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Resumo: Este artigo se propõe a compreender as percepções dos stakeholders sobre o marketing
esportivo para a aplicação prática, modificar a realidade esportiva no país, solucionando
problemas específicos, no caso, a influência do patrocínio, difusão de modalidades e a sua
representação social. Tem como objetivo verificar por que as empresas investem pouco em
esportes no país, futebol a parte. O trabalho foi realizado por meio de estudo de caso único,
analisando o mercado e informações, onde foram realizadas 15 entrevistas de natureza qualitativa
e exploratória, sendo a coleta de dados efetuada por meio de questionários destinados aos
stakeholders. Observou-se que os principais resultados apontados foram a desorganização do
sistema que coordena os esportes no país, Ministério dos Esportes e Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), a falta de transparência e representatividade nas federações, pouca difusão, interesse e
investimento da mídia, patrocinadores e sociedade em muitas modalidades e a inexistente política
esportivas no ensino público e privado brasileiro. Diante do exposto as implicações mais
relevantes foi o entendimento da necessidade de reorganizar a política esportiva e educacional no
país, se tornando atrativo ao mercado de investidores, o esporte por sua vez já sendo ferramenta
de responsabilidade social e saúde pública.
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The Influence of Sports Sponsorship and the Dissemination
of Sports in Communities: Social Responsibility of Organizations
Abstract: This article proposes to understand the stakeholders' perceptions about sports
marketing for practical application, to modify the sports reality in the country, solving specific
problems, in this case, the influence of sponsorship, diffusion of modalities and their social
representation. It aims to verify why companies invest little in sports in the country, football aside.
The work was carried out through a single case study, analyzing the market and information,
where 15 qualitative and exploratory interviews were carried out, and the data collection was done
through questionnaires intended for the stakeholders. It was observed that the main results were
the disorganization of the system that coordinates sports in the country, the Ministry of Sports
and the Brazilian Olympic Committee (COB), the lack of transparency and representativeness in
the federations, little diffusion, interest and investment of the media, sponsors And society in
many modalities and the nonexistent sports policy in Brazilian public and private education. In

view of the above, the most relevant implications were the understanding of the need to reorganize
the sports political and educational in the country, becoming attractive to the investor market, the
sport in turn already being a tool of social responsibility and public health.

Key-words: Sports marketing; Sports diffusion; Social Responsibility.

1 Introdução
Morgan e Summers (2006), vêm analisando o objeto de pesquisa, conforme apontado na
revisão de literatura, em seus diferentes níveis de entendimento e aplicação ao contexto
organizacional. O Artigo visa analisar por meio do marketing esportivo, seu patrocínio e
o envolvimento, por meio da difusão de novas modalidades na sociedade, como as
empresas, empresários, organizações e a comunidade podem usufruir dos investimentos
esportivos nessas variadas opções, aumentando as possibilidades de exploração
mercadológica, comercialização e relacionamento.
Como as empresas podem se utilizar da inclusão social pelo esporte para a consolidação
e crescimento da marca, ampliação e o conhecimento, aumentar a diferença para seus
concorrentes, trazendo retorno financeiro e credibilidade, porque os investimos nessa área
ainda são poucos ou mal explorados e difundindo-os.
Verificar na literatura definições para marketing esportivo e responsabilidade social, o
que demanda a construção de um modelo teórico/empírico/gerencial que explicite como
estes diferentes conceitos se articulam e podem contribuir para o entendimento de
propostas para o desenvolvimento organizacional.
Na literatura acadêmica sobre marketing e responsabilidade relacionada com o setor dos
esportes existem poucos estudos sobre o objeto de pesquisa (BURGESS; SIMONS,
2005). Os trabalhos identificados foram Morgan e Summers (2006), sendo estes os mais
significativos na literatura apontada.
Por que os investimentos são escassos em marketing esportivo para algumas
modalidades? Como as empresas podem investir e receber retorno financeiro e de
credibilidade? Qual é o papel das organizações no desenvolvimento de novos atletas e na
difusão de outras modalidades esportivas? Como o esporte pode se tornar um instrumento
de responsabilidade social e ser usado pelas empresas como ferramenta de marketing?
Realizar levantamento das percepções dos stakeholders sobre o marketing esportivo;
elaborar ações baseadas nas percepções das situações vivenciadas pelos entrevistados
para a produção de ações que possibilitem atingir os objetivos. Com a discussão buscamos
ampliar a importância dos esportes não só como instrumento de socialização e
responsabilidade social, mas, e também, como ampliação de mercado disponível.
Encontrar novos ambientes e mercados disponíveis e verificar a atual situação do
mercado.
O presente estudo visa a contribuir para a elucidação de questões relacionadas ao objeto
de pesquisa. Verificando a atual situação do mercado esportivo brasileiro, a falta de novos
investimentos e novas políticas a serem aplicadas, a intenção desse artigo, como estudo
de caso, busca identificar, analisar e verificar de quais formas a junção de marketing
esportivo, patrocínio esportivo e o marketing experimental podem contribuir para o
segmento e difusão dos esportes. Por que o mercado brasileiro concentra grande parte de
seus investimentos em um único esporte, o futebol, com esse artigo queremos buscar e

