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RESUMO 

O futebol é a paixão de muitos brasileiros, é também o esporte mais praticado e 

visto no mundo por milhões de admiradores e fiéis torcedores. Atualmente, o 

futebol apresenta um mercado em crescimento, atingindo cifras nas margens 

dos bilhões de dólares. Nesse âmbito, grandes empresas sentem-se atraídas 

por esse mercado promissor com desejos e ambições de expandirem suas 

marcas recorrendo aos clubes de futebol através das alianças de marcas 

representadas pelo patrocínio. Diante da conjuntura apresentada, este trabalho 

busca compreender melhor a influência da imagem da marca patrocinadora na 

imagem e lealdade de um clube de futebol. A partir dessa literatura foram 

formuladas três hipóteses referente à marca patrocinadora com imagem positiva 

(Versus negativa) e sua influência na imagem do clube. A metodologia utilizada 

neste estudo foi à pesquisa quantitativa, utilizando um experimento coletado 

online via Quatrics (amostra de 250 respondentes válidos). Como teste das 

hipóteses foi verificado que a imagem da marca patrocinadora não afeta 

significativamente a imagem do clube e tampouco a lealdade do torcedor. Por 

outro lado, a imagem negativa do patrocinador teria impacto negativo na intenção 

de compra de produtos (Camisas) do clube. Contribuições gerenciais são 

apresentadas assim como as limitações de estudos. 

  

Palavras-chaves: Imagem do patrocinador. Imagem do clube. Lealdade. 

Vendas de Produtos.  
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ABSTRACT 
 

Football is a passion of many Brazilians, it is also the most practiced sport and 

seen in the world by millions of admirers and faithful fans. Nowadays, football 

presents a growing market, producing figures at the margins of billions of dollars. 

In this large, large companies are attracted by this market, promising with desires 

and ambitions to expand their brands using soccer clubs through the alliances of 

brands represented by the sponsorship. Given the conjuncture, the work seeks a 

better image of the image of the sponsoring brand in the image of a football club. 

From those formulas, referring to a sponsoring company with positive image 

(negative Versus) and its influence on the image of the club. A methodology used 

in the quantitative research study, using an experiment collected online via 

Quatrics (sample of 250 valid respondents). As a test of the hypotheses it was 

found that an image of the sponsoring brand does not affect, instead, a picture of 

the club and a buffer of fan loyalty. On the other hand, a negative image of the 

evaluator of negative impact on the purchase intention of products (shirts) of the 

club.. Managerial contributions are presented as well as study limitations. 

 

Key-words: Sponsor image. Image of the club. Loyalty. Product Sales. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um clube de futebol propaga muitas emoções aos seus torcedores e eles 

não medem esforços para estar acompanhando o seu time nas competições, 

seja nos estádios, tabloides, internet ou mídias televisivas como o Pay-per-view 

por exemplo. Devido a este apreço dos torcedores pelos seus clubes, e pela 

repercussão do clube nas mídias, muitas empresas buscam nas estratégias de 

marketing uma aproximação com este público específico. Dessa forma, as 

marcas por meio do seu patrocínio ao clube de futebol formam suas alianças, e 

com essa união o clube passa a receber investimentos e a marca patrocinadora 

visibilidade, reconhecimento e receita (MELO NETO, 2003). 

Uma parceria entre clube e marca é voltada para a gestão compartilhada 

dos negócios. Enquanto a aliança estratégica de patrocínio está fundamentada 

“no retorno publicitário e de imagem” (MELO NETO, P. 186, 2003). Assim 

podemos afirmar que o clube de futebol passa a ser uma vitrine na qual expõe a 

marca patrocinadora, através da sua camisa, site e produtos licenciados. Esse 

compromisso do clube em levar a marca patrocinadora estampada em seu 

uniforme proporciona assimilações positivas e/ou negativas. 

Cita-se como modelo de marca positiva a Tramontina, que nas pesquisas 

obteve boa aceitação pelos respondentes, independente do time. Já a marca 

Friboi, obteve uma aceitação negativa pelos respondentes que possivelmente 

relacionaram sua imagem com os escândalos vividos nos últimos anos pela 

empresa. 

Devido à conjuntura apresentada de aliança através do patrocínio entre 

clube e marca, surge a seguinte questão: Qual a influência da imagem da marca 

patrocinadora na imagem e lealdade de um clube de futebol?  

Para obtenção dos resultados foram propostas três hipóteses, a primeira refere-

se à marca do patrocinador que possuindo uma imagem positiva afetará 

positivamente a imagem de um clube de futebol, e se negativa afetará 

negativamente a imagem do clube a segunda: Está relacionada sobre a 

influência da marca positiva e negativa do patrocinador que afeta a intenção de 

compra de produtos (camisas) do clube e pôr fim a terceira hipótese: Sendo a 

marca patrocinadora positiva ou negativa não afeta diretamente a lealdade dos 

torcedores de um clube de futebol. 
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A metodologia utilizada neste estudo se deu por meio de um survey pela 

ferramenta online Quatrics, ficando dividida em duas fases, a primeira 

denominada pré-teste, onde foram feitas perguntas de múltipla escolha referente 

à escala de imagem das marcas positivas e negativas. Na segunda fase foi 

realizado o experimento utilizando a escala de lealdade de Likert buscando 

compreender as tomadas de decisões dos consumidores com relação à compra 

de camisas, baseadas nos valores das imagens dos patrocinadores e a sua 

influência sobre a lealdade do torcedor com o clube de futebol. 

A escolha do tema está relacionada à importância de um bom 

planejamento estratégico mercadológico de um clube de futebol, tornando-se 

importante o seu entendimento com relação à influência da sua imagem e a 

imagem do seu patrocinador sobre os seus torcedores e consumidores. Partindo 

do princípio que a marca é um bem a ser trabalhado, Churchill (2010) por sua 

vez, reforça a ideia que a marca é a que fica na mente dos consumidores. E 

estas lembranças estão caracterizadas por meio das associações, sendo elas 

positivas ou negativas (KOTLER E KELLER, 2013). 

A importância do estudo da influência das marcas patrocinadoras na 

imagem dos clubes de futebol se dá uma vez que, o futebol faz parte da cultura 

brasileira, faz parte do lazer e entretenimento de muitas pessoas, além de ser o 

esporte mais conhecido em todo o mundo. (ANDREOZZI, 2007) 

Este estudo se divide em seis partes, A primeira é a introdução, que 

apresenta de forma sintetizada o tema, o problema de pesquisa, os objetivos 

específicos, a justificativa e a metodologia de pesquisa.  

A segunda etapa é o desenvolvimento do trabalho, responsável por toda 

a fundamentação da pesquisa com embasamento teórico nas áreas sobre o 

marketing e as suas ferramentas nas atividades das empresas, o marketing 

esportivo como segmento de inclusão no mercado esportivo, a marca e suas 

definições, a imagem da marca e sua importância para associação positiva na 

mente dos consumidores, a identidade da marca como valor real e suas 

armadilhas, o brand equity como um mecanismo de relacionamento e valores 

para com o consumidor e o seu objetivo no comprometimento e na lealdade dos 

clientes e pôr fim a aliança de marca e seu posicionamento no mercado.  
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Na terceira apresenta-se a metodologia que foi utilizada no trabalho como 

ferramenta para a obtenção dos resultados e as hipóteses criadas com base no 

problema proposto. 

Já a quarta parte apresenta o pré-teste e o experimento que foram 

desenvolvidos com base no problema da pesquisa. Na quinta etapa, 

denominada Análises dos dados, discutem-se com base nas hipóteses os 

valores obtidos durante o estudo e os seus resultados. E por fim na sexta parte 

consta-se às considerações finais acerca de todos os dados obtidos na 

elaboração do trabalho. 

 

1.1  PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Com o mercado futebolístico em crescimento, cujos valores estão inseridos 

na cultura brasileira. Surgem nesse âmbito, empresas que buscam para as suas 

marcas, valores e aceitação nas tomadas decisões de compras dos 

consumidores por meio dos clubes de futebol. Desta forma, através das alianças 

com os clubes por acordos de patrocínio os times passam a ser propagadores 

das marcas patrocinadoras, de tal modo que a imagem da marca patrocinadora 

associada ao clube poderá obter destaque nas mídias, resultando em 

reconhecimento que vem a ser convertido em vendas de produtos e captação de 

novos clientes. Com as alianças das marcas patrocinadoras, os clubes ganham 

recursos financeiros para as suas campanhas em campeonatos, torneios e 

outros eventos esportivos. Assim a associação entre a entidade esportiva e a 

empresarial tem seus objetivos publicitários, mercadológicos e financeiro. Por 

tanto, esta pesquisa tem por finalidade responder o seguinte problema de 

pesquisa:  

Qual a influência da imagem da marca patrocinadora na imagem e lealdade 

de um clube de futebol? 

 

1.2  OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a influência da imagem da marca 

patrocinadora na imagem de um clube de futebol e na lealdade dos torcedores.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste projeto são: 

1). Verificar a influência da imagem da marca patrocinadora na imagem e nas 

compras de produtos (camisa) do clube; 

2). Verificar a influência da imagem da marca patrocinadora sobre a lealdade dos 

torcedores de um clube de futebol. 
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2 JUSTIFICATIVA PRÁTICA 

Nos últimos anos o esporte se tornou um segmento lucrativo cobiçado por 

várias marcas multinacionais, canais de televisão, ONGs e outras organizações 

no mercado mundial (SHANNON, 1999 apud BORGES, 2009). Dessa forma, 

também aumentaram os investimentos de marcas patrocinadoras nesse 

segmento. Enquanto as marcas patrocinadoras buscariam aproveitar a imagem 

do time para serem vistas, os Clubes de futebol, por sua vez, estariam usufruindo 

dos investimentos recebidos. Com mais recursos para investir em categorias de 

base e salários, os clubes poderiam conquistar seu espaço e sua admiração. 

Estes recursos ajudariam na sua permanência em campeonatos estaduais, 

nacionais, internacionais no curto e longo prazo. Mas para conseguir um ótimo 

patrocinador é necessário um trabalho árduo na imagem do time. 

Pode-se citar como exemplo o Paysandú Futebol Clube atualmente 

disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. Segundo a Consultoria de 

auditores independentes BDO (Binder Dijker Otte & Co-10º sobre valor das 

marcas e finanças dos clubes Brasileiros) o apontou como um dos clubes que 

teve maior crescimento de seu valor de marca nos últimos cinco anos. Hoje a 

imagem do clube estaria avaliada em R$ 27 milhões, tendo um aumento de 

217% em comparação ao ano de 2013 quando também atuava na série B do 

Campeonato Brasileiro. Naquele período a marca do Clube valia R$ 8,5 milhões, 

ano em que ficou em 18ª posição de 20 clubes participantes, sendo rebaixado 

para a série C, no entanto, voltaria a disputar a série B no ano de 2015. Para 

chegar a estes levantamentos a empresa BDO levou em consideração 

principalmente a evolução da torcida, do mercado, da receita e outros 40 

indicadores. 

Enfatiza-se que um bom planejamento estratégico de marketing de um 

clube de futebol poderá proporcionar fatores mencionados na pesquisa da BDO 

(Binder Dijker Otte & Co), como resultados positivos tanto sobre o valor de 

marca, captação de investimentos (patrocínio) e de torcedores.  

Desta forma o clube ficaria mais visível e conhecido por grandes 

patrocinadoras que buscariam aliança afim de expansão, destaque e 

reconhecimento de suas marcas através do bom momento vivido pelo clube. 

Consequentemente, o clube passaria a gerar maior receita e atuar no mercado 

esportivo em busca de novos torcedores e também consumidores de seus 
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produtos (como produtos licenciados, camisetas, entre outros produtos). Essa 

“migração” de clube para empresa, almejando o torcedor como um consumidor, 

se tornaria uma atividade lucrativa para as marcas patrocinadoras e para o time, 

pois a imagem do clube é vendida por meio das mídias para o mundo e nesse 

processo a marca patrocinadora estampada nos uniformes dos atletas 

começaria a ser mais vista e prestigiada.  

Um case de sucesso é o da empresa LG Eletronics que no ano de 2001 

tornou-se a patrocinadora master do São Paulo Futebol Clube. O time passou a 

ter uma boa captação de patrocínio e ao mesmo tempo um retorno esperado 

com reforços e títulos em campeonatos. Neste processo a marca patrocinadora 

ganhou visibilidade no mercado nacional com uma estimativa de ganhos de R$ 

300 milhões só em mídia espontânea com o São Paulo (dados de um 

levantamento de mercado feito pelo clube em 2009). 

