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Resum
La re cer ca d’u na di fe ren cia ció, tant a ni -

vell d’i mat ge d’em pre sa com en re la ció a

pro duc tes i mar ques, ha fet sor gir no ves

for mes de co mu ni ca ció, en tre les quals

des ta ca el pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció. La 

con so li da ció d’a ques tes com a tècni ques

de co mu ni ca ció co mer cial pro vé de la

pràcti ca del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció

es por ti va. 

L’es port, com a vehi cle de co mu ni ca ció,

ha tin gut i té un gran in terès des del punt

de vis ta em pre sa rial. Els can vis en la le -

gis la ció pu bli cità ria, l’ac ti tud cada ve ga -

da més crí ti ca del con su mi dor en vers la

pu bli ci tat tra di cio nal, jun ta ment amb al -

tres fac tors, ha pro pi ciat un crei xe ment

de l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es -

portiu. 

D’en tre tota la gam ma d’em pre ses, les

que fan la des pe sa més gran, i les que

més es ta bi li tat pre sen ten en l’ús d’a ques -

ta tècni ca de co mu ni ca ció co mer cial són

les grans em pre ses, raó que ha jus ti fi cat

un es tu di so bre una mos tra de 22 em pre -

ses d’a ques tes ca rac te rís ti ques.

Els re sul tats que es pre sen ten a con ti nua -

ció són con se qüèn cia d’u na in ves ti ga ció

que res pon, amb un carà cter des crip tiu,

unes qües tions im por tants re la ti ves a la

ges tió del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es -

por ti va. La in for ma ció pre sen ta da s’ha

 obtingut de la mà dels res pon sa bles més

 directament im pli cats en la ges tió del pa -

tro ci ni i l’es pon so rit za ció en aquest ti pus

d’em pre ses, que apro fun deix en el co nei -

xe ment de la con cep ció de l’es pon so rit za -

ció i el pa tro ci ni es por tiu, així com en la

con duc ta d ’a quest ti pus d’em preses en el

de sen vo lu pa ment de les ac cions. 

Introducció

Des del punt de vis ta em pre sa rial, l’in -

terès per l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni

que da pa tent a la vis ta de les da des d’in -

ver sió pu bli cità ria du rant els úl tims anys

(Eu ro da ta, 1999; Infoa dex, 2001). Enca -

ra que el me ce nat ge cul tu ral atreu un de -

ter mi nat vo lum d’in ver sions, tant d’em -

pre ses pú bli ques com de pri va des, la con -

so li da ció d’a ques ta via com a tècni ca de

co mu ni ca ció co mer cial ha vin gut de la

pràcti ca del pa tro ci ni i l’espon sorit za ció

es por ti va. 

La de fi ni ció pre ci sa dels mots Espon so rit -

za ció, Pa tro ci ni i Me ce nat ge, així com els

lí mits o fron te res en tre tots tres ter mes,

no re sul ta tas ca fàcil a cau sa de múl ti ples 

con fu sions en la seva apli ca ció (Gó mez,

1993a). Tra di cio nal ment, les em pre ses

acos tu men a uti lit zar Me ce nat ge quan fi -

nan cen cul tu ra i Pa tro ci ni i Espon so rit za -

ció quan fi nan cen l’es port. Enca ra que

exis teix una ac cep ta ció co mu na del fet

que tots dos for men part d’u na nova for -

ma de co mu ni car (Mu llin, 1993; Sán -

chez Guz mán, 1995; Cam pos, 1997;

Des bor des i d’al tres, 2001), la di ferè ncia

en tre els dos mots es de ri va dels ob jec tius 

per se guits i del ni vell de com pro mís amb

l’ac ti vi tat o es de ve ni ment. En aques ta in -

ves ti ga ció, i se guint el co rrent ge ne ral,

tots dos ter mes (es pon so rit za ció i pa tro ci -

ni) es con si de ra ran com a sinò nims. 

La re cer ca d’u na di fe ren cia ció, així com

les es tratè gies de po si cio na ment, tant pel

que fa a la imat ge d’em pre sa com en re la -

ció amb els pro duc tes i mar ques, ha do nat 

lloc a no ves for mes de co mu ni ca ció, en tre

les quals des ta ca el pa tro ci ni i l’es pon so -

rit za ció (Ander sen Con sul ting, 92; See li -

ger, 96; Álva rez, 96). Men tre que fa uns

anys eren les as so cia cions, ins ti tu cions o

en ti tats es por ti ves, quan no par ti cu lar -

ment els seus at le tes o fe de ra cions, els

que ve nien en cer ca de les em pre ses per

pro mo cio nar i fi nan çar al gun es de ve ni -

ment o ac ti vi tat es por ti va, a ho res d’a ra

tam bé les em pre ses bus quen pro jec tes per 

a es pon so rit zar. Pen sem que, si més no,

aques ta si tua ció és de mos tra ti va de la

 necessitat per part de les em pre ses de

bus car vies al ter na ti ves de co mu ni ca ció i

pu bli ci tat (Des bor des i d’al tres, 2001). 

És en aquest con text on l’es pon so rit za ció

i el pa tro ci ni es por tiu pre nen una di men -
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Abstract
The search for a dif fe ren tia ting fac tor, in both

cor po ra te ima ge and with res pect to pro ducts and

brands, has led to new forms of ad ve ri sing, such

as en dor se ments and spon sor hips. The

con so li da tion of the se forms has come prin ci pally

through spor ting ties.

Sport as a means of ad ver ti sing ge ne ra tes and

has ge ne ra ted a lot of in te rest from a bu si ness

point of view. The chan ges in ad ver ti sing

le gis la tion, a more cri ti cal at ti tu de from the

pu blic, along with ot her fac tors has re sul ted in an

in crea se in sport-re la ted en dor se ments and

spon sors hip.

From a wide ran ge of com pa nies, the big gest

spen ders on and the most avid users of the se new 

forms of ad ver ti sing are the lar ge cor po ra tions,

which is why this study has ta ken 22 com pa nies

fit ting this pro fi le.

The fo llo wing in for ma tion is the re sult of re search, 

re la ted to sport, on im por tant ques tions per tai ning 

to the ma na ge ment of spor ting en dor se ments and 

spon sors hips. This in for ma tion has been gi ven by

tho se di rectly res po si ble for and in vol ved in the

ma na ge ment of spon sors hips and en dor se ments

in the se types of com pa nies, ena bling us to bet ter 

un ders tand the who le con cept of sport-related

en dor se ments and spon sor sips as well as the

beha viour of com pa nies in the se areas.

Key words
Adver ti sing, Sport, Spon sors hip and en dor se ments

Co mu ni ca ció, Esport, Pa tro ci ni,
Espon so ri za ció
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sió im por tant per a l’em pre sa (Brooks,

94). Les da des de mit jans i au dièn cies

ens per me ten de qües tio nar, de fet, la

ren di bi li tat de les tí pi ques cam pan yes de

pu bli ci tat te le vi si va en una si tua ció com

l’ac tual, on la di ver si fi ca ció d’a ques ta

ofer ta, la pràcti ca del zàping i d’al tres

fac tors im por tants en els hàbits i com por -

ta ments del pú blic da vant de la pu bli ci -

tat, in cre men ten els cos tos d’im pac te

(Cam pos i Gó mez, 1994). 

Els sis te mes de co mu ni ca ció de l’em pre sa

s’han vist des bor dats, en molts ca sos, per

com pren dre un can vi tan ràpid com el que

ha tin gut lloc du rant els úl tims anys.