apresentar novas ideias, ampliar a visão de patrocinadores, empresas e investidores,
mostrando como outras modalidades podem trazer benefícios e retornos.
Almeja-se preencher a lacuna empírica/gerencial identificada na relação entre o
marketing esportivo e suas possibilidades de investimento/retorno. A contribuição mais
relevante é de natureza empírica/ gerencial, pois durante a realização da pesquisa,
constatou-se a necessidade de estudos relacionados ao objeto de pesquisa, para assim
gerenciar as metas e objetivos definidos pela organização, desta forma é possível
contribuir para a melhora do ambiente organizacional.
2 Revisão de Literatura
2.1 Esporte e o seu envolvimento com a sociedade
Conforme Carroll (1991), os quatro pilares da responsabilidade social, incluem
responsabilidade econômica, responsabilidade ética, responsabilidade legal, e por fim, o
pilar da filantropia; por isso que o marketing esportivo pode ser um investimento certeiro
por parte das empresas já que está envolvido nas quatro definições de responsabilidade
social descritas.
Para Al Ries (1986), O marketing não é uma batalha de produtos, é uma batalha de
percepções; não só deve ser usado como ferramenta de venda, mas também como
instrumento de socialização e experimento (marketing experimental), trazendo novos
adeptos as diversas possibilidades esportivas.
Pozzi (1998), diz que o esporte se tornou um veículo de conhecimento dinâmico e
expressivo, angariando interesses constantes e se tornando uma das maiores paixões da
sociedade; todavia essa aplicação pode ser falha no Brasil, visto que o esporte mais
popular sofre com o aumento de não torcedores segundo pesquisas recentes, se no futebol
já uma defasagem, aumentar os torcedores de outras modalidades se torna um grande
desafio.
[...] não foi, então, através da escola, do jornal, da literatura ou Parlamento e
de algum partido político que o povo começou a aprender a praticar a igualdade
e a respeitar as leis, mas assistindo a jogos de futebol. [...] penso, portanto, ao
contrário de muitos analistas antigos e modernos que somente veem o esporte
como um coadjuvante de uma ideologia de dominação, que foi esse vislumbre
de igualdade como valor e escolha. (DAMATTA 2006, pp. 142-143)

De acordo com Rein; Kotler; Shields (2008); uma definição bem sensata para descrever
uma situação no ambiente esportivo: Torcedores não surgem ou desaparecem por um
simples passe de mágica ou o profissional de marketing faz uma análise detalhada e
completa do ambiente ou ele estará fadado ao fracasso.

2.2 Esportes como negócio

Segundo Contursi com a expansão do público, a participação das empresas em algumas
modalidades esportivas passou a ser considerada estratégica para as elas através do
marketing esportivo, (CONTURSI, 1996; PRONI, 1998); entretanto os recursos
destinados ao patrocínio esportivo ficam abaixo do que pode ser explorado.
A definição de responsabilidade pode ser dada como o compromisso que a empresa
precisa ter com a sociedade, em decorrência de suas atitudes e atos, Ashley et.al (2002);
portanto os esportes pode ser uma ferramenta não só de inclusão, mas também qualidade
de vida
Segundo Morgan e Summers (2006), o ambiente político é uma variável importante em
qualquer avaliação de marketing e que governo/política pode influenciar nos
investimentos usá-lo como produto e mecanismo social, como o governo é o principal
financiador esportivo no país através de programas sociais como bolsa atleta entre outros,
deve ser não só de seu interesse, mas de toda sociedade acompanhar os resultados desses
investimentos no âmbito da responsabilidade social e financeira.
Segundo Siqueira (2014), conhecer os interesses pelas quais instituições públicas e
privadas decidem aplicar parte da verba em propriedades esportiva ajuda a atender as
necessidades do cliente; porquanto eles (instituições) são uma parte essencial para o
andamento do projeto, parte ou total do que for investido terá o patrocinador como fonte,
a imagem do patrocinador/marca estará diretamente relacionada a modalidade e/ou atleta
patrocinado.
Os profissionais de marketing estudam o comportamento do consumidor: os
pensamentos, sentimentos e ações dos consumidores e as influencias sobre eles
que determinam mudanças O estudo do comportamento do consumidor muitas
vezes centra-se no processo de compra e na variedade de forças que o modelam
(CHURCHILL; PETER 2000, p.146).

