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RESUMO: O presente artigo tem como tema O patrocínio como ferramenta estratégica 

de comunicação da Central Cresol Baser e visa verificar a forma como a cooperativa 

investe em patrocínios como ferramenta de marketing. Para isso são elencados os tipos 

de patrocínio utilizados pela Cresol, delineando o processo de decisão sobre quais 

eventos, entidades ou pessoas são patrocinados e a forma como é feita a divulgação da 

marca através dos patrocínios e comunicação com o público-alvo, além da maneira 

como é conduzida a avaliação dos resultados dos patrocínios. Tudo isso para, em 

seguida, analisar as decisões estratégicas da cooperativa segundo a bibliografia 

encontrada, pela qual ficou evidente que o patrocínio bem sucedido tem potencial para 

agregar uma boa imagem da cooperativa no imaginário do seu público-alvo, bem como 

da comunidade que a cerca, tratando-se, portanto, de uma ferramenta estratégica 

diferenciada. 
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THE SPONSORSHIP AS TOOL OF STRATEGIC COMMUNICATION 

OF MARKETING FROM CENTRAL CRESOL BASER 

 

ABSTRACT: This article has as its subject The sponsorship as tool of strategic 

communication of marketing from Central Cresol Baser and aims to check how the 

cooperative invests in sponsorships as marketing tool. For this are cataloged the types of 

sponsorship used by Cresol, outlining the decision process on which events, entities or 

persons are sponsored and how it is made the disclosure of the brand through 

sponsorship and communication with the target public, in addition to the way it is 

conducted evaluating results of sponsorships. Then, analyze the strategic decisions of 

the cooperative according the bibliography found, by which it was evident that the 

sponsorship successful has the potential to add a good image of the cooperative in the 

imagination of their target public, as well as of the community that the around, therefore 

a strategic tool differentiated. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Buscar alternativas aos tradicionais e saturados meios de publicidade e 

propaganda, diversificando os investimentos em novos formatos de comunicação com 

senso de oportunidade e criatividade para, dessa forma, aproximar-se do seu público e 

criar e solidificar uma boa imagem organizacional não só para o seu consumidor, mas à 

comunidade a qual está inserida. Esse tem sido o caminho utilizado por grandes 

empresas ao definir suas estratégias de marketing para alcançar consumidores cada vez 

mais saturados da comunicação convencional. 

É nesse contexto que o patrocínio surge como uma ferramenta promocional 

dentro do mix de marketing e, quando bem gerido, pode oferecer um valioso retorno 

institucional, ou seja, visibilidade, promoção da marca e consolidação de uma imagem 

positiva no ideário do consumidor. O patrocínio capta a atenção do consumidor em um 

local diferente do convencional, fora do outdoor, spot de rádio ou no intervalo 

comercial da televisão ou das mídias impressas e digitais, embora uma implementação 

eficiente também possa gerar retorno nesses tipos de veículos. Segundo Neto (2000), o 

patrocínio é uma ferramenta de marketing que encontra o consumidor no seu momento 

de descontração e lazer. 

Nesse sentido, este artigo propõe-se a entender qual a função do patrocínio 

dentro do mix de marketing, suas modalidades, peculiaridades, como se dá o processo 

decisório e avaliativo, bem como a comunicação com o público-alvo. E, a partir disso, 

analisar as decisões estratégicas do departamento de marketing da Central Cresol Baser, 

cooperativa de crédito solidário sediada em Francisco Beltrão, na utilização desta 

ferramenta; como acontece a gestão do patrocínio, desde a decisão pela forma de 

patrocínio até a avaliação do retorno do investimento, e a que parâmetros os resultados 

serão correlacionados.  

Para o levantamento de informações e análise do tema foram utilizadas como 

metodologia as pesquisas descritiva e bibliográfica, segundo preconizam as autoras 

Marconi e Lakatos (2013). Na coleta de dados da cooperativa foi utilizada a entrevista 

despadronizada ou semi-estruturada, que, afirmam as autoras, proporciona explorar 

mais amplamente o tema proposto. 
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2 PATROCÍNIO 

 

O patrocínio é uma ação promocional cada vez mais presente nas decisões de 

marketing das empresas, apresentando caráter estratégico e constituindo-se um elo entre 

o mix de marketing e o composto promocional. Neste contexto, Neto (2000, p. 13) 

afirma que se pode falar em um “mix do patrocínio”, que envolve o delineamento de 

“ações de prospecção e identificação dos alvos do patrocínio [...], valor do patrocínio 

[...], os locais de realização do patrocínio [...] e as ações de comunicação do patrocínio 

[...]”. 

O próprio autor, então, conceitua patrocínio: 

 

É uma ação de marketing promocional que, ao dar suporte às demais ações 

do composto promocional, contribui para o alcance dos objetivos estratégicos 

de marketing da empresa, em especial no que se refere à imagem corporativa, 

promoção da marca, posicionamento do produto, promoção de vendas e 

comunicação com clientes, fornecedores, distribuidores e demais parceiros. 