Adver tei xen, molts d’ells im pas si ble ment,

la presè ncia d’u na va ria ble ex ter na, in -

con tro la da, que re per cu teix di rec ta ment

so bre el pla de co mu ni ca ció de l’em pre -

sa. La sa tu ra ció de vies i mit jans, i l’in cre -

ment dels cos tos en la ges tió de la co mu -

ni ca ció per acon se guir co ber tu res si mi -

lars, ha sig ni fi cat una re cer ca de no ves

vies que han re for çat l’ús del pa tro ci ni i

de l’es pon so rit za ció es por ti va com una al -

ter na ti va ren di ble per com ple tar el pla de

co mu ni ca ció (Kot ler, Cá ma ra i Gran de,

1995). 

Mal grat la di fi cul tat de va lo rar econò mi -

ca ment la in ver sió en pu bli ci tat i co mu -

ni ca ció, des d’un punt de vis ta es tratè gic 

és im por tant per a l’em pre sa, en aquests 

mo ments, re plan te jar-se els seus pos -

tulats bàsics a l’ho ra de di ri gir i ges tio nar 

la imat ge de l’em pre sa i la pu bli ci tat

dels  seus pro duc tes i mar ques (Gó mez,

1993b). 

Objectius de l’estudi

L’es port com a vehi cle de co mu ni ca ció

ha tin gut i té un gran in terès des del punt 

de vis ta em pre sa rial (Pi quet, 1985; Be -

llo, 1989; Shá noun, 1990; Chau veau,

1992; Álva rez, 1996). Els can vis en la

le gis la ció pu bli cità ria, l’ac ti tud cada ve -

ga da més crí ti ca del con su mi dor en vers

la pu bli ci tat tra di cio nal, jun ta ment amb

els fac tors co men tats, han permès, en

els úl tims anys, un crei xe ment de l’es -

pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu (Da -

vis, 1994; Lam bin, 1995; Bourg, 1998; 

Des bor des i d’al tres, 2001). Si abans les 

em pre ses te nien un com por ta ment “pas -

sio nal” o “opor tu nis ta” (Be llo, 1989),

da vant les ac cions de pa tro ci ni i es pon -

so rit za ció es por ti va, vo lem cons ta tar que 

aquest cap te ni ment s’a dre ça vers un

 disseny d’a ques tes ac cions in te grat i

coor di nat en un pla de co mu ni ca ció

(com por ta ment “es tratè gic”) (Cer ve ra i

Cua dra do, 1996). 

A Espan ya s’està prac ti cant l’esponso -

rització es por ti va, amb carà cter més o

menys for mal, des de co men ça ment dels

anys vui tan ta (Be llo, 1989; Mon te si nos,

1991; Chias, 1991; Ga lia na, 1992). Du -

rant aquest pe río de s’han anat afe gint, al

pe tit nom bre d’em pre ses pio ne res en l’ús

d’a ques ta tècni ca, d’al tres, que a la vis ta

dels can vis es de vin guts en el pa no ra ma

de la co mu ni ca ció, han tro bat per aques -

ta via al ter na ti ves ren di bles, (Ogden,

1993; McCar vi lle i Co pe land, 1994; Ro -

drí guez, 1997). 

Mal grat les xi fres i l’ús crei xent que s’ha

do nat a aques ta tècni ca de co mu ni ca ció

co mer cial, no exis teix un co rre lat en l’in -

ven ta ri d’in ves ti ga cions so bre el tema

(Cam pos, 1997). A la vis ta d’a ques ta si -

tua ció, i com a con ti nua ció d’al tres es tu -

dis rea lit zats en aquest àmbit, sem bla

que és un mo ment opor tú per con èi xer

da des im por tants so bre la con duc ta em -

pre sa rial en aques ta matè ria. 

El pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció ab sor bei -

xen al vol tant d’un 20 % de la comu ni -

cació em pre sa rial (Eu ro da ta, 1999).

Aquest és un sec tor frac cio nat (Cam pos,

1997) amb es tils i for mes de fer les co -

ses di fe rents per part de les em pre ses

que ope ren en el te rreny es por tiu (Ba -

gehot, 1990; Dam bron, 1991; Ruiz,

1992; Ce ga rra, 1.994). D’en tre tota la

gam ma d’em pre ses, sem bla que les que

més es ta bi li tat pre sen ten en l’ús d’a -

ques ta tècni ca de co mu ni ca ció co mer -

cial són les grans em pre ses (Bo net,

1991; Gó mez, 1993a; Ho ward, 1995).

Amb aquest es tu di es trac ta de con èi xer,

de la mà dels res pon sa bles més di rec ta -

ment im pli cats en la ges tió del pa tro ci ni i 

l’es pon so rit za ció en aquest ti pus d’em -

pre ses, la si tua ció ge ne ral d’a ques ta

pràcti ca. 

Te nint en comp te el crei xe ment de l’es -

pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu,*

amb els re sul tats d’a ques ta in ves ti ga ció

po drem ob te nir res pos tes a les pre gun -

tes que com pro me ten de ci sions im por -

tants en el si de l’em pre sa, i so bre les

quals ha d’e xis tir un mí nim d’o rien ta ció i 

con sens per ga ran tir la pràcti ca pro fes -

sio nal i em pre sa rial del pa tro ci ni i l’es -

pon so rit za ció. 

Metodologia 

Aques ta in ves ti ga ció in ten ta de res pon dre, 

amb un carà cter emi nent ment des crip tiu,

unes qües tions im por tants re la ti ves a la

ges tió del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es -

por ti va en l’àmbit em pre sa rial, so bre les

quals es té in for ma ció dis per sa i poc con -

tras ta da. L’es truc tu ra del qües tio na ri està

dis sen ya da per com plir els ob jec tius d’in -

for mar so bre:

 

n La con cep ció de l’es pon so rit za ció i el

pa tro ci ni es por tiu en les em pre ses. 

n El com por ta ment em pre sa rial i la con -

duc ta en el de sen vo lu pa ment de les ac -

cions. 

n Pràcti ques ge ne rals de se gui ment i

ava lua ció. 

n Pres su pos tos i ni vells d’in ver sió. 

Per les vies ha bi tuals de con sul ta no ha

es tat di fí cil de re con èi xer, de ma ne ra ge -

ne ral, el con junt d’em pre ses que a ni vell

na cio nal rea lit zen o han rea lit zat ac cions

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

La presè ncia pu bli cità ria a què ens te nen

acos tu mats els pa tro ci na dors im por tants

ha fet més fàcil la tas ca de lo ca lit za ció de

les uni tats que vo líem en ques tar. 

Se gons el que aca bem de dir, i se guint el

cri te ri de Ri gaud i Mo nin (1987), el per fil

d’em pre sa sot me sa a en ques ta res pon a

dues ca rac te rís ti ques fo na men tals: 

apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (64-75)

direcció i gestió esportiva

65

* En 1996, l’im port de les des pe ses d’es pon so rit za ció s’es ti ma va en 13,5 mi liards de dòlars, dels quals 5,4 eren de so cie tats ame ri ca nes i 3,6 de so cie tats eu ro pees (Éco no mie

du Sport, 1997)



n Empre sa de grans di men sions (o fi lials

de mul ti na cio nals). 

n Instal·lada en grans ciu tats. 

Un al tre tret que les ca rac te rit za és que

acos tu men a ope rar en mer cats de pro -

duc tes i ser veis de gran con sum. 

Per con fec cio nar la mos tra d’em pre ses

han es tat uti lit za des di fe rents fonts i cri -

te ris. Ini cial ment hem re co rre gut a una

se lec ció na tu ral per la presè ncia d’a ques -

tes em pre ses en di fe rents mit jans. Vam

se lec cio nar una mos tra de 119 em pre ses

que, per les se ves ca rac te rís ti ques, vam

pen sar que era re pre sen ta ti va del con junt 

na cio nal. Per tal de de li mi tar-ne la mos -

tra de fi ni ti va, aques tes em pre ses ha vien

de rea lit zar o ha ver rea lit zat, en el trans -

curs dels tres úl tims anys, ac cions de pa -

tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va, con di -

ció que com pleix la mos tra d’em pre ses

se lec cio na da i que s’e le va a 95. 

