Entr~t~~_t.~,_!~S~n9<?
impede que campanhas mais direcionadas à vendas e menos institucionais

sejam lançadas no futuro.
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Na visão da Parmalat, a administração do esporte é semelhante à

administração das empresas, onde o investimento tem finalidade certa e deve

ter retorno. Segundo Brunoro, a avaliação do projeto, baseada em clipagens

de mídia eletrônica e impressa, é a mais positiva possível, sendo que os

objetivos traçados foram inclusivesuperados.

A Parmalat conseguiu bom espaço na mídia, uma imagem muito boa e o

resultado é considerado positivo para o esporte. Em função de sua associação

com o Palmeiras, a empresa colecionava até 1995 mais de 800 títulos com a

palavra Parmalat na mídia impressa relevante em dois anos e já teve,

contando com os jogos de futebol, mais de mil horas de exposição em

televisão em jogos do Palmeirase outras reportagens diversas. Para conseguir

esse mesmo resultado apenas com inserções pagas, deveria desembolsar

dezenas de vezes maiscom verbas de propaganda.
----------------

A quantificação do retorno de mídia espontânea não é divulgada porque

muitas vezes a mídia retrata tais números como ganho efetivo, dizendo que a

Parmalat faturou tantas vezes o que investiu. Outros jomalistas dizem que a

expansão física e de mercado da Parmalat no Brasil deve-se ao Palmeiras,

quando o patrocínio esportivo é apenas parte da estratégia de marketirig,

contribuindo também para que a ampliação industrial da empresa fique

conhecida.

Para o Palmeiras,os resultados vieram antes do esperado. Quando o objetivo

inicial era se conquistar um título nestes três anos iniciais, o clube conquistou

praticamente tudo o que disputou: foram dois títulos paulistas e dois brasileiros.

No entendimento de Mário Aquino Alves, Mestrando da EAESP/FGV e torcedor

do Palmeiras (5), parte desse sucesso vem sendo garantido pelo fato de a

torcida reconhecer a legitimidade dessa associação, fundamentalmente

calcada no sentimento de identidade entre a torcida e a Parmalat e na

satisfação das necessidades imediatas dos torcedores (títulos).
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Caso não houvesse esta resposta rápida aos seus anseios, a torcida não

aceitaria esse acordo tão facilmente. Se tal parceria vem dando certo, é

porque o casamento das peculiariedades culturais de cada organização,

intencional ou não, serviu de alavancagem para que as metas estabelecidas

fossemcumpridas.

As principais vantagens de estar entre os pioneiros na profissionalização do

esporte é que a Parmalat se tornou não só o precursor, como modelo e

sinônimo de marketing esportivo, o que leva muitos dirigentes a dizer que

gostariam de ter uma "Parmalat" para o seu time ou acaba incentivando-os a

seguiro mesmo caminho.

Além disso,a entrada da Parmalat forçou uma melhoria técnica no futebol de

São Paulo, como única maneira das demais equipes manterem a

competitividade. Tal melhoria acabou trazendo outros benefícios, como a

abertura de campo de trabalho e a valorização tanto dos profissionaisde

futebol como da mídia, já que cobrir bem as notícias do Palmeiraspassoua ser

uma necessidade imposta pelo interessedo público.

Poroutro lado, a empresa corre um risco maior, já que sua imagem fica muito

atrelada à performance do clube, o que pode trazer problemas numa fase de

insucessos.Ligado à isso,tem-se o risco de associar a imagem da empresa a

atletas de comportamento instável e imprevisível, como era o caso do ex-

palmeirense Edmundo.

Outro problema é o despreparo e o amadorismo de dirigentes, que citam o

"esquema Parmalat" para justificar os percalços de sua equipe, e acabam por

influenciar neqotivornente a opinião pública. Segundo eles, haveria um

complô armado em que a Parmalat usaria de todo o seu poder financeiro e

influência para favorecer o Palmeiras.

Para evitar este tipo de argumento, o Palmeirasprocura ter uma conduta mais

"light" em todos os sentidos, sem reclamar muito das arbritagens para

demostrar profissionalismo.
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Por fim, o entrevistado acredita que o patrocínio esportivo encontra-se num

estágio de arranque, mas a consolidação levará ainda um bom tempo, não

por falta de seriedade, interesseou verbas por parte das empresas, mas pela

falta de uma mentalidade profissional por parte dos dirigentes de clubes e

federações, atletas e comissõestécnicas das diversasmodalidades esportivas.

Tal mentalidade afugenta alguns patrocinadores, como no caso das

declarações de dirigentes a respeito de "esquemas" que possam denegrir a

imagem da empresa. Este fato demonstra que os dirigentes ainda não

perceberOr:IL9J;>-ª-neJíciQ_QUeopatrocínio pode trazer ao esporte.

Por outro lado, as federações precisam melhorar os calendários, de modo a

possibilitar algum planejamento tanto por parte dos clubes, como pelas

emissorasde TVe torcedores.

Além disso,a maior racionalidade do calendário melhoraria ainda mais o nível

técnico das competições, atraindo mais público e, consequentemente, mais

verbas tanto de patrocinadores como da mídia que cobre os eventos.

Ainda segundo Brunoro,os patrocinadores precisam entender que o esporte é

um produto "quente", já que lida com emoções e está sujeito a mudanças

repentinas, como o próprio comportamento humano. Deve-se entender e

valorizar tal comportamento, já que ele será o porta-voz de sua marca.

Ao meu ver, outro fator desabonador do futebol enquanto esporte e que pode

repercutir desfavoravelmente junto ao patrocinador é a violência das torcidas

organizadas, que vem atingindo proporções alarmantes e contribuindo para

'afugentar os verdadeiros amantes do futebol, que acabam privados de seu

momento de entretenimento e paixão.

Quando uma torcida como a "Mancha Verde" provoca todo o tipo de

vandalismo e chega a matar torcedores de outros times, a Parmalat acaba

tendo seu nome estampado nas páginas policiais, e não nas esportivas, onde

deveria sempre estar.
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De um modo geral, a Parmalat vem se mostrando extremamente eficiente em

atingir o objetivo proposto, ou seja, reforçar sua imagem institucional através da

maior exposição possível de seu nome junte à mídia e, consequentemente,

junto à opinião pública.

Tais resultados vêm superando as expectativas graças ao desempenho da

equipe, que soube se aproveitar de uma estrutura profissional e de uma

retaguarda financeira, que posssibilitou a contratação e manutenção de

profissionaisqualificados e motivados.

Por outro lado, acredito que os objetivos traçados foram muito modestos, uma

vez que, como já vimos em inúmeros exemplos, o patrocínio esportivo

demonstrou ser uma ferramenta muito mais poderosa e que pode trazer

resultados muito mais expressivos.

Ao invés de se medir o retorno exclusivamente em cima do retorno de mídia

espontânea, a empresa poderia se valer de mensurações mais eficazes, como

pesquisas de mudança de reconhecimento de imagem, predisposição à
compra de seu produto e "recall".

Como a própria empresa reconhece haver um efeito positivo em vendas, seria

interessante mensurar tal efeito.

Além disso, o patrocínio poderia ser usado para alavancar uma série de

atividades mais diretamente relacionadas com volume de vendas, como

promoção no ponto de vendas, degustação, concursos, propaganda, etc.

Deste modo, o efeito do patrocínio nas vendas poderia ser melhor avaliado.

Entretonto,D99h9con'1o negar o sucesso da estratégia adotada pela

Parmolat, uma vez que as sugestões acima só viriam a potencializar ainda mais

os resultados. Segundo Brunoro,o Brasilé o país onde o sucessofoi mais rápido

e significativo, tanto assim que a Parmalat está coordenando no momento

outros esquemas de patrocínio esportivo nos demais paísesda América do Sul.
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Como confrmoçôo deste sucesso,uma pesquisaencomendada pela Parmalat

mostra que a empresa detém o "top of mind" na América do Sul dentre as

empresas relacionadas de alguma forma com esportes, batendo inclusive

nomes como Nikee Reebok.

3. "Case" LeiteMoça

Para servir de contraponto ao exemplo da Parmalat, escolhemos o exemplo

de uma empresa que se utiliza de grande parte das oportunidades que o

patrocínio oferece, associando o mesmo a uma campanha promocional para

a marca. Ou seja, neste caso o efeito do patrocínio pode ser medido mais

diretamente em termos de venda.

O Leite Moça é um produto quase centenário, com características familiares e

integrado aos hábitos da dona de casa, mas que corria o risco de envelhecer,

de ser considerado uma coisa do passado. Portanto, o objetivo principal do

patrocínio era o de rejuvenescer a marca, à exemplo da associação do Banco

do Brasilcom o vôlei.

Ao associar-se a marca ao vôlei feminino, por meio do patrocínio de uma

grande equipe, o Leite Moça projeta a imagem certa: atualidade, energia e

feminilidade.

Um fator que distingue o Leite Moça da Parmalat, por exemplo, é a sua

campanha integrada: além do patrocínio de uma equipe, a Nestlé patrocina

as transmissõesdos jogos dessa equipe no rádio e na televisão, organiza

promoções nos pontos de venda em sintonia com o vôlei, faz degustação do

produto no estádio, distribuibonés e camisetas e baseia toda a campanha de

propaganda do Leite Moça no vôlei.

