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RESUMO 
  
 Marketing Esportivo é a utilização do esporte como ferramenta de comunicação 
corporativa ou institucional, onde se faz uma aplicação dos princípios de marketing a 
qualquer produto da indústria do esporte. Esta é uma nova área de marketing que atua 
dentro da indústria do esporte, movimentando bilhões em todo o mundo. Aqui no Brasil os 
clubes de futebol já começaram a utilizar da estratégia do marketing esportivo, favorecendo 
assim a seu clube e seu principal atleta. Podemos ver claramente isso tomando como 
exemplo o Neymar, jogador do Santos, que hoje é o atleta com maior potencial de 
marketing no mundo. 
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INTRODUÇÃO 

 
Apesar de ter sua gênese ligada ao século XIX, o marketing esportivo só começou a 

tomar corpo a partir de 1921, quando a empresa norte-americana Hillerich & Bradsby (H & 
B) lançou um plano de marketing e assumiu a liderança na produção de tacos de beisebol. 
Desde então, o esporte ganhou um tratamento cada vez mais próximo de um negócio, e a 
ação do marketing esportivo é uma das principais explicações para isso. 

O presente artigo tem como objeto de estudo o marketing esportivo, enfatizando 
grandes nomes do futebol brasileiro, como o jogador do Santos, Neymar, uma das 
celebridades do esporte mais faladas na atualidade. O objetivo é evidenciar como funciona 
este mercado que envolve o esporte e que é capaz de movimentar mais de bilhões no mundo 
todo. Ainda segundo o site universidade do futebol, o marketing esportivo é a aplicação de 
estratégias do marketing tradicional na indústria do esporte. Logo, através do apelo 
utilizado do marketing esportivo é possível que empresas divulguem seus produtos ou 
                                                
1 Trabalho/artigo com o tema Marketing Esportivo 
2 Matriculada no sexto período em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda na 
UNICAP. Email: adlanirabelo@hotmail.com 
3 Matriculada no sexto período em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda na 
UNICAP. Email: daniellebarbachan@hotmail.com 
4 Matriculado no sexto período em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda na 
UNICAP. Email: fabriciopca@hotmail.com 
5 Orientador do trabalho; Mestre em comunicação; Coordenador do Curso de Publicidade e Propaganda. 
Email: duguay@unicap.br 



            
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXV	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Fortaleza,	  CE	  –	  3	  a	  7	  de	  setembro	  de	  2012	  

 

 2 

serviços, sua marca e, ao mesmo tempo, celebridades do esporte, como o Neymar, se 
promovam. 
 

Há uma grande oferta por parte dos empresários que patrocinam esportistas a fim de 
melhorar a imagem da marca e profissionais do esporte em busca de patrocínio, ou seja há 
uma troca de valores e interesses com o mesmo objetivo: promoção da empresa, marca, 
produto ou serviço, promoção através do marketing pessoal do esportista e obter lucro com 
esse mercado. 
 