Pen sem que en la mos tra es re cu llen els

sec tors més sig ni fi ca tius de la nos tra

 economia, que ope ren en aquest àmbit.

A tra vés dels Dos siers de Prem sa de les

em pre ses se lec cio na des, hem po gut com -

pletar la in for ma ció so bre els es ports o es -

de ve niments es por tius que es pon so rit -

zen. A la mos tra se lec cio na da fi nal ment

se li va pas sar un qües tio na ri au toad mi -

nis trat. 

Resultats 

Expe rièn cia en matè ria

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció 

es por ti va

A la vis ta de les da des, i amb la mos tra re -

co pi la da, s’ob ser va que, de mit ja na, una

de cada tres em pre ses ha rea lit zat, rea lit -

za i pen sa con ti nuar rea lit zant ac cions

d’es pon so rit za ció es por ti va. Tot i ser així,

la dis tri bu ció per cen tual ens in di ca una

si tua ció d’e qui li bri re la tiu, pot ser en es -

pe ra de com pro var en el pre sent si aques -

ta in ver sió té un sal do po si tiu per a l’em -

pre sa. (Tau la 1)

Sem bla que ara com ara hi ha un re la tiu

aug ment d’em pre ses que s’han de ci dit a

es pon so rit zar es port, se guint un co rrent

ge ne ral a l’ho ra de bus car no ves al ter na ti -

ves de co mu ni ca ció co mer cial. Mal grat

això, el fu tur en l’ús d’a ques ta tècni ca

apa reix, amb una cer ta lògi ca, amb me -

nor per cen tat ge de com pro mís. 

Cons ta tem, com era pre vi si ble, que el

 tipus d’em pre sa que més ha fet ús, en fa 

i en pen sa fer d’a ques ta tècni ca són les

grans em pre ses. En qual se vol cas, tam -

bé es pot ob ser var que les em pre ses

amb un vo lum de ne go ci en tre 24 i

235  milions d’Eu ros han vist de bon ull

el  potencial d’a ques ta mena d’ac cions.

(Tau la 2)

Tret de les em pre ses de més gran vo lum 

de ne go ci, la tendència ge ne ral con ti -

nua sent d’in cer te sa en ob ser var el con -

trast per cen tual en tre pas sat, pre sent i

fu tur. 

Po dem dir, amb una cer ta cau te la, que a

me su ra que aug men ta el vo lum de ne go ci 

més grans són les ex pec ta ti ves en l’ús del

pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va. El

punt d’in fle xió en el pre sent pot ser de gut
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LA VOSTRA EMPRESA... (Di ver ses res pos tes pos si bles)

Ha rea lit zat en el pas sat ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va  34 % (18)

Rea lit za ac tual ment ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va  38 % (20)

Pen sa de rea lit zar en el fu tur ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va  28 % (15)

100 % (53)

n TAULA 1.
Expe rièn cia glo bal de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

DI VER SES RES POS TES POS SI BLES PASSAT PRESENT FUTUR

Menys de 24   5 %  (1)

De 24 a menys de 84  22 % (4)  25 %  (5)  13 %  (2)

De 84 a menys de 144   6 % (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

De 144 a menys de 234  22 % (4)  20 %  (4)  27 %  (4)

De 234 a menys de 480  11 % (2)  10 %  (2)   7 %  (1)

De 480 a menys de 1.200

Més de 1.200  39 % (7) 35 %  (7)  46 %  (7)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TAULA 2.
Re curs al pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va se gons els ti pus d’em pre sa (per vo lum de ne go ci  –mi -
lions d’eu ros–).

DI VER SES RES POS TES POS SI BLES PASSAT PRESENT FUTUR

Menys de 300  28 %  (5)  35 %  (7)  27 %  (4)

De 300 a 799  11 %  (2)  10 %  (2)   7 %  (1)

De 800 a 1.399  17 %  (3)  15 %  (3)  14 %  (2)

De 1.400 a 3.999

De 4.000 a 9.999  17 %  (3)  15 %  (3)  20 %  (3)

Més de 10.000  27 %  (5)  25 %  (5)  32 %  (5)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TAULA 3.
Re curs al pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va se gons el ti pus d’em pre sa (per nom bre d’em pleats).



a un cert re traï ment d’in ver tir en un any

on la in cer te sa dels mer cats i les pers pec -

ti ves ma croe conò mi ques po den res tar

im pac te a les se ves ac cions, tot re ser vant

po ten cial per de sen vo lu par-lo en el fu tur. 

Pel que fa a la mida, i ex cep te ca sos ex -

cep cio nals, la tendència va en lí nia amb

l’ar gu ment an te rior, en cons ta tar que

amb vis ta al fu tur són les em pre ses de

grans di men sions les que mi llors in ten -

cions te nen amb vis ta a con ti nuar uti lit -

zant el pa tro ci ni es por tiu. En aquest cas,

es pot com pro var que din tre d’a ques ta

ca te go ria d’em pre ses, les de més pe tit vo -

lum tam bé s’han afe git a aquest co rrent

ge ne ral, en ca ra que amb unes ex pec ta ti -

ves amb vis ta al fu tur una mica menys

op ti mis tes. (Tau la 3)

Enca ra que les em pre ses de di men sions

més grans han es tat pio ne res i es tan en

mi llors con di cions per uti lit zar l’es pon so -

rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu en el fu tur,

les de mida pe ti ta i mit ja na, din tre d’a -

quest grup, tam bé han sa but va lo rar i uti -

lit zar aques ta tècni ca en la me su ra de les

se ves pos si bi li tats, i pos si ble ment amb

una di men sió for ça ade qua da. 

El sec tor Be gu des és el que més ha uti lit -

zat aques ta tècni ca, i amb el trans curs

del temps es pot com pro var que es man té 

en un ni vell ho mo ge ni de com pro mís en

la uti lit za ció de la tècni ca es men ta da.

Això pot ser el fruit de les con tí nues res -

tric cions le gals que ha pa tit el seg ment de 

be gu des al cohò li ques en el mitjà pu bli ci -

ta ri. (Tau la 4)

Des prés del sec tor Be gu des, els Bancs

són els que es tro ben més com pro me sos

amb l’ús d’a ques ta tècni ca, i tam bé te nen 

bo nes ex pec ta ti ves amb vis ta al fu tur. 

Se guint la tendència ha bi tual, són les

em pre ses les que re ben pro jec tes d’es -

pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu. No n’hi

ha cap que de cla ri que no més es de di qui

a bus car sen se re bre al ter na ti va ment o si -

mult ània ment pro jec tes per a es pon so rit -

zar. (Tau la 5)

El 50 % de la mos tra de cla ra bus car i re -

bre pro jec tes per a pa tro ci nar, quan no

fa gai res anys eren els di fe rents or ga nis -

mes, ins ti tu cions o per so nes els que bus -

ca ven les em pre ses per fi nan çar la rea lit -

za ció de de ter mi nats es de ve ni ments o

plans. Aquest fet és simp tomà tic dels

plan te ja ments i la bona va lo ra ció que

fan a prio ri les em pre ses d’a ques ta tècni -

ca per in clou re-la en el seu mix de co mu -

ni ca ció. 

Po dem su po sar que les em pre ses apro fi -

ten la in for ma ció i l’ex pe rièn cia dels pro -

jec tes que re ben per con fi gu rar i de sen vo -

lu par el pro jec te que en cai xi amb les

 seves ne ces si tats de co mu ni ca ció. 

Te nint en comp te els re sul tats de l’í tem

an te rior, po dem, a la vis ta d’a quests,

per fi lar i ma ti sar el sig ni fi cat de la ini -

cia ti va em pre sa rial a l’ho ra de de sen vo -

lu par pro jec tes de pa tro ci ni es por tiu.