(NETO, 2000, p. 14) 

 

Neto (2000) acrescenta que o patrocínio é uma estratégia de investimento 

promocional em áreas como cultura, ecologia, social ou até mesmo esportiva, cujos 

esforços se concentram na busca pelo retorno institucional e promoção da marca, 

tornando-a mais forte, consolidada e positiva e, em consequência, aumentando vendas, 

expondo a marca na mídia e conquistando e prospectando novos clientes. 

Costa (2003), por sua vez, no lugar de patrocínio, fala em promoção institucional 

como estratégia de comunicação realizada através de eventos, patrocínio de clubes, 

equipes e de pessoas. 

Já Las Casas (2010) discorre sobre investimentos em marketing social, cultural e 

esportivo, tarefa do departamento de relações públicas da empresa e cuja preocupação 

deve ser constante com a imagem organizacional.  Por isso, segundo Neto (2000), um 

projeto de patrocínio bem desenvolvido prevê a interação entre o produto e marca do 

patrocinador junto a seus clientes. 

A empresa patrocinadora provê os recursos e “em troca, exige a promoção 

institucional de suas marcas através da exposição máxima, veiculação máxima, 

adequação perfeita entre o seu produto e a modalidade esportiva, cultural ou social 

escolhida [...]” (NETO, 2000, p. 17). 
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São três objetivos distintos do patrocínio: alavancar vendas, valorizar a marca 

em função do potencial retorno de mídia e melhorar a comunicação com clientes, 

fornecedores e demais parceiros. Segundo Neto (2000), dentre os tipos de patrocínio, a 

de eventos é que melhor oferece oportunidades de promoção da marca, pois o 

consumidor está presente no evento, interagindo. 

Relacionar-se bem com o cliente é um desafio que somente a publicidade e 

afins, muitas vezes, não superam em diversas empresas. Só com investimentos em 

cultura, esportes e no social é que se consegue oferecer uma visão simpática, de 

credibilidade, força e identidade da marca aos clientes. (NETO, 2000) 

 

 

2.1 TIPOS DE PATROCÍNIO 

 

O patrocínio é, portanto, uma relação benéfica mútua de troca entre a 

patrocinadora e o patrocinado, onde se busca estabelecer uma conexão positiva entre a 

imagem, a marca e o produto ou serviço da empresa, através de diversas estratégias. 

Neto (2000) apresenta quatro áreas de patrocínio nas quais é possível investir: 

patrocínio social, cultural, esportivo e ecológico. Ele coloca ainda “patrocínio de 

eventos” como outra categoria, mais abrangente e que pode servir às demais. 

É imprescindível não confundir patrocínio social – ação de investimento em 

marketing – com filantropia corporativa, ressalta Neto (2000, p. 35), visto que este não 

visa obter retorno. “A empresa que pratica o bem deve utilizar o marketing social como 

ferramenta estratégica”. Segundo o mesmo autor, 

 

Esta é a essência do marketing social. Uma modalidade de marketing 

promocional, que tem como objetivo divulgar as ações sociais de uma 

empresa de modo que ela obtenha a preferência do consumidor, o respeito 

dos clientes, a admiração dos funcionários, a satisfação dos acionistas e o 

reconhecimento da comunidade (NETO, 2000, p. 35). 

 

Para Las Casas (2010, p. 401), “investimentos em causas sociais são favoráveis 

principalmente para empresas que se identificam com estas condições.” Neto (2000) 

destaca que a ação social é uma estratégia de valor comparável a outras estratégias 

como consolidação, crescimento e diversificação. Os benefícios alcançados podem ser 

vários: “consolidação da imagem empresarial, geração de simpatia na comunidade, 
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promoção de uma melhor aceitação junto aos setores públicos e privados.” (NETO, 

2000, p. 31) 

Não menos importante, assegura Las Casas (2010), é o marketing cultural, pelo 

qual a empresa pode investir em atividades culturais como música, artes, enfim, cultura 

como um todo. Hoje vemos grandes marcas, como a Budweiser, como patrocinadora ou 

co-patrocinadora de grandes turnês mundiais de artistas, além de realizar promoções 

para o público assistir gratuitamente a essas turnês. O site da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos (Correios), por exemplo, possui uma seção específica para envio 

de projetos culturais que almejam ser patrocinados pela empresa pública. 

De acordo com Neto (2000), ao patrocinar eventos culturais, a empresa contribui 

para reforçar raízes culturais da sociedade encontradas geralmente na música e nas 

artes. “A empresa que cria riqueza, valendo-se da mão de obra e dos recursos naturais 

daquela comunidade, deve dar algo em troca. Este algo não deve se limitar a impostos 

pagos, salários e benefícios pagos (...) e demais investimentos” (NETO, 2000, p. 44). 