Porser uma empresa que dá o nome de seu produto ao clube, a imprensa não

tem como não divulgar o nome Leite Moça, o que por si só já dá um retorno
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muito maior do que o simples patrocínio, por dar suporte de marca na mídia

paralela. Neste caso, a mídia paralela pode ser feita no terreno de jogo com a

publicidade estática, na camisa de jogo igual ao produto, patrocínio de TVnos

jogos da própria equipe, uso de atletas como imagem, etc.

Neste caso a empresa está se utilizando do rnorketirtq direto (o nome do

produto está aliado à camisa de jogo), e se beneficiando duplamente. Além

do lado institucional pequeno, que beneficia a Nestlé, há o reflexo direto nas

vendas do produto.

O patrocínio esportivo tem sido a base da macrostratégia de marketing

batizada como "Bateu Tomou". A empresa atingiu plenamente seus objetivos:

o consumo de Leite Moça na forma de bebida cresceu de 3% em 1992 para

40% em 1993,enquanto o objetivo de rejuvenescer a marca foi atingido com

um crescimento de 30% no consumo do produto junto ao público de até 29

anos.

São situações extremamente importantes e diferenciadas, que dão alto valor

de retorno publicitário e até retorno de vendas dentro do produto que se quer

jogar no mercado .
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4. "Case" Banco do Brasil

A descrição deste "case" tem como principal fonte o depoimento de Walter

Nunes de Vasconcelos Júnior, administrador do Projeto "A Grande Sacada -

Como Rejuvenescer uma Marca", do Banco do Brasil.Tal depoimento está

registrado na publicação "Marketing Esportivo:Ações e Resultados", p. 11a 18

(Seminário promovido pela TV Liberal de Belém nos dias 08 e 09 de Março de

1995).

Tudo começou em 1986, quando o Banco do Brasil perdeu sua conta-

movimento, que permitia ao BB uma série de canalizações de recursos do

govemo. Tal perda fez com que o BBfosseobrigado a atuar no mercado com

competitividade e em igualdade de condições com as demais empresas

financeiras privadas.

Um diagnóstico intemo de 1985 já alertava para a ameaça do BB não

sobreviver à virada do século, caso não houvesse esta adaptação à

competitividade de mercado. A oportunidade surgida em 1986trouxe um surto

de renovação, com o lançamento de novos produtos, como cartão de crédito

múltiplo e leasing.

Em 1989 foi feita uma pesquisa junto ao público para determinar as suas

dificuldades. Os resultados foram estarrecedores: a empresa, que enaltecia sua

segurança e tradição, era vista como sinônimo de banco velho e pesado.

Além disso,seusclientes estavam na faixa de 50 a 65 anos, contra uma média

no ramo bancário de 30/49 anos. Outro complicador: por causa das

ingerências políticas, o BBnão possuía agência de publicidade que pudesse

trabalhar o lado institucional da empresa junto à mídia.

Veio então a opção de se utilizardo marketing esportivo como maneira de se

rejuvenescer a imagem da empresa. Primeiramente montaram-se estandes
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para venda de ingressospara o Rock in Rioe uma agência dentro do evento.

A consultoria contratada utilizou-sedo evento para prospectar as preferências

do público jovem, que maçicamente elegeu o esporte.

Dentro do esporte, o vôlei era o segundo esporte mais popular, depois do

futebol, o que destoava da estratégia da empresa, que se concentrava no

basquete e outros tipos de seleção. Deste modo o BB passou a patrocinar o

vôlei, fechando o primeiro contrato com a Confederação Brasileirade Voleibol

em 1991.

A "World League" de 1991 serviu de laboratório para as Olimpíadas de

Barcelona, onde o BB participou de maneira singular, enfeitando a famosa

torcida amarela que acabou conquistando espontaneamente as pessoas.

Levaram-se para Barcelona duas mil toneladas de material promocional, que

geraram um retorno espontâneo de mídia de 844 páginas de jornal e ainda o

equivalente a 1.058comerciais de 3D'. Tal resultado foi 5 vezes superior ao valor

despendido.

Em novembro de 1991 o banco resolveu criar e patrocinar o "Circuito Banco

do Brasil de Vôlei de Praia", apostando no sucesso de uma modalidade

emergente.

A conquista do "Marketing Best" de 1992 e a análise estatística de 1994

mostraram que a empresa estava no caminho correto: 54%de seuscorrentistas

haviam migrado da faixa de 50 a 65 anos para uma faixa etária de 44 anos, o

que comprova que os atributos de modernidade, jovialidade e dinamismo a

que o BBtentava se associar foram incorporados de maneira definitiva, não

somente pelos jovens (futuros correntistas), como pelos atuais correntistas do

banco. Ou seja, o banco adquiriu uma imagem mais atuante, ágil e com

valores próprios da juventude.

Já em 1994o BBtinha um problema contrário ao de 1991.Através de licitações

a empresa passou a ser atendida por 4 agências de publicidade, o que criou a

necessidade de se otimizar a verba de patrocínio, já que a empresa deve
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satisfações à sociedade e aos seusacionistas pelo uso da verba pública. Deste

modo, o patrocínio tornou-se auto-sustentável, ou seja, o investimento tinha

que ser inteiramente ressarcido pelo banco, através de aumentos no volume

de negócios.

Em maio de 1994 a empresa utilizou-se do momento de comoção nacional

com a morte do Ayrton Senna para trazer oevcttodottólío os atletas vitoriosos

de Barcelona.

Tal ação de marketing envolveu uma negociação entre o BB,clubes, atletas e

patrocinadores, em que os clubes receberiam os atletas de graça, contanto

que seu patrocinador centralizasse seus produtos bancários (pagamento de

tributos, folha de pagamentos, cobrança, etc.) com o BB. Tais operações

seriam compatíveis a nível de taxas e termos de concorrência, não se

corocterízcnco como privilégio.

Desta forma se viabilizaria o aumento de rentabilidade do banco e o retorno

de seu investimento, bem como se beneficiaria o clube que apostasse naquela

atleta. De maneira geral, o BBestava contribuindo para o fortalecimento do

esporte e favorecendo a descoberta de novos talentos, ao mesmo tempo em

que as aplicações das verbas públicas estavam sendo justificadas.

Este esquema de parceria pode ser observado , por exemplo, no "Circuito

Banco do Brasilde Vôlei de Praia": pelo contrato com a CBV, o BBtem direito a

placas, merchandising na mídia impressa, cadeiras de árbrito, rede, camisetas,

bonés, viseiras, galhardetes e estandartes.-TtJdo isso-é-co-dividido em forma

contratual, quando há parceria, sendo que o parceiro entra com sua

movimentação bancária.

Neste caso o investimento em marketing esportivo é altamente positivo para o

BB, pois traz retorno institucional, retorno- negociai (aUmEÚ1fodo poder de

barganha por ter mais um produto na prateleira), retorno mercadológico

(apresenta o BB em mercados diferentes), retorno financeiro (viabilizador de
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negócios}, além do retorno residual, que se estenderá por um longo tempo nos

jogos que virão.

Além de tudo isso, existe um valor superior não contabilizado pela empresa,

que é o sentimento de brasilidade e de nacionalidade inerente a este

processo, decorrente da seleção oficial que vai defender seu país no exterior.

Por carregar o nome e as cores do país, o BBtem ainqQ q responsobílídode de

representar todo o seu povo, o que demanda um nível de profissionalismo sem

precedentes.
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1992
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4) Gracioso, Francisco. "A Hora e a Vez do Marketing Esportivo". Revista

Marketing n° 265, Junho/95. p.33 a 35

5) "O que eles pensam sobre o Marketing Esportivo no futebol?" .RAE Light, v.1
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VII - Tendências do Markefing Esportivo

1. Introdução

Segundo Francisco Paulo de Melo Neto, Professor de Pós-Graduação em

Marketing Esportivona UFRJe UniversidadeGama Filho (1), o Brasilestá saindo

da ênfase na marca para a ênfase no empreendimento, que é o terceiro

estágio do marketing esportivo.

a marketing esportivo do clube está crescendo porque ele está vendendo

licenciamento, concessão de uso da marca, do atleta, está conseguindo

negociar bem com a N, está fazendo excursões; tem um patrocinador, mas

está fazendo muito pouco em gestão de empreendimentos, tais como bingos,

shopping centers, estádios, etc. a que se observa é que os clubes estão

criando empreendimentos em parceria, e são estes empreendimentos que

estão gerando boa parte do faturamento dos clubes.

Para Melo Neto, muitos clubes ainda estão no primeiro estágio do marketing

esportivo, que é o patrocínio, achando que marketing esportivo se resume a

achar um patrocinador.

a segundo estágio é a promoção esportiva, e nissonós crescemos muito no

Brasil.A promoção esportiva implica criar um evento para você patrocinar ou

escolher um calendário de eventos já estabelecidos para se patrocinar. Neste

caso, a genialidade não está no patrocínio, e sim no evento propriamente dito,

já que ele alavancará as vendas do patrocinador, exporá melhor sua marca e

alcancará o nicho de mercado desejado através do conceito que se quer

passarao mesmo.
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Como oportunidades ainda pouco exploradas, Melo Neto cita o marketing de

serviços, como venda de ingressos na casa dos torcedores, transporte aos

locais dos jogos, informações em multimídia, etc. e o chamado esporte social

(oferecer opções de esporte à comunidade).

Segundo ele, uma tendência do marketing esportivo é o fenômeno da

globalização de marca, que torna a exposição de marca a maior vantagem

competitiva e gera uma demanda por grandes eventos mundiais. Tal

fenômeno força as multinacionais a se mostrarem mais nacionais, para

competir nos mercados locais. Para tanto, tais empresas têm que acreditar no

esporte, na música ou na cultura nacionais.