(Tau la 6)

Una de cada tres em pre ses de cla ra re bre

en tre 50 i 100 pro jec tes/any, i una de
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LA VOSTRA EMPRESA

Rep pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va de di fe rents or ga nis -

mes i ins ti tu cions 45 % (10)

Bus ca pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va en di fe rents or ga nis -

mes i ins ti tu cions

Bus ca i rep pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va de di fe rents or -

ga nis mes i ins ti tu cions   50 % (11)

No sap/ No con tes ta 5 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 5.
Ini cia ti va en els pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va .

DIVERSES RESPOSTES POSSIBLES PASAT PRESENT FUTUR

Acti vi tats di ver ses   5 %  (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

Bancs  17 %  (3)  15 %  (3)  20 %  (3)

Be gu des  31 %  (5)  25 %  (5)  33 %  (5)

Indús tria de vehi cles  11 %  (2)  10 %  (2)  14 %  (2)

Grans ma gat zems   5 %  (1)   5 %  (1)   7 %  (1)

Pe tro li   5 %  (1)   5 %  (1)   6 %  (1)

Pro duc tes lac tis   5 %  (1)   5 %  (1)  

Asse gu ran ces   5 %  (1)   5 %  (1)

Transports   5 %  (1)   5 %  (1)   6 %  (1)

Altres  11 %  (2)  15 %  (3)   7 %  (1)

100 % (18) 100 % (20) 100 % (15)

n TAULA 4.
Re cur s al pa tro ci ni i es pon so ri tza ció e spor ti va se gons sec to rs.

Di gueu-me, si us plau, la xi fra con cre ta o

apro xi ma da de pro jec tes re buts du rant l’any

2001

Cap 18 %  (4)

De 1 a 12 5 %  (1)

De 13 a 25 14 %  (3)

De 26 a 50 23 %  (5)

De 51 a 100 27 %  (6)

De 101 a 150 5 %  (1)

De 151 a 400 5 %  (1)

Més de 400 5 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 6.
Vo lum de pro jec tes re buts.



cada dues de cla ra no bus car cap pro jec te de pa tro ci ni es por tiu.

(Taula 7)

No més el 32 % de cla ra bus car en tre 1 i 5 pro jec tes/any, fet que

con fir ma la se lec ti vi tat i els re qui sits exi gits per adap tar el de -

sen vo lu pa ment de l’ac ció a les ne ces si tats de les em pre ses. Per

da munt d’a ques ta ràtio, el per cen tat ge d’em pre ses que bus quen 

pro jec tes pos si ble ment més es pe cí fics i adap tats a les se ves ne -

ces si tats és pe tit. 

Concepció de l’esponsorització
i el patrocini esportiu 

Apro xi ma da ment 2 de cada 3 em pre ses opi nen que l’es pon so rit -

za ció i el pa tro ci ni es por tiu és fo na men tal ment una for ma de co -

mu ni ca ció. Una de cada 3 opi na aple gant aques ta idea amb la

d’ex pres sió de ci vis me de l’em pre sa a tra vés d’ aquests ac tes.

Això pot ser re flex de les dues ves sants prin ci pals so bre les quals

tre ba lla el pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció, una en el camp de la no -

to rie tat i una al tra en el camp de la imat ge. (Tau la 8)

En ge ne ral, i com en prin ci pi sem bla lògic, la va lo ra ció res pec te

a pro jec tes d’es pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu, te nen el seu

ori gen en de ci sions in ter nes d’un equip de tre ball de l’em pre sa.

Amb això es tren ca la ca pri cio sa tra di ció dels alts exe cu tius a

l’ho ra de com pro me tre l’em pre sa en ac cions d’a quest ti pus, sen -

se en trar en con si de ra cions de pla ni fi ca ció, or ga nit za ció i con trol 

per ti nents, per què aques ta as so cia ció pro duei xi els be ne fi cis es -

pe rats (com por ta ment pas sio nal o opor tu nis ta). Aquest fet és

simp tomà tic de la ne ces si tat d’in te grar el de sen vo lu pa ment de

l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu en un pla de màrque ting

ben coor di nat i ajus tat. (Tau la 9)

La raó més im por tant (55 %) ha sor git de la de ci sió de l’em pre sa 

–ge ne ral ment del de par ta ment de Màrque ting o de Co mu ni ca -

ció– per rea lit zar aques ta mena d’ac cions, cosa que és una pro va 

del con ven ci ment i de la bon dat d’a ques ta tècni ca en el dis seny

del pla de co mu ni ca ció de l’em pre sa. 

Un 23 % d’em pre ses opi na que les de ci sions de pa tro ci nar i

 esponsoritzar es de ve ni ments res pon a de man des ex te riors a

l’em pre sa, que són va lo ra des pels res pon sa bles co rres po nents

en ob ser var les ini cia ti ves d’em pre ses com pe ti do res en el sec tor, 

així com per la ne ces si tat de par ti ci par en es de ve ni ments que

 siguin va lo rats pel tar get, i un al tre ti pus de cir cumstàncies es -

pe cials que en un mo ment de ter mi nat acon se llen de sen vo lu par

ac cions d’a ques ta mena.

Dominis d’activitat 
d’esponsorització i patrocini 

Dues de cada tres em pre ses pa tro ci nen es de ve ni ments de com -

pe ti ció ofi cial o de ti pus pro fes sio nal. Això va lli gat di rec ta ment

a l’ex plo ta ció de l’es de ve ni ment als di fe rents mit jans de co -

municació, en te nir una co ber tu ra in for ma ti va as se gu ra da.

(Tau la 10)
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Di gueu-me, si us plau, la xi fra con cre ta o apro xi ma da de pro jec tes bus -

cats du rant l’any 2001

Cap 50 % (11)

De 1 a 5 32 %  (7)

De 6 a 10 14 %  (3)

Més de 10 4 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 7.
Vo lum de pro jec tes bus cats.

Con si de reu que l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu és...

Una for ma de co mu ni ca ció 60 % (13)

L’ex pres sió del ci vis me de l’em pre sa 

To tes dues co ses 32 %  (7)

No sap/No contesta 8 %  (2)

100 % (22)

n TAULA 8.
Con cep ció ge ne ral del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va.

Quin ha es tat l’o ri gen i la mo ti va ció de les ac cions d’es pon so rit za ció i

pa tro ci ni es por tiu a la vos tra em pre sa? 

De man des ex te riors a l’em pre sa 23 %  (5)

De ci sions in ter nes d’un exe cu tiu de l’em pre sa 9 %  (2)

De ci sions in ter nes d’un equip de l’em pre sa 55 % (12)

No sap/No contesta 13 %  (3)

100 % (22)

n TAULA 9.
Ori gen i mo ti va ció de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció espor -
tiva.

En l’àmbit es por tiu, la vos tra em pre sa es pon so rit za i pa tro ci na... (di ver ses 

res pos tes pos si bles) 

69 % (18)

Com pe ti cions es por ti ves de ti pus in for mal 19 %  (5)

Cam pan yes d’es port per a tot hom 12 %  (3)

100 % (26)

n TAULA 10.
Àmbits es pe cí fics de de sen vo lu pa ment de les ac cions de pa tro ci ni i es pon -
so rit za ció es por ti va.

Esde ve ni ments de com pe ti ció ofi cial o de ti pus pro fes sio nal



Es con fir ma que l’as so cia ció co mer cial es port-em pre sa en la

seva ves sant pro fes sio nal i de com pe ti ció és l’àmbit per ex -

cel·lència, en és ser el que per tra di ció i cul tu ra més in te res sa al

ciu tadà i, per això, a les em pre ses. 

Mal grat això, cada ve ga da són més les em pre ses que bus quen

àmbits al ter na tius, amb com pe ti cions de ti pus més in for mal, i

nor mal ment amb carà cter pun tual, per rea lit zar les se ves ac cions, 

una tendència cla ra ment pa le sa en paï sos del nos tre en torn. 