Por outro lado, seria necessário se precaver como os consumidores das 

marcas patrocinadoras perceberiam sua imagem atrelada a de um time ou 

organização. O caso CBF (Confederação Brasileira de Futebol) é um exemplo 

negativo, em que houve recuo de patrocinador. No ano de 2016 a empresa 

Procter & Gamble encerrou seu contrato com a Instituição devido aos escândalos 

de corrupção que afligiam a entidade. Logo, a empresa patrocinadora não queria 

seu nome vinculado ao da CBF. 

No entanto é necessário saber como os torcedores percebem a união das 

marcas patrocinadoras ligadas à imagem do time. O que elas têm a oferecer e a 

sua reputação mediante o mercado e seus consumidores. Algumas marcas 

patrocinadoras estão buscando melhorar e posicionar a sua imagem 

patrocinando equipes esportivas, mas podem está empregando uma imagem 

negativa para o clube. Como exemplo, uma marca patrocinadora envolvida em 

episódios de corrupção no país ou com alto índice de reclamações.   

Assim, tanto os clubes, as Instituições e as marcas patrocinadoras prezam 

pela sua imagem e identidade para que seus consumidores possam usufruir de 

seus produtos e serviços fazendo assimilações de valores positivos ligados às 

organizações e clubes. Portanto, questiona-se se as marcas patrocinadoras 

trazem das associações de imagem uma influência positiva e/ou negativa, e se 

essas influências analisadas pelos torcedores poderão afetar compras de 

produtos e a lealdade com o clube de futebol. 
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3 REVISÃO LITERÁRIA 

 

Para a concepção do tema proposto buscou-se estudar e embasar a 

estrutura com os conceitos literários de autores da área, afim de melhor contribuir 

contribuindo para a melhor compreensão do leitor. 

 

3.1 MARKETING  

 

Atualmente o marketing vem sendo trabalhado pelas organizações na 

construção e no posicionamento de suas marcas para o mercado. Esta aceitação 

à atividade do marketing estaria vinculada ao mercado cada vez mais 

competitivo e também pelos consumidores cada vez mais exigentes (GRAHAM, 

2011). Segundo Gracioso (2007) esta adaptação e aceitação do Marketing 

dentro dos processos de planejamento estratégico devem resultar em benefícios 

para as empresas e seus consumidores, pois ampliam seus horizontes 

mercadológicos. Segundo Graham (2011), o que também deixaria o marketing 

mais dinâmico com um posicionamento das empresas mais voltado ao mercado-

alvo. 

A American Marketing Association define o marketing como: 

 “Atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, 

entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, 

clientes, parceiros e sociedade em geral” (AMA, 2013, tradução livre).  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Urdan (2013 pag. 09) 

Figura 1 - As questões principais do Marketing como troca. 
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Dessa forma Urdan (2013) destaca o marketing sob três concepções: 

Troca, filosofia empresarial e processo gerencial Marketing como troca: É 

quando acontece a troca de bens e valores entre duas ou mais partes nas 

mesmas proporções satisfazendo em contrapartidas ambas as partes (URDAN, 

2013). 

 Marketing como Filosofia empresarial: As empresas através de seus 

princípios buscam a conduta mais adequada para atuar no mercado 

apresentando como principal foco os desejos e as necessidades do 

cliente. Assim, procurariam fundamentar todas as ações executadas pela 

empresa nas motivações profissionais éticas (URDAN, 2013). O autor 

ainda enfatiza que a empresa que atua de forma apropriada passa aos 

clientes os seus valores percebidos e como recompensa, elas 

conseguiriam maior rentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Urdan (2013, pag. 19) 

 

 Marketing como processo Gerencial: Urdan (2013) afirma que o Marketing 

como processo Gerencial estaria vinculado às atividades executadas 

pelos gestores das empresas a fim de alcançar melhores resultados. Este 

processo se dividiria em três grandes blocos:  

(a) Análise do contexto de marketing: quando há um estudo do ambiente 

externo (mercado) e interno (Empresa);  

Figura 2 - Os pilares da orientação para marketing 
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(b) Gestão estratégica de marketing: quando são tomadas as decisões 

tático-operacionais que estabelecem os objetivos como mercado-alvo, 

posicionamento e estratégias competitivas;  

(c) E por último a gestão do composto de marketing: que se refere ao mix 

de marketing, produto, praça, preço e promoção que estão incumbidos 

das demais estratégias competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Urdan (2013, pag. 27) 

 

Kotler (2007, p.03) afirma que o marketing “está em por toda parte” e Pride 

(2016) acrescentaria que, quanto mais claro for a sua mensagem ao cliente, a 

tomada de decisão do consumidor de compra ficaria mais objetiva. Por esta 

razão Kotler (2007) reforçaria a obrigação de entender os verdadeiros desejos e 

necessidades dos consumidores. 

Com mercado esportivo em expansão, as marcas patrocinadoras 

estariam se lançando em busca de novos e potenciais consumidores. Para isto 

os clubes de futebol poderiam levar esta mensagem para seus prospects em 

suas camisas e produtos. O Marketing teria um papel fundamental para o 

desenvolvimento da aproximação empresa e consumidor. Esta troca de valores 

condiz com que o futebol proporciona aos seus adeptos e torcedores pois os 

Figura 3 - Os três blocos do processo de marketing 
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clubes de futebol se transformariam em vitrines para as marcas patrocinadoras 

se apropriarem de tais oportunidades da diferenciação de divulgação para atrair 

novos consumidores e transmitir de forma direta a sua marca.  

 

3.1.1 Marketing esportivo 

 

Segundo Morgan (2008), o marketing esportivo seria uma aplicação 

específica dos princípios e processos do mix de marketing. Seriam direcionados 

em um contexto esportivo para atender as necessidades dos clientes do esporte 

fossem eles individuais, participantes de esportes e investidores. Para a autora 

Pitts (2002) O mix do marketing esportivo é composto por produto esportivo, 

preço do esporte, promoção esportiva, ponto de venda esportivo, segundo ela o 

marketing esportivo nos últimos anos sofreu grandes influências devido ao 

crescimento do mercado nesse segmento, o que ajudou no aumento dos 

recursos e da visibilidade por grandes empresas. O marketing esportivo tem 

características de intangibilidade em suas experiências e os encontros 

esportivos se utilizando do esporte como estratégia para atingir e realizar os seus 

objetivos. Las Casas (2006) descreve que o marketing esportivo tem como base 

ser uma modalidade do marketing promocional, que pode oferecer mídias 

adicionais aos seus investidores, alinhando promoção e distribuição.Já Pitts 

(2002, p. 102) ressalta que o marketing esportivo atua de forma direta no 

“processo de elaborar e implementar atividades visando produzir, formar preços, 

promover e distribuir um produto esportivo”. Todos esses fatores são para 

satisfazer os desejos dos consumidores, uma vez que Kotler e Keller (2012, p.55) 

afirmam “Já não basta simplesmente satisfazer clientes. É preciso encantá-los”. 

 

3.1.2 Marketing de patrocínio 

 

O patrocínio trata-se de uma ação promocional, com fornecimento de 

suporte financeiro, material ou investimento para qualquer atividade com 

expectativa de obter algum benefício comercial e associação direta com um 

evento ou atividade com recurso humano (MELO NETO, 2003). 

Se tratando do mesmo tema Melo Neto (2003) apresenta que o patrocínio é uma 

estratégia de investimento promocional que busca o retorno institucional e 
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financeiro. O autor aponta que seria crescente, o número de empresas que 

estariam utilizando ações de patrocínio como fator para alavancar suas ações 

estratégicas de marketing, investindo em esporte e cultura. O patrocínio viria se 

tornando um dos principais meios de aplicações do marketing estratégico das 

empresas no Brasil devido à grande aceitação popular pelo esporte, em especial 

ao futebol. 

O marketing de patrocínio tem uma relação com o crescimento com os 

times de futebol do Brasil. Se antes essa relação tinha como limite o 

fornecimento de uniformes, hoje o patrocinador busca se relacionar diretamente 

com a publicidade dos times de futebol e com a participação de eventos. Apesar 

desta relação, uma marca patrocinadora pode ser confundida com uma marca 

parceira, principalmente pelo torcedor do time. Esse vínculo das marcas seria 

identificado principalmente no caso dos times de futebol e a empresa 

fornecedora de material esportivo, além do patrocinador principal (master) 

(MELO NETO, 2003).  

O autor descreve ainda uma parceria entre clube e marca como uma 

gestão compartilhada dos negócios, onde envolvem um valor financeiro maior, e 

este acordo vindo a ser de médio a longo prazo. Enquanto a aliança estratégica 

de patrocínio está fundamentada “no retorno publicitário e de imagem” (MELO 

NETO, p. 186, 2003), com acordos entre as entidades de curto e médio prazo. 

Nos anos 90 a Associação Esportiva Palmeiras viveu a sua “gloriosa era de ouro” 

(dito popular para melhor fase do clube) e por trás das grandes vitórias estava à 

patrocinadora Parmalat. Sendo ela, uma empresa de laticínios que investiu 

milhões no clube e em contratações de jogadores, ajudou o clube a conseguir 

grandes resultados que refletiam e são lembrados até nos dias de hoje pelos 

seus consumidores e torcedores do clube³. Não só uma questão de patrocínio, 

mas poderia ser vista como uma aliança somada a investimentos e trabalho na 

imagem do clube e da marca patrocinadora gerando uma identidade forte. 

“O patrocínio resume-se ao pagamento pelo direito de uso do clube de 

como instrumento de vinculação da marca patrocinadora, já a parceria 

envolve uma participação conjunta nos negócios (Melo neto, 2003, 

pg186) ” 
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Um exemplo de parceria a ser citado é o Paraná Clube que possui 

parceria com a marca Topper de 36 meses, essa parceria apresenta um dos 

principais itens de distinção. A parceria teria um prazo de duração maior do que 

os contratos de patrocínio tradicionais, salvo a exceção de seleções que 

possuem contratos de até 5 anos. A tabela abaixo demonstra as principais 

diferenças entre marca patrocinadora e marca parceira. 

Quadro 1 - As diferenças entre patrocínio e parceria 

Patrocínio Parceria 

A gestão é feita pelo clube A gestão é compartilhada pelo clube e pelo 

Patrocinador 

Visa Maximizar a exposição da 

marca do patrocinador 

Visa aumentar a participação nos lucros auferidos 

nos diversos negócios do clube 

Limita-se às atividades esportivas 

do clube 

Abrange as diversas atividades do clube 

Geralmente é de curto e médio 

prazos 

Geralmente é médio e longo prazos 

Fonte: Melo Neto (2003, pág 187.) 

Assim, o patrocínio esportivo se torna uma ferramenta fundamental para 

uma marca patrocinadora se posicionar no mercado, segundo Melo Neto (2003), 

Através das transmissões dos jogos pelos canais de comunicações como a mídia 

televisiva, a internet e outros meios prendem a atenção do telespectador, e assim 

identificam a marca do patrocinador. “E tal fato se constitui num elemento indutor 

de imagem positiva da marca e propensão para a sua preferência no ato da 

compra” (MELO NETO, 2003, p.188) 

 

3.2  MARCA 

 

A origem da marca nos leva à Europa medieval onde se encontraram os 

primeiros vestígios do uso de símbolos aplicados em produtos como tijolos para 

identificação dos seus fabricantes (AAKER, 1998). Durante algum tempo esse 

era o objetivo principal da marca, a identificação de seus fabricantes. Após a 

revolução industrial a marca ganharia um papel importante no mercado, 
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passando a ter valores e sendo conduzida de forma estratégica na construção e 

posicionamento entre os concorrentes e consumidores (Blackett, 2009 apud 

LOURENÇO, 2010). De tal modo, seria atribuído à marca alguns aspectos como 

a qualidade, segurança e lealdade, este último sendo relacionado ao 

comprometimento do consumidor com a marca/produto (MATTAR, 2009).  

Segundo a American Marketing Association (2013, pág 258 apud 

KOTLER E KELLER, 2013) a marca é definida como “um nome, termo, sinal, 

símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os 

bens ou serviços de um fornecedor (...) para diferenciá-lo dos de outros 

concorrentes”. Além disso Churchill (2010, p.245) reforça que “usar uma marca 

é uma maneira de distinguir produtos na mente de compradores potenciais”. 

Batey (2010) aperfeiçoa a ideia de Churchil afirmando que as marcas possuíram 

um poder de influência que poderia resultar nas tomadas de decisões seguida 

das assimilações, das perspectivas e através de experiências obtidas pelos 

consumidores. 

