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marketing esportivo

reportagem especial

Uma série de estudos de campo tem 
fornecido dados fundamentais para 

quem pretende aproveitar as oportuni-
dades geradas pelas competições tradi-
cionais e pelo binômio Copa-Olimpíada.

O Ibope Inteligência, por exemplo, di-
vulgou pesquisa realizada em maio sobre 
a percepção dos brasileiros acerca da Co-
pa do Mundo, focando também no envol-
vimento dos consumidores. Foram ouvi-
das 2002 pessoas em 141 municípios. O 
intervalo de confiança é de 95% e a mar-
gem de erro estimada é de dois pontos 
percentuais  para mais ou para menos.

Em relação à Copa, 25% têm interesse  
muito grande; 27% têm interesse, mas 
não muito; 26% têm pouco interesse; e 
22% não têm nenhum interesse. No que 
se refere a áreas e serviços, a preocupação 
maior está concentrada em saúde, trân-
sito, estradas e segurança. No total, 29% 
acreditam que o País está totalmente des-
preparado na área de saúde. Para 27%, o 
mesmo ocorre com a área de segurança. 
Entre os consultados, 26% exprimem es-
sa opinião sobre o trânsito. As áreas que 
menos preocupam são as de bares, res-
taurantes e hotéis.

No total, 15% já compraram alguma 
peça de vestuário com o tema Copa do 
Mundo; enquanto 37% planejavam uma 
aquisição no segmento nos 12 meses se-
guintes à consulta. Uma fatia correspon-
dente a 77% ainda não comprou nada com 
temática alusiva à Copa. Quando se fala 
na disputa dos selecionados de futebol, 
as categorias de marcas mais lembradas 
são artigos esportivos e bebidas.

As informações sobre a Copa 2014 têm 
sido obtidas, sobretudo, na TV (73%), no 
rádio (14%) e nos jornais impressos (11%). 
Somente 3% participam ou participaram 
de alguma promoção ligada ao evento.

De acordo com Laure Castelnau, dire-
tora executiva de marketing e novos ne-
gócios do Ibope Inteligência, os estudos 
podem auxiliar as agências e empresas 
a monitorar o clima geral e mostrar os 
momentos ideais para investimentos em 
ações de marketing e comunicação. Ou-
tro benefício é o monitoramento de re-
call e awareness de marcas (top of mind). 

Para as autoridades do esporte, segun-
do ela, o benefício é a avaliação do envol-
vimento da população e a identificação do 
momento adequado para o lançamento 
de campanhas de conscientização e par-
ticipação. “Também é possível verificar o 
impacto da comunicação, em termos de 
meios utilizados e preferidos”, resume.

Quem é quem
Outro estudo, este divulgado pela GfK es-

te mês, trabalhou minuciosamente o concei-
to de personalidade de marca e patrocínio 
de futebol. A avaliação mostrou que alguns 
clubes possuem personalidade bem defini-
da e diferenciada de seus concorrentes di-
retos. São os casos de Corinthians, Flamen-
go, Atlético Mineiro, São Paulo e Cruzeiro.

PESQUISA

O mapa do caminho
Pesquisas traçam perfil do esporte e do marketing no segmento

Quais marcas mais apoiam o esporte no Brasil?

Nike 32%

Adidas 20%

Olympikus 10%

Banco do Brasil 8%

Topper 5%

Penalty 5%

Reebook 3%

Puma 3%

Asics 1%

Mizuno 1%

Não sabe/ Não respondeu 33%

Na avaliação de características e atri-
butos, o exemplo mais claro de posicio-
namentos distintos no futebol brasileiro 
envolve Corinthians e São Paulo. Cada 
um é forte naquilo que falta ao oponente. 
O Corinthians é pura paixão, alegre, co-
rajoso, impetuoso, autêntico e ama a li-
berdade. O São Paulo é inteligente, edu-
cado, sofisticado e racional. A situação é 
parecida com aquela que separa atleti-
canos de cruzeirenses em Minas Gerais.