Outra tendência seria o crescimento da demanda por serviços interativos,

como o disque-clube, telebingo, telemarketing, mala direta, etc.

Não podemos esquecer do fenômeno da privatização, que vem forçando as

estatais a investir na mudança de sua imagem corporativa através do esporte,

já que elas são taxadas como improdutivas e gastadoras.

Por fim, outros fatores como a diversificação dos negócios, que criou uma

demanda pela "empresarização" dos clubes e a pressão das demandas sociais

e governamentais vêm dando um empurrão ao marketing esportivo.

Segundo Karen Murphy (2), o foco do patrocínio esportivo se dará em quatro

áreas: marketing ligado a boas causas, os grandes eventos multinacionais, os

eventos menos conhecidos e a proliferação dos "title sponsors". Muitos eventos

serão uma composição de dois ou mais destes elementos, como forma de

maximização dos benefícios.

O crescimento do patrocínio de eventos pode ser constatado tanto pelo

crescimento no número de empresas envolvidas (de 900 em 1980 para 2.500

em 1985), como na especialização das empresas: nada menos que 4.000

empresas possuíam em 1985um departamento de eventos de marketing com

seu próprio orçamento, contra apenas 10em 1982.
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Além disso,as agências de propaganda e de marketing vêm se especializando

cada vez mais, inclusive com a proliferação de várias agências de marketing

esportivo, envolvidas tanto na consultoria empresarial como na organização e

promoção de eventos. Taisempresas cresceram de 20 em 1984para mais de

70em 1986.

Esportescomo o futebol e o ciclismo sempre foram populares em termos

mundiais, sendo que nos E.U.A a popularidade de tais esportes tem crescido.

Além disso, por serem relativamente jovens nos E.U.A,as redes de TV podem

comprar os direitos de transmissão por preços muito mais baratos. Outra

vantagem em patrocinar tais eventos é a possibilidade de se bloquear a

concorrência através da exclusividade na categoria de produto, o que limita a

quantidade de patrocinadores, mas aumenta o valor a ser pago.

Esportesmen<?sconhecidos também estão se beneficiando pelo aumento de

patrocinadores. Embora tais eventos não tenham a mesma cobertura de mídia

que os grandes eventos proporcionam, eles oferecem uma maneira de

escapar da "multidão"de nomes que congestionam os grandes eventos e

diminuem o valor do mesmo devido à lei dos retornos decrescentes.

Por exemplo, tanto os esportes proflssonoiscomo os recreacionais, como golfe,

tênis,automobilismo e corrida já se encontram congestionados, o que levará os

especialistas em marketing mais espertos a se interessarem por atividades

ligadas ao estilo de vide. como ciclismo, natação, triathlons para crianças,

circuitos de pólo, paraquedismo, vôlei de praia, surfe no gelo, etc. (3)

Segundo a revista "Industry Week" , parece estar havendo uma tendência de

se fugir de patrocínios de grande visibilidade para esportes de aventura, como

expedições de alpinismo, científicas e geográficas e enduros. Através destes

eportes, a empresa tem a chance de ser uma dentre poucos patrocinadores,

se não a única, recebendo consequentemente maior visibilidade por menos

dinheiro. (4)
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Uma forma de se evitar o "congestionamento" é através da associação com

um esporte/evento quando de sua introdução, com a esperança de que você

ocupará uma posição de destaque quando o esporte decolar. Quando a

tequila "Jose Cuervo" se envolveu com vôlei de praia em 1978, os jogadores

competiam por refeições. Hoje em dia, eles jogam por prêmios de 6 dígitos na

"Cuervo Gold Cup", evento que chega a atrair 20 mil pessoas e cobertura de

TVa cabo. Hoje a associação da empresa com o esporte está solidificada. (5)

o esporte da pesca com anzol, por exemplo, permance faminto por patrocínio

e pode ser caracterizada como uma oportunidade não aproveitada, que atrai

cerca de 2,5 milhões de participantes somente na Inglaterra, que gastam

cerca de 1 bilhão de libras. Apesar de não oferecer a mesma cobertura de

mídia dos esportes mais populares, ele oferece um meio de interação com a

natureza, além de uma audiência, volume de negócios e potencial de

publicidade consideráveis. (6)

Grande parte do desenvolvimento de "title sponsors" se deve à adesão das

redes de TV, que se beneficiam dos gastos de propaganda que os

patrocinadores são obrigados por contrato a fazer, o que lhes permite cobrir os

gastos com produção e compra dos direitos de transmissão,enquanto todos os

demais comerciais entram como lucro líquido. As empre-sas,por sua vez, são

mencionadas tanto em promoções como em outros programas esportivos.

Neste campo, especialistas prevém o patrocínio corporativo do título de cada

jogo da temporada, o que daria a um jogo de futebol americano, por exemlo,

o nome de "ThriftyCar Rental San Diego State x BYU".

Ainda nesta área, tanto o Comitê Olímpico Internacional (COI) como os

patrocinadores prevém um futuro no qual patrocínios e comerciais serão

vendidos juntos num pacote, como forma de amenizar os custos dos direitos da

TV. Taispacotes integrados, entretanto, ainda estão uma década à frente, já

que tanto as negociações sobre os direitos de TV como os patrocínios são

fechadas por vários anos. Tal pacote poderá reduzir o custo por comercial e
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encorajar os anunciantes a comprar categorias. Outra forma de se baratear os

comerciais é vender espaço comercial durante as prorrogações por um

desconto significativo. (7)

Os preços dos comerciais de 30" durante os principais eventos esportivos nos

últimos dois anos são os seguintes: (8)

• "Super Bowl" de 1993 (NBC): US$850 a 900 mil

• Jogos Olímpicos de Verão de 1992 (NBC): US$335 mil

• "Final Four" (finais do basquete universitário) de 1993 (CBS):US$300 mil

• Tomeios de basquete universitário da NCAA de 1993 (CBS):US$100 mil

• Finaisdo basquete profissional da NBA de 1993 (NBC): US$225 mil

• Playoffs da NBA de 1993 (NBC): US$75 mil

._-"_MoD9ay Night Football de 1992 (ABC): US$ 175 a US$275 mil

• "World Series" (baseball) de 1992 (CBS): US$225 mil

• Playoffs da MLB (baseball) de 1992 (CBS): US$ 125 mil

• Jogos Regulares da NFL (futebol americano) na CBS: US$110 a US$115 mil

• Jogos Regulares da NFL(futebol americano) na NBC: US$i00 mil

Algumas das previsões de executivos de TV para o patrocínio esportivo nos

E.U.Aincluem os seguintes temas (9):

• o alto custo de se ter uma franquia de um grande time dificultará cada vez

mais o acesso dos pequenos, já que ·os times têm que ser donos dos

estacion~mentos, concessões, muitt:,s vezes possuem sua própria rede de

rádioeN
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Só para se ter uma idéia de quanto valem as franquias dos principais times em

1993: (10)

1° - Dallas Cowboys (US$190 milhões)

2° - Philadelphia Eagles (US$185 milhões)

3° - NewYork Giants (US$176 milhões)

4° - LosAngeles Lakers (US$168 milhões)

5° - San Francisco 4gers (US$167 milhões)

Dos 5 times mais valiosos, 4 pertencem à NFL(futebol americano) e apenas 1 -

Lakers - à NBA (basquete).

• Daqui a 10 anos, 95% dos domicílios americanos terão N a cobo. Ao mesmo

tempo, as redes de N atingirão seu ponto de saturação, o que fará com

que grande parte dos esportes migrem para o cabo através do sistema de

"pay-per-view", através do qual se paga uma taxa para assistir a cada

evento, da mesma maneira pela qual alguns hotéis cobram seus hóspedes

pelo uso do canal de filmes.

Tal tendência representará 'uma grande oportunidade para bares, restaurante

e clubes, que pagarão os direitos de transmissão para as redes de TV e

cobrarão ingressos para clientes e membros, como alguns bares de esporte já

fazem.
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• Com dupla fonte de receita (anunciantes e assinantes), os canais a cabo

superarão as redes de TV na concorrência por exclusividade de cobertura

dos principais eventos.

• Mega-eventos como o "Super Bowl", "World Series"e as finais da NCAA não

estarão no "pay per view" até o ano 2000, já que os fãs que não puderem

pagar pelos eventos pressionarão o Congresso a remover a exceção feita

para os esportes profissionais,na qual não se aplicam as leisde anti-truste.

• O insaciável apetite dos fãs por maiores opções será satisfeita, com a

popularização de aparelhos de TVde alta definição com capacidade para

se assistiraté oito jogos simultaneamente em pequenas janelas dispostas na

tela. Além disso, a tecnologia da TV interativa permitirá ao telespectador

escolher dentre vários ângulos de câmera possíveispara acompanhar um

mesmo lance, bem como câmeras cada vez mais miniaturizadas

acompanham a emoção de dentro do espetáculo (dentro dos carros e de

buracos de golfe, nos esquis,etc.).

Haverá ação a cada momento, inclusive durante os comerciais, o que

prenderá o espectador à sua cadeira. Inclusive cadeiras équipodos com

comodidades como pequenas unidades de refrigerador e espaço para

urinar poderão fazer parte do futuro, por mais improvável que o sucesso de

um produtos dessespossa parecer.