Kotler (2008) ressalta que os produtos de uma empresa podem ser 

adaptados ou copiados pelos concorrentes. Por outro lado, a marca é um 

elemento intangível e único o que o torna um dos principais ativos a ser investido 

ao longo prazo de uma empresa. Segundo o mesmo autor os consumidores 

pagariam aquilo que a empresa de fato representa para eles. Uma vez que o 

consumidor atribuiria à marca valores, ter uma marca forte viria a favorecer as 

empresas (BATEY, 2010). 

Kapferer (2004) destaca a importância da força da marca, se ela é forte, 

logo resultará ao consumidor a segurança de está adquirindo um bom produto 

com menor risco. O referido autor reforça que “desenvolver uma marca vai bem 

mais além da criação da marca, pois esta assinala que um produto ou serviço 

recebeu em seu exterior uma marca, registro de uma organização”. Por isso 

(2008) lembra que o planejamento da marca deve estar vinculado à perspectiva 

do negócio no que envolve a continuidade e abrangência dos planos da marca, 

não apenas algo momentâneo. 

Aaker (2007) destaca que a marca tem um papel de endossante, podendo 

nem sempre impulsionar as vendas, mas ainda proporcionar credibilidade aos 

seus consumidores e parceiros. Por fim Bedbury (2002, pág 330 apud MATTAR, 

2009) apontam:  
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“A marca é o somatório do bom, do ruim, do feito e do que não faz parte 

da estratégia. [...]. As marcas absorvem conteúdo, imagens, 

sensações efêmeras. Tornam-se conceitos psicológicos na mente do 

público, onde podem permanecer para sempre[...]”. 

No Brasil, o futebol emplaca as emoções vividas em campo e fora dele. 

Essa emoção é o que as empresas buscam para estar mais próximas aos 

consumidores de forma a massificar a sua marca e intensificar as vendas de 

seus produtos. Para Murar (1966, apud ANDREOZZI, 2007) o futebol, além da 

paixão nacional, faz elo com a realidade e transcende a cultura do esporte 

brasileiro. Esse reflexo fica evidente no mercado esportivo, as marcas de 

renomes mundiais fecham acordos financeiros milionários com grandes clubes 

de futebol visando ter visibilidade e direitos de imagens de seus símbolos ou 

nomes através dos produtos, uniformes, outdoors e Naming Rights (direito de 

concessão dada a uma marca utilizar seu nome no estabelecimento, neste caso 

nos estádios e arenas de futebol). Dessa forma Kotler (2008, p.169) afirma que: 

 

“A construção, consolidação e a expansão da marca precisam ter as 

dimensões da transparência, consistência e liderança adaptadas às 

condições do entorno em que atuam com especial atenção à 

concorrência e à tecnologia”. 

 

Esta consolidação visada pelas empresas consiste em fazer da marca 

lembranças positivas na mente dos seus consumidores de tal forma que possa 

satisfazer os seus desejos e necessidades (CONTURSI, 1991). Um exemplo 

clássico de construção de marca é o da Adidas que, nos anos de 1950, trouxe 

ao mercado europeu inovação como o primeiro calçado para uso sobre o gelo e 

chuteiras leves com travas - novidade na época (AAKER, 2007).  

A Adidas, segundo Aaker (2007) era uma empresa à frente do seu tempo 

com um marketing ativo e seus produtos voltados ao esporte, resultando em 

valores positivos e associações como inovação e qualidade proporcionadas aos 

seus consumidores. 

Desta forma, a marca patrocinadora deverá ter um perfil forte que venha 

a ser percebido através do seu símbolo, a sua reputação e a sua personalidade 

deixando claro seu objetivo perante os consumidores (KOTLER, 2008). 
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3.2.1 Imagem da marca 

 

Segundo Gracioso e Francisco (2007, p.83) a “imagem da marca é a 

impressão coletiva que as pessoas têm a respeito de uma marca de um produto 

ou serviço”, sendo esta impressão positiva ou negativa. Para uma marca 

conseguir atingir seus objetivos de interação com o consumidor seria necessário 

passar ao cliente fatores como a confiança, percepção da qualidade e 

responsabilidade social. Dessa forma sua imagem teria uma força maior e um 

posicionamento eficaz (URDAN, 2013). Keller (2006) ressalta que as imagens a 

serem percebidas pelos consumidores acerca da marca estão relacionadas aos 

aspectos intangíveis, como as experiências com o produto e informações que os 

levaram a ter conhecimento acerca da marca (como o boca-a-boca). Kapferer 

(2014, apud MATTAR, 2009 p. 330) reforça a ideia:  

“... sob essa perspectiva, é menos um produto em si e mais um 

processo de monitorização e ação sobre associações, sentidos e 

significados. Assim, avaliações, decisões e ações são demandadas 

continuamente, no sentido de compatibilizar objetivos de negócio e 

percepção, atitude e valorização da marca, ao longo do tempo, 

manifestados pelo mercado (ambiente) ’. 

 

Para Kotler (2008) a imagem da marca deve proporcionar uma boa 

reputação no mercado para que os seus consumidores possam acreditar na 

marca. Para Mattar (2009) a imagem estaria vinculada aos conjuntos de ações 

imposta pela empresa ao consumidor. 

Nesta questão também se tornariam elementos prioritários à busca pela 

divulgação, satisfação, lealdade e em grande parte pelo valor positivo do brand 

associado quando uma marca patrocinadora resolve apoiar um clube de futebol. 

Esses elementos somados com o retorno esperado pelas vendas dos produtos 

através da “vitrine” que se torna o clube seriam resultados fundamentais da 

aceitação e do impacto da imagem da marca sobre os consumidores. 

O consumidor por sua vez faz avaliações e classificações sobre a marca. 

Segundo Keller (2006) os clientes classificam uma marca como moderna ou fora 

de moda, exótica, futurista ou outras classificações de como a marca é 

comercializada ou promovida nos meios de comunicações.  Estas classificações 

podem resultar em grandes benefícios para a imagem da marca, ou não. Antes, 
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porém, seria necessário um planejamento de posicionamento estratégico que 

reforçasse a imagem da marca tal como ela pretende ser vista e lembrada pelos 

consumidores e torcedores a fim de facilitar a sua identificação e diferenciação 

acerca da concorrência. 

 

3.2.2 Identidade da marca 

 

Aaker (2007) define a identidade da marca como sendo uma série de 

fatores estratégicos do mix de marketing que envolve credibilidade, assimilação 

e benefícios funcionais ao consumidor.  Mattar (2009) por sua vez enfatiza o seu 

posicionamento no mercado criando uma identidade mais segura e sólida 

através das experiências positivas com o seu público. Ainda, afirma que a 

criação da identidade de marcas é fundamental para posicionar a marca na 

mente do consumidor formada por uma imagem positiva e estruturada.  

Como citado anteriormente à imagem da marca está voltada para as 

características tangíveis e intangíveis, bem como a identificação dos produtos e 

serviços por meios das associações que tornem mais fácil a diferenciação entre 

os concorrentes (KOTLER, 2007).  Kapferer (2003) ressalta que a imagem está 

relacionada na forma de como os consumidores assimilam os sinais por meio da 

comunicação feita pela marca, sendo um conceito de recepção, enquanto a 

identidade da marca seria um conceito de emissão. Desta forma as marcas 

devem possuir uma boa definição na sua identidade para que os consumidores 

compreendam a mensagem a ser transmitida e consequentemente não tenham 

dificuldades nessa comunicação.  

O clube de futebol como associação esportiva deve zelar por sua 

identidade de marca e trabalhar para que os seus parceiros comerciais tenham 

esta percepção de valores, e assim fique claro para os torcedores e 

consumidores esse compromisso (PITTS, 2002). Morgan (2008) por sua fez 

ressalta que quando são feitas as alianças de acordos financeiros a identidade 

deve-se manter preservada, do mesmo modo que a sua imagem, possibilitando 

para ambos a credibilidade do que é ofertado e do que é percebido pelo 

consumidor. Logo, para que o torcedor perceba o valor agregado da marca 

patrocinadora ao clube de futebol, é importante saber como definir a identidade 
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da marca através dos seus parceiros, evitando possíveis armadilhas que 

consistem na delimitação da elaboração de uma marca forte (AAKER, 2007). 

Figura 4 - Representação Armadilha da identidade da marca 

 

Fonte: AAKER,DAVID A.,2007, pág. 75  

 

Segundo o autor estas armadilhas têm como papel delimitar a elaboração 

de uma boa identidade de marca, proporcionando assimilações e julgamentos 

acerca da identidade. Dessa forma elas são conhecidas como: A armadilha da 

imagem da marca, armadilha da posição da marca, armadilha de perspectiva 

externa e a armadilha de fixação nos atributos do produto, conforme apresentado 

na figura abaixo. 

 

3.2.3 A armadilha da imagem 

 

É quando o consumidor não possui contato direto com a marca, fazendo 

avaliações acerca das poucas experiências que obteve, e neste caso 

empregando os valores da imagem da marca na sua identidade de marca. Aaker 

(2007, p.75) define que “A identidade de marca deverá espelhar também o 

espírito e a visão da marca, aquilo que ela espera consegui”, e através das suas 

características e dos seus objetivos a identidade da marca deverá levar ao 

consumidor fielmente os seus verdadeiros propósitos.   

Um exemplo a ser definido como armadilha de imagem consiste na visão 

equivocada e generalizada sobre os torcedores do Sport Club Corinthians 

Paulista. Onde são vistos como pessoas adeptos a violência. Logo, esta 

http://www.corinthians.com.br/
http://www.corinthians.com.br/
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assimilação é direcionada ao clube de forma negativa manchando a sua 

identidade e seus valores (PIMENTA, 2000).  

 

3.2.4 A armadilha da posição da marca 

 

Aaker (2007) descreve que a posição da marca exerce um papel 

importante para sua identidade com os consumidores, apresentando valores e 

vantagens com relação outras marcas. 

Em algumas ocasiões a identidade da marca se revela equivocadamente 

de forma a exercer seu valor resumido em uma simples frase publicitária em 

forma de posicionamento de marca. Para Aaker (2007, p. 76) nesta armadilha: 

 

“Intensifica-se a tendência à concentração nos atributos do produto, e 

não sobra espaço para considerar a personalidade da marca, as 

associações organizacionais ou os símbolos da marca, porque 

simplesmente não “funcionam” em uma frase de três palavras”. 

 

Seria necessário um aperfeiçoamento do posicionamento da marca no 

mercado, de tal forma que o cliente percebesse o que ela representaria e as suas 

vantagens (identidade) que seriam obtidas dela. Como por exemplo, os 

benefícios associados aos seus produtos como fator diferencial. 

Diante dessa armadilha destaca-se a Sociedade Esportiva Palmeiras, 

campeão do Campeonato Brasileiro 2016. Segundo o portal esportivo ESPN, 

com a renovação do seu patrocinador master e um investimento de 70 milhões 

de reais por temporada o time seria o mais preparado para as competições 

seguintes, principalmente a Copa Libertadora da América. Reforçando esta 

ideia, para o presidente do Clube Galiotte, o Palmeiras entraria “em todas as 

competições para ser campeão” 1. 

No entanto não foi o que apresentou nas competições, tornando a 

expectativa em frustração logo na sua eliminação na copa Libertadores. Assim, 

a imagem do clube outrora forte e enriquecida com as palavras de seus 

                                                           
1 http://espn.uol.com.br/noticia/669400_palmeiras-anuncia-renovacao-com-a-crefisa-e-o-maior-
patrocinio-da-america-do-sul às 21:13 - 26/09 
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representantes ficou caracterizada por uma concentração no aspecto de 

financiamentos que não trouxeram resultados. Ou seja, busca uma identidade 

de “equipe de altos investimentos e resultados”, que não se concretizou 

desvalorizando sua imagem e identidade que possuía muito mais elementos e 

valor. 

 

3.2.5 Armadilha de perspectiva externa 

 

Quando o consumidor consegue definir o que a marca está propondo, é 

sinal que o trabalho da identidade de marca foi bem aplicado. No entanto, é 

necessário que as estratégias sejam bem desenvolvidas com base nas 

informações adquiridas pelas pesquisas com seus potenciais consumidores para 

assim conseguir alcançar um patamar desejado. 

Aaker (2007) ressalta que a armadilha da perspectiva externa está 

relacionada ao desconhecimento da organização com a importância da 

identidade de marca sobre os principais aspectos que rege seus valores, como 

a visão da marca, posicionamento e o público alvo a ser trabalhado. 

