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Verba de R$ 5 milhões para competição esportiva intercolegial. Pelo segundo ano consecutivo, a 
Nestlé vai mobilizar milhões de reais no projeto Vibração Total, focado no marketing esportivo. A 
intenção é consolidar a competição no calendário estudantil brasileiro, atingindo estudantes de 
escolas públicas e privadas. "Assim fortalecemos a marca, fazendo parte da vida das pessoas", 
justifica o diretor de serviços e marketing da Nestlé, Mario Castelar.  
 
Além do reforço da imagem da empresa ou produto, adotar o patrocínio como estratégia de 
promoção significa consolidar os valores corporativos diante do público-alvo, associar o nome da 
companhia a atividades positivas, revigorando a relação com o cliente. "Aumentamos ainda a 
credibilidade da propaganda, ao invés de, simplesmente, falar bem da empresa", atesta Castelar.  
 
Danone, ExxonMobil, Brasil Telecom, Rainha, Mizuno, DHL Worldwide Express, Unimed-Rio, Agfa-
Gevaert, LVMH seguem na mesma direção. "Bem executada, a estratégia gera melhor reputação e 
confiabilidade, reforçando o posicionamento da empresa", diz o diretor-presidente da Tools for 
Knowledge (TFK), focada em estratégia e marketing, Clemente Nóbrega.  
 
Para a Nestlé, o Vibração significou 22 mil inscritos em 529 escolas na competição do ano 
passado. "Este ano, o número de participantes subiu 35%", comenta Castelar, acrescentando que 
os projetos apoiados devem, além de respeitar a estratégia da empresa, estar de acordo com 
filosofia de responsabilidade social da Nestlé.  
 
- É preciso ainda respeitar a personalidade dos nossos produtos - explica Castelar. A marca Bliss, 
por exemplo, está associada ao vôlei, enquanto o Negresco ao futebol de salão. Na Danone 
também há a busca entre a identidade das ações e os valores das marcas de seu portfólio. "Há 
três anos, os esforços estão no Nações Danone, campeonato de futebol infanto-juvenil em 32 
países, com dois milhões de crianças", afirma a gerente de assuntos corporativos da Danone, 
Sandra Rietjens.  
 
Até então, a filial brasileira da Danone patrocinava o esporte amador com a marca Dan Up. "Este 
projeto foi interrompido em prol da marca institucional, seguindo a estratégia da matriz", conta 
Sandra, acrescentando que os resultados do patrocínio vêm a longo prazo. Afinal, quem participa 
dos eventos, não esquece da marca. "É um bom investimento", acredita Sandra, sem revelar 
valores. A verba de marketing da Danone no Brasil é de R$ 40 milhões.  
 
O diretor-presidente da TFK ressalta que o risco é escolher ações que não reforcem o 
posicionamento da marca. Para evitar este erro, a ExxonMobil busca sempre eventos de 
motovelocidade e automobilismo. "Nos adaptamos à realidade brasileira, patrocinando 
motovelocidade e Fórmula 1", diz Fabio Sang, gerente de propaganda e promoção da área de 
lubrificantes para a América do Sul da empresa.  
 
Há 20 anos apoiando motovelocidade, a ExxonMobil investe R$ 1,5 milhão por ano no esporte. 
"Sem o nosso patrocínio, há risco do Campeonato Brasileiro e Paulista de Motocross, e o 
Campeonato Brasileiro de Motovelocidade não acontecerem. Estamos mantendo o segmento 
vivo", afirma Sang, destacando mais um motivo para o patrocínio.  
 
Cliente associa a marca ao projeto  
 
Diretor de marketing da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-Rio), 
José Augusto de Almeida Júnior ressalta ainda que o cliente tende a associar a marca à 
experiência positiva do projeto patrocinado. "Isso justifica a necessidade de uma boa avaliação 
prévia optando sempre por algo com afinidade em relação ao negócio da companhia", diz.  
 



Partindo desta premissa, a Rainha, marca da São Paulo Alpargatas, investe R$ 2 milhões por ano 
em atletas do vôlei nacional como Giovanni Gavio, ouro nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, e 
Jackie Silva, ouro no vôlei de praia em Atlanta, em 1996. "Apoiar estes nomes reforça a 
identidade da marca com o esporte", conta o gerente de marketing da marca Rainha, Cesar Cruz 
Hanze.  
 
Com o esporte, o executivo acredita ser possível trazer o rejuvenescimento da marca. "Afinal, há 
ligação com a vitalidade, a juventude, e nosso posicionamento é associar esporte com prazer", diz 
Hanze, lembrando que a Rainha é a atual marca esportiva oficial da Superliga 2002/2003. 
Também no segmento de artigos esportivos, a Mizuno investe em nomes do atletismo nacional 
como Zeferina Baldaia e Maria do Carmo Arruda.  
 
- Famosos usando nossos produtos mostra a qualidade e a tecnologia como nossas principais 
preocupações - comenta a diretora de negócios da Mizuno, Sonia Quintella, admitindo a 
dificuldade em mensurar o retorno. Ainda no esporte, a relação do business da Brasil Telecom 
com os projetos patrocinados não é tão direta, mas justificada.  
 
A decisão de patrocínio veio junto com a mudança cultural corporativa, em 2001. "Buscávamos 
flexibilidade, dinamismo, perseverança, garra - os valores do esporte", conta a gerente de 
projetos esportivos e qualidade de vida da Brasil Telecom, Vanderli Frare. Resultado: a Brasil 
Telecom virou referência para eventos esportivos olímpicos e radicais, recebendo 50 pedidos de 
patrocínio por mês.  
 
- São 64 atletas, no Sul e Centro-Oeste, nossa área de atuação, e foco nas atividades olímpicas 
individuais e esportes radicais - comenta Vanderli. A DHL Worldwide Express também aposta no 
esporte mas para estar ligada à qualidade de vida. "Os uniformes da BK Assessoria Esportiva, que 
orienta executivos na prática de esportes, têm o logotipo DHL. Atingimos nosso target", diz o 
diretor de Recursos Humanos (RH) da empresa, Mauricio Marcon.  
 
Na Unimed-Rio, além do esporte, o incentivo à cultura é mais uma prioridade. "Patrocinamos o 
Fluminense, no futebol, mas também música popular brasileira, como o MPB4", diz o 
superintendente de comunicação corporativa da Unimed-Rio, Virginio Sanches. Anualmente, a 
empresa investe cerca de R$ 5 milhões nos projetos do Rio de Janeiro.  
 
No caso da Agfa-Gevaert, empresa de soluções para imagens, o montante gira em torno de R$ 
300 mil. "Estamos focados no setor cultural, como o patrocínio da retrospectiva do fotógrafo Claro 
Jansson", exemplifica o presidente da Agfa-Gevaert, Fabrizio Valentini. Dispor de muito capital 
não é, porém, fundamental para optar pelo patrocínio.  
 
- Participamos de desfiles, campeonatos de pólo, golfe, usando produtos e mão-de-obra, sem 
gastar muito e fortalecendo a marca. Até comercializamos em alguns eventos - diz a diretora da 
marca Givench, da LVMH, Maria Luisa Pucci, descrevendo estratégia que pode servir a pequenas e 
médias empresas.  
 
A Quintessência, de farmácias de manipulação, aposta no patrocínio esportivo sem dispor de 
grandes quantias. Investe R$ 5 mil por ano no nadador Bruno Euzebio Amaral, de 16 anos. 
"Reforçamos a marca, associando-a ao esporte, com foco na nossa preocupação com a saúde", diz 
o sócio da rede, José Justino da Costa Ferreira.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 jun. 2003. 


