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Introdução 

 

A realização deste seminário visa estudar a angariação dos patrocínios desportivos nos clubes de 

futebol de menor dimensão, estudando o caso concreto do Estoril Praia. Pretendeu-se perceber qual 

a estratégia de angariação de patrocínios por parte do Estoril Praia, bem como quais as empresas 

que procuram ver o seu nome associado a este clube, que vem recebendo cada vez mais cobertura 

por parte dos media. Do lado dos adeptos e espectadores dos jogos do Estoril Praia, procurou-se 

entender qual a sua percepção relativamente aos patrocínios do clube.  

Este trabalho teve como meta responder à pergunta de partida: “como se processa a angariação de 

patrocínios desportivos num clube de futebol menos mediático?”, tendo como objectivos principais: 

 Averiguar as expectativas das empresas patrocinadoras do Estoril Praia. 

 Investigar a notoriedade e imagem dos patrocínios ao clube nos seus públicos. 

 Perceber como se processa a angariação de patrocínios por parte do clube. 

Optou-se por realizar um seminário sobre patrocínios desportivos devido à importância que assumem 

no panorama desportivo. Estes constituem uma parte essencial no funcionamento de um clube de 

futebol e no financiamento das suas actividades. Por existirem já vários estudos relativamente aos 

patrocínios aos clubes de futebol mais mediáticos de Portugal (Medeiros, 2011; Esteves de Azevedo, 

2009; Fernandes, 2009) enveredou-se pela exploração da angariação de patrocínios por parte de 

clubes menos mediáticos, incidindo no Estoril Praia. 

Foram analisados os casos de clubes portugueses que já foram estudados nalgumas teses 

encontradas, bem como artigos científicos de autores nacionais e estrangeiros relacionados com a 

temática dos patrocínios desportivos. A maior parte do material existente está focado em clubes ou 

instituições de renome, e por tal, essa informação será adaptada a um trabalho centrado num clube 

menos mediático. 

De forma a atingir as metas traçadas foram propostos alguns objectivos como: entrar em contacto 

com Conceição Monteiro, responsável departamento de marketing e comunicação do clube, para 

aferir a estratégia de actuação relativamente à angariação de patrocínios; realizar entrevistas a 

responsáveis de empresas que patrocinem o Estoril Praia, e ainda realizar inquéritos a adeptos do 

Estoril Praia, de modo a avaliar a sua recordação e imagem relativamente aos patrocínios presentes 

nos equipamentos e nas instalações desportivas. A dificuldade em entrar em contacto com as marcas 

que patrocinam o Estoril Praia apenas permitiu a realização de uma entrevista a uma empresa 

patrocinadora do clube, a Sagres. 

Este trabalho está dividido em cinco secções. A primeiro trata a revisão de estudos e trabalhos 

acerca do tema, bem como da definição e operacionalização de alguns conceitos-chave. A segunda 
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secção terá como foco a actualidade do Marketing Desportivo e a importância dos patrocínios para os 

clubes de futebol. A terceira será dedicada à parte metodológica, em que são apresentados os 

objectivos deste seminário, bem como as técnicas de recolha de informação utilizadas. A quarta 

secção incide nas entrevistas e inquéritos realizados, e na discussão dos resultados obtidos. Por 

último, serão apresentadas algumas considerações finais. 

1. Enquadramento teórico 

 

A relação entre o marketing e o desporto foi-se estreitando ao longo das últimas décadas, muito 

devido à necessidade que os clubes têm de conseguir verbas para se manterem no activo, e às 

vantagens que as empresas pensam obter ao associar os seus nomes a organizações desportivas, 

com maior ou menor projecção. Como consequência deste estreitar, surgem cada vez mais estudos 

sobre os patrocínios desportivos. A maior parte destes estudos estão inseridos no universo 

futebolístico, por esta modalidade ser a modalidade mais mediática e alvo de maior atenção em 

quase todo o mundo. 

No marketing desportivo, que Stotlar (2005) entende como o conjunto de acções voltadas à prática 

e divulgação de modalidades desportivas, clubes e associações, seja pela promoção de eventos e 

torneios ou através do patrocínio de equipas e clubes desportivos, os patrocínios têm sido alvos de 

vários estudos. O patrocínio é, segundo Ribeiro (2013) “qualquer forma de suporte – financeiro, em 

produtos ou serviços – dado a uma pessoa, instituição ou evento, a troco de associação, direitos e 

visibilidade” (p. 199 ); enquanto Contursi (2003)  o define como uma acção promocional que, ao dar 

suporte às diversas acções do composto promocional, contribui para o alcance dos objectivos 

estratégicos de Marketing da empresa, em especial no que diz respeito à imagem corporativa, 

promoção da marca, posicionamento do produto, promoção de venda e comunicação com clientes, 

fornecedores, distribuidores e outros parceiros. 

O marketing desportivo é um universo que envolve diversas entidades que trabalham em conjunto, 

sendo que para Pitts (2002) “uma das grandes características do Marketing desportivo, é o 

envolvimento em eventos desportivos, equipas, contratos de endorsement, Ligas profissionais e 

compra de espaços publicitários nos media durante os eventos desportivos” (p .9). Nestas situações, 

as pessoas estão em constante contacto com marcas. Este importante conceito é definido por Aaker 

(2007) como “a representação simbólica de uma entidade, qualquer que ela seja, algo que permite 

identificá-la de um modo imediato” (p. 10). Estas marcas patrocinadoras têm como objectivo 

aproximar-se dos seus potenciais consumidores e permanecer na memória dos mesmos.  

Um importante contributo para que esta percepção das marcas exista e a sua memorização seja uma 

realidade são os media - que Cárdia (2003) entende serem o canal que a publicidade utiliza para 

encaminhar a mensagem publicitária ao mercado-alvo, e que desempenham um papel de relevo 

nesta divulgação das marcas ao público desportivo, essencialmente através da televisão. E apesar 

de ser comprovadamente eficaz que a publicidade nos meios de comunicação de massas como a 
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televisão é eficaz, Lardinoit & Quester (2001) afirmam que “o patrocínio é igualmente melhor aceite 

pelo público do que pela própria publicidade. (…) O patrocínio é uma tentativa indirecta/velada para 

persuadir, ao passo que a publicidade é vista como um meio directo de persuasão. Estes factores, 

combinados com o sentimento de goodwill do patrocínio, tornam os mecanismos de defesa do 

consumidor mais fracos quando olham para o patrocínio; ao passo que os mesmos mecanismos se 

tornam mais fortes quando os consumidores olham para a publicidade” (p. 10). 

No repositório da antiga Universidade Técnica de Lisboa está presente a tese de doutoramento de 

Biscaia (2013) da Faculdade de Motricidade Humana. Biscaia realizou três estudos para avaliar a 

lealdade dos espectadores aos clubes que estes apoiam. O seu objectivo passou por estudar de que 

forma é que essa lealdade se transferia para as marcas patrocinadoras dos clubes. As conclusões 

finais acerca das emoções, qualidade de serviço, preço dos bilhetes, valor da marca, satisfação e 

notoriedade dos patrocinadores permitiram a elaboração de um modelo conceptual da lealdade dos 

espectadores no futebol. 

No ISCTE encontro algumas teses de metrado relativas ao universo do patrocínio. A tese de 

mestrado de Medeiros (2011) sobre patrocínios desportivos, foca--se no caso da Sagres e da Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional. Neste estudo, Medeiros destaca a ligação crescente entre as 

empresas patrocinadoras e os clubes de futebol, salientando a necessidade que os clubes têm de ter 

vários patrocinadores em tempos de crise económica. O autor desta tese propõe-se ainda a explorar 

qual o verdadeiro retorno para as marcas patrocinadoras em termos de notoriedade e impacto nas 

vendas. 

No caso da Sagres, o seu principal objectivo ao aliar-se à Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

passava por manter-se como líder de mercado no mercado da cerveja, superando a Super Bock, o 

seu principal concorrente.. Medeiros destaca ainda alguns tópicos relevantes como: os três princípios 

básicos do Marketing desportivo (a natureza do foco do marketing desportivo, a natureza do desporto 

e o nível de integração); as estratégias baseadas no alinhamento utilizadas pela Sagres; e a definição 

do conceito de patrocínio, a sua classificação, e os seus objectivos e benefícios. 

Esteves de Azevedo (2009) redigiu a sua tese de mestrado sobre “Patrocínios no futebol em Portugal 

– o caso do Sport Lisboa e Benfica”. Neste estudo é afirmado que os patrocínios desportivos resultam 

em benefícios tanto para a empresa patrocinada como para a empresa patrocinadora, e que no caso 

do Sport Lisboa e Benfica, a lealdades dos seus adeptos é usada para criar lucros adicionais na 

venda de produtos e serviços das marcas que patrocinam o Benfica. Outros tópicos relevantes 

referidos nesta tese de mestrado são os quatro benefícios de um valor de marca forte e positivo; os 

patrocínios como instrumentos de construção de uma marca; a definição de patrocínio; as razões de 

as empresas patrocinarem clubes de futebol; e as limitações dos patrocínios desportivos e activação 

de gestão de patrocínios. 