Essa exclusão acerca da importância da identidade da marca pode 

transformar as decisões em fraquezas e possivelmente em repudio aos 

produtos. 

Como exemplo, é possível citar o Caso FIFA (Federação Internacional de 

Futebol Associado) que investiu milhões em publicidades para que a sua imagem 

fosse restaurada em meios a escândalos de corrupção resultado das prisões de 

alguns dirigentes. Para muitos a FIFA era o órgão máximo do esporte mundial 

que apresentava o respeito e admiração pela forma como conduziam e 

organizavam um dos principais eventos esportivos mundiais, a copa do mundo. 

No entanto esta visão foi manchada afetando a sua identidade de imagem. 

 

3.2.6 A armadilha de fixação nos atributos do produto  

 

Consiste em atribuir os valores de seus produtos como sendo os da 

marca, assegurando de forma equivocada como a causa de decisão de compra 

dos consumidores (AAKER, 2007). A identidade de marca por fim tem que ser 
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organizada e possuir padrões que ressaltem os seus valores e seus benefícios 

finais. 

Vale recordar o exemplo da Adidas como uma marca que estava à frente do 

seu tempo nos anos 50, proporcionando novidades ao mercado esportivo e 

tornando seus produtos ícones e desejados por esportistas. Vista como uma 

marca forte, impactante e de auto desempenho através dos seus produtos 

(AAKER, 2007) essa associação ainda está vinculada à marca nos dias de hoje 

por seus consumidores. Um fator negativo dessa assimilação poderia ser 

encontrado no caso Neymar Júnior (e este como uma marca, a marca 

“NEYMAR”). Um jogador conhecido mundialmente com seus dribles e belos gols 

- o jogador até então mais caro da história do futebol mundial. No entanto, toda 

essa “fama” é denegrida quando é lembrado pelas suas insinuações de faltas 

sofridas, o exagero expressado de forma simulada em muitos casos. Isto remete 

à algumas pessoas lembranças mais negativas do que positivas da identidade 

de marca Neymar, atribuindo ao jogador toda uma característica fixada pelo seu 

comportamento em campo. 

 

3.3 BRAND EQUITY 

 

A marca vai desde a sua definição como símbolo, passando pela sua imagem 

percebida. Pela fixação de valores através da sua identidade até chegar ao 

Brand Equity, a equidade da marca ou simplesmente o valor agregado ao 

produto ou serviço na percepção dos consumidores (KOTLER E KELLER, 2013).  

Este valor estaria relacionado ao modo como os consumidores pensam, sentem 

e agem com relação à marca. Vale ressaltar que quanto mais forte for a marca, 

mais ela terá o valor percebido, e consequentemente gerará maior receita 

(AAKER, 2004).  

Gracioso (2007) vai além na definição sobre o brand equity, ele julga 

sendo “algo que não está no produto ou no serviço, mas nas cabeças dos 

consumidores”. 

Por sua vez Aaker (1998, p. 16) define o Brand equity como sendo “um 

conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, 

que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço 
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para uma empresa”. No que se refere aos ativos Kapferer (2004) destaca o valor 

agregado da marca aos olhos dos consumidores.  

O brand equity possui algumas categorias que remetem importância para 

o seu desenvolvimento e resultado final. Aaker (2007) as descreve como sendo 

a Lembrança da marca, lealdade à marca, qualidade percebida e associação à 

marca. Na figura 5 é analisada a estrutura do brand equity com base nessas 

categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aaker, David A. (1998. Pag.18) 

 

3.3.1 Lealdade à marca 

  

Pride (2016) descreve a lealdade à marca como sendo a satisfação e 

aceitação do cliente com a marca através do consumo de produtos regularmente. 

Por sua vez Aaker (2007) a define como o aperfeiçoamento e conquista do brand 

equity, atribuindo importância ao foco de fidelização com clientes já existentes, 

ainda com impacto aos novos. O Autor reforça que o fortalecimento do 

relacionamento entre marca e consumidor leva ao comprometimento e 

finalmente à lealdade da marca criando barreiras aos concorrentes. 

Consumidores leais poderiam até mesmo ajudar na prospecção de novos e 

potencias clientes através do boca-a-boca manifestado pela sua satisfação 

(PRIDE, 2016). Seguindo esse contexto Aaker (1998) ainda destaca que: 

Figura 5 - Brand equity 
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“A lealdade à marca é qualitativamente diferente das outras dimensões 

principais do brand equity, por estar mais estreitamente ligada à 

experiência de uso. A lealdade à marca não pode existir sem a compra 

prévia e a experiência de uso”. 

Um case de destaque para o entendimento do comprometimento da 

lealdade com o cliente é o do Coritiba Foot Ball Club. O time desempenha um 

papel fundamental de marketing durante datas comemorativas, como por 

exemplo, o dia das mães, dos pais, o mês da mulher e outras. Nesse período o 

clube consegue uma maior aproximação com seus torcedores devido às 

promoções e eventos que reforçam os laços entre torcedor e o clube. Para Aaker 

(1998) esse é um fator do brand equity que por sua vez visa os lucros futuros, 

transformados na satisfação do comprometimento do cliente. 

 

Quadro 2 - Fase de formação da lealdade 

 

Fonte – Oliver (p. 36, 1999 apud Borges, 2009) 

 

Aaker (2007) define como lealdade a aceitação de preço premium da 

marca. Esta aceitação do cliente pelo quanto pagaria a mais para ter tais 

produtos que satisfaçam as suas necessidades e desejos ajudariam a 

determinar o grau de lealdade. Perante este enfoque o autor Oliver (1999, apud 

BORGES, 2009) destaca que a Lealdade está relacionada em quatro fases 

conforme o quadro 2. 
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Já, Borges (2009) em seu estudo destaca que os torcedores pela sua 

lealdade ao clube podem proporcionar elementos significativos, como a 

propaganda do clube (STRATIGOS, 1999 apud BORGES, 2009) busca de 

informações sobre o clube por meio das mídias (SUMINO e HARADA, 2004 apud 

BORGES, 2009) compra de produtos do time (NEALE E FUNK, 2006 apud 

BORGES, 2009) assimilação com as marcas patrocinadoras do clube (ZUNINO, 

2006 apud BORGES, 2009) compra de produtos das marcas patrocinadoras ( 

MADRIGAL, 2000; NEALE e FUNK, 2006 apud BORGES, 2009) e rejeição a 

outros clubes ( DEPKEN II, 2001 apud BORGES, 2009). 

 

3.3.2 Conhecimento da marca ou consciência da marca 

 

Aaker (2007) a descreve como sendo as lembranças que ficam na mente 

dos consumidores, obtidas através da consciência de conhecimento à cerca da 

marca. Isto ocorreria pelo reconhecimento, lembrança, familiaridade ou pelo que 

o autor descreve equivalendo à primeira marca ou a única lembrada (top of 

mind). Pride (2016), no entanto, reforça a ideia que para o consumidor o 

conhecimento a respeito da marca é saber que ela existe e que seus atributos 

são necessários.  

 

3.3.3 Qualidade percebida 

 

Pride (2016) destacada que os consumidores por sua vez julgam a 

qualidade em muitos casos através da marca e não pelos produtos, o que viria 

a estabelecer um nível de confiança. O autor ressalta que o alto respeito à marca 

imposto pelos consumidores pode ser igualmente constituído e transmitido aos 

produtos relacionados (PRIDE, 2016). 

Para Aaker (2007) a qualidade percebida está associada à marca através 

de ativos, como sendo a qualidade o fator de impulso financeiro, de 

empreendimento e como a marca é vista pelos consumidores. Assim a qualidade 

estaria naquilo que o consumidor estaria adquirindo que por sua vez estaria 

voltada a identidade da marca aperfeiçoada que a diferenciaria dos concorrentes 

(AAKER, 2007). O autor destaca que a qualidade percebida é “intangível, um 

sentimento geral sobre a marca” (AAKER, 1988, p.89). 
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3.3.4 Associações da marca 

 

As associações voltadas à marca de forma positiva contribuem para a sua 

expansão, no entanto a marca deve se utilizar de elementos (personagens, 

embalagens, etc.) que ajudem o consumidor a estabelecer ligação com a marca 

(PRIDE, 2016).  Aaker (2007 p.35) volta a mencionar a importância da identidade 

de marcas para uma boa associação, que segundo o autor são “elementos 

fundamentais para construir marcas de sucesso”. 

Para o desenvolvimento de brand equity é necessário o máximo de 

elementos que facilitem a lembrança positiva da marca a seus consumidores. Na 

maioria, essas assimilações e associações devem proporcionar informações 

úteis para as tomadas de decisões da empresa (KOTLER E KELLER, 2013). 

No futebol, os clubes possuem um papel fundamental para as marcas 

patrocinadoras. Segundo Kotler e Keller (2013) vale mais a forma como a marca 

é divulgada e identificada - proporcionando um brand equity positivo – do que a 

não divulgação e sem possibilidades de diferenciação.  

Visto como os clubes estabelecem esse conceito de propagação da 

marca, através do seu uniforme, site, outdoor e redes sociais fazendo a marca 

patrocinadora ser associada ao clube e vice-versa, proporcionando emoções, e 

experiências através do futebol, destacando os valores mútuos na construção de 

uma marca forte. Desse modo Kotler e Keller (2013) ressaltam a importância da 

transparência das marcas com os seus clientes, proporcionando certezas e 

comprometimentos com relação à marca.   

 

3.3.5 Posicionamento da marca 

 

Kotler e Armstrong (2007) destacam a importância do posicionamento da 

marca na mente do consumidor de forma clara e objetiva, destacando a sua 

missão e seus valores, e não somente os atributos de seus produtos, sendo que 

este último poderá ser copiado facilmente pelos concorrentes. Os consumidores 

almejam algo além dos produtos, eles esperam da marca os benefícios que 

satisfaçam suas necessidades (KOTLER E ARMSTRONG, 2007), no que 

consisti em ser um dos motivos para um bom posicionamento da marca no 



40 

mercado, Graham (2011) afirma que o posicionamento está baseado no preço, 

na qualidade, no serviço, customização e benefícios diferenciados ou inovações.  

Dessa forma Kotler e Keller (2013, P.294) definem o posicionamento de 

marcas como sendo “a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para 

que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo”.  Um bom 

posicionamento gera grandes resultados na aquisição de novos e potencias 

consumidores (Pride, 2016). 

No esporte a definição de mercado está mais clara, no entanto é 

necessário saber quais clubes de futebol para uma marca patrocinadora 

representam os valores necessários para a expansão e aliança de marca, pois 

Kotler e Keller (2013) lembram que a definição do segmento alvo para atingir 

certos consumidores torna a concorrência mais ampla porque outras empresas 

também optaram por escolher o mesmo mercado. Para isso estudar a 

concorrência é estar preparado para enfrentar desafios que poderão vir a ser 

crucial para a marca, a exemplo da Pepsi, no futebol Argentino, em parte 

dominado pela Coca-Cola, a Pepsi teria problema de aceitação por torcedores 

fieis a marca pelo vinculo criado nos anos 90 com o esporte local.  

 

3.4  ALIANÇAS DE MARCAS 

 

Aliança de marcas em seu embasamento principal são duas ou mais 

marcas que se unem sob acordos em busca de metas consensuais visando o 

fortalecimento da marca, a visibilidade, o lucro e a satisfação do cliente através 

das vendas de produtos ou serviços (GRAHAM, 2011). O autor ainda ressalta a 

importância de estar atento aos novos modelos de negócios que vem sendo 

criado por estas alianças. 

Assim, as marcas patrocinadoras se unificariam, buscando um 

posicionamento estratégico de marketing para ampliar seus mercados. Porém, 

essa aliança não as impedem que atuem de forma independente na busca de 

novos consumidores potenciais (GRAHAM, 2011).  

Para Morgan (2008) o mercado esportivo demanda um grande público de 

consumidores potenciais e são eles os verdadeiros motivos para que grandes 

marcas queiram fazer alianças com os clubes de futebol.  O clube por sua vez 

transformaria o patrocinador em seu parceiro comercial, o “sócio investidor” que, 
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com o dinheiro investido, o cube passará a gerar mais receita e 

consequentemente garantindo ao seu parceiro visibilidade (Pitts, 2002). 

A aliança de marcas seria diferente do Co-brandig. Segundo Pitts (2002) 

a aliança está vinculada em objetivos específicos como compromissos mais 

duradouros com o clube, aproximação junto aos consumidores por meio de 

fontes de receitas diferentes como camisas e produtos do clube. Shank (2003, 

apud MORGAN, 2008) por sua vez acrescenta como sendo, “um investimento 

em uma identidade esportiva cujo propósito é apoiar os objetivos de determinada 

organização, suas metas de marketing e estratégias promocionais”. 