Igual ment és d’es pe rar que amb vis ta al fu tur, el su port a les

cam pan yes d’es port per a tot hom pu gui ser un àmbit que atre gui 

cada ve ga da un nom bre d’em pre ses més gran. 

Tan sols un 14 % de la mos tra de cla ra rea lit zar ac cions de pa tro -

ci ni i es pon so rit za ció en l’àmbit ex clu si va ment es por tiu, men tre

que un 82 % ho fa si mult ània ment o al ter na aquest pa tro ci ni

amb ac cions si mi lars en al tres camps. Pre sa la de ci sió de bus -

car, mit jan çant el pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va, al ter na -

ti ves de co mu ni ca ció, la ma jo ria d’em pre ses pre fe rei xen di ver si -

fi car les se ves ac cions i rea lit zar ac cions d’a quest ti pus en al tres

camps, per ob te nir un ren di ment més alt en la seva po lí ti ca de

pa tro ci ni i es pon so rit za ció. 

Aquest per cen tat ge con fir ma un dels pre cep tes bàsics per a l’ús

d’a ques ta tècni ca, per què aques ta mena d’ac cions han d’in te -

grar-se en un mix de co mu ni ca ció, de ma ne ra ben coor di na da,

per ser efec ti va, i tam bé pot ser re pre sen ta tiu tant dels ris cos

com de l’im pac te as so ciats a un sol àmbit. (Tau la 11)

El Pa tro ci ni Cul tu ral o Me ce nat ge sem bla ser l’al ter na ti va més

uti lit za da da vant del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va, se -

guit de les Cau ses Hu ma nità ries i So cials. (Tau la 12)

La tau la de per cen tat ges ve a re pre sen tar una pro gres si va di ver -

si fi ca ció del pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció, tendència de mos tra da

en paï sos amb més tra di ció en aques ta pràcti ca. 

La di men sió geogr àfi ca de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za -

ció es por ti va es re par teix equi ta ti va ment a ni vell in ter na cio nal,

na cio nal, i re gio nal o lo cal. En prin ci pi, sem bla lògic pen sar que

són les grans em pre ses i les mul ti na cio nals les que ac ce dei xin al

pri mer ni vell, i que da rien re ser va des per a les em pre ses d’àmbit

na cio nal i re gio nal o lo cal el seu equi va lent geogr àfic. (Tau la 13)

Din tre d’a quest grup d’em pre ses, les de mida pe ti ta i mit ja na han

de ser les que rea lit zen les ac cions a ni vell re gio nal o lo cal, en ca ra

que cal no obli dar que el pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va fun -

cio na molt bé com a es tratè gia de pe ne tra ció en nous mer cats, i

això pot ser una ne ces si tat tant de grans em pre ses com de pe ti tes. 

Conducta en les accions de patrocini 
i esponsorització esportiva 

Gai re bé la to ta li tat de les em pre ses dis po sen d’u na es truc tu ra

es pe cí fi ca per con duir les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció

es por ti va. Això és in di ca tiu de la con so li da ció en l’ús d’a ques ta

tècni ca, en im plan tar en el dis seny de l’or ga nit za ció un de par ta -

ment o sec ció i/o en ca rri lar re cur sos dis po ni bles d’u ni tats ja

crea des, per pla ni fi car, or ga nit zar i con tro lar el de sen vo lu pa -

ment d’a ques tes ac cions. (Tau la 14)
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A ban da de l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu, la vos tra em pre sa

rea lit za ac cions d’a quest ti pus en al tres camps? 

Sí 82 % (18)

No 14 %  (3)

No sap/No con tes ta 4 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 11.
Alter na ti ves a l’es pon so rit za ció i el pa tro ci ni es por tiu.

En cas afir ma tiu, di gueu-me, si us plau, en quins (di ver ses res pos tes pos -

si bles) 

Cultura 38 % (17)

Cau ses hu ma nità ries i so cials 20 %  (9)

Patrimoni 4 %  (2)

Cièn cies i tècni ques 9 %  (4)

Edu ca ció i for ma ció 15 %  (7)

Me di am bient 14 %  (6)

100 % (45)

n TAULA 12.
Àmbits al ter na tius de pa tro ci ni i es pon so rit za ció.

Les ac cions d’es pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu que rea lit za la vos tra

em pre sa, te nen una di men sió... (di ver ses res pos tes pos si bles)

Internacional 34 % (12)

Nacional 34 % (12)

Re gio nal o local 32 % (11)

100 % (35)

n TAULA 13.
Di men sió geogr àfi ca de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por -
ti va.

Dis po sa la vos tra em pre sa d’u na es truc tu ra es pe cí fi ca per con duir les

ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va? 

Sí 82 % (18)

No 18 %  (4)

100 % (22)

n TAULA 14.
Estruc tu ra es pe ci fi ca de ges tió de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció
es por ti va.



Tan sols un 18 % no dis po sa d’a ques ta

es truc tu ra, bé si gui per què s’han ins -

tal·lat en aquest camp re cent ment o per -

què en ca rre guen els ser veis a in ter me dia -

ris i pro fes sio nals. En co rres pondència

amb aquest fet, i con fir mant els re sul tats

de l’í tem an te rior, no més un 18 % re co rre 

de ma ne ra molt re gu lar a pres ta ta ris ex -

terns per pro jec tar i con duir les ac cions

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

(Tau la 15) 

La tau la de per cen tat ges in di ca que

aquest ti pus d’em pre ses pre fe rei xen de -

sen vo lu par una es truc tu ra pròpia per con -

duir aquest ti pus d’ac cions, que no pas

re có rrer a in ter me dia ris, per què aquests

ser veis els uti lit zen ra res ve ga des o mai.

En el cas que re co rrin a pres ta ta ris, la

ma jor part d’em pre ses s’a dre cen a les

Agències es pe cia lit za des en Pa tro ci ni i

Espon so rit za ció. Altres s’a dre cen, com

a se go na al ter na ti va, a les Agències de

Pu bli ci tat i no n’hi ha cap que s’a dre ci

a Agències de Re la cions de Prem sa.

(Taula 16)

D’en tre les po ques em pre ses d’a ques tes

ca rac te rís ti ques que sol·li ci ten ser veis

ex terns, les pres ta cions o ser veis que

més con trac ten les em pre ses amb Agèn -

cies es pe cia lit za des i in ter me dia ris, per

tal de pro jec tar i rea lit zar ac cions de

 patrocini i es pon so rit za ció es por ti va, es

tro ben re la cio nats amb l’or ga nit za ció de

l’es de ve ni ment i l’es tu di de l’e ficà cia

de les ac cions. Tret de ra res ex cep cions,

a la ma jo ria d’em pre ses no hi ha nin gú

que tin gui prou co nei xe ment i ex pe rièn -

cia en l’or ga nit za ció d’es de ve ni ments

 esportius. Se guint aques ta lògi ca, amb

la pròpia es truc tu ra de l’em pre sa es fa

di fícil d’a fron tar els ne ces sa ris es tu dis

 d’eficàcia de les ac cions, i en con se -

qüèn cia, per fer-ho tam bé re co rren, en

ge ne ral, a pres ta ta ris per rea lit zar-los.

(Tau la 17)

Posada en funcionament
de les accions de patrocini
i esponsorització esportiva

La fór mu la més uti lit za da per l’em pre sa

per par ti ci par en ac cions de pa tro ci ni i es -

pon so rit za ció es por ti va és com a par ti ci -
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La vos tra em pre sa, uti lit za so cie tats ex te riors o in ter me dià ries per a la rea lit za ció de pro jec tes i ac cions

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va...

De ma ne ra molt re gu lar 18 %  (4)

Algu nes ve ga des 14 %  (3)

Ra res ve ga des 45 % (10)

Mai 23 %  (5)

100 % (22)

n TAULA 15.
Re curs a pres ta ta ris o in ter me dia ris per a la ges tió de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció
 esportiva.