MARKETING ESPORTIVO 
 

O futebol brasileiro vem mostrando claramente, que nessa década pode manter seus 
principais jogadores de futebol, através do marketing. Fazendo com que não só o clube 
passe a ser um empresa, como o próprio atleta. Hoje em dia para um clube é muito mais 
vantajoso estar com seu principal atleta do que comercializá-lo com outro clube. Esse 
marketing que faz com que mantenha os jogadores é o chamado marketing esportivo. 
Segundo Lula Vieira, publicitário e presidente de criação da V.&S.Comunicações, o 
marketing esportivo é uma ótima oportunidade de se tentar ganhar dinheiro, já que no Brasil 
não se tem muitos profissionais que saibam exercer com astúcia esta atividade, e que é um 
mercado que vem crescendo nas últimas décadas. Ele afirma ainda que as pessoas precisam 
ter uma visão mais abrangente e focar em ações mais eficazes. Não é porque o Marlboro  
vale mais de US$ 260 milhões em cigarros que necessariamente as toalhas Marlboro, as 
calcinhas Marlboro, etc, rendam o que vale a marca fazendo cigarros. E isso vale para todas 
as marcas.  
  J. Havilla, presidente da Traffic Marketing Esportivo, ex-jornalista,  trabalha para 
profissionalizar o futebol brasileiro, afirma que “apesar de contarmos com um futebol 
brasileiro altamente profissionalizado e que exerce grande paixão pelo seu público, ainda 
carece de determinado avanço nos setores de marketing, de comercialização como produto 
que é o futebol”.  
 Marketing esportivo não é simplesmente um gasto com patrocínio, nem uma 
aparição de um astro do esporte, nem apenas um evento esportivo, é muito mais complexo e 
dinâmico que tudo isso. É “a aplicação específica dos princípios e processos de marketing 
aos produtos esportivos e ao marketing de produtos não-esportivos por meio da associação 
com o esporte”. O marketing esportivo é a aplicação dos quatros Ps (preço, produto, 
promoção, e ponto-de-venda) de forma específica em um contexto esportivo, todo 
concebido para atender às necessidades dos clientes do esporte, sejam eles consumidores 
individuais, participantes de esportes ou jogadores, e investidores corporativos. “Patrocinar 
time de futebol não substitui propaganda. A Kalunga patrocinava o Corinthians, o segundo 
time mais amado do Brasil, a marca estava exposta nos uniformes, isso não significa que ela 
tenha agregado valor à marca. Ela não conseguiu melhorar o conhecimento da marca, como 
quase desmoralizaram o patrocínio cultural”. No patrocínio, a marca deve vir sempre 
associada a algo, seja um evento, um clube, um atleta, um artista, uma equipe ou até mesmo 
um acontecimento.  E vai ser através desta associação que ocorrerá o processo de agregação 
de valor à marca.  

O esporte tem várias das características de um serviço, como: intangibilidade – a 
maioria das experiências e dos encontros esportivos não é de natureza física e tangível; 
inseparabilidade – as experiências e os encontros esportivos são produzidos e consumidos 
simultânea; perecibilidade – não é possível manter um inventário dos eventos ou dos 
produtos esportivos, e, se os ingressos para um evento esportivo não forem vendidos, essa 
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receita futura estará perdida para sempre; e heterogeneidade – cada experiência ou encontro 
esportivo é único para cada cliente do serviço de esportes. Não podemos achar que o 
Marketing esportivo é uma solução para tudo e para todos. “Precisamos ter consciência de 
quando é bom, quando não é, quando é bom em parte e quando é bom como 
complementação de outras ações”. Um bom exemplo da influência do marketing é o caso 
da Xerox que patrocina a Vila Olímpica Mangueira que tira jovens da rua, do tráfico de 
drogas, dando oportunidades através do esporte. Mudando aquela visão de que sua vida 
maravilhosa tirada do tráfico, mulheres bonitas, roupas de marca, pode lhe trazer 
benefícios, e em contrapartida a isso o jovem consegue tudo isso através do esporte mas 
com uma vida saudável e correta.  
 Mas, antes de todas essas definições, há uma história por trás disso, a história de 
como tudo isso se formou, ou seja, a evolução do marketing esportivo. Podemos começar a 
relatar com os primeiros Jogos Olímpicos em 1896 foi, talvez, a forma inicial de marketing 
esportivo, pois foram financiados de forma privada por selos, venda de ingressos, medalhas 
e publicidade de programas. Inicialmente  a atividade do marketing esportivo era voltada 
para os principais eventos esportivos, como por exemplo as Olimpíadas, até o fim da 
década de 1960 e o começo da década de 1970. Nesse momento, as organizações esportivas 
começaram a observar e reconhecer que o marketing sendo uma das funções de negócios 
faria com que essas práticas fossem mais eficientes e tivessem mais sucesso. Para Vieira, o 
vôlei é um dos poucos esportes que sabem fazer este marketing funcionar, pois há uma 
maior responsabilidade em planejar, há um cuidado em revisar, refazer, testar, as coisas são 
feitas com mais rigor e profissionalismo. Exemplo disso podemos citar as olimpíadas de 
2004 que ocorreram no Rio em que o COI (Comitê Olímpico Internacional) se 
responsabilizou por organizar um evento de qualidade. 