Já o co-branding seria a união de duas ou mais marcas com a finalidade 

de criar um único produto e lança-lo ao mercado (KOTLER e ARMSTRONG, 

2007).  

Por fim, a aliança de marca beneficia a marca patrocinadora intensificando 

e massificando a sua imagem, podendo vir a ser convertida em vendas.  O clube 

por sua vez ganha investimentos do patrocinador para atingir e conquistar seus 

principais objetivos nas competições. Dessa forma Morgan (2008) enfatiza esta 

aliança de marca patrocinadora e clube de futebol viria a fortalecer, a 

conscientização, o fortalecimento da imagem da marca, a lealdade, e as vendas 

de produtos  
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4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para analisar a influência 

da imagem da marca patrocinadora na imagem de um clube de futebol e na 

lealdade dos torcedores. Foi realizado um pré-teste com base nas escalas de 

imagens de Beccarini e Ferrand (2006) para verificar a aceitação, validação de 

duas marcas patrocinadoras para o experimento, uma com imagem positiva e a 

outra com imagem negativa, através de um questionário quantitativo. Após este 

processo, foi realizado o experimento por meio de uma pesquisa quantitativa não 

probabilística por conveniência utilizando um Survey por meio da ferramenta 

online Qualtrics, com uma amostra de duzentas e cinquenta (250) respondentes 

válidos para a mensuração dos dados com relação as hipóteses e suas variáveis.  

Os experimentos são técnicas de pesquisa, utilizadas para inferir relações 

causais conforme afirma Malhotra(2012), sendo o primeiro item a estabelecer 

relação de causa e efeito no marketing, o autor ainda descreve que para ser 

considerado um experimento e quando há uma ou mais variáveis dependentes, 

controlando também as variáveis estranhas. Para condução de um experimento 

o pesquisador controla e manipula as variáveis independentes  

 

4.1 HIPÓTESES 

 

As hipóteses a seguir, foram desenvolvidas de acordo com o problema de 

pesquisa proposto, visando analisá-las através dos dados obtidos. O referencial 

teórico serviu como embasamento para a formulação das hipóteses, sendo 

classificadas em H1, H2 e H3 e descritas como positiva e negativa através das 

letras a e b.  

De forma geral as hipóteses estão relacionadas aos efeitos da imagem da 

marca patrocinadora (positiva ou negativa) aliada a um clube de futebol e seus 

efeitos sobre a lealdade e a intenção de compra dos torcedores. Desta forma, A 

hipótese 1 está relacionada aos efeitos desta aliança sobre a imagem do clube 

de futebol. A hipótese 2 está voltada para a influência da imagem da marca 

patrocinadora na intenção de compra de produtos, neste caso a camisa do clube. 

E por sua vez, a hipótese 3 julga que a imagem do patrocinador não afeta 

significativamente a lealdade dos torcedores para com o clube de futebol.  
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Gracioso e Francisco (2007) ressaltam a importância de como a marca 

deve ser percebida pelos consumidores, pois é dessa impressão que ela será 

lembrada. Uma marca com imagem classificada como positiva ou negativa 

poderia ter impactos significativos na sua comunicação e objetivo perante o 

consumidor. Assim, Kotler (2008) lembra que a imagem da marca deve ter uma 

boa reputação, e assim passar credibilidade aos consumidores. De tal modo, 

suas ações teriam um reflexo na sua imagem (MATTAR, 2009). 

Segundo Aaker (1998) uma das preocupações em alianças de marcas e 

associações de marcas é que a imagem das marcas ganha forças do conjunto 

de associações das marcas. Isto influenciaria no poder de decisão das marcas 

e consequentemente, dependendo dessa percepção, os resultados poderão 

interferir na própria associação das marcas. Morgan (2008) reforça que uma 

marca sem uma boa reputação no mercado tende a sofrer consequências 

negativas, enquanto aquela com boa reputação geralmente tem melhor 

performace nos resultados. 

Como destacado a importância da imagem, em uma associação de 

marcas seria fundamental para a busca dos resultados. Uma marca 

patrocinadora aliada a um clube de futebol pode ter um impacto positivo 

significativo na imagem do clube. Dessa forma a imagem e o seu posicionamento 

dependem de um bom trabalho de marketing para que a comunicação seja 

transmitida de forma clara e objetiva para o consumidor. 

Em resumo, se um time de futebol tiver um patrocinador com uma imagem 

positiva, espera-se que a imagem do clube se torne mais positiva. Por outro lado, 

se o clube se associar a uma marca patrocinadora de imagem negativa espera-

se que a imagem do clube se torne menos positiva (mais próxima de negativa).  

Assim pressupõe-se que: 

 

H1(a): Uma marca patrocinadora com imagem positiva afeta positivamente 

a imagem do clube. 

H1(b): Uma marca patrocinadora com imagem negativa afeta 

negativamente a imagem do clube. 

 

Estas associações entre as marcas resultam em fatores positivos que 

podem gerar lucros para ambos envolvidos. Segundo Pride (2016) esses 
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elementos transmitidos através das associações ajudam o consumidor a 

perceber a marca. Por sua vez Kotler (2008) afirma que são elas as responsáveis 

pelas tomadas de decisões dos consumidores, então:   

H2(a): Uma marca patrocinadora com imagem positiva afeta positivamente 

a intenção de compra de produtos do clube. 

H2(b): Uma marca patrocinadora com imagem negativa afeta 

negativamente a intenção de compra de produtos do clube. 

A busca dos consumidores pela satisfação dos seus desejos e de suas 

necessidades são fatores que poderão estar relacionados ao que a marca 

patrocinadora apresenta ao mercado. Isto influenciará como ela é percebida e 

aceita, pois são fatores que podem mudar a decisão de compra dos prospects e 

clientes em se tratando de uma marca positiva ou negativa. Assim, as marcas 

associadas atuam de forma conjunta com um único objetivo, a sua expansão. 

(GRAHAM, 2011). 

A lealdade dos prospects transformados em clientes são os principais 

motivadores que influenciam os resultados dessa associação entre marcas. 

Pride (2016) descreve a lealdade como sendo a satisfação e aceitação do cliente 

com a marca no longo prazo.  

O cliente por sua fez estaria mais exigente, portanto o processo da 

lealdade poderia custar à associação de marcas um posicionamento forte de 

suas marcas preservando a imagem e a sua identidade das assimilações 

negativas. Desse modo, poderia haver um impacto positivo pelos clientes e que 

seria um diferencial dos concorrentes. Ou seja, uma associação de marcas 

positivas poderia reforçar a Lealdade. 

Aaker (2007) reforça que o relacionamento com o cliente deve ser levado 

sempre em conta pois assim o comprometimento e a lealdade do cliente ficariam 

mais fortalecidas. Por outro lado, se este trabalho de aproximação e 

relacionamento com o cliente não for efetivo, poderá a marca vir a ter prejuízos, 

já que a lealdade está voltada às vendas futuras (AAKER, 1998). Tendo isto em 

evidência, o trabalho da marca deve ser voltado a transformar os consumidores 

em clientes comprometidos, de modo que requer um trabalho árduo e focado 

nos objetivos do marketing.  

Keller (2001 apud BORGES, 2009) afirma que o último grande passo de 

gestão de uma marca é sempre conquistar a lealdade dos clientes, partindo da 
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sua força voltada as compras.  Sendo que no futebol Sumino e Harada (2004, p. 

185 apud BORGES, 2009) defini a lealdade dos torcedores sendo “uma aliança 

ou uma devoção especial a uma equipe que se baseia no interesse do torcedor 

pelo clube de futebol que vem a se desenvolver ao longo do tempo”, podendo 

estar baseado nas emoções. De tal modo, não se espera que uma aliança com 

uma marca patrocinadora, algo momentâneo, exerça um efeito significativo na 

lealdade do consumidor, algo construído durante anos. Assim, propõe-se que: 

H3: A lealdade ao clube NÃO é afetada significativamente por uma marca 

patrocinadora com (a) imagem positiva ou (b) imagem negativa. 

Para ilustrar as hipóteses supracitadas, foi utilizado o modelo gráfico 

conforme a figura 6 abaixo: 

Figura 6 - Modelo gráfico das hipóteses 

 

Fonte: Os autores (2017) – Modelo gráfico das hipóteses 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população considerada para esta pesquisa compreende todos os 

torcedores dos times de futebol Atlético Paranaense, Coritiba Foot Ball Club e 

Paraná Clube que segundo o instituto Paraná Pesquisa (2016) corresponde 

aproximadamente a 3.409.310 de torcedores, essa quantidade é equivalente a 

2,06% de toda a população que torce para algum time no Brasil. 

*População Brasil estimada (IBGE 2016): 206.081.432 Milhões 

*População que torce para algum time: 165.895.553 Milhões 

*População que torce para outro time: 162.486.243 Milhões 

*População que não torce para nenhum time: 40.185.879 Milhões 



46 

Figura 7 - Torcidas do Atletico, Coritiba, Paraná 

 

Fonte: Paraná Pesquisas (2016) adaptado pelos autores. 

 

4.3 PRÉ- TESTE 

 

A primeira fase tem como objetivo principal a definição das duas marcas 

que serão utilizadas para analisar a influência da marca sobre o torcedor e 

analisar possíveis falhas que poderão ocorrer na condução do experimento. 

Foi aplicado um pré-teste com metodologia de pesquisa quantitativa 

descritiva para a coletas dos dados. Segundo Barros e Lehfeld (2007) a pesquisa 

descritiva é a pesquisa que não há interferência do pesquisador, ele somente 

descreve o objetivo de pesquisa com fins de descobrir a frequência que um 

fenômeno ocorre, sua natureza relações e conexões com outro fenômeno.  

Para a coleta dos dados da pesquisa quantitativa descritiva foi elaborado 

um questionário estruturado com perguntas fechadas de múltipla escolha, por 

meio da ferramenta online Qualtrics. 

A amostragem foi não-probabilística do tipo por conveniência, com viés que 

depende do acesso à internet e da disposição dos respondentes.  

 

“Ao realizar a pesquisa através da técnica de amostragem não 

probabilística o pesquisador pode obter dados de uma amostra de 

elementos convenientes e a seleção amostrais fica a cargo do 

entrevistador” (Malhotra,2012, pág. 275).  
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O questionário do pré-teste foi composto de 14 perguntas de múltipla 

escolha, que em sua maioria estavam relacionadas com as 8 marcas que foram 

escolhidas para analisar a melhor aceitação dos torcedores e a maior rejeição. 

A escolha das marcas apresentadas no questionário se deu através da 

análise das 3 piores marcas nos últimos 12 meses conforme avaliação dos 

consumidores no site “Reclame Aqui”. Foram elas as marcas Net, Vivo e 

Americanas. A marca Friboi foi escolhida pelo motivo de que se encontrava em 

destaque na mídia por escândalos de corrupção e produtos contaminados. 

Outras 4 marcas escolhidas foram as campeãs do prémio MarCo 2016 

(anteriormente denominado “As 100 Empresas de Maior Prestígio no Brasil”). A 

marca Tramontina foi campeã na categoria siderúrgica e metalúrgica, Rede 

Ipiranga campeã na categoria distribuidora, Samsung campeã na categoria 

eletrônicos e a marca Tigre campeã na categoria casa. 

Para a escala de imagem das marcas apresentadas no questionário foi 

adotada a escala de imagem desenvolvida por Beccarini e Ferrand (2006) e 

adaptada por Ladeira, Santini, Araujo, Finkler (2014). Utilizou-se então esta 

escala de Likert ancorada em (1) discordo totalmente, (2) discordo parcialmente, 

(3) nem discordo e nem concordo, (4) concordo parcialmente e (5) concordo 

totalmente. 

A seguir é apresentado o processo de coleta e amostragem. Em seguida 

a análise dos resultados serão apresentados. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA PRÉ-TESTE 

 

O link da pesquisa foi disponibilizado entre os dias 06 de outubro de 2017 

e 13 de outubro de 2017, via internet por meio das redes sociais Facebook, 

WhatsApp e Instagram e e-mail. 