As empresas também têm, cada vez mais, tomado consciência da importância do 

esporte como canal de comunicação. Costa (2003) elenca alguns aspectos que justificam 

esse movimento: grande concentração de pessoas de diferentes camadas 

socioeconômicas; possibilidade de segmentação de acordo com o esporte escolhido; a 

opinião favorável da sociedade; cobertura maciça dos meios e veículos de comunicação. 

Para a empresa, frisa Costa (2003), é preciso ter visão de longo prazo ligada à 

expectativa de firmar a marca na mente do público-alvo e da opinião pública. 

Atualmente, as empresas podem patrocinar tanto clubes ou equipes quanto 

atletas, obtendo importante retorno institucional. Na visão de Costa (2003), não existe 

um padrão de patrocínio destinado a equipes, ficando a decisão dependendo do 

montante de investimento e do retorno esperado. 

Estudo realizado pela Brunoro Sport and Business (BSB), empresa da área de 

gestão e negócios, a partir do levantamento com 89 equipes dos principais esportes 

coletivos do Brasil – futebol, voleibol, basquetebol e futsal -, revelou que o patrocínio 

esportivo movimento em 2013 cerca de R$ 665 milhões, com share majoritário do 

futebol (68%), seguido do vôlei (16%), basquete (9%) e futsal (7%). (EXAME, 2014) 

Ao diferenciar patrocínio – que é o conceito a que se propõe estudar este artigo – 

e parceria entre empresa e clube esportivo, Neto (2000, p. 186) define que o “patrocínio 

resume-se ao pagamento pelo direito de uso do clube como instrumento de veiculação 

da marca do patrocinador”. 
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Dentre as principais características apontadas pelo autor, o patrocínio visa a um 

clube visa maximizar a exposição da marca do patrocinador, limita-se às atividades do 

clube e geralmente é de curto e médio prazos. “No patrocínio, objetiva-se o retorno 

publicitário e de imagem. O patrocinador visa à maximização da exposição da sua 

marca nos uniformes dos atletas, na publicidade estática dos estádios e demais ações de 

merchandising.” (NETO, 2000, p. 186) 

A valorização desta modalidade de patrocínio, discorre o autor, se deve à 

cobertura da mídia, tanto na televisão e rádio quanto na mídia impressa. Nesta, as 

matérias publicadas apresentam fotos de jogadores trajados com uniformes com a marca 

do patrocinador. 

A empresa também pode ser patrocinadora de um ou mais atletas ao mesmo 

tempo em que patrocina um clube ou equipe. Na definição de Costa (2003, p. 188): 

 

O patrocínio individual permite à empresa o uso da imagem e depoimento 

(testemunhal) do atleta em comerciais além de ter sua marca em uniforme e 

peças promocionais por ele utilizadas, sua presença em eventos programados 

e ouras ações combinadas. 

 

Para Neto (2000), mais que artistas, cientistas, intelectuais, políticos e 

empresários, atletas ocupam lugar destacado na mídia e no imaginário das pessoas pelo 

fato de serem naturalmente vencedores. 

A imagem e comportamento do atleta são atributos fundamentais na seleção e 

escolha pelo patrocínio individual, pois podem trazer prejuízos à imagem corporativa 

pela associação direta ao nome da empresa. “O atleta patrocinado deve adotar uma 

postura profissional, comprometendo-se a manter seu nível técnico e ter um 

comportamento exemplar dentro e fora da atividade esportiva (...)” (COSTA, 2003, p. 

188) 

Segundo Neto (2000, p. 197), “a imagem do atleta, constituída pelo elenco de 

atributos próprios de qualquer atleta e pelos atributos pessoais do atleta patrocinado, é 

transferida para a nova imagem do produto ou marca da empresa patrocinadora.” 

Há ainda a modalidade de patrocínio destinada a eventos. Evento, para Costa 

(2003), é uma reunião espontânea ou não de um público com interesses em comum e 

que pode ser explorado comercialmente sob a ótica de estratégia promocional. Para 

Neto (2000, p. 201), com o evento a marca “ganha mais visibilidade e valor” (ganhos 

institucionais), e permite à empresa alcançar segmentos específicos. 
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De acordo com Neto (2000), a empresa pode ter quatro diferentes funções-chave 

na organização de um evento: a) realização (promoção) do evento; b) co-realização; c) 

apoio ao evento; e d) patrocínio do evento. Na primeira função, a empresa pode 

desenvolver seus próprios eventos por meio do seu departamento de promoção 

(marketing). Já como patrocinadora, sua função é proporcionar o aporte financeiro para 

a realização do evento. Em grandes eventos, acrescenta o autor, há a alternativa de se 

comprar cotas de patrocínio. Também neste contexto, Costa (2003) adiciona a simples 

participação como forma de estar inserida no evento. 

Costa (2003, p. 180) lista os objetivos visados pela empresa ao escolher o evento 

como estratégia de marketing e comunicação. Entre eles estão: “aproximar o público da 

empresa e do produto; associar a marca ao evento ou atividade criando um residual de 

lembrança; criar imagem favorável junto à opinião pública (good will) e ampliar o nível 

de conhecimento da marca”. 