A tese de mestrado de Assis (2012) com o título “Como incrementar o retorno de patrocínios de 

futebol através da otimização do produto Liga de Futebol” também se encontra no ISCTE. 

Sumariamente, Assis pretende compreender o que a Liga Portuguesa Profissional de Futebol poderia 
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alterar de modo a que os patrocínios que se encontram associadas a esta competição fossem mais 

valorizados. Nesta tese é proposto um novo modelo competitivo que, segundo o autor, seria benéfico 

pois os objectivos das marcas seriam cumpridos sem tantas dificuldades e a ligação dos 

consumidores aos patrocínios desta liga seria mais forte. 

Por fim, nesta universidade é também possível encontrar a tese de mestrado de Fernandes (2009) 

relativa à activação de patrocínios desportivos, em que a autora procura averiguar o que é feito em 

Portugal nesta área do marketing desportivo. Após definir e desenvolver os conceitos que considera 

relevantes, Fernandes foca os benefícios que advêm das parcerias entre empresas patrocinadoras e 

organizações desportivas; explica o que é a activação de patrocínios e indica as vantagens desta 

variável da comunicação; refere as estratégias levadas a cabo por algumas empresas de modo a 

potenciar os patrocínios e o seu valor, e identifica formas de ter uma real noção do retorno do 

investimento realizado (uma dificuldade assumida por muitas empresas que patrocinam). 

Na ESHTE encontra-se a tese de mestrado de Valinhas (2012), sobre o marketing de eventos 

desportivos no âmbito das modalidades menos mediáticas, incidindo no caso do voleibol do Sport 

Lisboa e Benfica. Esta tese visa estudar o contributo dos eventos desportivos na promoção das 

modalidades menos mediáticas e conta com o contributo de jogadores, directores e adeptos de 

voleibol do Sport Lisboa e Benfica. O autor tirou como principal conclusão o ineficaz aproveitamento 

das potencialidades desta modalidade menos mediática, propondo um plano integrado que tivesse 

em conta os pontos a a considerar aquando da gestão de um evento relacionado com o desporto. 

A imagem que uma marca pretende transmitir para os seus alvos e o tipo de evento a que se associa 

é tratada por Gônfio (2007), na sua tese de mestrado “O marketing esportivo como estratégia de 

rejuvenescimento da marca Banco do Brasil” da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Também no Brasil, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, existe a tese de Campos 

(2008), “Um estudo sobre a importância das características dos projectos de patrocínio na visão das 

empresas patrocinadoras de eventos”. Aqui, é observado o facto de, cada vez mais, as empresas 

utilizarem o patrocínio como forma promover as suas marcas, e as características que são levadas 

em conta aquando da escolha dos projectos a serem patrocinados. 

No ISEG está a tese de Guedes dos Santos (2013) sobre a importância da inovação e brand equity 

no futebol, na qual se percepciona como principal contributo a ideia de que o sucesso comercial é 

muito mais facilmente atingido quando o sucesso desportivo se verifica. Sem ele, os patrocínios 

desportivos, que são atraídos pela visibilidade e consequentes transmissões televisivas, não vêem 

tantas vantagens ao vincularem-se. Guedes dos Santos realça ainda a importância dos sponsors 

para os clubes, na medida em que estes permitem criar mais receitas para além das tradicionais. 

A relação entre a duração de anúncios e patrocínios televisivos e a percepção que as pessoas têm 

das marcas apresentadas, se as retêm na sua memória mais facilmente se estiverem em contacto 

com elas mais tempo é um tema abordado Boerman (2012). Numa altura em que cada vez mais os 

eventos desportivos têm um lugar cativo nas grelhas de programação, os autores deste artigo 

reforçam a ideia de que quanto maior for a duração da mensagem a ser passada, maiores as 
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hipóteses de as pessoas a percepcionarem. Muito devido a esta conclusão, as empresas 

patrocinadoras de organizações deportivas pretendem ver o seu nome associado a clubes que sejam 

alvos de transmissões televisivas. 

Foi também estudada a influência dos patrocínios das equipas da Major League Soccer (MLS) nos 

seus adeptos por Jensen (2012). O objectivo era perceber qual o real efeito dos patrocínios na parte 

da frente das t-shirts dos clubes da liga norte-americana de futebol. Algumas das ilações tiradas 

deste estudo foram: que as camisolas das equipas são uma plataforma atractiva para os parceiros 

das ligas de futebol chegarem aos fãs e potenciais consumidores (o que também acontece no caso 

da Liga Portuguesa de Futebol Profissional); a grande vantagem em termos de marketing, em ter as 

marcas na parte da frente das camisolas, é que estas se encontram quase sempre visíveis; e que 

apesar de existirem vantagens para as empresas patrocinadoras, os resultados apresentados 

indicam que as pessoas não compram ou recorrem a mais serviços destas marcas por elas estarem 

presentes nos equipamentos ou instalações desportivas (no caso da MLS e dos cidadãos americanos 

fãs de futebol). 

Compreender a relação entre o patrocínio de uma empresa a um evento desportivo e as suas 

vendas, durante e depois desses mesmos eventos, foi o tema de estudo de Filis & Spais (2012).Estes 

dois autores, após a definição das suas hipóteses e o estudo dos resultados a que chegaram, 

puderam concluir que as empresas que se associam a eventos ou clubes desportivos têm mais 

hipóteses de aumentar as suas vendas e de entrar e permanecer na cabeça do consumidor com uma 

imagem positiva.  

Ainda sobre a potencialidade do mercado desportivo para as marcas que se pretendem promover e 

comunicar com os consumidores, devido às fortes emoções que se encontram associados ao 

universo do desporto, encontramos um artigo de Viseu (2004). E apesar de apontar algumas 

potencialidades, Viseu refere que passar uma mensagem é cada vez mais difícil. Tal acontece pois o 

número de sponsors cresce de dia para dia, e o controlling tornou-se uma actividade bastante 

lucrativa, na medida em que o planeamento é cada vez mais importante e minuncioso. 

2. Patrocínios no futebol 

2.1Definição 

 

O patrocínio a clubes de futebol tem vindo, ao longos das últimas décadas, a ganhar cada vez maior 

expressão devido às vantagens que as empresas encontram em associar o seu nome a eventos 

desportivos que envolvem uma quantidade assinalável de praticantes, e acima de tudo, 

espectadores. 

O conceito de patrocínio é definido de várias formas e tem presente, por norma, a ideia de que esta é 

uma estratégia que traz vantagens a ambas as partes envolvidas. Seguindo esta linha de 

pensamento, Lagae (2005) afirma que o patrocínio é normalmente considerado como um negócio 
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entre duas partes e que dá dinheiro, géneros ou know-how; e que em troca, a parte patrocinada 

(individual, evento ou organização) oferece os direitos e as associações que o patrocinador utiliza 

comercialmente; enquanto Bennet (1999) define este conceito como uma ferramenta importante de 

marketing que procura conseguir publicidade favorável para uma empresa e/ou suas marcas num 

determinado target através de uma actividade que não está directamente ligada ao negócio normal da 

organização. Esta ferramenta utilizada no universo desportivo procurar despertar o interesse do 

possível futuro consumidor. E o interesse e a ligação do espectador a determinada marca será 

sempre facilitada se este a associar ao clube que apoia e com o qual mantém uma relação 

sentimental de fidelidade (Lindon et al, 2004). 

As vantagens no patrocínio desportivo relativamente à publicidade tradicional existem, e são 

discutidas por Madrigal (2001). Este autor defende que o patrocínio desperta sentimentos positivos 

que possivelmente podem evoluir para o acto de compra. O patrocínio desportivo é ainda definido 

por Nigel (2000) como uma estratégia utilizada para suportar os objectivos de uma organização, 

imagem de marca ou aumentar a vontade de adquirir determinado produto ou serviço por parte dos 

consumidores, e é indissociável de outros conceitos como “memória” ou “fidelidade”. 

2.2 Objectivos do patrocínio 

 

O principal objectivo das empresas patrocinadoras de clubes ou eventos desportivos, que é essencial 

para que se dê efectivamente o processo de compra dos seus produtos ou serviços, é permanecer na 

memória dos espectadores; e em consonância com esta ideia, Gwinner et al (2009) reiteram que a 

imagem de marca é definida como o conjunto de associações a uma marca que estão guardadas na 

memória e que esta definição pode ser alargada para o patrocínio, sendo transferidos os significados 

de um evento para a marca patrocinadora. 

As principais razões que levam as marcas a patrocinar são, segundo Gwinner e Eaton (1999), 

aumentar a notoriedade de marca e estabelecer, fortalecer ou alterar a imagem da mesma; enquanto 

Meenaghan (2001) considera que as razões que levam as empresas a assinar contratos de patrocínio 

são o maior contacto do público com a marca, bem como a imagem e a reputação da mesma. 