Os dados coletados do sistema Qualtrics foram tratados e analisados com 

a utilização do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

A pesquisa obteve 81 respondentes, sendo desconsiderados 12 respondentes 

que não torcem para nenhum time e 6 respondentes que não finalizaram a 

pesquisa. Ainda, foram descartados 21 que torcem para outro time, 

permanecendo 30 respondentes validos que finalizaram a pesquisa e torcem 

para os times Atlético Paranaense, Coritiba Futebol Clube e Paraná Clube. 
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O questionário teve início com um primeiro bloco com questões referentes 

ao perfil dos respondentes. Este bloco continha uma questão inicial sobre gênero 

dos torcedores que teve como resultado uma maioria do sexo feminino com 

66,67%. Em seguida uma pergunta sobre o estado civil dos torcedores com 

valores iguais para solteiros e casados de 44,44%, apresentando idade média 

de 30 anos com renda média de R$ 3.749,00 

 

Tabela 1 - Perfil dos respondentes Pré-teste 

Gênero % 

Feminino 66,67% 

Masculino 33,33% 

Estado Civil % 

Solteiro(a) 44,44% 

Casado(a) / União Estável 44,44% 

Divorciado(a) 7,94% 

Viúvo(a) 1,59% 

Não Desejo Informar 1,59% 

Grau de instrução % 

Ensino Fundamental Completo 3,17% 

Ensino Médio Incompleto 6,35% 

Ensino Médio Completo 11,11% 

Superior Incompleto 29,57% 

Superior Completo 30,16% 

Pós-Graduação/Mestrado / 

Doutorado 
20,63% 

Idade média Anos 

Homens e Mulheres 30 

Renda Média Familiar Mensal R$ 

Todos os membros da família 3.749,00 

Fonte: o autor (2017) 

 

Em seguida, foi utilizada uma escala Likert com atribuição negativa e 

positiva sobre a imagem das marcas patrocinadoras (sendo 1 para 

extremamente negativa, 2 parcialmente negativa, 3 nem positiva e nem negativa, 

4 parcialmente positiva e 5 extremamente positiva). 

Logo em seguida havia uma pergunta filtro foi composta de 5 alternativa 

com o seguinte questionamento “Para qual time você torce? ”. Esta apresentava 
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para o respondente as seguintes opções de resposta: Atlético Paranaense, 

Coritiba, Paraná Clube, nenhum time e outro time. Para a resposta “nenhum 

time” o respondente era direcionado para o fim da pesquisa. Para a resposta 

“outro time” foi solicitado ao respondente o nome do time. Para as demais 

respostas o respondente foi direcionado para as perguntas de qual marca ele 

gostaria de ver relacionado ao seu time e qual marca ele não gostaria de ver 

associada ao seu time. Por fim, após todos as análises dos dados estatísticos 

do pré-teste seria definido a marca melhor e pior avaliada. 

 

4.5  ANÁLISE DOS RESULTADOS PRÉ TESTE 

 

Em seguida no segundo bloco foi apresentado uma pergunta de como o 

respondente avaliaria a imagem das 8 marcas apresentadas na questão. A 

posição das marcas foi definida por ordem alfabética e essa questão foi 

estruturada com uma escala positiva e negativa de 1 a 5 (sendo 1 extremamente 

negativa, 2 parcialmente negativa,3 nem positiva e nem negativa, 4 parcialmente 

positiva e 5 extremamente positiva). Através dessa escala foi definido 

inicialmente o primeiro item para definição das 2 marcas a serem utilizadas no 

experimento. A marca Tramontina obteve a melhor média com 4,30 e desvio 

padrão de 0,85, já a marca Friboi obteve a pior média com 2,56 e desvio padrão 

de 1,15. 

Tabela 2 - Avaliação da Imagem Negativa-Positiva da Marca (Pré-teste) 

Marca Média Desvio padrão 

Tramontina 4,30 0,85 

Tigre 4,05 0,85 

Samsung 3,95 0,91 

Americanas 3,83 0,87 

Ipiranga 3,78 0,94 

Vivo 3,19 1,05 

Net 3,05 0,96 

Friboi 2,56 1,15 

Fonte: o autor (2017) 

 

O terceiro bloco do questionário relacionou a imagem das marcas com a 

escala de Likert (1 para discordo totalmente, 2 Discordo parcialmente,3 Nem 
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discordo nem concordo, 4 Concordo parcialmente e 5 Concordo totalmente). As 

marcas foram relacionadas com afirmações que eram uma “grande marca”, 

tinham “bons produtos ou serviços”, “ambiciosa”, “não impactada por 

escândalos” e “destemida”. 

 

Tabela 3 - Escala de imagem da marca 

Dimensões 

Escala de imagem Itens 

A marca TIGRE é uma grande marca. 

A marca TIGRE tem bons produtos/serviços. 

A marca TIGRE é uma marca ambiciosa. 

A marca TIGRE NÃO é impactada por escândalos. 

A marca TIGRE é destemida. 

Fonte: Beccarini e Ferrand (2006) adaptada pelo autor 

 

Uma análise com o teste Alpha de Cronbach indicou um resultado 

satisfatório (0,946) para esta escala. 

O terceiro bloco composto exclusivamente de perguntar relacionas a imagem da 

marca e a pergunta filtro demostrou que a marca Tramontina possui a melhor 

média com 4,04 e desvio padrão de 0,77, a marca Friboi ficou com média de 

3,16 e 0,74 de desvio padrão. 

 

Tabela 4 - Resultado Médio da escala de imagem 

Marca Média Desvio Padrão 

Tramontina 4,04 0,77 

Samsung 3,95 0,72 

Tigre 3,94 0,76 

Ipiranga 3,79 0,70 

Americanas 3,75 0,80 

Vivo 3,59 0,73 

Net 3,57 0,68 

Friboi 3,16 0,74 

Fonte: Os autores (2017) 

 

Quando perguntado para os respondentes qual marca ele gostaria de ver 

associada ao seu time a marca Samsung obteve a maioria das citações com 

34%, seguida pela marca Tramontina com 18%. 
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Tabela 5 - Resultado associação ao time 

Marca 

Respondentes 

% 

Samsung 34% 

Tramontina 18% 

Tigre 14% 

Ipiranga 12% 

Americanas 11% 

Vivo 7% 

Net 4% 

 Friboi 1% 

Fonte: os autores (2017) 

 

Como resultado geral foi considerado que a marca Tramontina foi 

percebida como a melhor marca pois ela possui a maior média entre as escalas 

de imagem e, ficando em segundo lugar na preferência direta. Já a marca Friboi 

ficou como a pior marca na média geral em última posição em todas as análises. 

Desta forma ficou definido que as marcas selecionadas para o experimento 

seriam as marcas Tramontina e Friboi. 

E por fim para finalizar as análises do pré-teste foi rodado um novo teste 

anova para verificar qual é influência entre a imagem de uma marca com a 

imagem de outra marca conforme apresentado na tabela 0000, podemos citar 

como exemplo a imagem da marca Americanas comparada com a imagem 

Friboi, Ipiranga, Net, Samsung, Tigre, Tramontina e Vivo  
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Tabela 6 - Diferença entre Imagem das Marcas 

 

Fonte: os autores (2017) 

 

5 EXPERIMENTO 

 

A seguir, são apresentadas as análises do experimento desenvolvido com 

o objetivo de testar as hipóteses H1a, H1b, H2a, H2b, H3a e H3b apresentadas 

anteriormente. A descrição dos dados e análises começam pela apresentação 

do questionário desenvolvido e aplicado através da ferramenta online Qualtrics. 

Posteriormente será demostrado os dados da amostra de respondentes, 

análises verificando a validade e confiabilidade das análises e os testes 

estatísticos para as hipóteses (todos utilizando o software SPSS - Statistical 

Package for the Social Sciences). 

 

5.1  CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA DO EXPERIMENTO E ANÁLISE 

 

A amostra utilizada para o experimento segue o mesmo padrão do pré-

teste, com a variável de que toda a população considerada para esta pesquisa 

Marca Principal Marca Comparativo Média de diferença Marca Principal Marca Comparativo Média de diferença

Friboi 1,21 Americanas 0,14

Ipiranga 0,03 Friboi 1,36

Net 0,71 Ipiranga 0,17

Samsung -0,14 Net 0,86

Tigre -0,26 Tigre -0,11

Tramontina -0,53 Tramontina -0,39

Vivo 0,61 Vivo 0,76

Americanas -1,21 Americanas 0,26

Ipiranga -1,19 Friboi 1,47

Net -0,50 Ipiranga 0,29

Samsung -1,36 Net 0,97

Tigre -1,47 Samsung 0,11

Tramontina -1,74 Tramontina -0,27

Vivo -0,60 Vivo 0,87

Americanas -0,03 Americanas 0,53

Friboi 1,19 Friboi 1,74

Net 0,69 Ipiranga 0,56

Samsung -0,17 Net 1,24

Tigre -0,29 Samsung 0,39

Tramontina -0,56 Tigre 0,27

Vivo 0,59 Vivo 1,14

Americanas -0,71 Americanas -0,61

Friboi 0,50 Friboi 0,60

Ipiranga -0,69 Ipiranga -0,59

Samsung -0,86 Net 0,10

Tigre -0,97 Samsung -0,76

Tramontina -1,24 Tigre -0,87

Vivo -0,10 Tramontina -1,14

Tramontina

Vivo

Americanas

Friboi

Ipiranga

Net

Samsung

Tigre
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compreende todos os torcedores dos times de futebol Atlético Paranaense, 

Coritiba Foot Ball Club e Paraná Clube. Segundo o instituto Paraná Pesquisa 

(2016) esta população corresponderia a aproximadamente a 3.409.310 de 

torcedores. Esta quantidade é equivalente a 2,06% de toda a população que 

torce para algum time no Brasil. 

A amostragem utilizada para o experimento foi não-probabilística do tipo 

por conveniência, com viés que depender do acesso à internet e da disposição 

dos respondentes. 

O experimento consistia na avaliação de efeitos da imagem das marcas 

Tramontina e Friboi associadas aos times de futebol sobre intenção de compra 

de camisetas, a imagem e lealdade do clube.  

O questionário para experimento foi composto de 15 perguntas de múltipla 

escolha relacionadas com as marcas Tramontina, Friboi, os times Atlético 

Paranaense, Paraná clube, Coritiba Foot Ball Club e perfil dos respondentes. O 

link da pesquisa foi disponibilizado entre os dias 17 de outubro de 2017 e 25 de 

outubro de 2017 via internet por meio das redes sociais Facebook, WhatsApp e 

Instagram e e-mail. 

A pesquisa obteve inicialmente 536 respondentes, sendo 

desconsiderados 46 respondentes que não torcem para nenhum time e 99 

respondentes que não finalizaram a pesquisa. Ainda, foram descartados 112 que 

torcem para outro time além do trio curitibano e 29 respondentes que não 

acertaram pergunta de checagem (lembrança das marcas apresentadas no 

questionário). Desta forma, permaneceram um total de 250 respondentes válidos 

que finalizaram a pesquisa e torcem para os times Atlético Paranaense, Coritiba 

Futebol Clube e Paraná Clube. 

Destes, 44,80% eram torcedores do Clube Atlético Paranaense, 33,60% 

eram torcedores do Coritiba Foot Ball Club e 21,60% do Paraná Clube. Após a 

primeira pergunta de filtro da pesquisa (para qual time o respondente torcia) ele 

era direcionado pelo sistema por um salto de lógica com aleatorização para ver 

apenas uma das duas camisetas do seu time (com patrocínio master da 

Tramontina ou Friboi). 

Desta forma o experimento é classificado como experimento fatorial 3 

(times) x 2 (patrocinadores) pois continham 3 clubes de futebol (variável 

independente não manipulada do clube que o torcedor torcia) e 2 patrocinadores 
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(variável independente manipulada entre Friboi e Tramontina). Os 6 grupos 

formados foram os seguintes: 

 Clube Atlético Paranaense, patrocinador Tramontina (n=67);  

 Clube Atlético Paranaense, patrocinador Friboi (n=45);  

 Clube Coritiba Futebol Clube, patrocinador Tramontina (n=42); 

 Clube Coritiba Futebol Clube, patrocinador Friboi (n=42); 

 Clube Paraná Clube patrocinador Tramontina (n=26) e; 

 Clube Paraná Clube patrocinador Friboi (n=28);  

 

Figura 8 - Patrocinador Master Atlético , Coritiba e  Paraná 

 

Fonte: imagem adaptada pelos autores (2017) 

 

Logo em seguida foram apresentadas perguntas sobre o perfil dos 

respondentes que apresentaram os seguintes dados: idade média de 32 anos; 

maioria do sexo feminino 58,40% (146 mulheres) e 41,60% sexo masculino (104 

homens). Neste mesmo bloco constava a pergunta sobre estado cível dos 

respondentes com os seguintes resultados: 107 Solteiros, 129 Casados ou união 

estável, 12 divorciados e 2 viúvos. 