De acordo com Parkhouse (1996), um gestor esportivo deve ter na sua carreira dois pilares
de sustentação fundamentais; a educação física e a administração, pensar o esporte além
do evento final, se envolvendo nas diversas áreas como organização, logística, instalações
entre outros; portando e de extrema importância que o marketing se atente a todos os
processos e pesquisas necessárias para o resultado final sai dentro do esperado, olhar o
esporte não só como evento mais como indústria, na questão de gerar empregos em
diversas áreas relacionadas e como inclusão da sociedade, trazendo o marketing esportivo
para área de responsabilidade social, mostra-lo como uma excelente alternativa para
negócios e inclusão.
2.3 Empresas, responsabilidade social e economia através dos esportes
Machado Filho (2006), verifica que pelo fato de não existir um conceito que defina
responsabilidade social. Muitas vezes, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) seja
confundida com “ações sociais”. Com isso, sua essência é distorcida reduzindo seu
escopo como atividade de cunho filantrópico; ao passo que as empresas consigam
enxergar no marketing esportivo uma maneira de responsabilidade social aliada a
investimentos pela forma de patrocínios, onde haverá retorno ao investidor essa
percepção deve ser modificada.
A ação filantrópica empresarial pode ser caracterizada como uma ação social

de natureza assistencialista, caridosa e predominantemente temporária. A
filantropia empresarial é realizada por meio de doações de recursos financeiros
ou materiais à comunidade ou às instituições sociais (TENÓRIO, 2004, p. 2829).

De forma geral o marketing esportivo não passava de contratação de um atleta para
divulgação de um produto. À medida que os resultados da estratégia foram aparecendo
através do fortalecimento da imagem da empresa, novos caminhos vêm sendo
descobertos. Melo Neto (2006); embora mesmo com essa percepção por parte das
empresas o marketing esportivo no Brasil ainda fica aquém das possibilidades de
exploração, inovação e mercado, não há um investimento desde cedo em novos esportes
e atletas, mas sim e apenas em momentos sazonais como Copa do Mundo e Olimpíadas,
mas a exemplos de empresas que conseguem excelentes retornos com o investimento
esportivo.
No Brasil, existe marketing esportivo de alta qualidade que trabalha com
atributos diretamente relacionados com a nação Brasil, seus valores, gostos,
diversidade étnica, ritmos e cores. Um dos melhores exemplos disso é o
marketing esportivo do Banco do Brasil. Uma organização que por razões mais
do que óbvias faz uma ligação de sua marca, cores, valores, missão e visão
empresarial com o Brasil. (NASSAR, 2000, s.n.)

O Marketing Esportivo representa uma grande oportunidade e fortes investimentos no
país. (PITTS e STOTLAR, 2002; MORGAN e SUMMERS, 2008); bem como o seu
crescimento pode e deve trazer oportunidades únicas para patrocinados e patrocinadores,
trazendo credibilidade para as marcas e empresas, gerando empregos e movimentando a
economia.
3 Metodologia
A abordagem deste estudo é qualitativa. Maanen (1979), a define como um diferente
conjunto de técnicas de interpretação com o objetivo de descrever e expressar o
significado de um sistema complexo do mundo social, reduzindo distâncias entre teoria e
os dados obtidos. Nessa mesma visão, Richardson (1999) justifica que esta abordagem é
adequada para compreender a natureza de um fenômeno social. Esse fenômeno é a
percepção.
Com relação aos objetivos, este estudo é de caráter exploratório, pois busca o
entendimento do fenômeno na sua complexidade (GODOY, 1995). De acordo com Gil
(2008) a pesquisa exploratória deve proporcionar maior familiaridade com o fenômeno
ao envolver técnicas específicas, como por exemplo, o referencial teórico. Respeitando
esta abordagem e seu caráter exploratório, o estudo contempla a revisão da literatura da
Influência do Patrocínio Esportivo e a Difusão dos Esportes nas Comunidades:
Responsabilidade Social das Organizações, de acordo com Almeida (2011) e tem a
finalidade de buscar relações entre conceitos, características e ideias.
Para Quivy; Campenhoudt (1998), no método de observação é importante ressaltar que
este implica um alto grau de subjetividade, uma vez que as pessoas se manifestam de
acordo com suas vivências, histórico de valores e aspectos culturais. Utiliza-se este tipo
de pesquisa empírica quando se quer conseguir informações e conhecimento referentes a
um determinado problema do qual se busca comprová-lo, ou ainda, com a intenção de
descobrir novos fenômenos, percepções e suas relações.