• Asapostas em esporte serão legalizadas

• O público pagante será cada vez menor, já que, por mais caro que os custos

do "pay-per-view" possam ser, sairá ainda mais barato que o custo do

ingresso, estacionamento, gasolina e alimentação no local. Para manter o

nível de excitação, barulhos da torcida serão gravados e amplificados .
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• Os locais dos eventos internacionais bem como horário dos jogos serão

determinados de maneira a favorecer a comodidade dos espectadores

norte-americanos. Pelo motivo de que investimentos em transmissão

esportiva pela TV não podem ser facilmente adiados ou reprogramados,

esportes "indoor" serão beneficiados, pois não são afetados pelo clima.

• Executivos do esporte estarão cada vez mais interessados em promover

atletas ao estrelato.

• O esporte se globalizará cada vez mais, com o desenvolvimento de

habilidades esportivas em qualquer esporte e em qualquer região, o que

tornarão os eventos mais atrativos tanto em termos de audiência/interesse

como em termos de competitividade dos times.

Dentro deste tendência de globalização e formação de alianças

estratégicas em blocos continentais como forma de aumentar a

competitividade, uma empresa de marketing esportivo baseada em Lucema

(TEAM)criou o primeiro pacote de cobertura pan-européia em marketing

esportivo.

O pacote oferece aos patrocinadores 61 jogos de futebol durante 9 meses

para uma audiência potencial de 3 bilhões de telespectadores (média de

250 milhões por jogo) em 35 países da Europa, a um custo por cota de

patrocínio de US$2,8 milhões.

Poruma taxa adrcional, TEAMarruma tempo comercial em cada uma das 26

estações nacionais e na TV por satélite Euro-sport, responsável pela

transmissão dos jogos para todo o continente. Tal iniciativa fornece uma

oportunidade de se adquirir mídia em toda a Europa. Empresas como

Heineken, Reebok International, Canon Europa, Philips Intemational e

Europay International já assinaramo contrato, válido por 3 anos. (11)
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• Esportes que atraem o público feminino, como ginástica aeróbica,

patinação no gelo, etc. terão audiências cada vez maiores. Atualmente

mulheres e homens competem contra si em duplas mistas de tênis e

patinação, automobilismo e hipismo, surfe e corridas de barcos.

• Serão criados cada vez mais esportes feitos especialmente para a TV.

Quando não estiverem transmitindo eventos, as redes de esporte

preencherão sua programação com noticiários, entrevistas, curiosidades e

programas institucionais/estilo de vida.

• Cada evento. esportivo terá o nome de um patrocinador. Setores como o

tabaco, bebidas, automotivos, e artigos esportivos possuirão um evento

esportivo

Segundo uma pesquisa realizada pela empresa Nye Lavelle Group, os esportes

preferidos dos americanos são (12):

10
_ futebol americano da NFL

20
- patinação feminina, ginástica feminina e baseball (MLB)

50 - patinação em duplas

60
- patinação masculina

70
- dança no gelo em duplas

80
- ginástica masculina

90
_ basquete da NBA

100
- futebol americano universitário

Já os eventos mais populares são:

~144



10
_ "Super Bowl" - NFL

20
- Olimpíadas de inverno

30
- "playoffs" da NFL

40
- Olimpíadas de verão

50 - "World Series"- MLB-

60
- "playoffs" da MLB(baseball)

70
- Campeonato Mundial de Patinação

80
_ Campeonato Norte Americano de Patinação

90
- Campeonato de basquete da NBA

100
- "Ali Star Game" da MLB

Segundo David D IAlessandro, executivo da John Hancock Financiai Services,

as pessoas estarão procurando cada vez mais por atividades orientadas à

família, buscando dos patrocinadores maiores compromissos em termos de

serviços públicos, o que leva às seguintes tendências: (13)

• crescimento no eventos ligados às comunidades locais

As pessoas querem exercem cada vez mais influência localmente, através de

benefícios concretos para a sua comunidade, o que beneficiam os eventos

locais. Além disso, empresas principalmente da área alimentícia temem que

eventos nacionais sejam mais eficientes na consolidadção da imagem da

empresa do que em termos de incremento nas vendas, o que as direciona

para um foco mais regional.

• crescimento de eventos associados com boas causas



Causas como a preservação das florestas tropicais e a reciclagem de materiais

deixaram de fazer parte dos discursos para serem defendidas ativamente por

pessoas preocupadas com a qualidade de vida.

• Os Jogos Olímpicos oferecem as maiores oportunidades de marketing para
,li

as grandes erripresos. já que 64% das famílias americanas assistem ao

evento, 94%dos espectadores julgam os patrocinadores como empresas de

sucesso,81% sentem que os patrocinadores se dedicam à excelência e são

vitais e energéticos e 80%os vêm como líderes em suas indústrias.

Nenhum outro evento cria um efeito tão positivo para seus patrocinadores ou

um incentivo tão poderoso para funcionários e clientes como os Jogos

Olímpicos.
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2. Conclusões

Ao que tudo indica, parece que o patrocínio esportivo veio não só para ficar,

mas se tranformará cada vez mais numa ferramenta estratégica de marketing

poderosa, na medida em que todos os benefícios que dela advêm sejam

conhecidos, utilizadose mensurados.

Apesar de pertencer ao ramo do entretenimento, o esporte virou um negócio

muito sério e que deve ser tratado como tal, já que ele funciona como um

veículo de comunicação entre a corporação e o mercado .

.Uma empresa de comunicações diversificada que atua no ramo de

entretenimento poderia alavancar seus vários negócios (N, rádio, mídia

impresssa,telefonia, computação,etc.) através de atividades tais como:

• consultoria corporativa de marketing de eventos

• "cross-promotions" de eventos/patrocinadores em N, rádio, jornal, revista,

cinema, vídeo, teatro, etc., bem como utilização dos pontos de venda

(restaurantes,supermercados, lojas,bares, estádios, etc.)

• agenciamento de atletas, artistas, personalidades, etc. em termos de

negociação de contratos de trabalho e "endorsements"

• concepção, desenvolvimento, produção e comercialização de eventos sob

encomenda para patrocinadores

• represenfaçao das entidades proprietárias dos eventos nas funções de

organização, administração e venda de patrocínio para os eventos

• licenciamento e merchandising de todas as propriedades intelectuais

• compra do direito de propriedade sobre o evento
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Tais tipos de atividades reforçariam a sinergia entre as várias empresas do

grupo, uma vez que promoveriam um trabalho conjunto das várias mídias na

promoção de um evento específico, o que vêm de encontro à missão global

que tal grupo deve ter (informar e entreter o público).

Uma vez que o papel da mídia é fundamental no sucessode qualquer evento,

a empresa poderia se aproveitar de sua penetração e diversificação de mídias

para obter controle total sobre um evento.

Ao invés de apenas adquirir os direitos de transmissão do evento e vender

patrocínio e comerciais que cubram os custos de produção e dos direitos

adquiridos, bem como a margem de lucro desejada, a empresa· poderia

adquirir o controle total do processo, desde a concepção e organização do

evento até a mensuração dos resultados e obtenção do "feedback"

necessário para o correção dos desvios.

O controle total do evento permitiria à empresa não apenas assegurar um

padrão de qualidade, como também obter acesso à novas fontes de receita,

tais como:

• mercado de lazer/participação: oferta de facilidades para a prática das

atividades de lazer

• venda de artigos relacionados ao evento (prática) bem como royalties

provenientes do licenciamento e merchandising de produtos que se utilizam

da imagem/logo/nome do evento

• receitas de bilheteria

• venda de concessões, lembranças e novidades

• direitos de rádio e TV (a empresa pode vender os direitos de transmissão de

eventos que ela não terá interesse em transmitir, por qualquer motivo, ou
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que já transmitiu no passado, tanto para o mercado nacional como

internacional)

• venda do patrocínio e propaganda

• venda de livros,vídeos, revistase jornais especia!!zadosno evento

• comissões sobre os contratos

atletas/times/ grupos/artistas

• utilização de facilidades próprias para sediar os eventos (estádios, ginásios,

teatros, estúdios,etc.) como forma de redução do custo de produção

de "endorsement" com

• venda de cartões de crédito corporativos (associqção do evento com a

administradora do cartão)

• seguro do pessoal envolvido no evento

• publicidade em veículos de comunicação concorrentes (cobertura

jornalística do evento), além da cobertura em seuspróprios veículos, na qual

o controle da mensagem é total

Tal fenômeno já vem acontecendo no mercado americano há algum tempo.

As empresas de comunicação vêm diversificando sues atividades, não só

através do controle sobre a administração de um evento, mas também através

da aquisição de times profissionaise formação de alianças estratégicas com

empresas de software e telecomunicações.

A busca de fontes alternativas de receita será fundamental, uma vez que as

redes de TV a cabo, bem como as empresas multimídia (software,

telecomunicações e TV)fatalmente aumentarão sua penetração de mercado.

A aquisição de times profissionais fica facilitada pelo fafo de que as ligas

esportivas oferecem franquias aos interessados em administrar um time

profissional,que então é gerido como uma empresa.
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A Paramount Communications. por exemplo. é uma organização associada ao

Madison Square Garden em New York cujas propriedades incluem o New York

Knicks (NBA).New York Rangers (NHL)e o canal de TVa cabo MSG. Além disso,

o conglomerado inclui Paramount Pictures,Simon & Schuster e Prentice Holl. A

empresa. que já investiu US$500 milhões pelos direitos de N a cabo dos jogos

do New York Yankees (MLB)até o ano 2000, está em processo de negociação

para adquirir também este último time.

