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No decorrer dos últimos anos, os patrocínios têm se 
consolidado na MAPFRE como técnica de marketing. 
Eles oferecem visibilidade, notoriedade, uma plataforma 
de relações públicas e de conteúdos de comunicação e, 
o que é mais importante, a possibilidade de transferir 
importantes valores e atributos para a marca, os quais 
são aproveitados na atividade publicitária. 

Neste 2022, com a atualização do “Manual Corporativo 
de Patrocínio”, desejamos simplificar seu conteúdo, 
reforçar nossa estratégia e atualizar as normas a seguir 
para sua aprovação. 
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O patrocínio é um acordo de caráter comercial, pelo 
qual duas partes (patrocinador e patrocinado) geram 
conteúdos que oferecem valor agregado e atendem às 
necessidades mútuas.

O objetivo destes acordos pode ser a geração de 
notoriedade de marca e valores de imagem, a atividade 
de negócio (investimentos locais de caráter comercial 
para a geração de apólices), ou as relações institucionais. 
Mas eles sempre devem respeitar o posicionamento da 
empresa em matéria de sustentabilidade, para gerar 
confiança e somar ao propósito corporativo “Cuidamos 
do que é importante para você”.
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3.1 DIRETRIZES GERAIS

A estratégia de patrocínio tenta fornecer orientações 
para guiar nossa atividade. Os patrocínios dizem muito 
de nossa marca, portanto, devem ser selecionados 
com muita atenção, explorados com intensidade 
e descartados com tato. 

As principais características que eles devem reunir são:

1. Coerência com nosso propósito e nossos valores.

2. Relevância para nossos públicos-alvo.

3. Objetivos claros, mensuráveis e alcançáveis antes  
de seu início.

4. Respeitar o processo de aprovação incluído  
neste manual 

5. Após a finalização, uma revisão dos objetivos 
propostos deve ser efetuada, além de uma análise e 
avaliação dos resultados alcançados.
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Além disso, como critérios gerais devemos exigir que:

1. Não gerem posições encontradas na sociedade nem 
podem ser relevantes exclusivamente para pequenos 
grupos da população.

2. Tenham um comportamento e histórico ético 
irrepreensível. Não pode existir histórico de, por 
exemplo, doping. Também não deve existir histórico 
nos doze meses anteriores com notícias negativas.

Em caso de não cumprir quaisquer destes critérios, a 
proposta será dificilmente contemplada como viável pela 
Área Corporativa, salvo que seja muito relevante por 
interesses comerciais.
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Para realizar as atividades vinculadas ao escopo deste 
manual, estabelece-se como princípio geral que todas as 
colaborações do Grupo MAPFRE, incluindo contribuições 
feitas para fins de interesse geral, doações e/ou 
eventos de excepcional interesse público, devem ser 
processados de acordo com o quadro regulamentar do 
Grupo, com especial atenção para as seguintes normas:

• Os Princípios Institucionais, Empresariais e 
Organizacionais

• Código de Ética e Conduta

• A Política Anticorrupção

Estes regulamentos, aplicáveis a todos os colaboradores 
e atividades do Grupo, definem e estabelecem os 
mecanismos que permitem identificar, controlar 
e minimizar os riscos relacionados com possíveis 
atividades criminosas ou fraudulentas (incluindo 
corrupção e suborno) vinculadas à aprovação de todos 
os tipos de patrocínio e/ou contribuição realizada.



3.2 TERRITÓRIOS AFINS A NOSSA MARCA

Uma das questões mais difíceis em patrocínio é 
encontrar o encaixe com a marca em âmbitos 
adequados para seu melhor desenvolvimento. A MAPFRE 
deve aparecer em ambientes que estejam de acordo 
com a imagem de marca que deseja projetar, porque 
é necessário definir os territórios de patrocínio que 
se encontram alinhados com nosso posicionamento 
estratégico como empresa.

Estes três territórios são: Confiança, Inovação e 
Sustentabilidade, com destaque para nossa marca 
social.

Confiança: todas as atuações orientadas a salientar 
a solvência, a solidez empresarial, a proximidade com 
os clientes, a transparência, ou o profissionalismo e o 
compromisso de seus funcionários. 

Inovação: aponta diretamente às novidades 
tecnológicas, de procedimentos e sua adaptação para ser 
mais ágeis, mais competitivos, mais eficientes e eficazes

Sustentabilidade: qualquer atividade que identifique 
a companhia como empresa preocupada pelo seu 
compromisso social, pelo respeito ao meio ambiente e 
pela luta contra a mudança climática. Salientando as 
ações comprometidas com a eficiência energética, o uso 
da energia renovável e a mobilidade sustentável. 

Outro dos territórios recomendáveis:

• são as competições dos esportes mais relevantes 
para nossos targets em cada mercado. Serão 
esportes que não representem nenhuma contradição 
com nossos valores e territórios.

• Podem também ser considerados 
eventos táticos relacionados com nosso 
posicionamento ou eventos derivados de 
nossa própria atividade seguradora com 
outras instituições que perseguem gerar 
capacidade de influência.