As Olimpíadas de Los Angeles em 1984 deram o principal e grande impulso no 
marketing esportivo e por isso recebem o crédito pelo início da tendência do marketing 
esportivo mais formal – “transformando o atletismo em um negócio patrocinado e 
empregando conceitos de definição de preços, esforços de merchandising e mesmo 
modificações de produtos com base no mercado, com os uniformes dos atletas e a cobertura 
televisiva dos eventos determinados por sua negociabilidade em termos de atração de 
público espectador e de comparecimento”.  No entanto, essa foi a primeira Olimpíada a 
depender do dinheiro de iniciativa privada, contando principalmente dos patrocínios e a 
primeira também a ter lucros. Foi depois disso tudo que o esporte olímpico foi conhecido 
verdadeiramente por seu valor comercial. O chamado marketing esportivos é exatamente o 
uso do esporte nos esforços do marketing das empresas. Trata-se de incorporar o esporte 
como um veículo na estratégia de marketing da empresa para que assim conquistando uma 
atenção, possa desenvolver uma marca ou imagem que comunique os benefícios do produto 
ou serviço para seu público-alvo. 

Nos tempos de hoje a venda do jogador deixou de ser a principal fonte de renda de 
um clube, que antes se preocupavam apenas em formar jogadores, e vender o mais rápido 
possível para gerar o capital de giro do clube. Hoje isso já acontece ao contrário, o clube 
quer manter seu jogador e com isso utiliza estrategicamente do marketing esportivo. Esse 
antigo cenário começa realmente a se modificar, quando o Corinthians, que de acordo com 
pesquisa do Lance-Ibope, no blog dicasgratisnanet.blogspot.com.br (online, 2012) tem a 
segunda maior torcida do país.  

Marketing nada mais é do que “a ciência de identificar os pontos positivos e 
negativos de um produto, explorando, otimizando e dinamizando os pontos positivos desse 
produto e minimizando seus pontos negativos”. Com isso, o Corinthians,  resolve investir 
no jogador como marca, e passa a querer utilizá-lo, para atrair patrocínios e investidores, de 
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forma que os investidores e os patrocinadores paguem o salário do atleta. Fazendo com que 
o clube ainda ganhe porcentagem de lucro, por estarem utilizando um patrimônio do clube, 
que é o jogador. Para que isso pudesse acontecer, o Corinthians fez uma pesquisa, baseada 
na falta de ídolos no futebol brasileiro, e resolveu trazer de volta ao país, um dos maiores 
jogadores da história do futebol brasileiro, o Ronaldo, trazendo para o clube não só apenas 
um jogador, e sim todos os valores que se agregava a ele.  Os clubes e federações acham até 
hoje que marketing é venda. A essência do marketing é potencializar o produto (futebol). 

A estratégia deu certo, só na sua apresentação como novo jogador do Corinthians, 
de acordo com o site esportes.r7.com (online, 2011) em sua apresentação Ronaldo levou 
cerca de 6 mil pessoas ao Parque São Jorge, fazendo com que deixasse de ser apenas uma 
apresentação de um jogador, e se tornando em um mega evento patrocinado, começando a 
gerar dinheiro para o clube. Antes mesmo de começar a atuar com a camisa do Corinthians, 
Ronaldo já gerava dinheiro para o clube, atraindo contratos milionários. Um exemplo, era o 
patrocínio na manga da camisa do Corinthians, que Ronaldo tinha direito a 20% do que esse 
patrocinador pagasse. A concorrência para colocar sua marca vinculada ao Corinthians, e ao 
Ronaldo, foi muito grande devido a vários fatores agregados a Ronaldo. De acordo com o 
site soulbrasileiro.com.br (online, 2012) Ronaldo é um grande representante do futebol 
brasileiro, conhecido no mundo todo. por ser um dos maiores ídolos do futebol. 