Podemos citar também a rede de N a cabo de Ted Turner (TNT),dona dos

times Atlanta Hawks (NBA)e Atlanta Braves (MLB).ou a Walt Disney Corp, que

criou um time de hóquei ("The Might Ducks") a partir de um de seusdesenhos.

O inverso também acontece com frequência, ou seja, times profissionais

fundando ou adquirindo redes de TV como estratégia de verticalização: o

Philadelphia Flvers(NHL),por exemplo. fundou uma das maiores redes de N a

cabo do país (PRISM),enquanto Jerry Busscriou uma das franquias esportivas

de maior sucesso, com a aquisição em 1969 por US$ 67,5 milhões dos Los

Angeles Lakers (NBA), Los Angeles Kings (NHL) e o Forum Arena (ginásio de

esportes em L.A),além da criação em 1985da Prime TIme Network, atualmente

a maior rede regional de N a cabo no mundo, e o Forum Championship

Boxing, o programa regular de boxe de maior sucesso no país. (14)

Pelos exemplos citados acima. nota-se a tendência de verticalização, com a

associação cada vez maior entre as propriedades esportivas e as empresas de

comunicação, como forma de se obter maior controle sobre os despesas, bem

como maior acesso às várias fontes de receita provenientes do marketing

esportivo.

Outra tendência será a evolução tecnológica dos produtos multi-mídia, que já

está provocando a formação de alianças estratégicas entre as empresas dos

vários ramos envolvidos. N e micro se fundirão num só produto, o que irá

mudar profundamente os hábitos do telespectador, impactando diretamente

este negócio.
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Os usuários terão a sua disposição num só produto serviços de TV, som,

computação, vídeo-games, filmes, telefone, fax, Internet, shopping eletrônico,

banking, pagamento de contas, reservas, e-mail, etc., sem mencionar as

implicações de tecnologias como a TVinterativa e realidade virtual.

Caso nossasempresas se antecipem a estas mudanças, adotando um papel

de vanguarda no oferecimento de produtos/serviços que atendam às

necessidades de um consumidor cada vez mais preocupado com

conveniência, estaremos aumentando consideravelmente as oportunidades

. para que nossasempresas obtenham vantagens competitivas no mercado

global.

Pelo material apresentado no presente estudo, bem como pela experiência

prática que o autor teve em visitas e estágios em várias empresas que se

dedicam ao marketing esportivo, pode-se perceber o enorme "gap" em

termos de postura empresarial das pessoas envolvidas no mundo dos esportes

nos E.U.Ae no Brasil.

A boa notícia é que, como nas demais áreas, pode-se esperar pelo chamado

"efeito Orloff", ou seja, o Brasilde amanhã será os E.U.Ade hoje, o que permite

que se preveja que grande parte das técnicas que ainda vêm sendo refinadas

pelos empresários americanos serão exportadas para o Brasil, contribuindo

para que se explore um filão de potencial assustador e que permanece

praticamente intocado.

Este estudo pretende contribuir de alguma maneira para um maior

esclarecimento sobre o tema para quem estiver interessado, podendo ao

menos servircomo reflexão e, quem sabe, efetiva utilização pelos responsáveis

pela administração, desenvolvimento e perpetuação de uma das maiores

paixões de nossopovo: o esporte.
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Apêndices

ANEXO A -Como Elaborar uma Proposta de ~latrocínioque dê Resultados

1. Introdução

Este anexo tem como preocupação básica apresentar passo a passo um

roteiro, não só para a elaboração da proposta de patrocínio em termos

práticos, como para todo o processo de relacionamento entre patrocinador e

patrocinado, desde o primeiro contato até a apresentação do relatório pós-

evento e a possívelrenovação do compromisso. Para tanto, foi utilizado como

fonte principal o material distribuído no seminário "Packaging Sponsorship

Proposals", realizado em New York em 10/02/95. (1) Os aspectos mais

relevantes deste material, organizado em uma linguagem de manual, foram

traduzidos e estão reproduzidos literalmente a seguir:

"Sem patrocinadores não se poderia ter nenhum evento. Reconhecendo tal

afirmação, vamos ver o que podemos fazer para manter os patrocinadores

felizes com sua participação e nos certificar que eles irão renovar seu

comprometimento para os futuroseventos.

Obviamente uma negociação de patrocínio envolve um contrato. Dentro dele

deverão estar explicados todos os elementos que compõem o pacote.

Quanto mais detalhado e claro em termos de responsabilidades e direitos,

melhor para ambas as partes.

Uma vez que você tenha a lista completa dos benefícios, se certifique de que

o patrocinador designe alguém para fazer o "tolüow through" destes

benefícios. Não deixe o patrocinador assinar o cheque e adotar uma postura

de passividade,ou o relacionamento estará destinado ao fracasso.
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Todos os "jogadores" devem estar familiarizados com os termos do pacote

para evitar falhas de comunicação e entendimento. Certifique-se de que tanto

a organizadora do evento como o patrocinador designaram uma pessoa

responsável pela administração e implementação do evento.

Trabalhando em parceria, liste os benefícios acordados no contrato e os

transforme num "checklist" que você deverá usar durante a organização do

evento, para assegurar que tudo será entregue de acordo.

Verifique se todo o material gráfico que contém o logotipo do patrocinador foi

aprovado pelo mesmo.

Durante a preparação do evento, faça com que seu contato no patrocinador

visite o local e aprove a localização das bandeiras, cartazes, placas,

"hospitality", etc. TIre fotos para fazer parte do relatório pós-evento, que é

basicamente .urn resumo do evento, com informações sobre o público que

compareceu, condições climáticas, fotos do evento e das atividades que o

cercaram, cobertura de mídia e um sumário dos benefícios entregues. Tal

relatório deve serentregue ao cliente no máximo 30 dias depois do evento.

Se você tiver cumprido com a sua parte, a renovação será rápida e o

relacionamento se solidificará para futuros projetos.
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I

2. Como Escolher o Evento Certo

Não importa se você é um amador em marketing de eventos ou um profissional

de experiência, decidir que eventos devem receber seusdólares de patrocínio

pode ser uma tarefa confusa, ainda mais quando você tem que optar entre

uma vasta gama de eventos especiais disponíveis no mercado.

Entretanto, sua tarefa pode ser facilitada se você souber responder à algumas

perguntas fundamentais, tais como:

A) Quem é atraído para o evento? Isto inclui participantes e espectadores que

devem ser definidos tanto demograficamente como psicograficamente. Esta

audiência faz parte do seu "target market" atual ou representa um novo

segmento para seusprodutos/serviços?

B) O meu patrocínio deste evento é apropriado? Seja minuncioso sobre o seu

alinhamento e não ameace a sua imagem com um R.Pnegativo resultante de

uma associação imprópria.

C) Quais são os objetivos e metas do organizador do evento? Qual é o seu

passado em termos de sucessose fracassos? Isso vai ter algum impacto no

evento atual? Elestomaram todas as precauções para assegurar o sucessodo

evento?

D) O evento tem condições de sobreviver sem patrocinadores? Não se envolva

com eventos que só beneficiam os patrocinadores, deixando de lado a

audiência, participantes e a sociedade, já que ele não durará muito.

E) Qual é a estratégia de longo prazo do evento? A que estilo de vida o

evento apela? Caso o evento só esteja atrás de dinheiro, sem oferecer valor

aos participantes/espectadores, ele terá vida curta.
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F)Você pode ter exclusividade de produto? Atualmente, os componentes do

"lifestyle marketing" (esportes,eventos especiais, artes e entretenimento) são a

única mídia a oferecer exclusividade. Tireproveito disso!

G) Quem são os outros patrocinadores? Por quanto tempo eles têm se

associado ao evento? Você consegue obter informações deles a respeito de

como eles têm se beneficiado? Seu patrocínio pode sofrer pela associação do

evento com o nome de um antigo patrocinador?

H) Que esforços de marketing estão sendo feitos pelo organizadores? Como

tais esforços podem ser integrados aos seus próprios esforços? Eles vão

trabalhar em parceria para que seus objetivos sejam' alcançados? Tenha os

direitos e responsabilidades definidos previamente em contrato.

I) Onde o evento acontecerá? O local é de fácil acesso e conveniente para o

público? Há algum inconveniente climático previsto para o dia/local

(tempestades, enchentes, etc.). De preferência, visite o local para que você

possa se visualizarparticipando do evento.

J) Há alguma associação com alguma instituição de caridade/sem fins

lucrativos? Hoje em dia os consumidores estão muito mais receptivos a

atividades de consciência social e esperam que as empresas assumam uma

postura ativa em "fazer o bem".

K) Para quando o evento foi agendado? Há qualquer outro evento planejado

para o mesmo período? Certifique-se que seu evento não será "esvaziado" por

outro evento conflitante.

L) Por quanto tempo você está sendo convidado a se comprometer? Menos

de três anos? ..você está jogando dinheiro fora. Demora este tempo para o

relacionamento se estabelecer. O primeiro ano é a fase de aprendizado; o

segundo é a fase da prática; e o terceiro se toma o mais efetivo, já que você

está familiarizado com o evento e tem o reconhecimento advindo da

associação com o evento.
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Estejapreparado para este comprometimento. Caso você tenha problemas no

começo, antes de se decidir pelo cancelamento do patrocínio, sente com os

organizadores e descubra o que está acontecendo de errado e se os

problemas podem sersolucionados.

De preferência, opte por contratos de multi-anos com opção de ser o primeiro

a optar pela não-renovação no final do primeiro ano.

M) Que tipo de feedback (pós-evento) os organizadores do evento provêm?