3.1 Histórico
Analisar o histórico esportivo no país, apesar dos investimentos dos últimos anos se
mostraram ineficazes, futebol a parte, outras modalidades esportivas sofrem para se
manter, com pouco ou esporádicos patrocínios privados e a mínima visibilidade de
exposição em mídias, principalmente televisivas.
O marketing esportivo no país ainda fica aquém das possibilidades de exploração,
verifica-se a falta de profissionais com liberdade, capacitados ou interessados, devido à
falta de profissionalismo de clubes, times, federações e poder público que procurem, ou
seja, procurados para a criação de uma nova visão e estratégias que redirecionem o rumo
dos esportes no país.
A grande dependência de investimentos do Governo Federal salienta a ausência de
empresas e patrocínios privados, demonstrando que há pouca visibilidade ou intenção de
olhar os esportes como uma ferramenta de marketing, publicidade e propaganda. Um dos
motivos para a falta desse desenvolvimento e o amadorismo da administração dos
esportes brasileiros.
O esporte demonstra como e se bem utilizado pode angariar novos adeptos e clientes as
marcas associadas, um link entre investimento/retorno e responsabilidade social trazendo
credibilidade para os patrocinadores e como a difusão de novas modalidades ampliam as
chances de novos ídolos no esporte nacional além da abertura de novos mercados e
geração de empregos e receitas, movimento toda a economia.
Verifica-se que para toda essa mudança de postura e necessária uma devida organização
do esporte nacional, novas ideias, visões e estratégias diferente do que foram aplicadas
até o momento, a participação de todos e possíveis envolvidos afim de uma nova postura.
A utilização das entrevistas como método de coleta de dados na pesquisa qualitativa é
explorar percepções dos stakeholders sobre questões específicas no campo
organizacional. (FLICK, 2004), diz que esse tipo de pesquisa busca apontar os “como”,
e os “por quês” embasados nos discursos oriundos da análise das entrevistas.
Para se atingir os propósitos desse estudo buscou-se formular um roteiro de entrevistas.
Os dados foram levantados e desenvolvidos a partir de material já elaborado, constituído
principalmente de livro e artigos científicos, para dar o devido suporte teórico-acadêmico
ao estudo (DIEHL e TATIM, 2004). É importante sublinhar que cada participante foi
esclarecido sobre nossa intenção de pesquisa e decidiu participar voluntariamente. Estes
constituíram um grupo considerado relevante para o alcance do objetivo da pesquisa.
Efetuou-se a pesquisa de campo com entrevistas em profundidade, com questões
semiestruturadas. Foram 15 entrevistados dos setores relacionados de alguma forma aos
esportes, atuantes na cidade de São Paulo. A análise das entrevistas foi feita de maneira
empírica e interpretativa, por meio da utilização da análise de conteúdo. Segundo
(GUBRIUM; HOLSTEIN, 2000). Os grupos públicos relacionados, atletas e
patrocinadores foram escolhidos de acordo com o critério da tipicidade (GASKELL,
2010).
A pesquisa foi realizada em duas etapas: a) análise e compreensão das pesquisas
bibliográficas feitas sobre o objeto de pesquisa; b) análise e compreensão das entrevistas
realizadas. Sabe-se que, desse modo, a metodologia qualitativa na pesquisa empírica, ao

estabelecer relações face-a-face entre o “sujeito que pesquisa” com o “sujeito que é
pesquisado”, permite vínculos de reflexão entre as partes envolvidas porque estão todos
em presença, isto é, frente-a-frente em diálogo.
As entrevistas para esse trabalho foram realizadas individualmente no local de trabalho,
com stakeholders de diferentes níveis hierárquicos. Alguns dos entrevistados concederam
mais de um depoimento, colaborando significativamente com a pesquisa.
4 Resultados e Discussões
Os resultados descritos a seguir têm como base as informações recolhidas nas entrevistas,
também foram obtidas informações nos sites da organização que contribuíram para
complementar o estudo. Os resultados visaram a responder, por que os investimentos são
escassos em marketing esportivo para algumas modalidades? Como as empresas podem
investir e receber retorno financeiro e de credibilidade? Qual é o papel das organizações
no desenvolvimento de novos atletas e na difusão de outras modalidades esportivas?
Como o esporte pode se tornar um instrumento de responsabilidade social e ser usado
pelas empresas como ferramenta de marketing? As discussões apresentadas buscam
traduzir e interpretação do pesquisador, construída a partir da análise das respostas
obtidas, bem como, os dados obtidos a partir da observação in loco. As informações foram
trabalhadas de forma a apresentar as percepções dos stakeholders com a finalidade de
elaborar ações que venham a contribuir e buscar novas ideias e estratégias a serem
colocadas em prática para a melhoria do Esporte, do Marketing Esportivo e Experimental
e na Inclusão da Sociedade.
Quadro 1: Percepções acerca de Marketing Esportivo
Entrevistados
Praticantes (5)