Costa (2003, p. 181, 182 e 183) também estabelece critérios para a escolha do 

evento como ferramenta, tais como adequação do perfil do público ao posicionamento 

da empresa; custo-benefício; alto nível de planejamento e implementação; 

repetição/continuidade (efeito residual na mente do consumidor); volume do público 

presente e atingido pela comunicação; local de realização do evento. 

 

 

2.2 PATROCÍNIO COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING 

 

Com a crescente concorrência entre empresas e saturação de mensagens através 

dos veículos de comunicação tradicionais, o papel do patrocínio enquanto ferramenta de 

comunicação e marketing tem ganhado espaço fundamental para a construção de uma 

relação mais forte entre a organização e seus públicos. Philip Kotler defende que “à 

medida que o poder da propaganda de massa enfraquece, os gerentes de marketing estão 

se voltando mais para a atividade de Relações Públicas de Marketing” (KOTLER, 2004, 

p. 625) 

Kotler insere ações de patrocínio dentro das funções e atividades do profissional 

de Relações Públicas, através da promoção de eventos: 

 

As empresas podem chamar a atenção para novos produtos ou para outras 

atividades da empresa, organizando eventos especiais como conferências, 

seminários, exposições, concursos, passeios, competições, e aniversários e 
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patrocinando eventos esportivos e culturais que alcançarão o público-alvo. 

(KOTLER, 2004, p. 626) 

 

No entanto, na prática notamos que a execução de ações de patrocínio não está 

limitada somente ao profissional de RP. Mesmo assim, uma das grandes vantagens do 

patrocínio é justamente a obtenção de espaço editorial, As relações públicas de 

marketing ganham mais credibilidade em relação à propaganda. Além disso, 

especialistas da área dizem que os consumidores são cinco vezes mais propensos a 

serem influenciados pela mensagem editorial do que pela propaganda (KOTLER, 2004). 

Dessa forma, fica claro que, independente da área ou cargo profissional, a área 

de comunicação e marketing deve estar atenta para as diversas vantagens e 

possibilidades de uso do patrocínio para o alcance de resultados positivos. Neto 

aprofundou o tema no livro “Marketing de Patrocínio”: 

 

[...] como ação de marketing, o patrocínio adquiriu uma especialidade própria 

e um alto nível de complexidade. Elaborar um projeto de patrocínio, 

prospectar patrocinadores, comercializar tais projetos, implementá-los e 

avaliá-los tornaram-se tarefas para profissionais de mercado. (NETO, 2000, 

p. 105) 

 

A integração das ações de comunicação é fundamental para a eficácia dos 

objetivos e estratégias de marketing de uma organização. Em grandes empresas, o 

patrocínio e suas ações são determinados pelos objetivos estratégicos de marketing, 

conforme define Neto: 

 

É parte do composto promocional ou mix de comunicação. Sendo uma ação 

promocional, o seu principal objetivo é promover a marca, aumentar as 

vendas e reforçar a estratégia promocional. Portanto, o patrocínio não é uma 

ação isolada. Mas uma, dentre muitas ações promocionais (venda direta, 

telemarketing, relações públicas, assessoria de imprensa, eventos, mala 

direta, etc.) (NETO, 2000, p. 7). 

 

Existem inúmeras maneiras, além dos tipos de patrocínio, de se fazer o 

investimento em patrocínio. De qualquer forma, o mais importante é o zelo e cuidado da 

organização em envolver a sua marca e imagem ao evento ou pessoa patrocinada. Em 

relação ao patrocínio de esportes, por exemplo, empresas buscam aumentar a exposição 

de suas marcas, reforçar seu posicionamento no mercado além de uma imagem positiva, 

trazendo para si os valores e atributos do evento esportivo que patrocina. (NETO, 2000)  
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Essa associação entre marca e instituição patrocinada é muito comum na 

comunicação através de anúncios de oportunidade. Por exemplo, a Parmalat usou muito 

desta estratégia após sucessivas vitórias do Palmeiras na década de 90. Impulsionada 

pelos bons resultados as empresas aproveitam para veicula propaganda na mídia para 

exaltar os feitos da equipe patrocinada. 

O patrocinador, independente do tipo de evento, deve promover suas marcas 

antes, durante e depois do evento, buscando maximizar a exposição. Dentre algumas das 

ações promocionais citadas por Neto (2000), podemos destacar as entrevistas coletivas; 

festas de abertura, encerramento e confraternização; distribuição de ingressos e brindes. 