As marcas pretendem essencialmente estar associadas a clubes ou eventos de renome de modo a 

construírem uma imagem forte perante o público. Ao patrocinarem um clube que tenha um elevado 

sucesso desportivo estão a associar-se a uma marca conhecida e que chega até milhares ou milhões 

de pessoas. E se este sucesso desportivo se traduzir num maior número de transmissões televisivas, 

maiores são as hipóteses de as marcas patrocinadoras chegarem a potenciais consumidores. O 

Estoril Praia, através das suas boas prestações desportivas, passou a enquadrar o lote dos clubes 

que joga perante espectadores de outros países europeus. 

Nesta relação que se pretende que seja de win-win, cada parte tem os seus objectivos definidos. 

Alguns deles encontram-se expressos no modelo conceptual de Shilbury, et al (2003). O patrocinador 

tem como objectivos: criação de imagem, aumento de vendas e de notoriedade, posicionamento da 



9 
 

marca e alcançar novos segmentos de mercado, entre outros. O patrocinado, por sua vez, tem 

como algumas das suas metas: obtenção de fundos, recursos e serviços, aumento de credibilidade 

e criação e melhoria de imagem. 

A avaliação do cumprimento dos objectivos que estão subjacentes a um contrato de patrocínio é por 

vezes um pouco inconclusiva e resulta em dúvidas para o departamento de marketing dos clubes de 

futebol. Contudo, quando é perceptível que as metas propostas não estão a ser atingidas e que as 

partes envolvidas não vêm retorno, os contratos de patrocínio são normalmente rescindidos. No 

universo desportivo, as marcas que patrocinam determinado clube estão em constante mudança e 

procuram estar associadas a equipas que lhes ofereçam, acima de tudo, visibilidade. 

2.3 Relação patrocinador-consumidor 

 

A afinidade que o público demonstra para com determinado clube de futebol é o principal factor que 

leva uma empresa a patrocinar. Quanto maior for a lealdade do público a uma certa organização 

desportiva, maior será o contacto do mesmo com as marcas que se encontram visíveis nos seus 

equipamentos ou instalações.  

O facto de o consumidor ter uma atitude favorável ao evento faz com que a marca patrocinada seja 

vista de forma positiva pelo consumidor e que o patrocínio é reconhecido como uma forma de 

relacionamento mais complexa que simples publicidade, pois oferece às marcas a possibilidade de 

chegar às pessoas de uma forma mais sincera (Speed e Thompson, 2000). 

Se falarmos de um adepto que mantenha uma ligação constante ao seu clube e que o apoie 

incondicionalmente, a possibilidade de este ter uma atitude positiva perante as marcas que o 

patrocinam é real. A situação desportiva do clube, o envolvimento dos adeptos, e a sua satisfação 

perante a actualidade da organização desportiva que apoiam, são alguns factores que influenciam a 

relação patrocínio-consumidor. 

A relação entre o patrocinador, a actividade patrocinada e o público espectador é explicada por 

Meenaghan (2001) através dos efeitos que cada parte tem sobre outra. A marca patrocinadora traz 

benefícios financeiros à actividade, que por sua vez tem uma relação de proximidade e envolvimento 

com os fãs, que desenvolvem um sentimento de goodwill relativamente ao patrocínio. 

2.4 Benefícios e desvantagens do patrocínio desportivo 

 

O patrocínio desportivo acarreta consigo tanto benefícios como algumas limitações que vêm sendo 

identificadas por vários teóricos que se dedicam a estudar esta vertente do marketing desportivo.  

Estes pontos positivos e negativos afectam tanto a empresa patrocinadora como o clube ou evento 

desportivo patrocinado. Na tabela 1 estão expressos alguns dos benefícios e limitações (segundo 

alguns autores) que advêm deste tipo de patrocínio. 
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Tabela 1. Benefícios e limitações dos patrocínios. 

Benefícios 

 

Limitações 

Potencia atitudes positivas (Harvey et al, 2006) 

 

Dúvida relativamente ao desempenho futuro do 

clube ou evento desportivo patrocinado (Amis et 

al, 1999) 

Aumento notoriedade da marca (Gwinner, 1997) 

 

Difícil avaliação do sucesso do patrocínio 

(Harvey, 2001) 

Sentimento de goodwill (Meenaghan, 2001) 

 

As atitudes perante o patrocínio podem ser 

agradáveis ou desagradáveis (Lardinoix e 

Derbaix, 2001) 

Fortalecimento da imagem da marca (Tripoddi, 

1991) 

 

Emoção presente no desporto (Salgado e Ruão, 

2008) 

 

Exposição pública da marca (Dionísio, 2010) 

 

 

 

Fonte: Harvey et al, 2006; Gwinner, 1997; Meenaghan, 2001; Tripoddi, 1991; Salgado e Ruão, 2008; Dionísio, 2010; Amis 
et al, 1999; Harvey, 2001; Lardinoix e Derbaix, 2001. 

3. Metodologia 

 

Neste estudo sobre patrocínios desportivos, com especial enfoque em clubes de futebol menos 

mediáticos, e em particular no Estoril Praia, a pergunta de partida é “como se processa a angariação 

de patrocínios desportivos num clube de futebol menos mediático?”. Seguindo a linha desta pergunta, 

os objectivos são:  

• Averiguar as expectativas das empresas patrocinadoras do Estoril Praia. 

• Investigar a notoriedade e imagem dos patrocínios nos seus públicos. 

• Perceber como se processa a angariação de patrocínios por parte do clube. 

 

A metodologia utilizada neste seminário é essencialmente qualitativa e as técnicas de recolha de 

informação utilizadas foram: 
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 A pesquisa bibliográfica, através da qual foi possível entrar em contacto com os trabalhos e 

estudos que já existem na área dos patrocínios desportivos. Esta pesquisa em repositórios, 

bibliotecas e revistas científicas permite tentar realizar algo diferente do que já existe, tendo 

como base as teses, livros e artigos científicos de relevo para o tema em questão. 

 

 A entrevista, através da qual foi possível chegar à fala com Conceição Monteiro, Directora de 

Marketing e Comunicação do Estoril Praia; que apresentou a sua opinião relativamente à 

importância e ao papel destes patrocínios num clube de futebol menos mediático, numa 

entrevista realizada no dia 13 de Abril de 2004 no Estádio António Coimbra da Mota, no 

Estoril. Foram ainda encetados esforços para a realização de entrevistas a algumas 

empresas patrocinadoras do Estoril, tendo apenas sido obtida resposta de Felipe Gomes, 

responsável da empresa cervejeira Sagres que concedeu uma entrevista no dia 7 de Abril de 

2014. 

 

 O inquérito, que foi importante para importante para atingir os objectivos relativos à 

notoriedade e imagem dos patrocínios junto dos seus respectivos públicos. Aqui, tendo como 

foco os espectadores, recorreu-se a inquéritos com perguntas de resposta aberta e fechada. 

Estes foram entregues em mão, durante um jogo realizado no estádio do Estoril Praia, e 

visaram diferentes “públicos” dentro de todo o grupo que por hábito se desloca a este recinto 

desportivo. O objectivo foi obter respostas de espectadores dos jogos oficiais do Estoril Praia, 

desde os elementos da claque até às pessoas que assistem aos jogos nos camarotes. 

 

Foram então realizados 100 inquéritos a adeptos do Estoril Praia sobre os patrocínios do clube no dia 

30 de Março de 2014, junto à porta 1 do Estádio António Coimbra da Mota (o estádio do Estoril 

Praia). Esta acção começou cerca de uma hora e meia antes do início do jogo entre a equipa da casa 

e o Rio Ave. A escolha do jogo em que os inquéritos foram realizados foi determinada pela 

disponibilidade pessoal, tendo sido também influenciada pelos prazos estabelecidos para o término 

do trabalho de campo. 