Que tipo de mensuração você deseja para determinar o sucesso do evento?

Faça com que eles conheçam seus requerimentos com antecedência, para

que eles se preparem para atender suas necessidades. Prepare uma lista com

seusobjetivos de marketing e o que você espera que o evento faça por você

e trabalhe em conjunto com o organizador em cima da mesma.

3. O que incluir na Proposta de Patrocínio

Emprimeiro lugar, a participação da empresa em patrocínio é uma decisão de

negócios, o que quer dizer que o principal executivo deverá estar envolvido.

Apesar de ainda exercer influência em tal decisão, a mesma não se baseia

mais em razões emocionais, mas em resultados mensuráveis.

A venda de uma proposta de patrocínio não se dá de uma hora para outra,

baseada apenas na proposta. Funciona mais como um "namoro" onde as

partes querem se conhecer melhor antes de se unirem.

Dependendo do dinheiro envolvido, a decisão final pode levar anos, o que

requer um bocado de tenacidade. Neste caso, geralmente o processo de

decisão envolve várias pessoas em diferentes níveis e funções, cada uma

assumindo a responsabilidade por um segmento do processo.
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Neste processo de negociação, mantenha o patrocinador sempre informado

do que está acontecendo. Inclua-o em suas reuniões de planejamento e
"maling list'' e certifique-se que ele está recebendo todas as informações de

mídia. quando você começar a receber reportagens de cobertura do evento,

faça cópias e as envie para seuspatrocinadores.

Designe uma pessoa para trabalhar exclusivamente com o patrocinador, faça

com que ela se inteire de suas necessidades e esteja pronta para resolver

qualquer imprevisto que apareça.

Que tipo de problemas? Muitas vezes são detalhes como: o lugar reservado

para o cliente no estacionamento foi tomado por alguém, a comida no

camarote/tenda de "hospitality" não chegou na hora, o patrocinador não

recebeu o número de ingressoscombinados, uma das faixas está faltando, a

sinalização foi colocada em lugar errado, o nome do patrocinador foi

pronunciado incorretamente pelo sistema de som, etc. Trate de resolver tais

problemas de maneira rápida, discreta e amigável, tentando sempre agradar

ao cliente, mesm que ele não tenha razão.

Trate de tirar fotos da torcida, celebridades e das várias atividades, além de

cada patrocinador. Colete todo o tipo de material de suporte (canhoto de

ingresso,programas do evento, posters, etc.). Tudo issodeverá ser incluído no

relatório pós-evento, junto com provas de como os benefícios não só foram

atingidos, como superados (idealmente).

Vender o patrocínio é apenas o primeiro passo. A implementação e execução

de cada detalhe é o passo mais importante.

Basicamente, os patrocinadores querem que você compreenda o negócio

deles. Uma vez que você possua tal entendimento, a tarefa de venda fica
-- - - ---------- "-- --

facilitada e vocês se tornam parceiros de marketing.

o primeiro passo para conhecer o negócio do cliente é através de pesquisa de

marketing. Pesquisetodos os artigos escritos sobre seu cliente em potencial no

último ano. Procure por mudanças significativas no staff, reengenharia,
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"downsizing", realocação de recursos, estratégia de marketing, cultura da

empresa, etc.

O que eles esperam de uma proposta de patrocínio? Apenas os fatos. Não

pense que quantidade pode ser substituída por qualidade. Seja conciso e vá

direto ao assunto, sem floreios e palavras difíceis. Inclua as seguintes

informações básicas:

• Informações básicas sobre o evento (descrição, breve histórico, local, datas

e horários, público estimado, potencial de exposição)

• Informações básicas sobre o organizador do evento (experiência, missão,

filosofia de "event marketing", objetivos de longo prazo, estatísticas)

• Oportunidades de Marketing (sinalização, exposição no local do evento,

oportunidades de "cross-marketing" com outros patrocinadores,

concessões/merchandising, etc.)

• Oportunidades Promocionais (sorteios, concursos, prêmios, brindes, " register

to win", etc.)

• Oportunidades de "Hospitality" /Entretenimento para clientes, varejistas,

funcionários, fornecedores, autoridades, personalidades, tomadores de

decisão. força de vendas, etc.

• Cobertura de Mídia (que mídia está envolvida, que cobertura está garantida

em cada mídia, etc.

• Listados outros patrocinadores envolvidos (dá uma idéia da importância do

evento e previne imcompatibilizações)

• Testemunhosde patrocinadores passados
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Uma vez resumidas de maneira clara e fácil de ler as informações básicas de

seu evento, trabalhe em explicar como tal associação vai ajudar o cliente a

atingir seusobjetivos específicos de marketing.

Geralmente as propostas oferecem ao patrocinador títulos como

"apresentador", "associado", "fornecedor", etc. ou os diferentes níveis de

comprometimento financeiro são definidos por termos excitantes como

"platina", "ouro", "prata" e "bronze". Cada categoria então é descrita em

termos de seus benefícios específicos, o que torna a proposta muito longa e

com muitas informações importantes "escondidas" no meio do texto.

Caso você esteja lidando com produtos de consumo, lembre que

exclusividade de produto é um elemento importante. Defina as categorias com

cuidado de modo a facilitar a venda. Por exemplo. nõo tenho apenas uma

categoria "bebida"; ao invés disso tenha "refrigerantes", "água mineral",

"suco", "bebidas quentes", "bebidas esportivas", etc. Desta maneira, caso um

grande fabricante de bebidas queira todas as categorias você pode conseguir

um preço melhor.

A maioria das propostas têm as seguintes características:

• são muito grandes

• detalhes do evento são difíceis de se extrair do meio do texto

• palavras" majestosas" tomam o lugar dos fatos

• as informações são obscuras

Quando o cliente recebe sua proposta, ele terá em média cinco minutos de

seu tempo para você, já que um "comprador de patrocínio" recebe em média

2;000 propostas por ano, o que dá uma média de 1Opropostas por dia. Como
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I

passar sua mensagem em tão pouco tempo? Através da apresentação de seu

material de uma forma fácil de ler, ordenada e orientada para benefícios.

Para tanto, apresente no começo de sua proposta uma espécie de "Executive

Summary" ou um simples "Event Fact Sheet", que não deve ultrapassar uma

página, e deve ser apresentado em forma de ítens que realçem suas

informações mais importantes. Além de prover as informações básicas, tais

resumos devem cumprir a função de incitar o cliente a ir em frente com o

processo.

Na hora de customizar sua proposta de patrocínio, não se esqueça de

considerar os seguintes aspectos:

A ) Status Oficial:

• Qual é a categoria de patrocínio?

• Há direitos de veto dentro desta categoria, ou seja, um patrocinador pode

ditar quem serão os outros patrociandores?

B)Taxa de Patrocínio:

• O que é a taxa?

• Como e quando o cliente deverá pagá-Ia?

• Ela poderá ser reembolsada por algum motivo?

C) "mie Rights"

• O nome do patrocinador aparecerá no título do evento?

• Que nome você dará aos troféus?

• Quem apresentará a entrega das premiações?
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D) Cobertura da TV

• Quem detém e controla os direitos de TV?

• O patrocinador tem direito de "primeira recusa" aos comerciais de N?

• Há alguma garantia de audiência? Haverá algum tipo de compensação

caso os índices sejam inferiores ao garantido?

• O patrocinador pode usar imagens de vídeo do evento em suas

propagandas?

• O patrocinador precisa obter permissão para usar videoclipes com objetivos

comerciais?

• Quem é responsável por negociar o tempo de N?

E)Relações Públicas e Cobertura de Mídia:

• Os atletas mais importantes mencionarão o nome do patrocinador quando

o imprensa o entrevistar?

• As "media releases" incluirão o nome do patrocinador?

• Quem é responsável pelas "media releases"?

• O patrocinador pode desenvolver sua própria campanha de mídia?

Fl Usodo Logotipo:

• Em que circunstâncias o patrocinador pode se utilizar do logotipo/marca

registrada da plataforma atlética (time, evento, liga, etc.)

• Quem detém logotipos especiais?

• O patrocinador possui direitos de merchandising, ou seja, pode fabricar e

vender souvenires?
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Gl Propriedades de Arena:

• Quantas bandeiras, faixas, placares, placas, outdoors, etc. o patrocinador

poderá usar? De que tamanho?

• Em que lugar ele poderá colocar tais propriedades, e o que poderá

aparecer nelas?

• Quem será responsável por fazer e pagar pelas propriedades?

• Quem será responsável por instalar as propriedades nos locais definidos?

H) Direitos de Propaganda:

• De que maneira o patrocinador poderá usar o evento para propaganda?

• O nome do patrocinador estará em material de papelaria ou dentro do

píogroma?_ .

• O patrocinador poderá utilizar fotos do evento em promoções e

propaganda?

• Quem dá permissão para o uso de fotos?

• Há alguma limitação no uso das fotos?

I) Uso do Atleta:

• Os atletas farão aparições públicas ao lado do patrocinador?

• Os atletas/treinadores comparecerão a festas pré ou pós-jogo?

• Os atletas vestirão o nome da empresa durante a competição?

J) Direitos de "Hospitalitv":

• O patrocinador terá acesso a tendas de "hospitality"?

• Onde o patrocinador poderá colocar a tenda?
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• o patrocinador receberá ingressosde graça para oferecer aos seus públicos

ou usá-losem promoções?

K) Promoção no Ponto de Venda:

• O patrocinador poderá vender seus produtos no local? Que tipo de

produto? (cigarro e álcool também?)