São muitas as ações criativas que podem ser desenvolvidas para divulgar um 

evento e por consequência a marca do patrocinador. Um ponto muito importante é que 

esse tipo de ação pode gerar mídia gratuita e com muita credibilidade para o público 

através da cobertura da imprensa. (NETO, 2000) 

Predominantemente, o patrocínio é uma modalidade de investimento em 

comunicação de natureza institucional, ou seja, de promoção da marca. Toda iniciativa 

que busca divulgar e fortalecer a marca adquire dimensão institucional. (NETO, 2000) 

O patrocínio é parte do composto promocional, que por sua vez compõem o mix 

de marketing de uma organização. A eficácia do patrocínio enquanto ação promocional 

depende de vários fatores, segundo Neto:  

 

A escolha certa do tipo e estratégia de patrocínio, a identidade com o público-

alvo, produto, marca e atividade esportiva, cultural ou social, escolhido como 

alvo do patrocínio e, principalmente, do reforço das demais ações de 

marketing promocional (propaganda, merchandising, relações públicas, 

assessoria de imprensa, etc.). (NETO, 2000, p. 231) 

 

Assim como existem diversos tipos e variações de um patrocínio, também 

existem diversas maneiras de divulgação e exposição da marca. Enquanto parte de um 

sistema de ações de comunicação, somente o patrocínio não alcança alto retorno 

institucional e de vendas. É preciso que receba apoio e contribuição de outras ações de 

comunicação e marketing. (NETO, 2000). 
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2.3 COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO 

 

É difícil mensurar o retorno da ação de patrocínio para uma marca, no entanto, 

quando o evento é um sucesso, sem dúvidas, a marca ganha valor, reforça sua 

personalidade e alcança uma imagem positiva diante dos seus consumidores atuais e 

potenciais. (NETO, 2000) 

As empresas convivem em mercados cada vez mais concorridos. Se conquistar a 

atenção do público não é fácil, adquirir o engajamento do público através do 

entretenimento é de valor imensurável. 

 

A condição básica é o sucesso. E o que vem a ser um patrocínio de sucesso? 

A associação da marca com algo que lhe é mais forte. Um artista de renome 

ou ascensão, que tem espaço garantido na mídia e uma legião de fãs a 

cortejá-lo. Um clube de tradição, de muitos títulos conquistados e com 

muitos torcedores. Uma equipe vitoriosa, que reserva ao público momentos 

inesquecíveis de emoção no esporte, na cultura e nas artes. (NETO, 2000, p. 

98) 

 

A associação da marca do patrocinador com um acontecimento “cria um vínculo 

psicológico forte e duradouro na cabeça do consumidor”. Esse envolvimento do público 

com a marca é muito forte, pois o patrocínio é visto como um grande incentivador do 

patrocinado. O impacto e efetividade da marca associada ao evento têm mais valor do 

que a simples propaganda, pois “ele é parte do entretenimento do consumidor”. Cria 

interações “num ambiente de descontração, ganha a sua simpatia e cria predisposição 

para o consumo.” (NETO, 2000, p. 99) 

Um case de sucesso que demonstra o sucesso desse vínculo entre marca e evento 

patrocinado é o da Heineken com a Liga dos Campeões da Europa, a maior competição 

de clubes da Europa, um dos campeonatos de futebol com maior audiência no mundo. 

Atualmente, a marca está tão associada à competição que dedica boa parte das suas 

ações de publicidade para promover o evento e por consequência a sua marca na mente 

dos fãs de esporte. 

Daí vem a importância da adequação e relações de conformidade entre atributos 

da marca e do evento ou indivíduo a ser patrocinado. Cada marca cria, tem ou reforça 

sua identidade e imagem. Em seu livro Marketing Pleno, Francisco Madia de Souza 

(apud NETO, 2000, p. 61) define assim o conceito de identidade da marca: 
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É o conjunto de traços estáticos e comportamentais da empresa, previamente 

definidos e organizados, que devem traduzir com a maior precisão possível o 

que a empresa pretende ser. Ou seja, como a empresa pretende ser percebida, 

entendida, respeitada, admirada. 

 

Para Kotler (2004, p.596), “Propaganda é qualquer forma remunerada de 

apresentação não-pessoal e promocional de ideias, bens ou serviços”. Se a propaganda, 

assim como as demais ferramentas do marketing, existe para divulgar a empresa da 

melhor maneira possível para o público-alvo, o patrocínio só está habilitado para 

alcançar resultados positivos se for adequado às características e público da empresa 

patrocinadora. 

Dessa maneira, o patrocínio interfere na identidade e imagem da marca. As 

ações e projeto de patrocínio devem ser criteriosamente analisadas conforme a 

adequação com a identidade da empresa para que agregue valor na construção de uma 

forte personalidade para a marca. (NETO, 2000) 

 

 

2.3 AVALIAÇAO DO PATROCÍNIO 

 

É importante avaliar se os investimentos aplicados na execução de planos de 

marketing estão obtendo o retorno esperado para a empresa. Kotler (2004) diz que 

empresas bem geridas tem um profissional responsável pelas avaliações de desempenho 

da área de marketing. 