•  O resto das propostas estarão sujeitas a sua 
capacidade de geração de negócio ou influência no 
país/região/território que o propõe. 

• Estão excluídas as atividades com significação 
política e esportes ou eventos violentos (boxe, 
kickboxing, etc., que gerem, por sua natureza, danos 
físicos nos participantes, sejam humanos ou animais), 
que produzam posições encontradas (a favor ou 
contra), de risco extremo ou que tenham um histórico 
de comportamentos inapropriados. 

Os acordos de caráter individual com qualquer 
esportista ou celebridade são considerados, pelas 
especiais características deles, de competência comum 
ao departamento de Patrocínio Corporativo.
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3.3 VALORES

Coerência.

Os valores que devemos garantir como marca são os 
mesmos que assumimos como empresa:

Equipe Comprometida

Solvência Integridade Vocação de Serviço

Inovação para a Liderança

A adaptação destes valores se materializa no propósito 
“Cuidamos do que é importante para você”, com o 
objetivo de nos posicionar no mercado de forma clara e 
diferenciada.

Na MAPFRE, como linha geral (com exceção de Fernando 
Alonso), prioriza-se o patrocínio do esporte acima do 
esportista. Neste ponto, devemos lembrar que nos casos 
em que o objetivo principal do patrocínio obedeça a uma 
função social ou solidária, estes devem ser tratados a 
partir da perspectiva da atividade fundacional.

Relevância

A relevância é a qualidade de ser destacado (importante, 
excelente ou distinguido). É a capacidade para gerar 
interesse, em nossos públicos-alvo, através dos meios de 
comunicação e/ou dos meios digitais. 

Quando realizamos um patrocínio, nossa marca se associa 
a um patrocinado com valores determinados e, em função 
de sua afinidade e relevância, divulgaremos essa imagem 
associada à nossa marca através da publicidade

• A visibilidade e a lembrança da marca. 
Em um patrocínio ou em sua ativação através da 
publicidade, devemos conseguir gerar lembrança 
entre o público para o qual é relevante. Conseguir a 
maior, melhor e mais oportuna visibilidade é condição 
necessária para obter relevância. 

• A afinidade com nosso target. 
Quando procuramos um determinado target, 
tentaremos conhecer a afinidade dele com o patrocínio 
proposto e sua ativação publicitária.  
As audiências também podem nos oferecer um perfil de 
público objetivo que pode ser muito útil para a tomada 
de decisões e a determinação da relevância. 
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Qualquer patrocínio que seja realizado na MAPFRE, apto 
para ativar em quaisquer das seguintes alavancas:

• Notoriedade de marca: exposição não paga em 
meios de comunicação convencionais ou digitais

• Imagem: valores próprios da propriedade de 
patrocínio que desejamos sejam reconhecidos na 
MAPFRE

• RP: direitos associados à propriedade de patrocínio, 
que sejam destacados para reforçar ou incrementar 
a atividade comercial ou institucional

• Conteúdo de comunicação: todo aquele conteúdo 
que seja gerado e que permita, através do patrocínio, 
nosso posicionamento de determinada maneira 
perante os diferentes stakeholders.

• Operações: toda atividade de negócio que nos 
permita a geração de apólices.

04 ATIVAÇÃO OU  
  APROVEITAMENTO  
  DO PATROCÍNIO
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Em função dos objetivos selecionados, mediremos os 
resultados. No caso da Notoriedade de Marca, será 
efetuada com a medição do ROI (return on investment), 
ou no resto dos casos com o cálculo do ROO (return 
on objectives) em função da abordagem inicial e dos 
objetivos estabelecidos.



Procedimento

O ponto de partida na hora de aprovar um patrocínio 
será sempre a validação por parte da Diretoria de Marca 
e Reputação Corporativa. 

Será efetuado mediante o envio do formulário 
distribuído para esse fim (anexo 1). 

Este requerimento é de cumprimento obrigatório 
para os países, áreas regionais, áreas territoriais ou 
unidades. Uma vez validada a proposta, as seguintes 
Normas de Aprovação são estabelecidas.

No caso específico das doações, por não serem 
patrocínios, fica estabelecido que para sua aprovação 
devem sempre ser apresentadas à Diretoria Executiva 
por meio da Secretaria Geral.

05 PROCEDIMENTO  
  DE APROVAÇÃO 
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Normas de aprovação

Há limites econômicos para aprovação de patrocínio que 
não podem ser superados. Isso é tanto para países como 
para unidades:

Os países poderão aprovar patrocínios até os seguintes 
montantes:

• Espanha: 100.000 euros
• Brasil: 300.000 reais
• EUA: 85.000 dólares
• Países Estratégicos: 50.000 euros
• Países challengers: 10.000 euros



No caso dos Negócios Globais (Assistência, Global Risks 
e Resseguro) o custo máximo do patrocínio que pode 
ser aprovado pela própria entidade, com informação à 
Diretoria Corporativa mencionada, é € 75.000. 