Resultados das pesquisas
A área esportiva no país é pouco explorada, futebol
a parte as empresas, mídias e sociedade em geral não
se interessam muito pelos outros esportes, a não ser
em momentos esporádicos e a televisão paga,
apontam a falta de conhecimento e espaço para que
essas modalidades comecem a ser praticadas.
Quanto mais tipos de modalidades esportivas foram
conhecidos pela população mais chances de termos
novos talentos, além de o esporte ser uma forma de
educação, criação de caráter, trazer os esportes para
o cotidiano das pessoas. Essas mudanças trazem
benefícios para todos os envolvidos, geração de
emprego, economia para o governo com saúde por
eu ele gera uma população mais saudável, e pacifica,
retorno de credibilidade e respeito aos investidores,
os fãs, praticantes e atingidos direta ou indiretamente
vão ser espelhar nesse atleta, consumindo e
indicando aquilo que ele divulga a marca que ele
consume e veste. Não estão animados com o futuro
do esporte brasileiro, para alguns as Olimpíadas
eram a chance de construir uma cultura esportiva e
um legado, mas verificando os acontecimentos pósjogos acreditam que a tendência e decaírem ainda
mais.

Soluções
Primeiramente,
manter,
ampliar e reformular a matéria
de Educação Física nas
escolas, investimentos no
esporte
escolar,
transparências
das
organizações, divulgação da
mídia, mais lugares para a
pratica de diferentes esportes
em ligares públicos.
Visibilidade, informação, e
interação entre todos os
ambientes.
Idealizar competições locais,
regionais e nacionais entre
escolas,
faculdades,
universidades públicas e
privadas.
Trazer as empresas para
apoiar os esportes desde as
escolas.

Jornalistas (5)

Atletas (5)

Levantaram o questionamento de que maioria dos
investimentos em modalidades esportivas vem de
recursos públicos, nos últimos 15 anos,
principalmente entre o Pan 2017 e a Olimpíadas
2016 ambas realizadas no Rio de janeiro, foi
gigantesco o volume de recursos investidos nos
esportes através de 6 tipos de financiamento
esportivo, todos públicos. Sendo o governo federal
responsável por 94% desses recursos, com os
governos estaduais e as prefeituras essa porcentagem
vai para 98%. Somente 2% dos investimentos são da
iniciativa privada. Como problema indicam que esse
dinheiro é gerenciado por entidades federativas mal
administradas, com um sistema de escolha de seus
presidentes ultrapassado e arcaico, os destinos das
verbas e recursos recebidos não são transparentes.
Para eles nenhum empresário vai querer a sua marca
associada à corrupção e mal feito, mesmo que o
objetivo da empresa seja o esporte como meio de
responsabilidade social, ainda mais se essas
modalidades forem mal divulgadas pela mídia e tiver
pouca difusão na sociedade, sua empresa/marca só
apareceria em caso de escândalos. Acreditam que o
maior interessado em promover uma mudança desse
cenário deve ser o governo federal, já que são os
maiores patrocinadores, exigindo mudanças,
fiscalizando o COB (Comitê Olímpico Brasileiro),
mudando o sistema de escolha dos presidentes das
federações, dando voto a atletas e treinadores, regras
abertas e transparentes em todos os processos.
Lembram que o esporte é um grande negócio, e que
se for para melhora-lo não há a necessidade de ser
original basta copiar o que está dando certo.
Os atletas disseram que falta muito investimento,
primeiro lembram que as empresas privadas deixam
para investir no último ano, antes das olimpíadas,
que é o maior evento em visibilidade, que um atleta
não se faz de um dia para o outro; entende que uns
dos motivos para que essas empresas não tenham
maior participação e pelo fato das federações serem
mal geridas e desorganizadas, mas que o patrocínio
poderia ser individual e não diretamente nessas
instituições. Verificam que o apoio da mídia e
esporádico, quando há grandes eventos ou quando se
tornam campeãs em suas modalidades, que as
próprias confederações e os clubes onde treinam não
sabem divulgar e aproveitar os bons momentos para
trazer novos investidores e patrocínios. Para eles o
maior problema está nas federações, boa parte das
verbas liberadas não são utilizadas de forma
eficiente, que essas instituições não são
transparentes, que o sistema de escolha não se
modernizou no ponto de vista de gestão e que eles
(atletas) não possuem nenhuma representatividade.
O fato de o governo federal ser o maior financiador,
patrocinador e apoio das modalidades as deixam
suscetíveis a situação econômica do país e que com
a crise atual os investimentos certamente diminuem.
Para um atleta chegar a ser de ponta ele precisa
competir e no país a poucas competições com nível

Transparência em todos os
processos, fim de reeleições,
que atletas e treinadores
tenham direito ao voto, que o
esporte seja visto como
produto, um negócio além do
entretenimento,
como
ferramenta de saúde pública e
que as escolas ampliem e
diversifiquem
as
modalidades.
Fiscalização intensiva da
sociedade já que a maior parte
dos
investimentos
são
públicos, do TCU e do
Ministério dos Esportes.