O Ronaldo podia fechar contrato com qualquer patrocinador ou investidor 
particular, para fazer campanhas publicitárias, que o dinheiro desse contrato seria exclusivo 
dele, e ainda tinha participações nos patrocinadores que conseguisse atrair para o clube, 
estava surgindo aí o “jogador marca” e não apenas um Jogador de futebol. De acordo com o 
site mbaf.com.br(online, 2012) no artigo de (Nunes, Jorge) “Os maiores benefícios para os 
clubes com estes retornos ocorrem fora das quatro linhas, tratando-se da geração de receitas 
com a possibilidade de explorar a boa reputação destes jogadores com ações de marketing 
e, principalmente, com a atração de patrocínios. Os atletas estão atuando como parceiros 
dos clubes na captação de patrocínios.” que estavam querendo associar seu nome e sua  
marca ao clube, e a Ronaldo. Que isso fez com que o Corinthians atraísse vários 
patrocinadores. Fazendo com que o clube tivesse os maiores contratos lucrativos do futebol. 
Fez com que o clube tivesse uma renda fixa garantida, com isso foi mais importante para o 
clube manter o “jogador marca”, do que vendê-lo, passou a ser mais importante usar a 
imagem do atleta para gerar renda fixa para o clube, do que utilizar ele apenas para vendê-
lo para outro clube. 

A mídia natural (televisão, rádio, jornal) promove o futebol de uma certa forma 
ultrapassada. Se hoje uma televisão promove um campeonato, é porque ela comprou os 
direitos, quer transmitir este campeonato e quer potencializar este produto que ela tem nas 
suas mãos. Mas o futebol em si não faz o seu marketing, o futebol em si não tem condições 
de saber qual o seu verdadeiro potencial. 

O futebol brasileiro até hoje não tem conhecimento dos números porque até hoje 
não se interessou em saber. O futebol brasileiro por exemplo não sabe quantas Coca-Colas 
são vendidas nos estádios, quanto se gasta em estacionamento, de sanduíches, etc. Isso 
mostra como não há profissionais preparados voltados para o marketing futebolístico. 

É observando tudo isso que chegamos a nos perguntar: O esporte é um negócio? 
Hoje o esporte é considerado um negócio, pois ele figura na lista dos ativos nacionais, seu 
marketing e sua gestão são concebidos como parte de programa empresariais, contudo o 
esporte gerou um montante no mundo todo. O esporte é um negócio em que as pessoas 
podem participar e assistir de acordo com sua preferência. Essas pessoas ou grupos são os 
chamados públicos esportivos. A identificação dos públicos-alvo ou os principais grupos 
são bastante importantes, pois estes tem um forte poder de influenciar a organização. Na 
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indústria esportiva, esses públicos ou grupos, além dos consumidores esportivos, são 
classificados em: (1) jogadores ou participantes; (2) investidores empresariais e/ou a mídia; 
(3) organizações de serviços e mercadorias de apoio; (4) governos; (5) espectadores; (6) 
outros clubes esportivos; e (7) órgãos governamentais esportivos. “É importante determinar 
o poder relativo de cada grupo e o impacto resultante da retenção de transações das 
organizações.” 

Cada grupo e/ou os públicos-alvo estão ligados diretamente ao consumo esportivo. 
Este é uma atividade caracterizada por pessoas que assistem, ouvem ou praticam algum 
esporte. Na maioria dos países, o impacto do esporte sobre o PIB pode ser avaliado por 
meio do impacto sobre emprego, participação e serviços relacionados, como ganho de 
exportação, receitas de turismo e emprego. Além disso, existe hoje em diversos países um 
grande número de pessoas que participam de algum tipo de esporte. Contudo, os públicos 
globais dos eventos esportivos internacionais estão cientes da grande importância do 
esporte nas vidas das pessoas, sendo essas de diferentes nacionalidades, raça ou sexo. Tudo 
isso gera um grande impacto econômico e um envolvimento da comunidade no esporte. 