Todos os inquéritos foram realizados à porta do estádio, junto às bilheteiras e a uma das portas de 

entrada para o recinto desportivo, e visavam qualquer tipo de adepto estorilista. A única restrição 

nesta acção era o facto de as respostas terem obrigatoriamente de ser dadas antes da entrada no 

Estádio António Coimbra da Mota, de modo a que nenhuma resposta pudesse ser influenciada pela 

“convivência” com os patrocínios do clube, tanto junto ao relvado como às bancadas. O contacto com 

qualquer marca patrocinadora que se encontrasse para lá das barreiras electrónicas junto à porta de 

entrada poderia vir a “sabotar” um dos objectivos principais deste estudo, que passa pela averiguação 

da memória dos adeptos relativamente aos patrocínios do Estoril Praia. 
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No que concerne à caracterização da amostra, foram inquiridos 100 adeptos do Estoril, por ter sido 

considerado um número aceitável relativamente ao número de adeptos do clube – que é reduzido, na 

ordem dos 3 milhares pessoas – e devido à incapacidade de realizar mais inquéritos no espaço de 

tempo que antecede a entrada dos adeptos para o estádio. Durante a hora e meia que antecedeu o 

início do jogo registou-se uma maior afluência apenas mais perto do apito incial, facto normal tendo 

em conta a menor dimensão do clube em análise. Pelo facto de o Estoril Praia ter menos pessoas a 

assitir aos jogos – em relação com os clubes denominados “grandes” -  não obriga os adeptos a 

deslocarem-se para as imediações do estádio com muita antecedência. Nesta amostra de 100 

pessoas (num clube que leva em média pouco mais de 1000 pessoas ao Estádio António Coimbra da 

Mota, de duas em duas semanas em jogos a contar para a Liga Zon Sagres), 96% pertenciam ao 

sexo masculino, enquanto os restantes 4% eram do sexo feminino. O maior equilíbrio possível entre 

géneros era um dos objectivos; contudo, devido à pouca afluência das mulheres a este desporto, tal 

não foi possível. Relativamente às idades dos inquiridos, o gráfico seguinte mostra a distribuição da 

amostra utilizada nesta análise. 

Gráfico 1. Idade dos inquiridos. 

 

 

 

 

 

Base: 100 inquiridos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ao longo do primeiro semestre de trabalho foram realizadas as tarefas mais teóricas integrantes 

deste projecto como: a definição do tema, pergunta de partida e objectivos; a pesquisa em teses, 

livros e artigos científicos; a leitura metodológica; a realização da introdução, capítulo metodológico, 

revisão da literatura e início da construção bibliográfica. Na vertente prática, que teve início 

sensivelmente a partir de Fevereiro de 2014: deu-se a conclusão dos guiões de entrevistas e 

questionários, e a sua consequente aplicação; bem como a análise dos seus resultados e a 

elaboração de conclusões a que se chegaram.  
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4. Análise dos inquéritos aos adeptos 

4.1 O Estoril Praia na actualidade 

 

Esta amostra de 100 adeptos de todas as idades foi questionada relativamente ao presente do clube, 

sendo instada a apresentar três palavras ou expressões que lhe ocorresse quando pensava no Estoril 

Praia nos dias de hoje. Das respostas obtidas resultou a seguinte tabela: 

 

Tabela 2. Opinião dos espectadores sobre o clube. 

 

Grandiosidade 

 

Bestial, Magnífico, Grande, Mágico,  

 

 

Sentimentos 

 

Amor, Felicidade,  

, Vida, Carinho, Amizade, 

 Orgulho, Diferença, Alegria 

 

 

 

Desempenho desportivo 

 

Bom futebol, Competições Europeias, Vitória, 

Sucesso, Qualidade, Bom, Sensação, 

Evolução, Surpresa, Revelação, Manutenção 

 

 

Determinação 

 

Empenho, Luta, Garra, Competidor, 

Dedicação, Esforço, Realização de um sonho, 

Ambição, Melhorar, Devoção, Lealdade 

 

Desenvolvimento 

 

Organização, Competência 

. 

 

 

Comunhão 

 

Clube da terra, Amoreira, Costa do Sol, Estoril, 

Adepto, Claque, Família, Camaradagem, 

União, Grupo, Respeito 

 

Identidade 

 

Amarelo, Sol, Glamour, Mar. 

         

Base: 100 inquiridos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ao serem questionados acerca do presente do Estoril Praia e das palavras que associam ao clube, 

alguns adeptos foram perentórios nas suas opiniões, enquanto outros tiveram a necessidade de 

reflectir para caracterizarem o seu clube no ano de 2014. As cerca de 300 respostas obtidas foram 

esclarecedoras, ao destacarem-se certas palavras que, de certa forma, eram já expectáveis tendo em 

conta o conteúdo da pergunta. Expressões como ‘paixão’, ‘orgulho’, ‘clube da terra’, ‘dedicação’, 

‘vitória’ e ‘bom futebol’ foram as que mereceram a preferência dos 100 inquiridos na Amoreira. 

As respostas foram então divididas em oito categorias principais, que foram ainda alvo de uma sub-

categorização fruto da grande variedade de respostas obtidas. Grandiosidade, Sentimentos, 

Desempenho desportivo, Determinação, Desenvolvimento, Comunhão e Identidade foram os 

temas principais definidos, que abarcam muitas outras expressões relacionadas consigo e que 

reflectem mais especificamente as opiniões dos adeptos inquiridos. 

4.2 Marcas patrocinadoras do clube 

 

A pergunta seguinte questionava os adeptos acerca do seu conhecimento sobre as marcas 

patrocinadoras do clube. Quem afirmou conhecer os patrocínios do Estoril Praia foi instado a dizer de 

quais se tratavam na sua opinião, enquanto os restantes apenas reconheceram não estar a par desta 

variável desportiva. Nesta questão destacou-se o Banco BIC, que foi reconhecido por 35% dos 

inquiridos como patrocinador do Estoril Praia. Marcas como a CUF Cascais, a Hummel, a Sagres e 

a Hyundai apresentam-se num segundo plano, recolhendo 9%, 8%, 7% e 6% das respostas 

respectivamente, bastante longe do nível de lembrança atingido pelo Banco BIC. O facto de esta 

instituição bancária angolana ser o principal sponsor do clube na época desportiva 2014/2015, aliado 

à presença na parte da frente dos equipamentos, explica, de certa forma, os resultados obtidos. 

Também a Gelpeixe, a Samsung e a Cosmos foram lembradas por uma reduzida percentagem de 

adeptos. Por outro lado, 22% dos inquiridos não foram capazes de apontar nenhuma marca 

patrocinadora do clube na presente temporada. O gráfico abaixo mostra a distribuição das respostas 

que nos foram oferecidas. 

Gráfico 2. Sabe quais são as marcas patrocinadoras do Estoril Praia? 

 

 

 

 

 

 

Base: 100 inquiridos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3 Associação do Estoril Praia a uma marca específica 

 

A quinta questão do questionário perguntava aos inquiridos se estes associavam o Estoril Praia a 

alguma marca em especial. As respostas foram conclusivas, demonstrando que a maior parte dos 

adeptos não associa o clube a nenhuma marca específica: 85% respondeu que não, sendo que os 

restantes 15% responderam afirmativamente. Nesta percentagem de respostas afirmativas a marca 

que recolheu mais respostas foi novamente o Banco BIC, seguido de uma outra que curiosamente é 

um antigo patrocinador principal do clube: o Casino Estoril (o fim do patrocínio do Casino Estoril nas 

camisolas do equipamento deu-se já há algumas temporadas atrás). Este grupo de adeptos que 

afirmou associar o clube a uma marca referiu ainda empresas como a Traffic (a empresa brasileira 

que adquiriu parte do clube há cerca de três/quatro anos), a Orlando e Costa e ainda a Hummel, a 

marca que fornece os equipamentos e fatos de treino ao plantel estorilista. 

 

4.4 O Estoril e os seus principais patrocínios 

 

Após esta associação a uma marca em específico, foram apresentadas cinco marcas aos 100 

adeptos (todas elas patrocinadoras do clube) e foi-lhes perguntado quais delas identificavam como 

marcas que patrocinam o Estoril Praia. As marcas em questão eram: o Banco BIC, a CUF Cascais, a 

Cortefiel, a Samsung, e a Hyundai. Uma vez mais, o Banco BIC foi a marca mais reconhecida 

como patrocínio do clube (75% dos inquiridos assinalaram esta opção), seguido da Clínica CUF 

Cascais, que foi indicada como uma marca patrocinadora do clube por 61% destes 100 adeptos em 

causa. A terceira marca mais escolhida pelos inquiridos foi a marca automóvel Hyundai, com 51% a 

recordar-se desta como patrocínio. A marca de vestuário Cortefiel por sua vez cotou-se com 15%, à 

frente da marca menos reconhecida como patrocinador do Estoril Praia: a Samsung, que foi 

lembrada por apenas 11% da amostra selecionada. 

4.5 Relação com as marcas fora do contexto desportivo 

 

Logo após a sexta pergunta do questionário, os inquiridos foram visados com uma questão que 

procurava saber se fora do contexto de jogo do Estoril Praia, era habitual estes entrarem em contacto 

com produtos ou serviços de alguma das marcas referidas. Aqui verificou-se que 58% da amostra de 

adeptos utiliza usualmente produtos de uma das cinco marcas enunciadas na pergunta anterior; 

sobrando os restantes 48% que, por norma, não se relacionam com nenhum produto ou serviço 

dessas marcas (Banco BIC, CUF Cascais, Cortefiel, Samsung ou Hyundai).  