No bloco seguinte foi apresentada a 1ª Variável Dependente de teste, a 

pergunta se o respondente compraria a camisa do seu time apresentada na 
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pesquisa conforme demostrado na figura 08. Foi utilizada uma escala de 1 a 10 

ancorada em “1 - para provavelmente não” e “10 – provavelmente sim”. 

No penúltimo bloco do questionário foi apresentado as questões referente 

às Variáveis Dependentes Lealdade e Imagem do Clube. 

Para a análise de lealdade foi utilizada questões de lealdade cognitiva, 

lealdade afetiva, lealdade conativa e de lealdade de ação de Oliver (1999). Estas 

escalas apresentavam afirmações sobre a marca e o respondente tinha que 

avaliar se concordava ou discordava utilizando uma escala de Likert (1 para 

discordo totalmente, 2 Discordo parcialmente, 3 Nem discordo nem concordo, 4 

Concordo parcialmente e 5 Concordo totalmente).  

Para a escala de lealdade cognitiva foi preciso primeiramente inverter 

todas as escalas no sentindo reverso. No item de lealdade cognitiva estava 

invertida a afirmação “Eu acredito que as características do site não são 

adequadas”. Após a reversão desta foi calculado o Alpha Cronbach (0,540) que 

detectou que era melhor retirar este item da escala (correlação de 0,004 e, se 

retirado alpha de Cronbach 0,750). Foi tirado este item alterando o Alpha de 

Cronbach para 0,750. Depois disto foi feito uma média da lealdade cognitiva só 

com os três primeiros itens da escala da lealdade. 

Na Lealdade afetiva também existia um item reverso (“Eu NÃO gosto do 

que meu time está apresentando”) que foi alterado. Em seguida foi verificado um 

Alpha de Cronbach de 0,653 em que nenhum item deveria ser excluído e assim 

foi calculada a média desses quatros itens. 

Na Lealdade Conativa também existia um item reverso (“Eu quase sempre 

encontro meu time como inferior a outros clubes”) que foi alterado. Em seguida 

foi verificado um Alpha de Cronbach de 0,693 em que o último item deveria ser 

excluído (correlação de 0,379 e, se retirado alpha de Cronbach 0,760). Assim, 

após a exclusão deste foi calculada a média da Lealdade Conativa. 

 

Quadro 3 - Escala de Lealdade experimento 

Lealdade Critério Perguntado 

Cognitiva 

Eu acredito que torcer pelo meu time é melhor que torcer para outros times. 

Eu acredito que o meu time tem mais a me oferecer que outros times. 

Eu prefiro ver os jogos do meu time que a de outros clubes. 

Eu acredito que o estilo do meu time NÃO é adequado com o estilo que eu gosto. 

(EXCLUÍDO). 
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Afetiva 

Eu gosto do desempenho e da forma como meu time atua. 

Eu gosto tanto das características do meu time, quanto o que ele me oferece. 

Eu tenho atitudes negativas em relação ao meu time. 

Eu NÃO gosto do que meu time está apresentando. 

Conativa 

Eu tenho comprovado que meu time é melhor que outros times. 

Constantemente o desempenho do meu time é superior que a de outros times. 

Eu quase sempre encontro meu time como inferior a outros clubes. (EXCLUÍDO) 

Ação 

Eu devo continuar a torcer pelo meu time ao invés que a outros times. 

Eu irei, com certeza, continuar a torcer pelo meu time. 

Eu dou sempre prioridade a jogos e produtos do meu time que a outros times. 

Eu sempre vou escolher pelo meu time quando for precisar ver um jogo de futebol. 

Fonte: Oliver (1999) adaptado pelos os autores 

 

Em seguida foi feita análise da escala de lealdade de ação, dentro dessa 

escala todos os itens estavam validos (Alpha de Cronbach 0,776).  

Em seguida foi feito as análises das escalas de imagem com a escala 

desenvolvida por Beccarini e Ferrand (2006) adaptada por Ladeira, Santini, 

Araujo, Finkler (2014) que vai de 1 a 5 sendo 1 para discordo totalmente, 2 

Discordo parcialmente, 3 Nem discordo nem concordo, 4 Concordo parcialmente 

e 5 Concordo totalmente. 

 

Quadro 4 - Escala de Imagem de Times 

Escala Critério Perguntado 

Imagem 

O meu time do coração é um grande time. 

O meu time do coração tem um bom time. 

O meu time do coração é um time ambicioso. 

O meu time do coração não é impactado por escândalos. (EXCLUÍDO) 

Fonte: Beccarini e Ferrand (2006) adaptado pelos os autores. 

 

Apesar de ter sido uma escala que já tinha sido testada e validada, o 

último item da escala “O meu time do coração não é impactado por escândalos”, 

obteve a recomendação (Alpha inicial: 0,723 - correlação 0,281 Alpha de 

Cronbach se retirada 0,762) para que fosse retirada. Após sua exclusão, foi 

calculada a média de Imagem do Time. 
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5.2  CHECAGEM DO EXPERIMENTO 

 

Para a última etapa do experimento foi elaborado uma pergunta onde 

constavam oito marcas. Foi solicitado ao respondente para informar qual das 

marcas relacionadas ele viu associada à imagem do seu time no questionário 

(sendo que somente as marcas Tramontina e Friboi foram apresentadas 

estampadas na camisa) (tabela 6). 

 

 

Tabela 7 - Checagem do experimento 

MARCAS Quantidade de erros 

Americanas 0 

Friboi 117 

Ipiranga 1 

Net 2 

Samsung 12 

Tigre 2 

Tramontina 138 

Vivo 7 

 Fonte: O autor (2017) 

 

Assim, todos os que relataram ter visto alguma marca que não estas duas 

foi excluído do experimento. Ainda três dos respondentes informaram que foi 

apresentada a marca Tramontina, porém a marca apresentada foi a Friboi e, dois 

respondentes informaram que foi apresentada a marca Friboi, mas foi 

apresentada a marca Tramontina, esses respondentes foram excluídos. 

 

5.3  ANÁLISE DAS HIPÓTESES E VARIAVEIS 

 

O presente estudo busca verificar a influência da imagem da marca 

patrocinadora na imagem de um clube de futebol, assim como na venda de 
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camisas e na lealdade. Desse modo foram definidas as variáveis independentes 

(Patrocinador e Time de futebol) e variáveis dependentes (Imagem do time, 

intenção de compra de camisas e Lealdade).  

Para as análises das foi utilizado o teste Two-way Anova (Analysis of 

Variance) que estuda as diferenças entre três ou mais categorias (ou grupos), 

pela análise de 02 variáveis Independentes e também a analise interação 

(moderação) entre elas sobre a variável dependente. 

 

5.3.1 Hipótese 1 

 

Análise dos Resultados da Imagem do Patrocinador sobre a Imagem do 

clube (imagem do patrocinador x imagem do time). 

O teste two-way Anova (F(5,244)=5,133 p<0,001 ηp²=0,095 / Levene 

p=0,003) indicou efeito significativo das Variáveis Independentes sobre a 

Variável Dependente “Imagem do time”. 

O teste revelou um efeito significativo moderado da VI “time” sobre VD 

“imagem do time” (F(2,244)= 10,876 p<0,001 ηp²=0,082 / Mcoritiba=3,646 e 

D.P.=0,081 / Matlético=3,996 e D.P.=0,071 / Mparaná=4,225 e D.P.=0,101). 

Ainda, o teste revelou um efeito não significativo da VI “patrocinador” sobre VD 

“imagem do time” (F(1,244)= 0,118 p=0,732 ηp²=0,001 / Mfriboi=3,972 e D.P.=0,71 

/ Mtramontina=3,939 e D.P.=0,69). 

Foi verificado também que não há uma interação significativa entre as VI’s 

(time e patrocinador) (F(2,244)=1,620 p=0,200 ηp²=0,013), dessa forma não foi 

indicado um efeito moderado  sobre o time, nas médias da VD “imagem do clube” 
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Gráfico 1 - Imagem Patrocinador / Time / Friboi / Tramontina 

 

Fonte: O autor (2017) 

Gráfico 2 -  Imagem Patrocinador x Time 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Desta forma a análise do teste de two-way Anova verificou que a imagem 

da marca patrocinadora não teve efeito sobre a imagem do clube. Não houve 

interação entre o patrocínio e o time sobre a imagem do time, o único resultado 

significativo encontrado foi o efeito de imagem entre os times. 

Desse modo refutou-se tanto a hipótese H1a (Uma marca patrocinadora 

com imagem positiva afeta positivamente a imagem do clube) quanto à 
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hipótese H1b (Uma marca patrocinadora com imagem negativa afeta 

negativamente a imagem do clube). 

 

5.3.2 Hipótese 2 

 

Análise dos Resultados da Imagem do Patrocinador sobre a intenção de 

compra de camisa do clube (imagem do patrocinador x imagem do time). 

O teste two-way Anova (F(5,244)=10,578 p<0,001 ηp²=0,178 / Levene p=0,008) 

indicou efeito significativo geral das Variáveis Independentes sobre a Variável 

Dependente “intenção de compra”. 

O teste revelou um efeito significativo moderado da VI “Time” sobre VD 

“intenção de compra” (F(2,244)= 7,855 p<0,001 ηp²=0,060 / Mcoritiba=5,440 e 

D.P.=0,327 / Matlético=5,608 e D.P.=0,289 / Mparaná=7,359 e D.P.=0,408). 

O teste também revelou um efeito significativo da VI “patrocinador” sobre 

VD “vendas de camisas” (F(1,244)= 32,898 p=0,001 ηp²=0,119 / Mfriboi=4,992 e 

D.P.=0,286 / Mtramontina=7,279 e D.P.=0,278). 

Ainda foi verificado que não há interação significativa entre as VI’s (time e 

patrocinador) (F(2,244)=1,124 p=0,327 ηp²=0,009), dessa forma não foi indicado 

um efeito moderador entre as VI’s nas médias da VD “Intenção de compra” 

Gráfico 3 – Intenção de compra / Tramontina / Friboi 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Gráfico 4 – Intenção de Compra / Time 

 

Fonte: O autor (2017) 

A análise do teste de two-way Anova verificou que a marca patrocinadora 

teve efeito sobre a intenção de compra de camisas do clube, assim como houve 

efeito do time. Ainda, não houve interação entre o patrocínio e o time sobre a 

intenção de compra de camisas do clube.  

Desse modo, corrobora-se tanto a hipótese H2a (Uma marca 

patrocinadora com imagem positiva afeta positivamente a intenção da compra 

de produtos do clube) quanto à hipótese H2b (Uma marca patrocinadora com 

imagem negativa afeta negativamente a intenção de compra de produtos do 

clube).  

 

5.3.3 Hipótese 3 

 

Análise dos Resultados da Imagem do Patrocinador sobre as dimensões 

da Lealdade do torcedor (imagem do patrocinador x imagem do time). 

5.3.3.0 Resultados na Lealdade Cognitiva 

O teste two-way Anova (F(5,244)=1,496 p<0,192 ηp²=0,030 / Levene 

p=0,609) indicou um efeito não significativo das Variáveis Independentes sobre 

a Variável Dependente “Lealdade Cognitiva” (média da dimensão, alpha de 

Cronbach 0,780). 

Revelou um efeito não significativo da VI “time” sobre VD “Lealdade 

Cognitiva” (F(2,244)= 0,730 p=0,483 ηp²=0,006 / Mcoritiba=4,063 e D.P.=0,100 / 
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Matlético=4,115 e D.P.=0,088 / Mparaná=4,254 e D.P.=0,125) e também  efeito não 

significativo da VI “patrocinador” sobre VD “Lealdade cognitiva” (F(1,244)= 0,002 

p=0,965 ηp²=0,001 / Mfriboi=4,14 e D.P.=0,087 / Mtramontina=4,15 e D.P.=0,85). 

Tampouco foi verificado que uma interação significativa entre as VI’s 

(patrocinador e time) (F(2,244)=2,993 p=0,52 ηp²=0,013) nas médias da VD 

“Lealdade Cognitiva” 

Gráfico 5 - Lealdade Cognitiva/Marca 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Gráfico 6 - Lealdade Cognitiva/Marca 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Desta forma, a análise do teste de two-way Anova verificou não haver 

relação entre o time, a marca patrocinadora ou a interação destes fatores sobre 

a Lealdade Cognitiva. 

5.3.3.1 Resultados na Lealdade Afetiva 

O teste two-way Anova (F(5,244)=9,942 p<0,001 ηp²=0,169 / Levene 

p=0,340) indicou efeito significativo das Variáveis Independentes sobre a 

Variável Dependente “Lealdade afetiva” (média da dimensão, alpha de Cronbach 

0,653). 