Investimento
desde
a
formação até ao auge, que
faculdades, universidades e
clubes participem e criem
campeonatos. Que as marcas
procurem se associar aos
atletas independente das
federações
terem
seus
patrocinadores, a mídia tenha
espaço para modalidades
além
dos
momentos
esporádicos, direito a voto e
representatividade na escolha
dos presidentes de federações,
uma política esportiva mais
organizada, preparada e
transparente
como
o
ministério dos esportes junto,
o esporte ser levado a sério,
como qualidade de vida e
formação
de
cidadãos,
pessoas
competentes
na
administração dos recursos e
verbas destinadas, clubes,
universidades e faculdades
poderiam investir mais, não
necessariamente em todas as

de dificuldade alta, pensam na estrutura como um
todo, equipamentos, treinadores, nutricionistas,
psicólogos entre outros, isso mostra como os
esportes são importantes e o tanto de emprego que
podem gerar. Lembram que o esporte é um espelho,
onde os atletas são exemplo para as crianças. A
sociedade deve visualizar todos os esportes como
possibilidade de crescimento, participação, postura e
responsabilidade. A visão do futuro para os esportes
brasileiros não é muito animadora, para eles uma boa
gestão com credibilidade é fundamental para as
mudanças necessárias. Lembram que nesses 10 anos
que passaram período do qual o Brasil sediou
grandes eventos, grande volume de empresas se
interessaram em apoiar, e mesmo com todo interesse
não houve um planejamento para concretizar e
manter essas parcerias, pelo contrário, após esse
período boa parte das federações perderam
patrocinadores.
Fonte: Dados da pesquisa

modalidades, mas cada uma
em algumas, isso traria novos
adeptos e alunos, para eles um
parcela da população gostaria
de treinar do lado de grandes
atletas.

Os grupos de pesquisas ouvidos convergiram em diversos aspectos, ambos concordaram
que a falta de transparência das federações esportivas e seus presidentes, o desleixo do
governo através do ministério dos esportes em fiscalizar as verbas destinadas e a falta de
interesse da população por preguiça ou comodismo contribuem para atual situação,
contudo concordam que a falta espaço e estruturas disponíveis para os interessados.
Olham os esportes além de entretenimento, visualizam como instrumento de
responsabilidade social, saúde, formação social e que as empresas podem ganhar muito
investindo nos esportes. Infelizmente quando visualizam os atuais comandantes do
esporte nacional desacreditam em mudanças significativas e que a esperança fica no
Tribunal de Contas da União (TCU) e no seu trabalho de fiscalização.
Já com relação às divergências os grupos tiveram poucas discordâncias os motivos pelos
quais não há investimentos em algumas modalidades foram levantados.
Para alguns no grupo de praticantes, esportes com longa duração e com pouco atrativo
por serem considerados de elite não atrairiam anunciante, marcas e empresas interessadas
em associar seus produtos, porém na visão dos atletas toda modalidade esportiva oferece
possibilidades de investimento, se uma empresa quiser se direcionar a um público
segmentado ou para a grande massa terá modalidades que atendam a sua demanda.
Conforme Carroll (1991), os quatro pilares da responsabilidade social, incluem
responsabilidade econômica, responsabilidade ética, responsabilidade legal, e por fim, o
pilar da filantropia; por isso que o marketing esportivo pode ser um investimento certeiro
por parte das empresas já que pode estar envolvida nas quatro definições de
responsabilidade social descritas.
A reformulação da educação da educação física ampliando a sua importância no currículo
escolar mais a criação de competições que envolva todas as bases de ensino e esportes
como escolas, faculdades, universidades e clubes públicos e privados trazendo as
empresas para apoiarem esses projetos.
Sabemos que há em estudo e aprovação a reforma do ensino médio, que em sua primeira
formação excluiu a matéria de educação físicas nas escolas, o que gerou muitas críticas
negativas ao governo federal, que por sua vez voltou atrás dessa parte da reforma, contudo
não foi especificado ou esclarecido se mudanças significativas ocorrerão na matéria em
questão. Realmente é necessária uma reformulação da educação física nas escolas,
principalmente nas públicas que passam boa parte de seu ano letivo praticando apenas o