Contudo, o que pretendíamos analisar com esta questão era se aquando da utilização desses 

produtos ou serviços, o nome ‘Estoril Praia’ era lembrado. Nesta segunda parte da questão, e 

focando apenas os 58% que responderam afirmativamente, 44% concordaram que o nome ‘Estoril 

Praia’ é recordado quando recorrem a estas marcas, contrariamente aos 56% que afirmaram não se 
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lembrar do clube nestas situações. E apesar de a percentagem de adeptos que recorda o Estoril 

Praia ser ainda considerável, e isso poder ser associado à variedade de marcas apresentada, 

ressalta-se a curiosidade de existir uma só marca que mais é associada ao clube quando utilizada ou 

visitada: a Clínica CUF Cascais. Esta é utilizada por 66% dos adeptos que afirmaram manter 

contacto com um dos cinco patrocinadores principais do Estoril Praia, ultrapassando claramente a 

segunda marca mais utilizada pela amostra de 100 adeptos: a Cortefiel. 

 

Gráfico 3. Marcas reconhecidas como patrocínios.  Gráfico 4. Marcas utilizadas fora do contexto de jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base: 100 inquiridos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.6 Desejo de futuros patrocínios para o Estoril Praia 

 

A última questão deste questionário presencial colocava aos inquiridos a pergunta ‘Que 

marcas gostaria de ver associadas ao Estoril Praia?’. Nesta pergunta as respostas foram variadas, 

destacando-se contudo três respostas: Nike, Adidas e a indiferença relativamente a marcas que os 

adeptos gostariam de ver associadas ao clube. Estas três respostas foram alvo de praticamente o 

mesmo número de inquiridos, recolhendo em conjunto 59% do total. Ressalta-se ainda o desejo de 

ter marcas como a MEO, a SIC ou a TVI associadas ao clube; bem como outras empresas da zona 

do Estoril como o Estoril Sol, o Casino Estoril ou a Câmara Municipal de Cascais. 
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Tabela 3. “Que marcas gostaria de ver associadas ao Estoril Praia?”. 

 

Desporto 

 

 

Adidas, Nike 

 

 

Comunicação 

 

MEO, SIC, TVI 

 

 

Concelho Cascais 

 

Estoril Sol, Casino Estoril, Câmara 

Municipal Cascais 

 

 

Outras 

 

Super Bock, Sagres, Galp, BES, Fly 

Emirates 

 

 

Indiferente 

 

 

 Base: 100 inquiridos. 

Fonte: Elaboração própria. 

5. A visão de Conceição Monteiro (Directora de Marketing e Comunicação do Estoril Praia) e 

Felipe Gomes (Responsável pelo marketing da Sagres) sobre o patrocínio desportivo 

 

Foram realizadas duas entrevistas qualitativas com o objectivo de responder a duas perguntas: como 

se processa a angariação de patrocínios por parte do Estoril Praia e quais as motivações das 

empresas patrocinadoras do clube. Os entrevistados foram Conceição Monteiro, Directora de 

Marketing e Comunicação do Estoril Praia, e Felipe Gomes, responsável pelo marketing da empresa 

cervejeira Sagres. 

5.1 As marcas patrocinadoras do Estoril Praia 

 

O Estoril Praia é hoje um clube com várias empresas patrocinadoras. Existe um patrocinador principal 

– o Banco BIC – e ainda outros como a Clínica CUF Cascais, a Cortefiel, a Samsung ou a Hyundai. 

Estes patrocínios são realizados de duas formas distintas: em dinheiro ou em permutas; e dependem 

daquilo que a marca tem para oferecer e também dos seus objectivos (Conceição Monteiro). 
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5.2 O processo de angariação dos patrocínios 

 

A preparação dos patrocínios para uma época desportiva inicia-se normalmente no final da época 

transacta: “Nesta fase exactamente em que o campeonato está a terminar, e temos uma época que 

começa numa altura em que o mercado está mais ou menos morto, nesta altura temos que começar 

a preparar aqueles que são os nossos objectivos no que diz respeito a patrocínios para o 

campeonato seguinte” (Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 30). Comparativamente aos clubes 

denominados "grandes" no futebol português, este processo dá-se de uma forma bastante diferente 

no Estoril Praia. Ao invés de Sporting, Porto ou Benfica, que são confrontados com propostas de 

patrocínios de variadas marcas, o Estoril Praia tem a necessidade de apresentar a sua proposta de 

visibilidade dentro do seu estádio (Conceição Monteiro). A oferta do clube passa por outdoors de 

várias dimensões, que “é uma coisa boa” (Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 30) devido ao reduzido 

tamanho do estádio, que implica um maior contacto com os espectadores e apoiantes; pelas 

cheerleaders que ainda não têm nenhuma marca que as patrocine, e pela mascote do clube que 

entretanto foi já apresentada ao público, e que também se apresenta como um “espaço” apetecível 

para marcas que queiram estar presentes no futebol.  

O departamento de marketing e comunicação do Estoril Praia desenvolve o seu portefólio de oferta 

para o apresentar àqueles que “podem ser os nossos potenciais patrocinadores e apresentar-lhes o 

que temos e perguntar se eles estão ou não interessados em patrocinar e estar presentes no 

desporto” (Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 30). Este trabalho é desenvolvido com a noção de que 

existem marcas com propensão a estarem presentes no desporto, enquanto outras não pretendem 

sequer estar associadas a este universo; e com a certeza que não existem marcas que procurem o 

Estoril Praia e contactem o clube com o intuito de propor um contrato de patrocínio (Conceição 

Monteiro). A dimensão do clube, apesar de ser crescente nos últimos anos, não lhe permite ficar à 

espera que tal situação aconteça. Contudo, o facto de o Estoril Praia ter estado presente nas 

competições europeias nesta época desportiva, permitiu-lhe ganhar “uma notoriedade e uma 

visibilidade totalmente diferente” (Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 30), que não tinha há alguns 

anos atrás, e que poderá resultar num incentivo positivo no que diz respeito à celebração de 

contratos de patrocínio. 

5.3 A visibilidade do clube e as motivações das marcas 

 

O facto de o Estoril Praia estar presente numa grande parcela do mundo desportivo que é o universo 

futebolístico, é certamente um incentivo para marcas que pretendem ser conhecidas por estarem 

associadas a este fenómeno global. Contudo, as empresas patrocinadoras podem ter outros 

objectivos e motivações mais concretas quando apostam em associar o seu nome ao Estoril Praia, ou 

a outra organização futebolística. Uma dessas motivações é certamente a visibilidade: “o futebol dá 

as marcas (…) notoriedade, dá familiaridade (…), dá visibilidade” (Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 

31). Um exemplo de familiaridade com a marca e de associação imediata ao futebol é a Sagres: 
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“(…)eles agora já não querem estar em destaque em sítios onde de facto não tenham essa 

visibilidade em televisão. Eles querem estar em locais no estádio em que as pessoas associem como 

familiaridade ao futebol” (Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 31). Tal como a Sagres, outra marca que 

tem vindo a apostar nos clubes de futebol, e mais concretamente em clubes com menos visibilidade, 

é o Banco BIC. A associação ao Estoril Praia, ao Arouca ou ao Sporting Clube Braga pretende 

igualmente “passar visibilidade, notoriedade de marca” (Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 31) e 

transmite claramente a sua posição e forma de estar neste desporto de massas: ganhar notoriedade 

rapidamente. 

5.4 As vantagens para o clube 

 

A relação entre um clube e uma marca patrocinadora assenta sempre em vantagens para ambas as 

partes. No que diz respeito ao Estoril Praia: “A primeira e a óbvia são vantagens financeiras” 

(Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 31). Apesar de o clube estar a atravessar um momento positivo 

no que concerne a resultados desportivos, o budget para gerir o clube e as suas instalações continua 

a não ser muito elevado e o dinheiro que advém destas parcerias é normalmente direcionado para 

melhorias nestes sectores: “É uma maneira de nós pegarmos nesse dinheiro e podermos fazer 

melhorias ao estádio. O estádio não tem nada a ver com o estádio há alguns anos atrás. Portanto, 

claramente temos vindo a investir esses benefícios” (Conceição Monteiro, anexo 4, pág.32).  

Colocando de parte a vertente financeira, e que obviamente é a que mais interessa a todos os clubes 

em geral, o prestígio de ter certas marcas associadas a um clube de futebol é sempre uma vantagem 

relevante. O Estoril Praia, não fugindo a esta regra que se aplica principalmente a clubes de menores 

dimensões e com menos notoriedade, tem “muito orgulho em ter marcas (…) como uma Sagres, 

como um Banco Bic, a Cosmos, a Samsung, a Hyundai” (Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 32) 

5.5 Feedback dos patrocinadores do Estoril Praia 

 

O real retorno que as marcas patrocinadoras tiveram, desde que se encontram associadas ao Estoril 

Praia, é algo que os responsáveis pelo marketing e pela comunicação do clube não conseguem 

exprimir com exactidão. Dado este facto, o clube está “neste momento a desenvolver um estudo com 

a Cision para perceber exactamente qual é que é o retorno que as marcas têm” (Conceição Monteiro, 

anexo 4, pág. 32). As respostas que advirão deste estudo perimitirão concluir se existem reais 

vantagens para as marcas patrocinadoras, como consequência directa do patrocínio ao Estoril Praia. 