Essa percepção, segundo o estudo, es-
clarece a mudança que ocorreu no fute-
bol paulista, no qual a maior rivalidade 
já é aquela entre corintianos e são-pau-
linos, e não mais entre corintianos e pal-
meirenses. O Flamengo tem uma perso-
nalidade parecida com a do Corinthians, 
o que explica o fato de serem os clubes 
mais populares do País.

O caso do Rio Grande do Sul é de dois 
clubes muitos parecidos (Internacional e 
Grêmio), diferindo em poucos detalhes, 
ambos associados a uma grande quanti-
dade de atributos comuns. 

O estudo mostra também a personali-
dade de algumas marcas corporativas que 
poderiam, de forma estratégica, se aliar a 
clubes afins. As marcas mais destacadas 
em singularidade são Samsung, Habib’s, 
Assolan e Seara, ainda que esses atributos 
sejam menos claros do que aqueles dos clu-
bes diferenciados.

A GfK concluiu, ainda em maio, o Omni-
bus — Estudo sobre Esportes. Dele, podem 
ser destacados alguns dados sobre marcas. 
As mais associadas à Copa de 2014 no Bra-
sil são Nike (29%), Adidas (14%), Olympikus 
(7%) e Coca-Cola (6%). No caso da Olim-
píada de 2016, as três marcas de artigos es-
portivos também lideram. No total, 50% dos 
entrevistados acompanham a jogos de fute-
bol pela TV; 69% deles principalmente pe-
la Rede Globo de Televisão (veja quadros).

Sem indiferença
Para facilitar o desenvolvimento de es-

tratégias de marketing no setor, a Enfoque 
Pesquisa realizou, no ano passado, uma 
consulta detalhada com 613 homens e 
mulheres de 18 a 49 anos em São Paulo, 
Rio de Janeiro e Recife. “A partir desses 
dados, as empresas podem montar seus 
planos de ação, pensando cada vez mais 
na próxima Copa do Mundo”, informa a 
presidente da Enfoque, Zilda Knoploch.

O estudo mostra que 91% dos torce-
dores que se dizem “indiferentes” ao fu-
tebol acabaram assistindo a uma partida 
completa no período em foco. No total, 
34% dos entrevistados afirmaram aces-
sar a internet logo depois dos jogos para 
conferir notícias e comentários. 

Dos entrevistados, 53% relataram ter 
assistido em bar ou restaurante a pelo 
menos uma partida de futebol no perí-
odo precedente de um ano. Destes, 87% 
buscaram a companhia de amigos. Dos 
que foram ao estádio no período (39%), 
70% estiveram acompanhados de amigos 
e 28% de familiares.

“É importante que as empresas sai-
bam diferenciar um tipo de torcedor do 
outro, seja “fanático”, “espectador” ou “in-
diferente”, pois cada um tem uma forma 
diferente de se relacionar com o espor-
te”, afirma Zilda. “Por isso, é preciso que 
as marcas definam bem suas estratégias, 
tendo em vista as ocasiões de consumo 
que tangenciam o esporte”.

Marcas e esporte na visão dos brasileiros

Quais marcas associa à Copa de 2014 no Brasil?

Nike 29%

Adidas 14%

Olympikus 7%

Coca-Cola 6%

Reebook 3%

Penalty 3%

Topper 2%

Puma 2%

Mizuno 1%

Não sabe/ Não respondeu 48%

Quais marcas associa à Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro?

Nike 19%

Adidas 13%

Olympikus 11%

Reebook 3%

Banco do Brasil 3%

Coca-Cola 3%

Puma 2%

Penalty 2%

Topper 1%

Mizuno 1%

Não sabe/ Não respondeu 59%

Fonte: Omnibus — Estudo Sobre Esportes/GfK Brasil
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1464, p. 50, 20 jun. 2011.