futsal, não há interesse, espaço, estrutura ou condições necessárias para que elas (escolas)
ofereçam outros tipos de atividade, é necessário o devido acompanhamento e capacitação
de escolas e professores para que haja a formação de um novo conceito.
De acordo com Parkhouse (1996), um gestor esportivo deve ter na sua carreira dois pilares
de sustentação fundamentais; a educação física e a administração, pensar o esporte além
do evento final, se envolvendo nas diversas áreas como organização, logística, instalações
entre outros; portando e de extrema importância que o marketing se atente a todos os
processos e pesquisas necessárias para o resultado final sai dentro do esperado, olhar o
esporte não só como evento mais como indústria, na questão de gerar empregos em
diversas áreas relacionadas e como inclusão da sociedade, trazendo o marketing esportivo
para área de responsabilidade social, mostra-lo como uma excelente alternativa para
negócios e inclusão.
O esporte deve ser visto como produto, um negócio que pode gerar bons retornos na
questão da economia e geração de empregos, com excelente retorno para patrocinadores,
já para o governo o esportes deve ser visto como questão de saúde pública e que deve se
haver uma reformulação da matéria no âmbito escolar. A fiscalização deve ser firme e
atletas e treinadores terem representatividades.
Há diversos exemplos de como as modalidades esportivas que movimentam a economia
e geram grandes receitas e empregos, países como Japão, Inglaterra, Espanha e
principalmente EUA possuem grandes ligas esportivas que faturam milhões e geram
retornos positivos a todos os envolvidos, um excelente exemplo e o Futebol Americano e
o seu maior momento de audiência, o Super Bowl, empresas pagam milhões para terem
seus comerciais apresentados para uma audiência esmagadora somente interna. Atletas,
times e ligas renovam seus patrocínios individuais e coletivos com muita facilidade. E
para esse resultado acontecer as ligas americanas contam com uma excelente organização,
o esporte e levado a sério, há ligas de desenvolvimento nas universidades, bolsa de
estudos para atletas competirem em nome das instituições e diversas competições
organizadas.
De forma geral o marketing esportivo não passava de contratação de um atleta para
divulgação de um produto. À medida que os resultados da estratégia foram aparecendo
através do fortalecimento da imagem da empresa, novos caminhos vêm sendo
descobertos. Melo Neto (2006); embora mesmo com essa percepção por parte das
empresas o marketing esportivo no Brasil ainda fica aquém das possibilidades de
exploração, inovação e mercado, não há um investimento desde cedo em novos esportes
e atletas, mas sim e apenas em momentos sazonais como Copa do Mundo e Olimpíadas.
Os investimentos devem começar desde a formação do atleta, é importante que a grade
escolar acompanhe os esportes do fundamental a graduação, do começo ao fim, as
empresas devem aumentar o patrocínio individual aos atletas e acreditarem que todas as
modalidades possuem mercado, atletas também precisam ter representatividade nas
federações.
Atletas renomados angariam uma enorme gama de patrocinadores, segundo um estudo da
Opendorse divulgado em 2016, Roger Federer (tênis), Tiger Woods (golfe) e LeBron
James (basquete) estão entre os atletas que mais faturaram com patrocínios individuais
no ano de 2015, a lista e dominada nas 10 primeiras colocações por atletas do tênis e golfe
(3), basquete (2), futebol (1) e Críquete (1).
Patrocínios individuais pode ser uma ótima estratégia para empresas conquistarem e se
direcionarem a um público mais segmentado se for a intenção ou também para ampliarem
a sua penetração no mercado, tudo depende de qual atleta e em qual modalidade for
escolhida. E necessária à devida organização de atletas e profissionais da área para que
se tenha a devida representatividade requerida.