No entanto, e numa altura em que não é possível ter um feedback exacto, o clube – através de 

Conceição Monteiro – vaticina que: “A única certeza que eu tenho é que face ao investimento que as 

marcas fizeram, tiveram seguramente muito mais retorno que o dinheiro que cá puseram dentro” 

(Conceição Monteiro, anexo 4, pág. 32). 
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5.6 A Sagres e o Estoril Praia – a visão da marca patrocinadora 

 

A Sagres, uma das empresas cervejeiras líderes no panorama nacional, é uma das marcas que gosta 

de estar presente no universo futebolístico. A sua forte presença no neste desporto e em tudo o que 

ele envolve, permite hoje que as pessoas associem rapidamente a marca Sagres ao futebol. E foi 

com o objectivo de “reforçar a presença nas melhores equipas da Liga Portuguesa e estar junto de 

um dos clubes mais bem sucedidos da região de Lisboa” (Felipe Gomes, anexo 5, pág. 33) que a 

partir da época desportiva 2012/2013 a Sagres inicou o seu contrato de patrocínio com o Estoril 

Praia. Desde então completaram-se duas temporadas desportivas e a marca não tem nada de 

negativo a apontar desta parceria, que considera extremamente positiva até ao momento. O objectivo 

é que esta continue a crescer progressivamente pois, de momento, a Sagres pretende continuar 

ligada ao Estoril Praia por mais tempo (Felipe Gomes). Questionada acerca do fortalecimento da 

imagem da marca Sagres por estar associada a este clube de menor dimensão do futebol português, 

a resposta foi perentória: “O projecto do Estoril e o seu sucesso reforçam a ligação com a marca 

Sagres e o seu DNA como marca líder no sector cervejeiro, assim como a marca mais reconhecida 

no território do futebol” (Felipe Gomes, anexo 5, pág. 33). Para esta tentativa de fortalecimento da 

imagem desta empresa cervejeira, contribui a presença do nome da marca no estádio, nos bancos de 

suplentes, atrás das balizas, no túnel de acesso ao campo, no backdrop da sala de imprensa, nos 

bares e meios de comunicação do clube, e o product placement em cima da mesa da sala de 

conferências de imprensa. 

Tabela 4. O patrocínio da Sagres ao Estoril Praia – objectivos e vantagens. 

 

Objectivos Vantagens 

 Reforçar a presença nas melhores 

equipas da Liga Portuguesa (Felipe 

Gomes) 

 Estar junto de um dos clubes mais 

bem-sucedidos da região de Lisboa 

 O Estoril Praia ter um projecto 

desportivo sustentável 

 Localização geográfica do clube 

 O target que o clube atrai 

 

    Fonte: Elaboração própria a partir da entrevista com Filipe Gomes (Sagres). 

 

5.7 Discussão de resultados 

 

Nesta discussão de resultados pretende-se analisar as respostas e conclusões obtidas, e compará-

las com os resultados que seriam expectáveis aquando do início deste seminário. Esta reflexão, que 

incide nos 100 inquéritos e nas duas entrevistas realizadas, tem como objectivo principal criticar e, se 

possível, auxiliar os clubes de menor dimensão a perceberem a influência que os patrocínios têm nos 

seus públicos. Pretende-se demonstrar a diferença entre ser patrocinador principal ou não, apostar 
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mais ou menos na divulgação da marca, e a importância de uma marca estar associada a 

organizações que possuam adeptos que se identifiquem com o clube e que mantenham uma relação 

de fidelidade com ele. 

Relativamente à opinião que os adeptos estorilistas têm em relação ao seu clube, seria de esperar 

que as pessoas associassem o Estoril à região circundante, à paixão e orgulho sentidos pelo clube, e 

até mesmo a um bom desempenho desportivo. Considerando as 100 pessoas inquiridas, o número 

de adeptos que associou o clube à zona onde foi fundado e onde hoje se mantém, demonstra a 

ligação das pessoas da zona do Estoril ao clube, reforçando a ideia de comunhão na relação clube-

patrocinador. 

 No que concerne aos patrocínios concretamente, a massiva associação do Banco BIC às marcas 

patrocinadoras do clube era um dado expectável à partida para a realização dos inquéritos, e que se 

veio a verificar. Tal acontece muito devido ao facto de este ser o principal patrocinador e estar 

presente num local que se encontra em contacto com os adeptos durante os 90 minutos de um jogo 

de futebol: a parte frontal das camisolas dos jogadores. A aposta desta cadeia bancária em 

publicidade na televisão (em que um jogador do Estoril Praia afirma alinhar pelo Banco BIC) poderá 

ser também um factor extra para a tão rápida associação do Banco BIC ao clube, por parte dos seus 

adeptos. Um resultado que não era tão previsível foi a não associação do clube a nenhuma marca 

por mais do que um quinto da amostra selecionada. As razões desta falta de associação não foram 

alvo de estudo neste seminário, podendo esta lacuna, porventura, ser explicada pela elevada 

percentagem de adeptos idosos que fez parte da amostra. Estes adeptos de mais idade, como foi 

possível percepcionar, estão mais interessados na vertente desportiva e colocam-se um pouco à 

margem do ramo comunicacional do clube e das marcas que a ele estão associadas. Este poderá ser 

um dado a rever por parte do departamento de comunicação de clube, que apesar de poder não estar 

directamente associado a esta falta de associação por parte das pessoas, terá a capacidade de 

encetar esforços para diminuir esta percentagem de desconhecimento.  

Outros dados curiosos retirados da análise dos inquéritos foram: a relação dos adeptos como 

produtos das marcas patrocinadoras fora do contexto de jogo e algumas associações do Estoril Praia 

a algumas marcas por parte de adeptos de uma faixa etária mais avançada. Ao contrário da marca 

mais reconhecida como patrocínio do clube, - que é claramente o Banco BIC – a marca cujos 

produtos ou serviços são mais utilizados é a Clínica CUF Cascais. Este facto pode ser associado ao 

elevado número de famílias que assiste aos jogos do Estoril Praia, em que muitas delas possuem 

crianças que normalmente necessitam de mais cuidados médicos, e ao também elevado número de 

idosos que constitui uma importante parcela do total de adeptos do clube.  

Estes mesmos adeptos mais velhos fizeram ressaltar um dado curioso: a associação do clube a 

marcas que já não patrocinam o Estoril Praia há alguns anos. O facto de algumas pessoas terem 

afirmado que o Estoril é hoje patrocinado pelo Casino Estoril constitui um dado importante e 

apetecível para marcas que pretendam estar no futebol. Esta curiosidade que traduz a longevidade 

de algumas marcas (que já estiveram presentes no estádio e nas instalações do clube mas que hoje 
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já não se associam ao clube) na memória de alguns adeptos, pode constituir uma vantagem para as 

marcas que hoje patrocinam o Estoril Praia na medida em que lhes dá a possibilidade de se 

encontrarem na mesma situação no futuro – algo que é sempre positivo. 

A análise da opinião e memorização dos adeptos relativamente aos patrocínios do clube que apoiam, 

apesar de complicada na medida em que é difícil aferir a veracidade das respostas obtidas, é uma 

tarefa que auxilia a comunicação que um clube realiza. Em clubes de menor dimensão e que 

consequentemente possuem menos recursos financeiros, perceber o que as pessoas pensam dos 

patrocínios actuais, de quais se recordam e quais gostariam de ver associados ao clube; são factos 

que podem ajudar na planificação da vertente comunicativa. Esta percepção é positiva tanto para o 

clube, que fica ciente da opinião dos adeptos em relação às marcas a si associadas; como para as 

marcas patrocinadoras, que têm assim a oportunidade de saber se os seus objectivos estão a ser 

cumpridos, se podem melhorar a sua forma de comunicar e onde comunicar, ou se a associação a 

determinado clube de futebol de menor dimensão não está a ser proveitosa. 

Considerações finais 

 

A realização da parte inicial deste seminário permitiu o contacto com alguns dos trabalhos e estudos 

já realizados acerca deste tipo de patrocínio. No panorama nacional foram encontradas algumas 

teses focadas no marketing desportivo, essencialmente no capítulo teórico ao darem a conhecer 

alguns autores consagrados neste meio; bem como alguns livros e artigos que tiveram também o seu 

contributo neste trabalho. Quanto a publicações estrangeiras, o centro do foco foi em artigos que 

abordam realidades de outros países mas cujas ideias principais são também verificáveis no 

panorama nacional. Este conhecimento que foi possível assimilar ajudou a desenvolver o capítulo 

teórico em que foi desenvolvida a definição de patrocínio desportivo, os seus objectivos e os prós e 

contras para ambas as partes envolvidas.  