Segundo o autor, esses profissionais: 

 

Realizam uma sofisticada análise financeira dos gastos e resultados de 

marketing. Examinam a fidelidade aos planos de lucros, ajudam a preparar 

orçamentos dos gerentes de marca, avaliam a eficiência das promoções, 

analisam os custos de produção de mídia, avaliam a lucratividade por clientes 

e mostram ao pessoal de marketing as implicações financeiras das decisões 

de marketing (KOTLER, 2004, p. 723). 

 

Kotler ainda define um dos processos de avaliação como “Auditoria de 

marketing”, onde uma avaliação abrangente e periódica analisa ambiente, objetivos, 

resultados e estratégias da empresa para “determinar áreas problemáticas e 

oportunidades e recomendar um plano de ação para melhorar o desempenho do 

marketing da empresa” (KOTLER, 2004, p. 726). 



 12 

Diferente de Kotler, Neto (2000) dedica sua obra para descrever ferramentas e 

estratégias de avaliação das ações de patrocínio, e não de todo o mix de marketing. Para 

o autor, são quatro fatores que determinam o sucesso de um patrocínio: a geração de 

publicidade, a mudança da imagem da marca ou produto, a garantia de visibilidade do 

patrocínio e finalmente a percepção da promoção junto ao público. 

A medição do fator “geração de publicidade” é feita através da mensuração do 

espaço conquistado nas mídias eletrônicas e impressas. A “mudança da imagem da 

marca” é medida com pesquisas aplicadas em grupos consumidores. A “visibilidade do 

patrocínio” pode ser mensurada com base na quantidade de fotos onde a marca ganha 

destaque. Já o fator “percepção da promoção junto ao público” pode ser avaliado através 

de pesquisas executadas no próprio local onde o evento ocorre. (NETO, 2000, p. 259) 

Embora seja simples descrever, a aplicação e análise desses resultados 

compreendem a aplicação e rigorosa tabulação de instrumentos de pesquisa, que são 

questionários a serem preenchidos pelo responsável pelo projeto de patrocínio. Ao fim 

desse processo o profissional elabora relatórios de avaliação. As pesquisas avaliam a 

visibilidade, a audiência, o pacote de patrocínio, os conceitos, o retorno da mídia e a 

conscientização do patrocínio.  

Na mensuração do retorno de mídia, por exemplo, a empresa pode descobrir o 

quanto o patrocínio rendeu em exposição da marca nos veículos tradicionais. Essa 

pesquisa faz uma espécie de clipping que demonstra o quanto o investimento no evento 

rendeu em exposição na mídia sem pagar por estes espaços. (NETO, 2000) 

O desenvolvimento dessas pesquisas traz resultados muito práticos de 

custo/benefício para o departamento avaliar com segurança a eficiência dos projetos de 

patrocínio e sua contribuição para os objetivos de marketing da empresa. 

 

 

3. ANÁLISE 

 

O objeto de estudo é a utilização do patrocínio esportivo a equipes e atletas 

como ferramenta de marketing da Central Cresol Baser, com sede em Francisco Beltrão, 

estado do Paraná, bem como do patrocínio de eventos, em que se pode aplicar conceitos 

de marketing cultural, social e inclusive esportivo. 

O presente trabalho foi desenvolvido em formato de artigo científico. Marconi e 

Lakatos (2013, p. 231) diferenciam o artigo científico para publicação em revistas ou 



 13 

periódicos de monografias apenas pelo seu tamanho e conteúdo. “O estilo deve ser 

claro, conciso, objetivo e a linguagem correta, precisa, coerente e simples.” 

A pesquisa enquadra-se em duas classificações: descritiva e bibliográfica. Best 

(1972 apud MARCONI e LAKATOS, 2013, p. 6), define pesquisa descritiva como 

sendo aquela que “delineia o que é – aborda também quatro aspectos: descrição, 

registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando seu funcionamento no 

presente”. 

Ou, como demarca Hymann (1967, apud MARCONI e LAKATOS, 2013, p. 6): 

“simples descrição de um fenômeno.” Já Rummel (1972, apud Marconi e Lakatos, 

2013, p. 7) resume pesquisa bibliográfica como sendo aquela que acontece “quando 

utiliza materiais escritos.” 

O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista despadronizada ou semi-

estruturada, que, de acordo com Marconi e Lakatos (2011, p. 281), acontece “quando o 

entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que 

considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente a questão.” 

Foi entrevistado neste estudo o Coordenador de Comunicação e Marketing da 

Central Cresol Baser, Marcos Chiapetti, que trabalha na empresa desde 2009 como o 

principal responsável pelo planejamento e execução de estratégias e demandas da área.  

Criado em 1996, o Sistema de Cooperativas Cresol nasceu da dificuldade que os 

pequenos agricultores familiares enfrentavam dificuldades em obter crédito e outros 

serviços bancários nas instituições tradicionais. Um grupo formado por agricultores 

familiares se organizou e articulou-se em parcerias com outras entidades da agricultura 

familiar e inauguraram cinco cooperativas em diferentes cidades da região Sudoeste e 

Centro-Oeste do Paraná, assim nascia uma nova proposta de cooperativismo e crédito 

rural para atender as demandas dos pequenos agricultores. 