• Quem tem direito aos lucros da venda no local?

• O patrocinador poderá se utilizar de promoções relacionadas ao evento

dentro ou fora do local?

• O patrocinador poderó fazer promoções cooperadas com outras empresas?

Ll Listasde Mala Direta:

• As "mailing lists" de espectadores e atletas estarão disponíveis para o

patrocinador?

• Que tipo de uso pomocional o patrocinador poderó fazer desta "mailing

list"?

M) Brindes:

• - Haveráumestande para exposição do produto e distribuição de brindes?

• Que tipo de produtos o patrocinador poderá exibir? Serão aceitos cigarros e

bebidas?

Nl Responsabilidades Legais:

• Quem será responsável por ferimentos em participantes, espectadores e

dirigentes?
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• Ese chover ou houver problemas com a TV?Quem paga pelas despesas?

oI Opções Futuras:

• Porquantos anos durará o patrocínio?

• O patrocinador terá opção de renovação?

• Porquantos anos durará tal opção?

• Como você determinará a taxa de patrocínio no futuro?

.Quando da preparação da proposta de patrocínio, você tomou a precaução

de incluir todos os elementos descritos acima. Porém, todo este esforço pode

passar despercebido caso você não produza uma carta de patrocínio de

qualidade.

A carta de patrocínio deve fazer parte da capa da proposta de patrocínio, ou

seja, será responsável pela primeira impressão que o cliente vai ter do seu

material.

Caso você não tenha uma boa carta e não tenha pré-qualificado os clientes

potenciais antes de enviar a proposta pelo correio, provavelmente você terá

um baixo índice de resposta/interesse.

Para obter um melhor índice de respostas, alguns princípios podem ser seguidos
- -

na elaboração da carta:

• Certifique-se que você tem o nome da pessoa soletrado corretamente,

assimcomo o título, nome da empresa e endereço

• Elimine tantas referências a "eu"e "mim" quanto for possível, substituindo-as

por "você", ou seja, o foco tem que ser no cliente
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• Faça com que o texto seja orientado para benefícios, sendo que a

descrição dos mesmos deverá ser customizada, com referências específicas

a cada cliente

• Nunca faça um afirmação genérica demais e que não possa ser

comprovada por fatos concretos

• Sempre deixe claro quando você fará o "follow up" com eles; nunca deixe a

responsabilidade pela ligação nas mãos do cliente

o objetivo básico da carta é incentivar a leitura da proposta e gerar um desejo

no cliente de obter maiores informações e discutir o projeto."

4. Como Vender seu Evento

Cada vez mais empresas estão reconhecendo o valor do "lifestyle markeing"

na obtenção dos objetivos de marketing, o que implica numa maior

competição pelos dólares corporativos. Dentro deste cenário, como se

diferenciar da concorrência? Rick Jones, Vice Presidente da Advantage

International (2), oferece algumas sugestões de como incrementar a venda de

seu pacote de patrocínio:

Al Conheça bem a sua Propriedade:

• Como ela é atualmente e como você deseja que ela seja?

• Quem é coberto pelo seu evento?

• Quem comparece ao seu evento (número de participantes, espectadores e

voluntários)
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• Como é composta a sua audiência (dados demográficos e psicográficos)

• Como você atinge sua audiência? (cobertura de mídia, transmissão pela TV,

no local)

• Macro ou Micro evento?

• Determine todos os elementos que alavancam seu evento

• O que você tem para vender?

• Quem sua propriedade irá atrair?

• Quais são os elementos disponíveis do patrocínio?

B) Desenvolva Material Geral de Suporte que possua Qualidade

• "''''a teria I impresso (brochuras, programas, posters, etc.)

• Videotapes, fotos do evento e "slide shows"

• Documentação sobre a cobertura de mídia (valor relativo)

• Brindes promocionais (camisetas, bonés, adesivos, etc.)

C) Desenvolva uma Lista de Potenciais Patrocinadores

• seleção inicial baseada em afinidades com seu evento

Dl Pesquise os Patrocinadores Potenciais

• informações sobre a empresa, relatórios anuais, serviços de "clipping"

• informações internas (conversas informais, bons contatos, etc.)

• estratégias de marketing atuais

• produtos e marcas

• desenvolvimento de novos produtos/mercados
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Melhores fontes de dados secundários incluem: biblioteca, relatórios anuais,

revistas especializadas na indústria em questão, revistas de negócios,

publicações especializadas em patrocínio esportivo como Team Report

Marketing, Sponsorship Opportunities Newslefter, IEG Sponsor Report, etc.

E)Pesquiseos tomadores de decisão das empresas prospectadas

• Interesses

• "Background" (da onde eles vêm?)

• Você conhece alguém que os conheça?

F)Desenvolva uma Proposta Customizada

• Personalizea carta de introdução, proposta e material de suporte

• Envie uma proposta introdutória sumarizada para gerar interesse e uma

reunião de apresentação

• Agende a apresentação ou, em último caso, envie a proposta completa

pelo correio

G) Seja específico em termos de benefícios oferecidos e defina

responsabilidades

• quando da preparação do contrato, liste de forma detalhada e clara os

benefícios a que o cliente terá direito e defina as responsabilidades de cada

parte, para não haver espaço para interpretações erradas
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H) Administre os Problemas Rapidamente

• Por mais claro que o contrato possa ser, pequenos problemas sempre

aparecem. Resolva-os rapidamente, esclarecendo os pontos de

discórdia/dúvida e obtendo a concordância das partes envolvidas

I) Seja Honesto

• diga a verdade sobre audiência, cobertura de mídia, relacionamentos

passados com patrocinadores, etc. Honestidade é o único caminho para um

relacionamento de longo termo

J 1Demonstre suasvirtudes de vendedor

• uma das maiores virtudes é saber ouvir. Os clientes vão informá-lo

rapidamente a respeito de seusobjetivos de marketing e se o seu pacote se

encaixa ou não dentro deste programa. Caso você concorde que não se

trata de um bom "encaixe", não perca tempo em tentar adaptá-lo ao

cliente, a não ser que você sinta que a adaptação poderá funcionar sem

descaracterizar o evento

K) Mantenha seu senso de humor

• lembre-se que uma negociação difícil e tensa pode ser facilitada através do

humor (desde que seja de bom gosto, é claro!)

Ll Pratique a Apresentação

• Quem deve participar e qual o papel de cada um?

• Prepare respostas para possíveisobjeções
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• Utilize-seda ajuda de recursos áudio-visuais

• Tente expandir suas mentes e fazê-Ios "sentir" o evento e sua participação

no mesmo

M) Tenha um bom "Follow Through"

• Seja consistente em sua abordagem

• Entregue o que foi prometido

• Seja sensívelàs necessidades específicas do cliente

Nj renncvm bom "Follow Up"

• envie um presente/agradecimento pela reunião e ligue no dia em que a

decisão for ser tomada

O) Faça um Relatório com os Resultados

• resultados, objeções e informações devem ser relatadas e arquivadas para

uso futuro

P)Avaliação

• avalie os resultados do seu processo de venda

• aumente o preço do pacote baseado em aumentos de audiência,

benefícios e efetividade
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Por fim, algumas dicas gerais podem ser úteis:

• Não ponha todos os ovos numa cesta só

• Venda de patrocínio é uma atividade diária

• "TIming"é o ingrediente mais importante e maisrenegado

• Crie situações Ganha-Ganha

• Useo relacionamento para promover e atingir outros objetivos, como venda

de ingressos,donativos à instituições de caridade, propaganda, promoções,

credibilidade, etc.

• Não seja ganancioso

• Presteserviçospós-venda

5. Como Não Vender seu Evento

A seguir, prossegue a reprodução do material apresentado no "workshop"

apresentado em New York:

"A maneira mais utilizada para a venda de um pacote de patrocínio é a

seguinte: você desenha um pacote com as várias categorias disponíveis,

escreve uma carta genérica e básica, define o seu mailing através de listasdo

tipo "quem é quem" em publicações especializadas em patrocínio, anexa

"clippings" de mídia e outros materiais de apoio, coloca tudo junto num

"pacote" e o envia para centenas de clientes escolhidos.

Depois de algum tempo você eventualmente liga para alguns deles

perguntando: "Você recebeu meu pacote? O que você acha? Aí você

descobre que ele não recebeu ou não lembra de ter recebido, o que faz você
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enviar o pacote de novo e o ciclo de reinicia. Tempo e dinheiro foram gastos

para um limitado retorno.

o mundo de hoje requer mais trabalho na linha de frente, antes de você enviar

sua proposta. Como já foi discutido, o primeiro passo a ser tomado é analisar o

evento sob a perspectiva do patrocinador. Uma vez que você tenha

identificado o perfil de seu evento, pesquise as empresas que você acha que

estarão interessadas no mesmo, seja porque você já as viu participando de

algo semelhante ou porque você saiba que seus produtos/serviços têm um

forte apelo para a audiência do evento.

Completada a pesquisa e identificada a pessoa com quem você deve falar,

converse com ela pelo telefone antes de mandar qualquer material para ela.

Faça uma pré-qualificação que determinará se a pessoa está interessada e,

em caso positivo,em que grau ela está interessada.

Assumindo o interesse do cliente em potencial, pergunte se ele gostaria de

receber informações adicionais. Se sim,envie por fax um "fact sheet" de uma

página, e faça o follow up imediatamente por telefone. Faça com que ele

entenda o evento e as oportunidades oferecidas antes de passar para o

próximo passo, que é marcar uma reunião (caso a distância geográfica

permita).