En el cas que la vos tra em pre sa re co rri a in ter me dia ris per rea lit zar ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za -

ció es por ti va, a quin ti pus de pres ta ta ri s’a dre ça? (di ver ses res pos tes pos si bles)

Agències de pu bli ci tat 21 %  (4)

Agències de re la cions pú bli ques 11 %  (2)

Agències de re la cions de prem sa 

Agen cies es pe cia lit za des en es pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu 58 % (11)

Agències de pro mo ció 10 %  (2)

100 % (19)

n TAULA 16.
Pres ta ta ris a qui es re co rre.

Qui na és la na tu ra le sa de les pres ta cions en ca rre ga des per la vos tra em pre sa als in ter me dia ris quan

rea lit za...? (di ver ses res pos tes pos si bles) 

Orga nit za ció de l’es de ve ni ment 45 % (13)

Re la cions de prem sa 7 %  (2)

Con sul to ria i es tratè gia 14 %  (4)

Inves ti ga ció d’al ter na ti ves 3 %  (1)

Estu dis d’e ficà cia de l’ac ció 31 %  (9)

100 % (29)

n TAULA 17.
Na tu ra le sa de les pres ta cions en ca rre ga des.

De qui na ma ne ra in ter vé prin ci pal ment la vos tra em pre sa en les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció

es por ti va? 

Com a or ga nit za dor 5 %  (1)

Com a coor ga nit za dor 18 %  (4)

Com a par ti ci pant o col·la bo ra dor ex tern 36 %  (8)

Qual se vol d’a ques tes in dis tin ta ment 27 %  (6)

No sap/No con tes ta 14 %  (3)

100 % (22)

n TAULA 18.
Mo da li tats d’in ter ven ció en les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.



pant o col·la bo ra dor ex tern. Altres fór mu -

les menys uti lit za des són les d’or ga nit za -

dor i coor ga nit za dor, en ca ra que se gons

la tau la no sem bla que si guin ex clu si ves

les unes amb les al tres, sinó més aviat al -

ter na ti ves en la for ma d’in ter ven ció, de -

pe nent pro ba ble ment del ti pus d’es de ve -

ni ment. (Tau la 18)

L’a jut fi nan cer és la fór mu la ha bi tual de

su port a les ne go cia cions de pro jec tes

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va,

en ca ra que tam bé és co rrent l’a por ta ció

en for ma de béns i pres ta ció de ser veis

per a la rea lit za ció de l’es de ve ni ment.

(Tau la 19)

La ma jor part de les em pre ses fi xen les

se ves es ti pu la cions mit jan çant un con -

trac te es crit i gai re bé mai no uti lit zen fór -

mu les ver bals per con cer tar-les. D’uns

anys ençà, aquest és un símp to ma clar de 

la pro fes sio na lit za ció en l’ús d’a ques ta

tècni ca, en re gir-se tant el pa tro ci na dor

com el pa tro ci nat per un con trac te vin cu -

lant per a to tes dues parts. Aques ta sem -

bla ser la mi llor so lu ció per de li mi tar les

res pon sa bi li tats en tre les parts i evi tar així

sor pre ses de sa gra da bles o in com pli ments.

(Tau la 20)

Seguiment 
i avaluació de les 
accions de patrocini 
i esponsorització 
esportiva

Com sem bla lògic pen sar, gai re bé la to -

ta li tat de les em pre ses rea lit zen el se -

gui ment i ava lua ció de les ac cions de

pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

Això és re flex de la in te gra ció d’a quest

ti pus d’ac cions en el dis seny del pla de

co mu ni ca ció i, per coherè ncia, de la ne -

ces si tat de con èi xer els re sul tats de les

in ver sions rea lit za des per aquest con -

cep te. Tot i ser aques ta la qües tió més

im por tant, tam bé n’hi ha d’al tres: de -

tec tar els punts més im por tants en la

pla ni fi ca ció i ex plo ta ció de l’es de ve ni -

ment amb vis ta a ma xi mit zar-ne els re -

sul tats. (Tau la 21)

Pel que fa a la for ma de por tar a ter me el

se gui ment i ava lua ció de les ac cions de

pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va, les

op cions són for ça va ria des a la vis ta de la

dis tri bu ció per cen tual. En prin ci pi, les

dues més uti lit za des són els Dos siers de

Prem sa i l’anà li si de re sul tats en mit jans

(nom bre de fal ques, nom bre de ci tes,

apa ri cions en TV, etc.). (Tau la 22)

Altres fór mu les són els es tu dis de No to -

rie tat i Imat ge, més pro pis de les cam -

pan yes de pu bli ci tat, però de gran va lor

nor ma tiu i me to dolò gic a efec tes d’anà li si 

de re sul tats. 

apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (64-75)

direcció i gestió esportiva

71

So ta qui na for ma apor ta la vos tra em pre sa el su port als pa tro ci nats?  (di ver ses res pos tes pos si bles)

Ajut fi nan cer 44 % (18)

Ajut en for ma de béns o pres ta ció de ser veis 37 % (15)

Ajut en la con cep ció de l’es de ve ni ment 15 %  (6)

Aju da en per so nal 4 %  (2)

100 % (41)

n TAULA 19.
Apor ta ció de l’em pre sa en ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

La vos tra em pre sa, com es ta bleix amb els seus pa tro ci nats les con tra pres ta cions? 

Mit jan çant con trac te es crit 77 % (17)

Acord ver bal o tàcit 5 %  (1)

L’u na o l’al tra, se gons el pro jec te 18 %  (4)

100 % (22)

n TAULA 20.
Esti pu la ció de les con tra pres ta cions en ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.

La vos tra em pre sa, rea lit za un se gui ment de les ac cions

de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va? 

Sí 95 % (21)

No 5 %  (1)

100 % (22)

n TAULA 21.
Con duc ta en el se gui ment i ava lua ció de les
ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció espor -
tiva.

Qui nes són les prin ci pals fór mu les de se gui ment i ava lua ció de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit -

za ció es por ti va? (di ver ses res pos tes pos si bles) 

Dos siers de prem sa (prem sa es cri ta) 28 % (15)

Anàli si de re sul tats en mit jans (ràdio, prem sa i TV) 28 % (15)

Estu di ge ne ral de no to rie tat i imat ge 24 % (13)

Estu di es pe cí fic i par ti cu lar lli gat a l’ac ció 20 % (11)

100 % (54)

n TAULA 22.
Fór mu les de se gui ment i ava lua ció de les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va.



Els més so fis ti cats rea lit zen un es tu di

es pe cí fic de l’ac ció, dis sen yat pels res -

pon sa bles de les ma tei xes em pre ses o

en ca rre gat, com hem vist, a pres ta ta ris

o in ter me dia ris. 

Inversions realitzades 
en accions de patrocini 
i esponsorització 
esportiva 

En ge ne ral, l’o pi nió ma jo rità ria dels en -

ques tats és que els pres su pos tos per a

l’any 2003 se ran una mica su pe riors.

A la vis ta de la res ta de per cen tat ges

no sem bla que pu guem con clou re que

això si gui un bon pre sa gi, atès que un

27 % opi na que els pres su pos tos se ran

més pe tits i un 23 % que se ran iguals.

(Tau la 23)

Dues de cada tres em pre ses afir men te -

nir un pres su post es pe cí fic anual per de -

sen vo lu par ac cions de pa tro ci ni i es pon -

so rit za ció es por ti va, i això és in di ca tiu de 

la con si de ra ció que té aques ta par ti da

din tre del ca pí tol de des pe ses de co mu -

ni ca ció. Altres fór mu les tam bé uti lit za -

des són el pres su post ex cep cio nal i de

trans ferè ncia. 