O esporte é consumido direta ou indiretamente. Este acontece quando se assiste a 
um jogo pela televisão, quando se lê ao seu respeito em jornais ou revistas e quando se ouve 
pelo rádio. Àquele acontece quando se assiste a um jogo pessoalmente ou quando se 
participa de um esporte. “O consumo indireto do esporte é o que mais cresce nos países 
industrializados. O processo de consumo do esporte satisfaz uma série de funções sociais 
para diversas pessoas. O consumo esportivo permite aos indivíduos compartilhar algo com 
outros na comunidade, de igual para igual, independentemente da posição social, idade ou 
sexo. (Beisser,1967)” 

 Existem diversos fatores que levam a tomada de decisão do consumidor. É 
necessário examinar os fatores sociais ou externos que normalmente afetam o resultado da 
escolha de um determinado consumidor, entre esses fatores podemos citar a cultura, os 
grupos de referência, a família e as influências situacionais. A cultura é uma combinação 
complexa de diversos fatores que são compartilhados por grupo de pessoas que passam de 
geração a geração. A cultura é aprendida, duradoura e dinâmica; seus valores afetam nossa 
tomada de decisão. “O que compramos, onde compramos, como usamos e o que não 
compramos são decisões impregnadas de cultura. 
 Àqueles que possuem uma capacidade de influenciar as atitudes e comportamentos 
de compra de um consumidor e ainda que podem definir normas de comportamento ou 
código de conduta são chamados grupos de referências. Há alguns grupos de referências 
que são ambicionados, ou seja, são grupos que os consumidores ambicionam fazer parte 
deles e já existem outros grupos de referência que possuem um papel mais informativo no 
qual as pessoas desses grupos são aquelas com as quais buscamos informações boca a boca. 
 Família é o grupo de referência mais importante para qualquer consumidor. É ela 
que toma decisões de compra juntas. Dentro do marketing esportivo, esse grupo de 
referência é um grupo muito importante, principalmente em relação ao esporte destinado às 
crianças, pois os pais são alvos do marketing relacionado à compra de vestuário esportivo e 
ao acompanhamento do esporte, já que são eles que terão dinheiro para gastar.  As 
influências situacionais são diversos tipos de influências que dentro do contexto afetam a 
forma como nos comportamos. Quando estamos dentro de um ambiente que nos deixa 
estressados e ansiosos temos menos chance de gastar dinheiro ou de não ter pressa para 
fazer a compra, mas já quando estamos em um ambiente que nos deixa felizes e se ainda 
estivermos apreciando a companhia de outra pessoa a chance de gastar dinheiro é muito 
maior. Em termos de marketing, são considerados cinco tipos de influência situacional, são 
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esses: arredores físicos, arredores sociais, perspectivas temporais, definição de tarefas e 
estados anteriores. 
 Foi por conta de todos esses fatores e essa nova visão do mercado esportivo que o 
Brasil hoje mostra essa transformação dentro do seu mercado. Visto essa mudança no 
mercado brasileiro, o Santos Futebol Clube, ao invés de explorar a imagem do atleta, e 
segurar ele no país para que ele pudesse render um dinheiro fixo ao clube e atrair mais 
investidores ao clube, resolveu vender o atleta. Em menos de dois anos todo o dinheiro de 
sua venda já não existia mais, e o clube não estava mais em evidência na mídia, com isso 
não existia tanto patrocínios e investidores, fazendo com que o dinheiro usado na venda de 
Robinho fosse utilizado nas despesas do dia-a-dia do Santos. Em 2003 de acordo com 
pt.wikipedia.org (online, 2012) “Neymar chegou às categorias de base do Santos em 2003, 
aos 11 anos de idade, e desde muito novo passou a ser tratado como uma joia por seus 
diversos treinadores. Ainda na adolescência, já possuía grande atenção da mídia de maneira 