Ainda em 1996 foi criada a Base de Serviços, chamada Central Baser, para 

auxiliar as cooperativas singulares. Situada em Francisco Beltrão a Cooperativa Central 

Cresol Baser presta vários serviços para as cooperativas, dentre eles o de planejar e 

coordenar as ações de comunicação de todo o sistema, que hoje atua em 8 estados, com 

mais de 220 unidades de atendimento, com área de atuação em cerca de 450 municípios 

do Brasil.  

Segundo Marcos, quanto à definição de evento, entidade ou pessoa a ser 

patrocinada, os projetos de patrocínio são avaliados pelo Departamento de 

Comunicação e Marketing em conjunto com o Departamento Comercial da Cresol 
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Baser, e, se aprovados, seguem para apreciação da Diretoria Executiva, onde são 

explanados.  

De acordo com o entrevistado, "existem critérios importantes a serem avaliados 

sempre, como exposição da marca, abrangência de público, idoneidade da instituição 

requerente e especificidade do público atingido". Isso vai ao encontro das ideias de Neto 

(2000), quando o mesmo teoriza sobre a função de valorização de marca em função do 

potencial retorno de mídia, da divulgação e, principalmente, conformidade entre a 

marca e o projeto de patrocínio. 

A exposição da marca é um dos principais objetivos apontados pelo gestor, pois, 

na sua visão, “todas as cotas de patrocínio cedidas pela Central Cresol Baser têm como 

principal objetivo alavancar a 'marca Cresol', cujo público-alvo é o agricultor familiar”. 

Por isso as cotas de patrocínio “são destinadas também ao fortalecimento da marca para 

o público formador de opinião, que, apesar da grande maioria estar localizado nas áreas 

urbanas, influenciam a imagem e a percepção que os agricultores e cooperados têm da 

cooperativa”. Como exemplo de público formador de opinião, Marcos cita a mídia em 

geral, pessoas públicas e profissionais com boa notoriedade, trata-se do conceito de 

“good will” a que se referia Costa (2003), isto é, imagem favorável perante à opinião 

pública. 

Recapitulando o que explanou Neto (2000), é através do investimento em 

marketing esportivo e de eventos, entre outros, que a empresa vai conseguir a simpatia, 

credibilidade, força e identidade de marca. Nesse sentido, os principais investimentos 

em patrocínio, conforme elenca o gestor de marketing da Cresol Baser, estão na equipe 

de futsal do município, que disputa a Série Ouro (divisão principal) do Campeonato 

Paranaense, tendo a marca inclusa a marca até mesmo no nome: Cresol/Marreco Futsal. 

Também patrocina a terceira maior feira multissetorial do Paraná e 10ª no país, a 

Expobel, realizada bienalmente no município e que, em 2014, recebeu 320.349 

visitantes. (EXPOBEL, 2014) 

Tanto na equipe esportiva quanto na feira, a Cresol é patrocinadora máster, isto 

é, investe na maior cota de patrocínio disponibilizada em ambos os projetos – o que é 

uma das possibilidades elencadas por Neto (2000). Como vantagens, a cooperativa tem 

a seu favor ações de merchandising, exposição da logomarca em uniformes, banners, 

placas, espaço privilegiado na feira e muito retorno de mídia através dos veículos de 

comunicação. 
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Marcos acrescenta que a Central Cresol Baser ainda investe em patrocínios 

pontuais feitos pelas cooperativas: em feiras e exposições locais e em festas de igrejas 

nas comunidades do interior da região Sudoeste do Paraná.  De acordo com ele, “todos 

os patrocínios dos quais a Central Cresol Baser e suas cooperativas participam foram 

levados até a Cresol e foram avaliados, conforme explicado anteriormente”. Nesse 

sentido, “a Cresol não elabora projeto ou plano com intenção de patrocínio”. 

Nota-se a utilização de diferentes modalidades de patrocínio (de equipes 

esportivas e eventos). A Base Sudoeste, que é uma das onze bases que dão suporte para 

as cooperativas de cada região, promove um evento anual chamado “Feira do Campo 

Cresol”, em que participam cooperados, dirigentes, entidades, empresas parceiras e 

comunidade em geral.  

Nessa feira são expostos e comercializados produtos da agricultura familiar, 

máquinas agrícolas e animais, além da realização de apresentações culturais. Percebe-se 

que o evento “Feira do Campo Cresol”, cuja promoção concerne integralmente à 

cooperativa, tem adequação plena ao seu público-alvo, gerando proximidade e 

ampliando o relacionamento num ambiente de descontração, conforme observado por 

Neto (2000). 