Conclusions

Un cop ana lit za da la dis tri bu ció per cen -

tual de les em pre ses, es re la cio nen a con -

ti nua ció les con clu sions més re lle vants

d’a quest es tu di. 

Exis teix con sens a l’ho ra de con ce bre el

pa tro ci ni i l’es pon so rit za ció es por ti va com

una tècni ca de co mu ni ca ció. 

En aques ta tendència ge ne ral de re cer ca

d’al ter na ti ves de co mu ni ca ció, es de mos -

tra que aquest seg ment de grans em pre -

ses està es truc tu rat i con so li dat en re la ció 

amb la seva par ti ci pa ció en ac cions de

pa tro ci ni i es pon so rit za ció d’es de ve ni -

ments es por tius. 

Din tre d’a quest seg ment, es pot cons ta tar 

l’e xistència de dos grups d’ac tors a la vis -

ta dels re sul tats que apor ta l’en ques ta. 

D’u na ban da, hi ha les em pre ses de mida

més gran i més vo lum de ne go ci que, a

part de ser les pri me res a uti lit zar aques ta 

tècni ca, res po nen a un per fil que reu neix

unes con di cions, ca pa ci tat i ne ces si tats

de co mu ni ca ció de ter mi na des; per això

han rea lit zat, rea lit zen i con ti nua ran de -

sen vo lu pant, ac cions de pa tro ci ni i es -

pon so rit za ció es por ti va. 

D’al tra ban da, em pre ses de mida més

pe ti ta i me nor vo lum de ne go ci, que han

ac ce dit a aques ta mena d’ac cions una

mica més tard, co men cen a ob ser var,

per l’ex pe rièn cia que han ad qui rit en

aquest pe río de de temps, amb una cer ta

cau te la, les se ves in ver sions en aques ta

matè ria. 

S’ob ser va una re la ció en tre ofe ri dors de

pro jec tes i em pre ses de man dants ben es -

truc tu ra da. Si abans eren les fe de ra cions, 

clubs i d’al tres or ga nis mes es por tius els

que de ma na ven a les em pre ses el su port

per a la rea lit za ció dels es de ve ni ments,

avui en dia aques tes man te nen una ac ti -

tud ac ti va a l’ho ra de bus car tam bé pro -

jec tes al mer cat. Això pot ser un re flex de

la ne ces si tat de con fi gu rar pro jec tes que

com plei xin unes de ter mi na des con di -

cions adap ta des a les ne ces si tats par ti cu -

lars de l’em pre sa. 

Com era d’es pe rar, es pre sen ten in di cis

clars de la pro fes sio na lit za ció en l’ús

 d’aquesta tècni ca, com ara el fet que les

em pre ses dis po sin d’es truc tu res es pe cí fi -

ques per con duir les ac cions de pa tro ci ni i 

es pon so rit za ció es por ti va. L’exis tència

d’e quips de tre ball que de ci dei xin so bre

els as pec tes im por tants per al de sen vo lu -

pa ment de les ac cions, la do ta ció es pe cí -

fi ca per man te nir les ac ti vi tats de pa tro ci -

ni i es pon so rit za ció, i la con fir ma ció d’es -

tu dis so bre el se gui ment i l’a va lua ció de

re sul tats, són qües tions ana lit za des en

aquest es tu di que con fir men aques ta pro -

fes sio na lit za ció. 

És d’es pe rar que amb l’ex pe rièn cia acu -

mu la da i amb la pro fes sio na lit za ció en

l’ús d’a ques ta tècni ca, el mer cat ten dei xi

a es ta bi lit zar-se o a créi xer a uns ni vells

si mi lars als del pre sent o una mica in -

feriors. 

Es cons ta ta que el pa tro ci ni es por tiu i cul -

tu ral són els àmbits es pe cí fics on es do -

nen la ma jor part d’ac cions de pa tro ci ni i

es pon so rit za ció, en ca ra que la tendència

ma ni fes ta és cap a una di ver si fi ca ció, da -

vant la qual con vé es tar ex pec tants amb

vis ta a de sen vo lu par les es tratè gies cor -

responents. La po lí ti ca sub ja cent de pa -

tro ci ni i es pon so rit za ció en la ma jor part

d’em pre ses és fer si mult ània ment i/o al -

ter nar ac cions en el camp es por tiu i en la

res ta dels camps. 

Enca ra que l’es port pro fes sio nal i de

com pe ti ció és tra di cio nal ment el camp

es co llit ma jor ment per de sen vo lu par les 

ac cions, és d’es pe rar que en un fu tur

pro per el mer cat ten dei xi a di ver si fi -

car-se cap a es de ve ni ments de carà cter

més in for mal i sin gu lar i d’es port per a

tot hom. 

Sem bla que les em pre ses te nen ca pa ci -

tat per pro jec tar i de sen vo lu par les ac -

cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es -

por ti va sen se ne ces si tat de re có rrer a

pres ta ta ris. Enca ra que això és així, es

cons ta ta que, pel que fa a l’or ga nit za ció

de l’es de ve ni ment i els es tu dis d’a va -

lua ció i se gui ment de les ac cions, una

pe ti ta part d’em pre ses mos tren una cer -

ta dis po si ció per con trac tar interme -

diaris ex terns, prin ci pal ment Agències

 especialitzades en pa tro ci ni i es pon so -

rit za ció. 

La mo da li tat d’in ter ven ció més des ta ca da 

en pro jec tes de pa tro ci ni i es pon so rit za -

ció es por ti va és la de col·la bo ra dor o par -

ti ci pant ex tern, una fór mu la que no com -

pro met l’em pre sa amb els re sul tats de les 

com pe ti cions es por ti ves, però que per -

met una ex plo ta ció de l’es de ve ni ment en

lí nia amb les se ves ne ces si tats de co mu -

ni ca ció. 
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Se gons la vos tra opi nió, aquest any el pres su post de

des pe ses en pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por ti va per a

l’any 2003 serà...

Més gran 36 %  (8)

Igual 23 %  (5)

Més pe tit 27 %  (6)

No sap/No con tes ta 14 %  (3)

100 % (22)

n TAULA 23.
Pre vi sió d’e vo lu ció dels pres su pos tos per a
ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció es por -
ti va.



Es cons ta ta la tran si ció d’u na èpo ca on la

de ci sió de pa tro ci nar res po nia al de sig

per so nal d’un o de di ver sos exe cu tius de

l’em pre sa sen se en trar a fons en con si de -

ra cions so bre ob jec tius i re sul tats es pe -

rats, a una al tra on és l’e quip el que es tu -

dia la pla ni fi ca ció, or ga nit za ció i con trol

per al de sen vo lu pa ment de les ac cions

d’u na ma ne ra més coor di na da (con duc ta

es tratè gi ca). 

Ens tro bem en un mo ment d’u na cer ta in -

cer te sa pel que fa a la tendència amb vis -

ta al fu tur d’a ques ta tècni ca, en es pe ra de 

cons ta tar el rumb de la con jun tu ra in ter -

na cio nal i dels in di ca dors ma croe conò -

mics, així com la ren di bi li tat d’a ques ta

mena d’o pe ra cions. 

La si tua ció en re la ció amb el se gui ment i

ava lua ció de les ac cions, pot ser de mos -

tra ti va de la con so li da ció en l’ús d’a ques -

ta tècni ca per les grans em pre ses i és un

re flex fi del de la coherè ncia en tre la con -

cep ció i l’o pe ra ti va es pe cí fi ca en el dis -

seny i l’anà li si pos te rior d’a ques ta mena

d’ac cions. 

Es pas sa d’u na eta pa d’ex plo ta ció a una

al tra d’ex plo ta ció ra cio nal; en aques ta

con jun tu ra, el se gui ment i ava lua ció de

les ac cions de pa tro ci ni i es pon so rit za ció

es por ti va és un ele ment im pres cin di ble

per tal de te nir ele ments de ju di ci i cri te ris 

a l’ho ra de ma te ria lit zar de ter mi na des in -

ver sions en aquest ca pí tol, i ava luar-ne la

ren di bi li tat tant en ter mes co mer cials

com ins ti tu cio nals. 