No que concerne à parte prática deste projecto, ela foi desenvolvida na sua íntegra ao longo do 

segundo semestre de trabalho. Nem todas as actividades previstas inicialmente foram passíveis de 

ser realizadas, contudo foi possível chegar a algumas conclusões relevantes - algumas expectáveis e 

outras não.  

A actividade que consistia na realização de 100 inquéritos a adeptos do Estoril à porta do estádio do 

clube decorreu sem problemas de maior e foi um dos objectivos do trabalho que foi alcançado com 

sucesso. A aceitação por parte das pessoas foi positiva, o que permitiu a recolha do número de 

respostas pretendidas, que foram analisadas a posteriori. As conclusões apresentadas na discussão 

de resultados têm apenas em conta a amostra de 100 adeptos que foi escolhida, não espelhando por 

isso a realidade geral da massa adepta do Estoril Praia. No entanto, através dos 100 questionários 

que foram respondidos, é possível responder a um dos objectivos inicialmente traçados que passava 

pela investigação da notoriedade e imagem dos patrocínios ao clube, através de parte dos seus 

adeptos. 
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As entrevistas a Conceição Monteiro (Estoril Praia) e a Felipe Gomes (Sagres) constituíram também 

um excelente contributo para a resposta aos dois outros objectivos deste projecto: perceber como se 

processa a angariação de patrocínios num clube de menor dimensão, e averiguar quais as 

expectativas das marcas patrocinadoras do Estoril Praia. As informações disponibilizadas pela 

Directora de Marketing e Comunicação permitem perceber, sem dificuldade, como se processa a 

angariação de patrocínios num clube com a dimensão do Estoril Praia, que passa muito por um bom 

portefólio de oferta, de modo a que seja possível um clube de menores dimensões ter patrocinadores 

como a Sagres. Esta empresa cervejeira, que através de Felipe Gomes, referiu as motivações que viu 

num clube como o Estoril Praia, tem até ao momento mantido um contrato de patrocínio com 

vantagens concretas para ambas as partes envolvidas. 

Em suma, e apesar de não ter sido possível chegar a todas as marcas patrocinadoras desejadas, é 

possível retirar várias ilações positivas da realização deste seminário. O maior conhecimento do 

marketing desportivo e de tudo o que este envolve; o aliar do conhecimento teórico (proporcionado 

através do conhecimento pessoal e da revisão da literatura) ao conhecimento prático da angariação 

de patrocínios (muito por culpa da entrevista a Conceição Monteiro e Felipe Gomes); e as conclusões 

retiradas dos inquéritos realizados a uma parte da massa associativa do Estoril Praia, são alguns dos 

aspectos positivos a retirar de um estudo que apenas vem reiterar a importância da vertente 

comunicacional no universo futebolístico, e mais concretamente num clube de menor dimensão. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Guião da entrevista à Directora de Marketing e  Comunicação Estoril Praia 

 

1. Quais são os patrocínios do Estoril Praia? 

2. Como se deu o processo de angariação destes patrocínios? 

3. Existem muitas empresas que se procurem associar ao clube e que “lutem” pela presença do 

seu nome nos equipamentos e instalações desportivas do Estoril Praia? 

4. Qual considera ser a principal motivação destas empresas em serem pareceiras do Estoril 

Praia? 

5. A maior cobertura a que o clube tem sido sujeito por parte dos media fez aumentar a procura 

por parte dos patrocinadores? 

6. Quais as reais vantagens que o clube tira ao ser patrocinado pelas marcas às quais se 

associa actualmente? 

7. Qual o feedback de antigos patrocinadores do Estoril Praia? É usual existirem rescisões de 

contratos por insatisfação, quer das empresas, quer do departamento de marketing do clube? 

8. Considera que os espectadores se lembram e têm a percepção das marcas que patrocinam o 

clube? Se sim, quais as que pensa permanecerem na memória destas pessoas? 

 

Anexo 2. Guião de entrevista a Felipe Gomes (Sagres) 

 

1. Há quanto tempo a Sagres patrocina o Estoril Praia? 

2. Quais eram os objectivos da empresa ao associar o seu nome ao clube? 

3. Quais as vantagens que a Sagres viu num clube com as características do Estoril Praia? 

4. Em que locais é que o nome da marca se encontra visível? 

5. Desde o início do contrato de patrocínio até à data, a empresa verificou aumentos nas vendas 

dos seus produtos ou serviços? 

6. Considera que a imagem da marca sai fortalecida ao ser associada ao Estoril Praia? 

7. Analisando os objectivos traçados inicialmente, foi uma boa opção a celebração de um 

contrato de patrocínio com o Estoril Praia? Algum aspecto mais negativo a apontar? 
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Anexo 3. Guião dos inquéritos aos adeptos 

 

Patrocínios Estoril Praia 

O meu nome é Bernardo Bento e sou aluno finalista de Ciências da Comunicação do ISCSP-UL. Este 

inquérito enquadra-se num estudo académico sobre os patrocínios do Estoril Praia e demorará cerca 

de 5 minutos a ser respondido. Todos os dados são confidencias e mantidos sob anonimato. 

Agradeço a sua colaboração e em caso de alguma dúvida contacte para o e-mail: 

benny_bento@hotmail.com 

1. Com que frequência assiste aos jogos do Estoril Praia? 

 

a) Todas as semanas 

b) De 15 em 15 dias 

c) Uma vez por mês 

d) Raramente 

 

2. Em que bancada costuma assistir aos jogos? 

 

a) Central 

b) Lateral 

c) Camarote 

 

3. Diga, em 3 palavras, o que lhe ocorre quando pensa no Estoril Praia nos dias de hoje. 

_____________________________________________________________ 

4. Sabe quais são as marcas patrocinadoras do clube? 

 

a) Sim 

b) Não 

Quais? _____________________________________________________________ 

5. Associa o Estoril Praia a alguma marca (em especial)? 

 

a) Sim 

b) Não 

Qual? 

_____________________________________________________________ 

6. Quais destas marcas reconhece como patrocínios do clube? 

mailto:benny_bento@hotmail.com


29 
 

 

a) Banco BIC 

b) CUF Cascais 

c) Cortefiel 

d) Samsung 

e) Hyundai 

 

7. Fora do contexto de jogo do Estoril Praia, costuma entrar em contacto com produtos de 

alguma destas marcas? 

 

a) Sim. Quais? 

b) Não 

 

8. Se sim, quando esse contacto existe vem-lhe à memória o nome Estoril Praia? 

 

a) Sim 

b) Não 

 

9.  Que marcas gostaria de ver associadas ao Estoril Praia?  

_____________________________________________________________ 

 

Sexo: M __ F __ 

Idade: ___ 

 

      Obrigado pela sua colaboração! 
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Anexo 4. Entrevista a Conceição Monteiro (Directora Marketing e Comunicaçao Estoril Praia) 

 

1. Quais são os patrocínios do Estoril Praia? 

CM - Nós temos um patrocinador principal que é o Banco Bic, e temos outros patrocinadores como é 

o caso da CUF Cascais, da Cortefiel, da Samsung, da Hyundai, estes são sobretudo os 

patrocinadores que têm mais visibilidade no estádio. Os patrocínios, uns são efectuados em dinheiro, 

outros são efectuados em permutas, portanto é um bocadinho aquilo que o patrocinador tiver para 

nos oferecer e tiver disponibilidade de oferecer e também de acordo com os objectivos da própria 

marca é que se fecha um patrocínio num estádio de futebol.  

2. Como é que se dá esse processo de angariação dos patrocínios? 

CM - Nesta fase exactamente em que o campeonato está a terminar e temos uma época que começa 

numa altura em que o mercado está mais ou menos morto, nesta altura temos que começar a 

preparar aqueles que são os nossos objectivos no que diz respeito a patrocínios para o campeonato 

seguinte. Se eu fosse o Sporting, o Benfica ou o Porto, eu dizia ‘Eu quero aquele patrocinador, e 

aquele, e aquele…’ mas como são o Estoril e temos uma dimensão um bocadinho diferente, nós 

apresentamos a nossa proposta de visibilidade dentro do estádio, que passa desde publicidade pura 

e dura através de outdoors de 7x3, 5x3, lonas com 4x1, que é uma coisa boa no nosso estádio 

porque é muito pequenininho portanto a visibilidade em televisão é brutal. Temos as cheerleaders 

para as quais queremos arranjar um patrocinador, temos uma mascote que está pronta também e 

estamos à espera de um patrocinador para uma mascote. Portanto, nesta altura, este ano, sobretudo 

estamos muito empenhados em desenvolver um portefólio de ofertas para ir bater porta a porta, que 

eles podem ser os nossos potenciais patrocinadores e apresentar-lhes o que temos e perguntar se 

eles estão ou não interessados em patrocinar e estar presentes no desporto. Porque há marcas que 

não querem estar presentes no desporto. A Sagres, por exemplo, quer estar no desporto; a EDP quer 

estar na música; portanto, depende um bocadinho também disso. O bom de patrocinar uma equipa 

como o Estoril é que de facto não pedimos os preços exorbitantes dos três maiores clubes em 

Portugal, mas o Estoril está no quarto lugar portanto tem visibilidade, é muita falado este ano, pelo 

que pode ser interessante. 