geral, chegando a participar de amistosos com jogadores que há muito já haviam se tornado 
profissionais.”  
 Em 2007 De acordo com o site istoe.com.br (online, 2011) quase que o Santos 
perdeu esse grande talento para o Real Madrid, pois Neymar havia ido fazer testes durante 
um mês no clube espanhol. Na época, o Santos pagou 1 milhão de reais, para que Neymar 
continuasse nas categorias de base do Santos. Ainda nesse período o presidente do Santos 
era Marcelo Teixeira, que queria manter o atleta para que no futuro pudessem ter um lucro 
maior com a venda do atleta.  
 No ano de 2009 vendo o sucesso que foi a volta de Ronaldo ao país e vendo o 
sucesso do Corinthians, um de seus principais rivais que cresceu de forma assustadora 
depois da chegada de Ronaldo ao Corinthians, resolveu investir da mesma forma trazendo o 
seu ultimo grande ídolo Robinho no começo do ano de 2010, por um empréstimo de 6 
meses. Já que o jogador Robinho de acordo com o site jornalacidade.com.br (online, 2010) 
 O jogador estava insatisfeito no Manchester City, onde não tinha vaga garantida no time 
titular e era constantemente substituído nas partidas. E com isso preferiu retornar ao Santos, 
visando uma vaga na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2010. 
 Com isso, fez com que o jovem garoto Neymar, de apenas 17 anos, pudesse 
despontar seu futebol, sem ter que carregar nas costas o peso de ser o principal jogador da 
equipe. De forma que, depois que Robinho fosse embora, ele atraísse a atenção da mídia, 
dos investidores e patrocinadores ao Santos, e fizesse com que o investimento nesse garoto 
não fosse á toa. Desde cedo o jovem Neymar do Santos vinha sendo preparado, para ser 
vendido em alguma grande negociação. Porém, com a mudança de mercado, a partir do 
ano de 2009, por causa de Ronaldo, e com o sucesso de Neymar dentro de campo, melhor 
do que o de Robinho, o presidente do Santos Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, que de 
acordo com a entrevista dada ao Jornalista Jorge Kajuro no canal Esporte interativo em 
2011, disponível também no site youtube.com (online, 2011) diz que já foi publicitário. O 
Santos criou um novo plano para Neymar. Segundo o presidente do Santos, Luis Álvaro 
nesta mesma entrevista dada, o Santos para manter Neymar criou um plano de carreira em 
que ofereceu para Neymar um contrato publicitário, onde neste Neymar fica com 70% 
desse contrato e o Santos com 30%. 
 De acordo com o site terra.com.br (online, 2012) apesar de estar jogando no Brasil, 
Neymar é o 13º jogador de futebol mais bem pago do mundo. Com isso,  se ver que o amadorismo 
com o futebol brasileiro vem sendo deixado para trás, e outros clubes começam a seguir o exemplo de 
Corinthians e Santos. Quem ganha com isso são as pessoas, que vão ter  cada vez mais seus ídolos por 
perto durante muito tempo. Isso faz com que o futebol no Brasil comece a ganhar força, e deixa de 
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exportar todos os nossos talentos para fora, fazendo com que nosso país lucre com isso, não só na 
parte financeira, mais também como em estrutura de marketing esportivo. 
	  

 	  
	  
 

 
 

 
CONCLUSÃO 
 

Com isso concluímos que com a manutenção dos ídolos do futebol brasileiro, o 
Brasil vem evoluindo quanto a sua estrutura no marketing esportivo, quem ganha com isso é o 
próprio País, que passa a ter  por cada vez mais tempo seus ídolos por perto, e uma economia sólida 
influenciando de maneira positiva a evolução do marketing esportivo no País. Fazendo com que o 
Brasil deixe se ser tão amador num mercado, que de acordo com o site direitoesporteclube.com.br 
(online, 2010) movimenta aproximadamente 1,9 bilhão de reais só com o futebol brasileiro. 
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