En pe río des d’u na cer ta re ces sió, com

l’ac tual, on cal re ta llar des pe ses d’u na

ma ne ra ra cio nal, i a part de l’ex pe rièn cia

acu mu la da que han ob tin gut les em pre -

ses en rea lit zar ac cions d’a quest ti pus,

ens tro bem en un mo ment d’es pe ra amb

vis ta al fu tur. 

Les con clu sions pre sen ta des per me ten,

en base a la mos tra que ha con tes tat el

qües tio na ri, pro po sar aques tes res pos tes

com a ge ne ra lit za bles per al con junt

de grans em pre ses, per què aques tes re -

pre sen ten el 20 % d’em pre ses que ope -

ren en aquest mitjà, i que te nen més de

dos-cents cin quan ta tre ba lla dors. 

Per in ten tar de do nar la ma jor con -

sistència al dis seny de la in ves ti ga ció, ha

sem blat acon se lla ble rea lit zar una re cer -

ca orien ta da per un per fil de gran em pre -

sa, per què, com de mos tren les da des

ofer tes per di fe rents au tors i ins ti tu cions,

sem bla ser la que en prin ci pi mi llors con -

di cions i més es ta bi li tat pre sen ta en l’ús

d’a ques ta tècni ca de co mu ni ca ció. En

base a aques tes con di cions, en aquest

as pec te po dem dir que es po den in ter pre -

tar els re sul tats amb un carà cter ge ne ra -

lit za ble per a la res ta de la mos tra de

grans em pre ses. 

Atès el ti pus i ca rac te rís ti ques de la mos -

tra que ha con tes tat el qües tio na ri, tant

per nom bre d’u ni tats com per la seva lo -

ca lit za ció i dis tri bu ció per sec tors, això

per met de pro po sar aques ta ge ne ra lit za -

ció a la mos tra de grans em pre ses que

rea lit zen o han rea lit zat ac cions de pa -

tro ci ni i es pon so rit za ció en l’àmbit es -

por tiu. 

Cal as sen ya lar el carà cter des crip tiu d’a -

ques ta in ves ti ga ció, un fet que no per met

d’en trar a con fir mar cap hipò te si de tre -

ball o in ferè ncia ex pli ca ti va. En lí nia amb

els plan te ja ments ini cials de la in ves ti ga -

ció, això ha gués es tat di fí cil d’a con se guir

sen se te nir abans el re fe rent opor tú per

pro po sar hipò te sis o supò sits més o

menys en cer tats i en lí nia amb un con text 

marc que s’o fe reix amb aques ta in ves ti -

ga ció. 

Es po den, doncs, in ter pre tar els re sul tats

i la ma tei xa in ves ti ga ció com un acos ta -

ment se riós i pro fund al món del pa tro ci ni 

i l’es pon so rit za ció es por ti va al nos tre

país. Els re sul tats de la in ves ti ga ció po -

den ofe rir un marc de tre ball per a fu tu res

in ves ti ga cions, que pu guin ofe rir-nos da -

des més con sis tents per in di car di men -

sions i fer ope ra ti ves pos si bles va ria bles

en vis ta a d’al tres es tu dis. 

Per la gran quan ti tat d’ac cions de pa tro ci -

ni i es pon so rit za ció que es rea lit zen en el

te rreny es por tiu i per la gran ac tua li tat del 

tema, aques tes cir cumstàncies po den

pro pi ciar fu tu res in ves ti ga cions i am pliar

el camp d’ob ser va ció d’un fe no men ja

prou arre lat en el nos tre país. 

Per què aquest in tent si gui fruc tí fer

caldrà una col·la bo ra ció es tre ta en tre els 

pro fes sio nals del món de l’em pre sa que

di ri gei xen i ges tio nen el de sen vo lu pa -

ment d’a ques tes ac cions, i els pro fes sio -

nals i in ves ti ga dors que, amb ca pa ci tat

in ves ti ga do ra, es ti guin dis po sats a de di -

car-se a l’es tu di a fons del tema. 
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ANNEX. Composició de la mostra

Nom bre d’em pleats

1. Menys de 300 32 %  (7)

2. De 300 a 799 9 %  (2)

3. De 800 a 1.399 18 %  (4)

4. De 1.400 a 3.999

5. De 4.000 a 9.999 14 %  (3)

6. Més de 10.000 27 %  (6)

100 % (22)

2. Re par ti ment de la mos tra per nom bre d’em pleats a l’em pre sa

Vo lum de ne go ci (en mi lions d’eu ros) 

Menys de 24 5 %  (1)

De 24 a menys de 84 23 %  (5)

De 84 a menys de 144 5 %  (1)

De 144 a menys de 234 23 %  (5)

De 234 a menys de 480 9 %  (2)

De 480 a menys de 1.200

Més de 1.200 35 %  (8)

100 % (22)

1. Re par ti ment de la mos tra se gons vo lum de ne go ci de cla rat

Àmbits d’es pon so rit za ció i pa tro ci ni es por tiu 

 1. Pa tro ci ni olím pic 18 %  (4)

 2. Pa tro ci ni ADO 18 %  (4)

 3. Altres pa tro ci nis 64 % (14)

100 % (22)

4. Re par ti ment de la mos tra per àmbits d’es pon so rit za ció i pa tro ci ni
esportiu

Càrrec del res pon sa ble que ha con tes tat el qües tio na ri

1. Di rec tor ge ne ral 5 %  (1)

2. Di rec tor de màrque ting 32 %  (7)

3. Di rec tor de pu bli ci tat 18 %  (4)

4. Di rec tor de co mu ni ca ció 5 %  (1)

5. Di rec tor de pa tro ci ni i es pon so rit za ció 27 %  (6)

6. Di rec tor de re la cions pú bli ques 13 %  (3)

100 % (22)

5. Re par ti ment de la mos tra per càrrecs de les per so nes que han con -
tes tat el qües tio na ri

Sec tors

 1. Acti vi tats di ver ses 5 %  (1)

 2. Bancs 18 %  (4)

 3. Be gu des 27 %  (6)

 4. Indús tria del vehi cle 14 %  (3)

 5. Grans ma gat zems 5 %  (1)

 6. Pe tro li 5 %  (1)

 7. Pro duc tes lac tis  5 %  (1)

 8. Asse gu ran ces 5 %  (1)

 9. Trans ports 5 %  (1)

10. Altres 11 %  (3)

100 % (22)

3. Re par ti ment de la mos tra per sec tors

Fit xa tècni ca de l’en ques ta 

§ Po bla ció de l’en ques ta: 95 em pre ses.

§ Tra me sa de qües tio na ris: 22 i 29 d’a bril de 2002

§ Ani ma ció i se gui ment de l’en ques ta: con tac tes pe riò -

dics per so nals, pos tals i te lefò nics du rant els me sos de

maig, juny i ju liol.

§ Re co pi la ció i trac ta ment dels qües tio na ris: se tem bre.

Fa cul tat d’Econò mi ques de Valè ncia. Systat.

§ Mos tra de qües tio na ris con tes tats: 22 em pre ses. 

§ Taxa de res pos ta: 23 %.

Re la ció d’em pre ses 

que han con tes tat el qües tio na ri 

Kelme, Ba nes to, BBVA, Banco Santander Cen tral Hispano,

Caja Madrid, El Corte Inglés, DYC, Cervezas Cruz cam po ,

Cervezas San Miguel, Cervezas Mahou, Coca-Cola,

Pascual, Telefónica, Tabacalera, Repsol, Ford, Mercedes,

Alfa Romeo, Gonzales Byass, Ricoh, Seur, AGF Unión y El

Fénix.