3. Existem muitas empresas que procurem o Estoril? Sem ser o Estoril a ir procura-las? 

CM - Não, não, não. Não existem. Eu estou no Estoril há cinco meses, seis meses. As empresas que 

patrocinam neste momento o Estoril são empresas que já estão há muito tempo com o Estoril. 

Obviamente que depois, nós este ano estivemos em competições europeias portanto ganhámos uma 

notoriedade e uma visibilidade totalmente diferente e obviamente que o valor do patrocínio do Banco 

BIC também aumentou um bocadinho nessa proporção. Não referi a Cosmos, que também é nosso 

patrocinador, e a Hummel que patrocina obviamente o equipamento da equipa toda. Era muito bom 

que houvesse uma fila de pessoas ali à porta a dizer ‘Nós queremos patrocinar o Estoril’ mas 
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infelizmente nós não sentimos isso ainda na pele. Vamos ver como é que corre agora a próxima 

época.  

4. Qual é que pensa ser a principal motivação dessas empresas ao estarem associados ao 

Estoril? 

CM - Eu acho que é a visibilidade. Eu não sei exactamente quais é que são as motivações das 

marcas ao patrocinarem o Estoril, a única coisa que eu sei é a perspectiva daquilo que o futebol dá às 

marcas. O que é que o futebol dá as marcas: dá notoriedade, dá familiaridade com a marca, dá 

visibilidade. Por exemplo, a Sagres tem uma maneira muito especial de estar no futebol. Quando nós 

dizemos Sagres, associamos imediatamente ao futebol, eles agora já não querem estar em destaque 

em sítios onde de facto não tenham essa visibilidade em televisão. Eles querem estar em locais no 

estádio em que as pessoas associem como familiaridade ao futebol. Portanto, eu acho que o Banco 

BIC quer claramente… apostou nos clubes com menos visibilidade. Quer claramente passar 

visibilidade, notoriedade de marca. Enfim, eu acho que depende muito porque o futebol é muito 

mediático, é um desporto de massas portanto tem muita visibilidade, vale muito dinheiro. Fazer 

publicidade em jogos com grandes dimensões. Eu acredito, ou quero acreditar, que as marcas 

quando apostam no futebol é claramente para ganhar notoriedade e uma notoriedade rápida, massiva 

digamos assim.  

5. A maior cobertura a que o clube tem sido sujeito por parte dos media fez aumentar… 

CM - Claro, repare. Mesmo assim, obviamente que os sucessos que o clube atingiu durante esta 

temporada, que lhe deram muita visibilidade. O Estoril é muito associado ao clube simpático, as 

pessoas têm um apreço e uma simpatia especial pelo Estoril. E de facto, como a visibilidade que 

tivemos, também no sucesso desportivo, como do Marco Silva, de tudo o que já foi falado. 

Obviamente que o Estoril ganhou muita visibilidade em termos de meios de comunicação social. 

Relativamente às transmissões dos jogos, aos dias dos próprios jogos… nós tivemos, este ano, 

muitos jogos à segunda-feira às oito da noite, o que no Inverno é altamente constrangedor. Nós já 

não temos por natureza muitos adeptos em estádio, então quando os jogos passam para a segunda-

feira à noite ainda pior é. Mas claro que sim, que tivemos imensa cobertura mediática. O Marco Silva 

foi convidado imensas vezes para ir a debates televisivos. O nosso presidente, presidente da SAD, 

Tiago Ribeiro, através da própria Traffic, é uma pessoa que está a ter imensa exposição e tem tido 

imensa exposição mediática devido aos sucessos do clube, portanto foi um ano que nos correu muito 

bem nesse aspecto. E que eu espero que agora se reverta a favor de patrocínios na nova temporada.  

6. E em relação ao clube, quais são as principais vantagens que o clube tira ao ser patrocinado 

por estas marcas? 

CM - A primeira e a óbvia são vantagens financeiras, porque ao contrário dos clubes grandes o 

budget para gerir o Estoril Praia não é de todo igual a um budget para gerir os clubes grandes, e não 

só os grandes. Há outros clubes não tão bem classificados como o Estoril mas que têm um budget 

muito maior. É uma maneira de nós pegarmos nesse dinheiro e podermos fazer melhorias ao estádio. 
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O estádio não tem nada a ver com o estádio há alguns anos atrás. Portanto claramente temos vindo a 

investir esses benefícios. Por outro lado, temos muito orgulho em ter marcas aqui dentro como uma 

Sagres, como um Banco Bic, a Cosmos, Samsung, a Hyundai. Sem querer ferir susceptibilidades, 

obviamente que há outras marcas que estão no futebol e não estão aqui que nós gostávamos de ter 

mas quem sabe um dia.  

7. Em relação ao feedback dos patrocinadores do Estoril 

CM - Não tenho, não tenho noção disso. A Cision é nosso patrocinador também, não numa forma 

financeira mas numa forma de permuta. A Cision é uma empresa que mede o retorno que o futebol 

tem. E estou neste momento a desenvolver um estudo com a Cision para perceber exactamente qual 

é que é o retorno que as marcas têm. Eu vou perceber exactamente qual foi o retorno que o Banco 

BIC teve durante esta época em ter patrocinado o Estoril. Até o mais pequeninho, aquela lona que eu 

tenho ali do Hotel Cidadela, qual foi o retorno que eles tiveram. Quantas vezes apareceram, porque 

depois há muitas coisas que não são quantificáveis porque eles têm os relatórios destas empresas 

mas depois há as repetições dos programas, uma série de coisas. Portanto eu não tenho uma 

resposta concreta para lhe dizer qual é que é o retorno. A única certeza que eu tenho é que face ao 

investimento que as marcas fizeram  tiveram seguramente muito mais retorno que o dinheiro que cá 

puseram dentro. 

8. É normal existirem rescisões de contrato, quer por vontade das marcas quer do clube? 

CM - Nunca aconteceu. Antes pelo contrário. Uma coisa engraçada é este ano não termos 

propriedades para vender. As propriedades esgotara, o estádio não é muito grande, etc. Agora 

estamos um bocadinho a reinventar a propriedades e a pensar como é que nós nos vamos posicionar 

no próximo ano. Posso dizer inclusivamente que os camarotes lá em cima… Nós temos 30 camarotes 

salvo erro, e os camarotes estão completamente cheios, Se mais houvesse, mais o dobro se vendia. 

Nunca tivemos essa experiência graças a Deus.  

9. Considera que os espectadores se lembram e têm a percepção das marcas que patrocinam o 

Estoril Praia? 

CM - Eu acho que sim, eu acho que isso acontece em todo o lado. Bem, mal seria se isso não 

acontecesse porque o objectivo das marcas é exactamente esse. Mas eu acho que se eu 

perguntasse a um adepto fora do estádio que marcas é que se lembram ali de dentro, eu tenho quase 

a certeza que há duas ou três que eles se lembram bem. 
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Anexo 5. Entrevista a Felipe Gomes (Sagres) 

 

1. Há quanto tempo a Sagres patrocina o Estoril Praia? 

FG - Patrocinamos o Estoril desde a época 12/13 até a data, mas com intenção de continuar o 

patrocínio por mais tempo. 

 

2. Quais eram os objectivos da empresa ao associar o seu nome ao clube? 

FG - Reforçar a presença nas melhores equipas da Liga Portuguesa e estar junto de um dos 

clubes mais bem sucedidos da região de Lisboa. 

 

3. Quais as vantagens que a Sagres viu num clube com as características do Estoril Praia? 

FG - O facto de ser um projecto desportivo sustentável, a sua localização geográfica assim 

como o target que atrai.  

 

4. Em que locais é que o nome da marca se encontra visível? 

FG - No Estádio, nos bancos de suplentes, atrás das balizas, túnel de acesso ao campo, 

backdrop da sala da conferencia de imprensa, product placement em cima da mesa da sala da 

conf. de imprensa, bares e meios de comunicação do clube. 

 

5. Desde o início do contrato de patrocínio até à data, a empresa verificou aumentos nas vendas 

dos seus produtos ou serviços? 

FG - É informação confidencial que não fornecemos. 

 

6. Considera que a imagem da marca sai fortalecida ao ser associada ao Estoril Praia? 

FG - Sem dúvida. O projecto do Estoril e o seu sucesso reforçam a ligação com a marca 

Sagres e o seu DNA como marca líder no sector cervejeiro assim como a marca mais 

reconhecida no território do Futebol. 

 

7. Analisando os objectivos traçados inicialmente, foi uma boa opção a celebração de um 

contrato de patrocínio com o Estoril Praia? Algum aspecto mais negativo a apontar? 

FG - Não temos nada apontar. Tem sido uma excelente parceria a qual queremos reforçar e 

continuar a crescer progressivamente. 

 