Depois de escolhido, o projeto a ser patrocinado, é analisado pela equipe de 

marketing, que fará o acompanhamento da implementação. Marcos explica que “após a 

aprovação é fixado contrato, que é avaliado pelo departamento jurídico, e, 

posteriormente, assinado por ambas as partes e devolvido ao departamento de marketing 

para acompanhamento e implementação.” Nota-se que a necessidade de análise, 

avaliação e implementação do projeto de patrocínio fica a cargo do departamento, 

conforme expressado por Neto (2000).  

Finalizado o projeto de patrocínio, Marcos afirma que o departamento de 

marketing da Central Cresol Baser se utiliza de critérios de exposição da marca, 

medição do público espectador, avaliação da equipe que acompanhou o projeto e, em 

alguns casos, é efetuado pesquisa de marketing. Os resultados de cada aspecto são 

avaliados em relação ao nível de abrangência e participação da marca na região através 

da quantia de cooperados e atuação no mercado pela cooperativa. Na resposta do gestor 

observamos que a avaliação dos resultados citados está contemplada por conceitos da 

teoria de Neto (2000), quando fala sobre indicadores de geração de publicidade, 

visibilidade do patrocínio e percepção da promoção junto ao público. Kotler (2000) 

denomina como “auditoria de marketing” a avaliação dos diferentes aspectos das ações, 
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que buscam corrigir falhas, além de perceber oportunidades que contribuam para uma 

melhor eficácia do marketing em suas futuras ações. 

Na opinião do gestor, “o principal projeto de patrocínio que a Cresol pode ter é a 

participação em feiras, exposições e, principalmente, festas comunitárias. Isso porque a 

Cresol, em larga maioria, está inserida em cidade de pequeno porte, com característica 

agrícola, onde este tipo de evento muitas vezes é o principal acontecimento naquela 

região”. Eventos mais próximos ao público-alvo, de acordo com Costa (2003), 

permitem a adequação do público ao posicionamento da empresa e boa relação custo-

benefício, tornando estes pequenos eventos muito interessantes e vantajosos para a 

imagem da marca. 

Outro ponto importante, na avaliação de Marcos, é que o público-alvo da Cresol 

“é muito participativo neste tipo de evento e, por outro lado, ainda é difícil de ser 

acessado através de outros tipos de mídia”. Dados do Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, evidenciam a proposição do 

gestor de marketing. De um total de 44.631 domicílios visitados na área rural da região 

Sudoeste do Paraná, apenas 3.692 (8,27%) possuíam microcomputador com acesso à 

internet, enquanto que 43.020 (96,39%) tinham rádio e 41.752 (93,55%), televisão. 

Vale mencionar também que, em toda área rural do estado do Paraná, 29,52% 

(354.000 pessoas de um universo de 1.199.000) dos entrevistados com 10 anos ou mais 

de idade disseram ter utilizado a internet nos três meses anteriores à Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE em 2013. 

Para o gestor, o vínculo com lideranças comunitárias e o público em geral 

também favorecem futuros contatos. Já “para o público formador de opinião, feiras e 

exposições de grande porte dão notoriedade e solidez à marca.” Marcos, assim como 

Neto (2000), entende que a associação da marca com um evento de renome fortalece a 

marca na mente do consumidor e demais públicos. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O estudo inicialmente propôs uma compreensão do papel e contribuições do 

patrocínio enquanto ferramenta que compõe o mix de marketing das empresas. Num 

segundo momento buscou-se aprofundar as diferentes aplicações, formatos e tipos de 

ações que são contempladas pelas atividades do marketing de patrocínio. É notável a 
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complexidade de tarefas e responsabilidades para que o profissional, ou até mesmo uma 

equipe de profissionais da área, possa definir objetivos do patrocínio, mensurar seus 

resultados e avaliar a gestão do mesmo para aprimorar a eficiência das atividades nesse 

meio, pois cada patrocínio tem seu contexto e ambientes específicos e distintos de 

realização. 

O levantamento de informações de como são os processos que envolvem a área 

de marketing da Central Cresol Baser demonstrou que a empresa desenvolve suas ações 

de patrocínio com foco no fortalecimento e divulgação da marca da cooperativa de 

crédito, para tanto, conta com o acompanhamento profissional desde as primeiras 

decisões, monitoramento e análise de indicadores de avaliação. 

O marketing de patrocínio é corretamente compreendido e tratado pela empresa 

como uma ferramenta diferenciada para se comunicar com os públicos, dada a 

variedade de produtos e ações que onde a Cooperativa está envolvida nas regiões onde 

atua. 

Dessa forma, fica a confirmação de uma suposição inicial de que o patrocínio 

bem sucedido se habilita como uma ferramenta com capacidade de criar relacionamento 

forte e duradouro com o público. A emoção e envolvimento que um evento, equipe ou 

atleta detêm com a sociedade determinam o grande potencial que as empresas têm para 

destacarem através dos patrocínios sua identidade e características. 

Fãs e espectadores de espetáculos do esporte, cultura e entretenimento, mesmo 

que subjetivamente, guardam uma boa lembrança para empresas e marcas associadas 

aos eventos dos quais se tem ótimas lembranças e expectativas. 
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