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A arena do marketing esportivo tem dono. E não se trata de Nike ou Coca-Cola, embora estas 
duas marcas tenham obtido boa performance na pesquisa Sponsor Tracker 2008, realizada 
pela empresa Market Analysis, de Florianópolis.  
 
O levantamento divulgado no Fórum Internacional do Esporte, que se encerra neste sábado 
(05) na capital catarinense, mostra que a grife mais lembrada pelos consumidores quando 
pensam em marketing esportivo é a Petrobras, citada por 25% dos entrevistados. O segundo 
lugar também fica na órbita estatal: 12% dos consumidores lembraram do Banco do Brasil, 
mesmo percentual da Nike.  
 
A Coca-Cola aparece um degrau abaixo, com 6,7%, seguida de perto por outra estatal, a Caixa 
Econômica Federal, classificada em 5º lugar. Todas estas companhias se mostram cada vez 
mais envolvidas com o patrocínio de atividades que vão do celebradíssimo futebol a 
modalidades como a natação. ”O patrocínio esportivo traz mais visibilidade que o cultural, por 
isso as empresas optam pelas quadras ao invés dos teatros, por exemplo”, atesta Paloma 
Zimmer, analista da Market Analysis.  
 
A líder Petrobras, por exemplo, investiu no ano passado R$ 80 milhões em eventos culturais. 
Somente no Pan do Rio de Janeiro e no patrocínio à equipe do Flamengo, a cifra investida pela 
Petrobras já superou esta marca, chegando a R$ 90 milhões. E ainda seria necessário 
computar os recursos que a Petrobras mobiliza em outros esportes, como surfe e 
motociclismo.  
 
“O marketing esportivo aproxima cada vez mais o consumidor da marca, além de ser um 
driver de responsabilidade social e desenvolvimento de comunidades”, destaca Paloma. Fora 
das quadras o branding que se apóia no esporte também rende – e a televisão desponta como 
o principal veículo para os anunciantes. Um relatório do ano passado, realizado pelo IBOPE 
Mídia, mostra que 54% da população brasileira entre 12 e 64 anos assistiu a dois ou mais 
programas de esportes por semana. A pesquisa da Market Analysis foi realizada entre 
novembro e dezembro do ano passado. No período foram entrevistados cerca de 800 pessoas 
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, 
Curitiba e Brasília. 
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