A partir destes números e até 1.000.000 de euros como 
valor de referência, a aprovação de qualquer patrocínio 
será competência do Comitê Executivo da MAPFRE 
S.A. e qualquer proposta cujo custo exceder 1.000.000 
euros contará obrigatoriamente com a autorização do 
Conselho de Administração ou da Comissão Delegada da 
MAPFRE S.A. 

Todas estas quantidades se entendem como quantias 
comprometidas considerando, portanto, para seu 
cálculo, o total das anuidades incluídas no acordo de 
patrocínio. Isto é, uma atividade de 15.000 euros anuais 
comprometida por três anos representa um custo de 
45.000 euros aos efeitos do limite autorizado. Aquelas 
cujo compromisso é referente a anuidades renováveis, 
serão propostas e aprovadas a cada ano segundo o 
procedimento.
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06 ACOMPANHAMENTO  
  E AVALIAÇÃO

Além do acompanhamento que deve ser efetuado 
para todo patrocínio, na sua finalização, é precisar 
realizar uma avaliação de resultados. Além disso, 
naqueles de caráter plurianual, serão realizadas 
avaliações anuais de maneira conjunta com a 
propriedade patrocinada, para poder tirar o máximo 
proveito em cada anuidade.

Sempre que possível e se a propriedade tiver uma 
estrutura desenhada para esse fim, realizaremos 
um balanço de patrocínio em que será avaliado o 
desenvolvimento da prestação dos direitos e ativos 
do contrato.

Após as conclusões da análise, um programa 
de ações de melhoria e uma proposta (se 
corresponder) de renovação de contrato com a 
propriedade serão desenhados.

Medição quantitativa 

O controle do investimento será rigoroso e seu 
retorno deve ser medido necessariamente em termos 
de exposição, visibilidade da marca ou resultados 
comerciais das campanhas realizadas. Para medir 
a visibilidade de marca é importante utilizar algum 
sistema de medição de presença na mídia realizado por 
terceiros.

Ainda que as metodologias tenham como base princípios 
similares, os números de ROI oferecidos por diferentes 
prestadores podem variar e sofrer importantes 
oscilações, podendo acontecer que não tenham lugar as 
condições para tornar comparável o investimento em 
patrocínio com o publicitário: ponderação de suportes 
e avaliação da presença de marca em preços reais de 
mercado. Na medida em que não sejam respeitadas 
estas premissas, teremos diferentes valores para a 
mesma medição.
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Tendo em conta estes fatores, é preciso escolher a 
metodologia de medição que ofereça resultados mais 
realistas e ajustados às condições de mercado. As 
medições de retorno dos patrocínios estarão baseadas 
em métricas/metodologias que, sobre a base de uma 
completa coleta de informações e de uma audimetria 
contrastada e confiável, permitam, como mencionado 
acima, realizar uma comparação do ROI em patrocínio 
com o investimento em publicidade convencional.



1. O patrocínio é um acordo de caráter comercial, 
pelo qual duas partes, patrocinador e patrocinado, 
geram conteúdos que oferecem valor e atendem às 
necessidades mútuas.  

2. É importante identificar os objetivos de cada 
patrocínio para poder classificá-lo como Corporativo, 
Institucional ou de Negócio. Isto não é abordado no 
manual

3. Deve ser coerente e relevante, respondendo ao nosso 
propósito (Cuidamos do que é importante para você) 
chegando ao público de interesse.

4. Os patrocínios a serem desenvolvidos são os 
resultantes da aplicação deste manual, a exceção dos 
patrocínios de negócio que são rentabilizados pelo 
caminho da atividade comercial.

07 DECÁLOGO

5. Os objetivos da empresa e sua necessidade de 
estar alinhada com o plano de comunicação do 
propósito devem ser prioritários: se um patrocínio 
ou sua ativação publicitária não ajudarem a 
consegui-los, não devem ser abordados.

6. A posição da marca será sólida do ponto de vista de 
comunicação: diferencial, sustentável no tempo e 
não replicável pela concorrência.

7. Notoriedade, imagem, RP, conteúdo de 
comunicação e operações são os cinco pilares de 
um patrocínio. 

8. É necessário que estes acordos sejam sempre 
informados à Diretoria Corporativa de Publicidade 
e Marca, e quando seu montante o tornar 
necessário, serão autorizados pelo Comitê 
Executivo/Comissão Delegada.

9. Com periodicidade será realizado um balanço do 
patrocínio para avaliar seu desenvolvimento na 
prestação dos direitos e ativos do contrato, ou 
uma avaliação do resultado das campanhas de 
publicidade.

10. O retorno do investimento de um patrocínio deve 
ser medido em termos de exposição ou visibilidade 
de marca ou volume de negócio gerado, para poder 
avaliar sua continuidade.

Este pode substituir o ponto 2 Cada entidade, país ou 
unidade de negócio é responsável por assegurar que 
todos seus patrocínios e sua ativação sejam realizados 
de acordo com este documento, para o qual, em caso de 
qualquer dúvida ou sugestão, a Área Corporativa está à 
disposição para resolvê-la ou incorporá-la neste Manual 
de Patrocínio Corporativo.
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Obrigado


