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Essa é uma expressão que vem sendo divulgada com muito mais intensidade ultimamente. 
Mesmo que algumas pessoas não tenham o hábito de acompanhar o noticiário esportivo, a 
expressão vem ganhando cada vez mais força no meio empresarial e a razão é que o esporte 
hoje é um grande negócio. Isso se deve a vários motivos, entre eles, a globalização dos 
esportes, o maior interesse dos veículos de mídia no produto Esporte, a profissionalização do 
esporte e a busca constante por uma qualidade de vida melhor por parte da população, onde a 
prática de qualquer atividade esportiva é aliada das pessoas na busca desse objetivo. Nunca se 
fez tanto esporte como atualmente e nunca se vendeu tantos artigos esportivos como agora. 
  
Um outro fator para uma maior divulgação da expressão marketing esportivo é que o Esporte 
está inserido no segmento de entretenimento e lazer, um dos setores que mais recebem 
investimentos hoje em dia. Com raras exceções, o Esporte acontece exatemente nesses 
momentos de lazer e entretenimento das pessoas. Engana-se, por exemplo, que o concorrente 
do Internacional seja o Grêmio e vice-versa. Se tratarmos no âmbito da rivalidade, aí sim, 
pode-se afirmar que um é rival do outro. Os concorrentes da dupla GreNal são todas as formas 
de entretenimento existentes e que podem fazer com que os torcedores de um time deixem de 
freqüentar o estádio, como cinemas, restaurantes, internet, viagens, espetáculos de música e 
dança, etc. Todas estas opções acontecem também nos mesmos momentos em que acontece 
o produto Esporte, ou seja, nos finais de semana e durante a semana à noite. O primeiro 
passo para entender essa nova realidade do esporte é reconhecer os seus concorrentes. Aliás, 
a força do esporte é tão grande que todas as demais alternativas de entretenimento e lazer 
procuram se associar aos esportes, sinal de que esta tendêndia crescente nos investimentos 
não vai parar tão cedo. 
  
Mas e as empresas, como elas podem se aproveitar desse momento? Se é verdade que existe 
muita confusão entre marketing esportivo e patrocínio, também não se pode negar que o 
patrocínio como ferramenta de marketing é bastante eficiente. Se isso não fosse verdade, 
como explicar a onda crescente em investimentos de patrocínio no esporte? Na realidade, as 
empresas "descobriram" que investir no esporte faz bem e que o retorno desse tipo de 
investimento pode chegar até 4 vezes o valor de uma boa campanha publicitária, segundo 
dados de pesquisa. Entre os motivos que levam empresas a investir no esporte estão a 
comunicação de marca e o posicionamento de mercado, a busca por diferentes formas de 
mídia, a penetração de mercado para empresas que estão querendo novos horizontes, a 
possibilidade de promover ações exclusivas com clientes reais ou potenciais e o aumento da 
motivação dos funcionários, além da segmentação de mercado, apontada como a grande 
vantagem do marketing esportivo. Só empresas grandes podem investir no esporte? Essa é 
mais uma das possibilidades que o marketing esportivo oferece. Qualquer empresa pode 
encontrar o seu nicho de mercado, desde que ela saiba quem é o seu cliente e quais esportes 
têm maior relação com esse público. 
  
Engana-se, porém, quem acha que o retorno do investimento em esportes é 100% garantido. 
Por parte de atletas e clubes, existe uma falsa idéia de que, depois que os contratos são 
assinados, não é preciso fazer mais nada. Erro fatal! Aí sim é que começa o trabalho. Ninguém 
investe em alguma coisa se não existir alguma perspectiva de retorno. Aos atletas, cabe 
informar aos seus patrocinadores quais competições eles estarão participando e competindo. 
Aos clubes e entidades esportivas, é preciso sempre apresentar alguma informação que possa 
ser usada como retorno ao investimento feito pelas empresas. Também é preciso entender que 
o esporte é um produto com 50% de chance das pessoas se aborrecerem e que o ambush 
marketing (marketing de emboscada) é uma realidade muito presente em eventos esportivos, 
uma situação nada desejada e que só tende a atrapalhar o investimento feito. 
  
Em resumo, marketing esportivo é muito mais amplo do que a maioria das pessoas pensa. O 
caminho já vem sendo traçado por várias empresas e a evolução do assunto é diária. Como 
havia escrito anteriormente, a tendência é que se leia muito mais notícias sobre o assunto das 
colunas de negócios e economia, exatamente pela amplitude que o assunto possibilita. 
Esqueça aquela idéia de amadorismo ou de romantismo no esporte porque esta já está com os 



dias contados. O que vale agora é que o esporte ajuda a vender e o marketing esportivo ajuda 
ao esporte vencer. Quem souber lidar com isso de forma profissional, só tem a ganhar. Já os 
perdedores, bem, estes irão para casa. 
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