Uma vez marcado o encontro, você tem duas opções: a primeira é adaptar

seu pacote às necessidades do cliente e mandá-lo antes de sua reunião e a

segunda requer os mesmos passosda- primeira com a exceção de que você

deve carregar a proposta com você para a reunião. A escolha dependerá de

seu estilo operacional. Caso você opte por enviar a proposta, mantenha-a

breve e direto ao ponto. Você pode levar todo o material de apoio (artigos,

"c1ippings",etc.) para a reunião.

Há várias maneiras de se fazer apresentações, desde a simples proposta no

papel até a utilização de todo o tipo de recurso audiovisual. Geralmente as

equipes de venda de eventos acham que quanto maior o dinheiro envolvido
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no patrocínio, maior a apresentação, o que não é necessariamente verdade,

uma vez que o cliente está interessado na maneira pela qual o evento

contribuirá para o atingimento de seus objetivos de marketing/vendas. O

conteúdo é mais importante do que a forma.

Logicamente, boas técnicas de venda são requeridas. "Não" significa "não

ainda", "eu necessito de mais informação", "você não ouviu as minhas

necessidades", etc.

Após a reunião, seja qual tenha sido o resultado, faça o "follow up" com uma

nota de agradecimento. Caso eles tenham declinado de participar, mantenha

a comunicação através de "press releases", relatos de seu progresso, convites

para participação em seu evento, etc. Mantendo-os a par de suas atividades,

você pode tomá-los mais receptivos para patrocinar o evento no ano seguinte.

6. Que Preço Cobrar?

Originalmente, as relações entre os partes envolvidas no processo era linear,

com as decisões sendo tomadas de acordo com as preferências pessoaisdo

principal executivo. A precificação era feita mais ou menos ao acaso, sem

maiores atenções à justificativa dos custos ou resultados mensuráveis.

Atualmente patrocínios fazem parte do marketing estratégico e as relações

entre as partes são geralmente triangulares, quadrangulares, e até além disso,

e as decisões são tomadas baseadas em resultados mensuráveise impactos de

longo termo. Apesar disso, o "pricing" ainda não se sofisticou tanto como o

mercado.

Antes de precificar o evento, você deve conhecer o seu orçamento.

Determine custos de produção, propaganda e promoção, elementos "no

local" ...todos os custos relacionados com o seu evento. Não se esqueça de
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considerar uma taxa de lucro! Leve em consideração outras fontes de receita

como venda de ingressos, licenciamento, programas do evento,

merchandising, direitosde transmissãopagos pela TV,etc.

Antes de desenvolver o pacote de patrocínio, estabeleça seus

relacionamentos com a mídia. Esteserá o elemento de diferenciação de seu

pacote. Determine quanta exposição de mídia você precisa e negocie um

pacote que seja mutuamente benéfico. Geralmente este acordo será uma

combinação de permuta com dinheiro ou somente dinheiro, dependendo do

evento, da mídia e dos patrocinadores potenciais.

A seguir relacione todos os elementos que podem ser incorporados no pacote

(ingressos,"hospitality", sinalização no local, cobertura de mídia, merchandising

do evento, exclusividade de categoria de produto, etc. Seja criativo e tenha

certeza de que você incluiu todos os elementos que podem beneficiar os

patrocinadores através da inclusão do nome deles.

Depois disso,organize cada elemento por categoria de patrocínio, deixando

bem claro os benefícios oferecidos a cada categoria. Completado o pacote,

precifique-o baseado no valor justo de mercado. O "pricing" envolverá

elementos fáceis de quantificar e mais caros (mídia, ingressos,licenciamento,

propriedades de arena), bem como elementos maisdifíceis de mensurar e mais

baratos (associação com o evento, "goodwill").

Feito isso,você está pronto para cobrar valores de acordo com o nível de

patrocínio. Um bom método é dar o valor em dobro. Por exemplo, se o valor

de mercado é US$100.000para o "litle Sponsorship", o pacote deverá ser

oferecido a US$50.000,e assimpor diante.

Como medida de precaução, não mostre sua planilha de custos ao

interessado para que o pacote não vire um "menu chinês", com o

patrocinador querendo selecionar os itens que mais lhe interessam, o que

desbalanceia os elementos do patrocínio.
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Tenha em mente que você deve ter alguma flexibilidade no preço para

permitir aos patrocinadores o casamento dos eleme-ntos do pacote com as

suasnecessidadesde marketing.

Com o objetivo de customizar a proposta, procure conhecer o papel e

objetivos de cada departamento que poderá vir a se beneficiar do patrocínio

dentro da empresa em vista (departamento de propaganda, R.P,promoções,

marketing, etc.). Com sorte, a empresa possuirá um Coordenador de Eventos

Especiais ou mesmo um departamento de patrocínio que consolidará os

objetivos de cada departamento, o que facilitará o processo de negociação.

Quanto mais ampla a sua proposta em termos de atender aos objetivos de

cada departamento, maisvaliosa para o patrocinador."

Steve Baker,CEO da Steve Bcker & Associates, sugere que o "pricing" de seu

evento deve se basear na mensuração dos custos fixos e administrativos,

adicionado de uma taxa administrativa em cima desses custos (o mercado

trabalha num intervalo de 15%a 20%)(3)

De acordo com Christine Brooks (4), há três métodos de se precificar um

patrocínio que lhe dão algum controle:

• Estratégiade "Cost-Plus":já descrita acima (adicionar uma margem de lucro

a seuscustos)

• Estratégia de Marketing Competitivo: implica precificar seu evento de

acordo com o que o mercado deverá pagar, dada um certo nível de

competitividade. Requer uma análise comparativa entre os benefícios

oferecidos pelo seu evento em relação aos eventos da concorrência

• Estratégiade Valor Relativo: implica mostrar o quanto o patrocinador deveria

estar pagando pelas oportunidades que você está oferecendo em relação

a quanto você está pedindo. Para que seja bem sucedida, você deve
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conhecer bem o valor de mercado de sua proposta e o valor da proposta

para o patrocinador.
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Proposal that Guarantees Results!", Workshop 10/02/95, New York

2. Jones, Rick, "10 Steps to Successfully Selling Your Event"

3. Weiss,Jody, "Road Rade Management", 1990

4. Brooks, Christine M., "Sports Marketing - Competitive Business Strategies for
---- - ---

Sports", University of Michigan, 1994, pg.242 a 245
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ANEXO 8 - Roteiro de Entrevista para o "case" Parmalat

1) Que critérios foram utilizados para a escolha do Palmeiras como veículo de

marketing?

2) Que motivos levaram a Parmalat a optar pelo modelo de participação total

na gestão, ao invés da co-gestão ou do simples patrocínio?

3) Como se deu a divisão de responsabilidades entre o clube e a empresa?

Como tal esquema tem funcionado?

4) Quais são as características da estrutura responsável pela gestão do clube?

5) Quais as principais peculiaridades do esporte enquanto produto?

6) Quais as principais vantagens e desvantog_ens d~ ~st~r _entreos pioneiros na

profissionalização do esporte?

7) Que tipos de dificuldades têm sido encontradas no relacionamento da

empresa com dirigentes, atletas, torcedores imprensa, federações, etc.?

8) Que fatores levaram a Parmalat a abandonar os esportes amadores e se

concentrar no futebol?

9) Que critérios vêm sendo utilizados na mensuração dos resultados desta

parceria?

10) Foram feitas pesquisas sobre o comportamento dos consumidores antes e

depois da parceria? Quais foram os resultados?

11) Quais de seus objetivos de marketing foram atingidos? Quais não foram?

Por que motivo?

12)Qual foi o efeito do patrocínio nas suasvendas?

13)Onde se situa o patrocínio dentro do composto de marketing da Parmalat?

14) Que critérios são utilizados para a distribuição do orçamento entre

propaganda, promoção e patrocínio?
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15) Como se dá o relacionamento da Parmalat coma midia?- ----

16) Quais as vantagens e desvantagens do patrocínio?

17) Quais as suas sugestões para que o patrocínio esportivo evolua no país?
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Material Adicional

Estão listados a seguir materiais adicionais consultados, em sua maioria
Propostas de Patrocínio Corporativo e KitsPromocionais:

1. "Word Cup USA 1994: Official Commemorative Program"

2. "Seattle Supersonics: Partners in Performance 1993-1994"

3. "Buffalo Sabres Marketing Partnerships"

4. " Kit Promocional do New Jersey Nets"

5. " Kit Promocional do Toronto Raptors"

6. " Kit Promocional da NBA (National Basketball Association) "

7. "1995 Sponsorship Opportunities - Confederação Panamericana de

Basquetebol"

8. "Basketball in the Americas" - Pan American Sports Corporation

9. "Lady Longhoms: Corporate Sponsor Package 1989-90", University of Texas at

Austin

10. "University of Oklahoma Corporate Sponsor Package"

11. "Liberty Mutual Legends of Golf"

12. "Auto Racing on CBS: 1994Season Market Resources Presentation"

13. "ESPN(Entertainment Sports Programming Network - The Extreme Games"

14. "1995 ESPNIntemational Guide"

15. "1994 Budweiser 4-Man Volleyball Tour Sponsorship Opportunities"

16. "Kit Promocional da TNN (The Nashville Network)"

17. "Kit Promocional da CMT (Country Music Television)"

18. "Kit Promocional da CMT Europe (Country Music Television)"

19. "Kit Promocional da TNN Motor Sports"
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