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Fonte: Pesquisa Lance Imperdível
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em nada
a minha desta 
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Qual das frases abaixo melhor refl ete sua atitude frente 
à compra de produtos da marca que patrocina seu time? 
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Estampar a marca na ca-

misa de um time de futebol 
não garante à empresa a sim-
patia e nem a preferência dos 
torcedores da equipe. Pelo 

Patrocínio não 
garante preferência
Marca do patrocinador não infl uencia comportamento 
de compra dos torcedores de futebol 
Fernando Murad

menos é o que aponta o es-
tudo Lance Imperdível – Um 
Retrato do Esporte no Brasil 
feito pelo sociólogo Alberto 
Carlos Almeida, pelo antropó-

logo Roberto DaMatta e pelo 
economista Pierre François 
Cohen a pedido do diário es-
portivo Lance. O levantamento 
utilizou a plataforma mensal do 

estudo qualitativo contínuo do 
Instituto Análise e realizou três 
mil entrevistas face a face.

Questionados sobre qual 
frase melhor reflete a atitude 
frente à compra de produtos 
da marca que patrocina seu 
time, 27% responderam que 
“influencia positivamente a 
minha compra desta marca”, 
enquanto 64% disseram que 
“não influencia em nada a mi-
nha compra desta marca”. Ape-
nas 1% respondeu “influencia 
negativamente a minha compra 
desta marca”.

De acordo com Almeida, 
a duração do relacionamento 
entre patrocinador e clube in-
fl uencia a percepção do torce-
dor. “Patrocínio bom é patrocí-
nio longo. Quanto mais longa a 
relação, maior a pertinência. Os 
torcedores têm predisposição. 
Quando o patrocínio é recente, 
ele é lembrado, mas não motiva 
muito a compra. As pessoas 
têm grande disposição de com-
pra, inclusive as mulheres, que 
querem adquirir produtos de 
cama, mesa e banho”, diz.

No que tange aos motivos 
pelos quais a marca que patro-
cina o time influencia positiva-
mente a compra de produtos, 
71% dos entrevistados respon-
deram “porque me torna parte 
do meu time” e 22% “porque 
revela aos outros que sou do 
time x”. No entanto, a venda 
de produtos oficiais ainda é 
um desafio para os clubes. De 
acordo com o levantamento, 
apenas 28% dos torcedores 
informaram que compram 
itens oficiais dos seus times, 
enquanto 70% disseram que 
não compram.

Na cesta de produtos mais 
vendidos para os torcedores, 
os campeões são as camisas 
e uniformes (itens adquiridos 
por 84% dos respondentes). 
Em segundo lugar aparecem as 
roupas ca suais (9%), seguidas 
de material de cama, mesa e 
banho (7%). Com 3% surgem 
DVDs, bolas e chaveiros e, com 
2%, produtos infantis (como 
fraldas e vestuário), mascotes e 
bichos de pelúcia e alimentos.
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