Revelou um efeito significativo moderado da VI “time” sobre VD “lealdade 

afetiva” (F(2,244)= 23,353 p<0,001 ηp²=0,161 / Mcoritiba=3,000 e D.P.=0,086 / 

Matlético=3,239 e D.P.=0,076 / Mparaná=3,923 e D.P.=0,107). 

O teste revelou um efeito não significativo da VI “patrocinador” sobre VD 

“Lealdade afetiva” (F(1,244)=0,755 p=0,386 ηp²=0,003 / Mfriboi=3,34 e D.P.=0,75 

/ Mtramontina=3,43 e D.P.=0,073). 

Ainda foi verificado que não há interação significativa entre as VI’s 

(patrocinador e “time”) (F(2,244)=1,711 p=0,183 ηp²=0,014), dessa forma não foi 

indicado um efeito de moderação das VI’s nas médias da VD “Lealdade afetiva” 

Gráfico 7 - Lealdade Afetiva / Marca 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Gráfico 8 - Lealdade Afetiva / Time 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Assim, a análise do teste de two-way Anova verificou que a marca 

patrocinadora não teve efeito sobre lealdade afetiva e tampouco houve interação 

das VI’s. Porém a VI time deve efeito sobre a lealdade afetiva, o que pode estar 

relacionado a campanha do clube nos campeonatos, já que a lealdade afetiva 

está inserida no contexto da satisfação do torcedor pelo clube.  

 

5.3.3.2 Resultados na Lealdade Conativa 

 

O teste two-way Anova (F(5,244)=3,836 p<0,002 ηp²=0,073 / Levene 

p=0,031) indicou efeito significativo geral das Variáveis Independentes sobre a 

Variável Dependente “Lealdade conativa” (média da dimensão, alpha de 

Cronbach 0,693). 

Revelou um efeito significativo da VI “time” sobre VD “Lealdade conativa” 

(F(2,244)=8,146 p=0,001 ηp²=0,063 / Mcoritiba=2,804 e D.P.=0,114 / Matlético=3,126 

e D.P.=0,100 / Mparaná=3,535 e D.P.=0,142). 

Entretanto, o teste revelou um efeito não significativo da VI “patrocinador” 

sobre VD “Lealdade conativa” (F(1,244)=0,040 p=0,842 ηp²=0,001 / Mfriboi=3,14 e 

D.P.=0,099 / Mtramontina=3,17 e D.P.=0,96). 

Ainda foi verificado que não há interação significativa entre as VI’s 

(patrocinador e “time”) (F(2,244)=1,584 p=0,207 ηp²=0,013), dessa forma não foi 
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indicado um efeito de moderação das VI’s sobre as médias da VD “Lealdade 

conativa”. 

 

Gráfico 9 - Lealdade Conativa / Marca 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Gráfico 10 - Lealdade Conativa / Time 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Por tanto, a análise do teste de two-way Anova verificou que a marca 

patrocinadora não teve efeito sobre lealdade conativa e tampouco houve 

moderação. Houve efeito do Time sobre a lealdade conativa.  
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5.3.3.3 Resultados na Lealdade de Ação 

 

O teste two-way Anova (F(5,244)=0,729 p<0,602 ηp²=0,015 / Levene 

p=0,004) indicou efeito não significativo das Variáveis Independentes sobre a 

Variável Dependente “Lealdade de ação” (média da dimensão, alpha de 

Cronbach 0,776). 

Revelou um efeito não significativo da VI “time” sobre VD “Lealdade de 

ação” (F(2,244)=1,084 p=0,340 ηp²=0,009 / Mcoritiba=4,551 e D.P.=0,069/ 

Matlético=4,638 e D.P.=0,061 / Mparaná=4,710 e D.P.=0,086). 

Também  revelou um efeito não significativo da VI “patrocinador” sobre 

VD “Lealdade de ação” (F(1,244)=0,165 p=0,685 ηp²=0,001 / Mfriboi=4,65 e 

D.P.=0,061 / Mtramontina=4,62 e D.P.=0,059). 

Ainda foi verificado que não há interação significativa entre as VI’s 

(patrocinador e “time”) (F(2,244)=0,535 p=0,586 ηp²=0,004) nas médias da VD 

“Lealdade de ação”. 

 

Gráfico 11 - Lealdade de Ação / Marca 

 

Fonte: O autor (2017) 
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Gráfico 12 - lealdade Ação / Time 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Assim, a análise do teste de two-way Anova não verificou efeito da marca 

patrocinadora, do time ou interação sobre a lealdade de ação.  

Após as análises das lealdades acima, corrobora-se a hipótese H3 (A 

lealdade ao clube NÃO é afetada significativamente por uma marca 

patrocinadora com (a) imagem positiva ou (b) imagem negativa), de modo que a 

lealdade não seria afetada por um momento pontual de associação com uma 

marca com imagem mais negativa. Ou seja, seu comprometimento não seria 

afetado pois este foi construído ao longo dos anos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente estudo foi analisar a influência da marca 

patrocinadora na imagem de um clube de futebol, onde foi possível na amostra 

realizada afirmar que não há influência da marca patrocinadora (positiva e 

negativa) significativa sobre o clube, no entanto existe uma influência da marca 

patrocinadora (positiva e negativa) sobre as vendas de produtos (camisa) do 

clube. 

Para isso, foram realizadas duas pesquisas quantitativas descritivas não 

probabilísticas por conveniências, a primeira denominada pré-teste, nesta fase 

foram apresentadas oito marcas de empresas para os respondentes, com o 

intuito de avaliar cada uma, depois dessa etapa já com os resultados obtidos foi 

criado o Experimento relacionado nos times de futebol de Curitiba com o Clube 

Atlético Paranaense, Coritiba Foot Ball Club e o Paraná Clube.  

Nessa segunda fase denomina Experimento, foram utilizadas as imagens 

de duas marcas selecionadas por meio do pré-teste, a primeira marca associada 

a valores positivos e a segunda associadas a valores negativos, ambas inseridas 

na imagem dos clubes acima citados. Assim, com base no survey por meio da 

ferramenta online Quatrics para a obtenção dos resultados. 

Para se chegar à resposta do problema, foram apresentados dois 

objetivos específicos, sendo eles: 1ª) verificar a influência da marca 

patrocinadora na imagem e nas compras de produtos (camisa) do clube; 2ª) 

verificar a influência da marca patrocinadora sobre a lealdade dos torcedores de 

um clube de futebol. 

Na revisão literária, foram abordados os conceitos do marketing, 

marketing esportivo, patrocínio, a marca, a imagem da marca, a identidade da 

marca, o brand equity, a aliança de marcas e o seu posicionamento que 

ajudaram a embasar o problema proposto. 

No Experimento foi possível perceber a diferença significativa de cada 

variável independente como a marca patrocinadora com efeito sobre as vendas 

de camisas do clube. Pelo fato de ter sido usado um Experimento para verificar 

as hipóteses, foi utilizado um Pré-Teste para a validação e definição das duas 

marcas usada nos experimentos, uma com valor positivo e a outra com o valor 

negativo. O resultado do Pré-Teste e as análises foram essenciais para a 

continuação do estudo, desse modo direcionando a pesquisa do experimento.  
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Foi possível verificar que a marca patrocinadora não teve efeito sobre a 

imagem do clube, como não houve interação entre o patrocínio e o time sobre a 

imagem do time. Por outro lado, o único resultado significativo encontrado foi o 

efeito de imagem entre os times. 

A hipótese 1(a e b) compreendia a ideia de que a marca patrocinadora 

com imagem (Positiva e Negativa) afetaria a imagem do clube. No entanto, o 

Experimentou mostrou através do teste Two-way Anova que não houve 

interação entre o patrocínio e o time sobre a imagem do time. Sendo a hipótese 

refutada e, com isso, demonstrando um resultado positivo para o estudo. Além 

disso, o resultado foi ao encontro do objetivo específico (1) sobre a influência da 

marca patrocinadora na imagem do clube de futebol, assim como não teve efeito 

na imagem não foi rodado o teste de mediação.  

A hipótese H2 (a e b) abrangia a ideia de que a marca patrocinadora com 

imagem (Positiva e Negativa) afetaria na compra de produtos (camisas) do clube. 

O resultado do experimento confirmou essa hipótese dentro das duas variáveis 

dependentes no teste Two-way Anova. Desse modo, corrobora-se a hipótese H2 

(a e b) com o objetivo especifico (1), a marca patrocinadora (positiva e negativa) 

influência na compra de produtos (camisa) do clube. Pode-se verificar também 

por meio dos resultados obtidos que as decisões de compra dos torcedores 

estão relacionadas com a atual campanha que o clube de futebol vem 

desempenhando, assim temos (ótima campanha = vendas de camisas) e 

(péssima campanha = recuo das vendas de camisas). Estes dados foram 

coletados através da pesquisa de experimento entre os três times Coritiba, 

Atlético Paranaense e Paraná, relacionados à compra de camisa do clube. 

A hipóteses 3 (“A lealdade ao clube não é afetada significativamente por 

uma marca patrocinadora com (a) imagem positiva ou (b) imagem negativa”) Os 

resultados do Experimento confirmaram essa hipótese dentro das variáveis 

dependentes relacionadas a lealdade cognitiva, afetiva, conativa e de ação por 

meio do teste Two-way Anova.  

Após as análises, percebeu-se a corroboração da hipótese de modo que 

a lealdade não é afetada devido ao comprometimento do torcedor com o clube, 

o que foi construído ao longo dos anos, atribuindo desta forma valor ao objetivo 

específico (2), referente à influência da marca patrocinadora sobre a lealdade 
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dos torcedores de um clube de futebol. O que justifica a importância do 

planejamento estratégico voltado a lealdade do cliente. 

Por fim, o presente trabalho mostrou a importância de um estudo de 

mercado sobre a marca do patrocinador, de modo que a receita de um clube 

depende de outros fatores além do patrocinador e seus parceiros, como as 

vendas de ingressos, as mídias, as vendas de produtos licenciados e do principal 

fator, o seu torcedor. Por tanto é necessário um bom planejamento do clube na 

escolha do patrocinador, tendo em vista a sua avaliação no mercado pelos 

consumidores, o seu envolvimento em atividades irregulares, a sua 

transparência com a sociedade, a sua trajetória e por fim o valor de sua marca. 

Dessa forma, os efeitos de um patrocinador com imagem negativa apontada no 

estudo sobre as vendas dos produtos de um clube de futebol possam ser 

evitados resultando em receitas positivas. 

 

6.1 LIMITAÇÕES 

 

Um dos fatores principais que se considera como limitação foi a posição 

dos times no campeonato brasileiro, durante a fase de coleta dos dados para o 

experimento, O Paraná clube estava em ascensão pela boa campanha na 

competição ocupando uma das quatro primeiras posições de cima da tabela. Já 

o Coritiba não apresentava um bom desempenho no campeonato ocupando a 

penúltima colocação e por sua vez o Atlético Paranaense se encontrava no meio 

da tabela. Esse cenário limitou o estudo, visto que o resultado da pesquisa ter 

sido afetado diretamente pelo emocional dos respondentes. 

A pesquisar foi direcionado para somente três times da capital do estado 

do Paraná, limitando o estudo já que os clubes possuem características 

semelhantes regionais. 

Uma outra limitação foi a divulgação do experimento em redes sociais 

específicas dos 3 times, uma vez que os torcedores que costumam acompanhar 

essas páginas têm tendência de ser mais fanáticos pelos times sempre com 

visão positiva da imagem do time independe dos fatores. 
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6.2  SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Para estudos futuros, é interessante seria interessante incluir mais clubes 

de futebol de outras regiões do Brasil, uma vez que os resultados podem ser 

mais abrangentes e podendo ter impacto significativo para os leitores e 

pesquisadores no auxílio das principais características do posicionamento da 

marca no mercado esportivo e seu desenvolvimento estratégico direcionado ao 

consumidor e torcedor. 

Outro fator importante é perceber o principal cenário vivido pelo clube para 

poder disparar a pesquisa, sem que existam oscilações de desempenho do time 

nas competições. Desta forma não são afetados os resultados das variáveis pela 

campanha apresentada pelo clube. Sugere-se aplicar a pesquisa em momentos 

em que os clubes não estejam competindo. 
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APÊNDICE A – PRÉ-TESTE - QUESTIONÁRIO PARA CONSUMIDORES 
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APÊNDICE B – EXPERIMENTO - QUESTIONÁRIO PARA TORCEDORES
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