E necessário à diminuição do número de mandatos, essa política já se demonstrou
ultrapassada e arcaica onde os únicos favorecidos são os dirigentes e seus apadrinhados
que usufruem dos cargos para terem retorno político e financeiro, a dependência da verba
pública e outro aspecto do qual há necessidade de diminuição, isto implica em um ciclo
vicioso, podendo ser um dos motivos pelos quais dirigentes se interessam tanto em
continuar há frente de federações. Os salários dos presidentes e funcionários devem se
adequar a realidade, só haverá aumento conforme a saúde financeira das federações.
Novas competições devem ser criadas, em todos os aspectos geográficos possíveis, isso
fará com que aja uma peneira natural onde os melhores poderão ser acompanhados em
nível nacional, novos sistemas de votação onde se tenha a participação de atletas,
treinadores, dirigentes, e relacionados à área, todas as federações devem se adequar as
regras, sendo fiscalizadas junto aos órgãos responsáveis como o Tribunal de Contas da
União (TCU) e Ministério dos Esportes.
Campanhas de marketing, publicidade e propaganda devem estar alinhadas com as
modalidades a fim de trazer empresas para apoiar as iniciativas junto com uma divulgação
adequada e eficaz. Buscar novos patrocínios coletivos e individuais ampliando as
oportunidades de investimentos, o nível de competições elevado aumenta o nível dos
atletas, a representatividade evitando a acomodação e perpetuação de sistemas políticos,
dar a estrutura necessária para formação de excelência, levar cada vez mais diferentes
modalidades ao conhecimento de um número maior de pessoas, com isso angariando
novos adeptos aumentando o interesse pelos esportes que, um trará um melhor
rendimento, tanto para o patrocínio e verbas investido quanto para as etapas do
planejamento, não há esporte que não venda e sim pouca divulgação.
O patrocínio tem um papel fundamental para a mudança na realidade esportiva brasileira,
acabar com a dependência de verba pública ainda mais estas sendo tão instáveis, é
necessária para evolução e estabilidade, com a saúde e organização das federações
trabalhando junto às organizações políticas relacionadas será possível que novas
modalidades sejam divulgadas, dissolvidas e aplicadas no cotidiano da população,
trazendo retornos como credibilidade à marca associada, movimentando um novo âmbito
econômico, gerando empregos diretos e indiretos e um dos pontos principais, inclusão
social a responsabilidade das organizações.
Para responder aos problemas por que os investimentos são escassos em marketing
esportivo para algumas modalidades? Como as empresas podem investir e receber retorno
financeiro e de credibilidade? Como as empresas podem investir e receber retorno
financeiro e de credibilidade?
Conforme o tempo as empresas começaram a considerar estratégica a entrada no
marketing esportivo, que representa uma grande oportunidade de fortes investimentos no
país, contudo o ambiente conturbado que o nosso país também apresenta nos esportes
assusta o mercado investidor, mesmo em patrocínios individuais os riscos são analisados.
As empresas que buscarem o marketing esportivo como forma de investimento podem
obter retorno através de ativação do patrocínio, usando o ambiente do evento para
demonstrações, eventos e lançamentos, os gestores esportivos devem ter na sua carreira
dois pilares de sustentação; a educação física e a administração pensando o esporte além
da modalidade, do evento em si, mas sim como um todo, ampliando a sua visão e
verificando todas as possibilidades de negócios possíveis, como exemplo; a
administração de uma arena esportiva, além do esporte pode abrigar shows e eventos de
diversas áreas, venda de camarotes, acordos com empresas para vendas exclusivas de
comidas e bebidas, maning raiths (dando nome a arena) entre outras formas de ativação
e retorno para a marca, um dos exemplos de credibilidade conquistada através dos
esportes e o case da Red Bull, investindo em novas modalidades, eventos criados e

patrocinados por ela, sem deixar esportes já consolidados fora de seus planos, dos quais
não é simplesmente uma patrocinadora e sim dona das equipes como no futebol e fórmula
1.
As organizações são fundamentais em todo o processo de desenvolvimento e difusão de
modalidades, no ambiente político, variável importante que pode influenciar nos
investimentos, deve-se olhar o esporte como mecanismo social, econômico e de saúde
pública, da qual um a organização e necessária para um bom planejamento e seu
desenvolvimento, para as organizações privadas conforme descrito acima, o marketing
esportivo oferece diversas possibilidades. Quanto mais modalidades esportivas forem de
conhecimento da sociedade, mais possibilidades de patrocínios, investimentos, criação de
empregos, movimentação da economia, descoberta de novos talentos esportivos, retorno
financeiro entre outros aspectos.
O esporte tem um viés educador, isso já o torna um instrumento de responsabilidade
social, as empresas podem usar esse viés como ferramenta de marketing. O esporte é uma
ferramenta de inclusão social e as empresas podem usar esse processo para angariar
credibilidade através do patrocínio esportivo há um evento social, doações, envolvimento
com o ambiente, trazendo o marketing experimental da marca.

5 Considerações Finais
Os objetivos desse trabalho foi demostrar como se pode usufruir dos investimentos
esportivos em diversas modalidades, aumentando as possibilidades de exploração
mercadológica, comercialização e relacionamento, como as empresas podem se utilizar
da inclusão social pelo esporte para consolidação e crescimento da marca, através
marketing esportivo e responsabilidade social, o que demanda a construção de um modelo
teórico/empírico/gerencial que explicite como estes diferentes conceitos se articulam e
podem contribuir para o entendimento de propostas para o desenvolvimento
organizacional, para tal foi realizado um estudo de caso, com abordagem qualitativa por
meio de entrevistas, no marketing esportivo como mercado. A revisão de literatura sugere
que existe uma relação entre: A Influência do Patrocínio Esportivo e a Difusão dos
Esportes nas Comunidades com Responsabilidade Social das Organizações.
Os principais resultados demonstraram que é necessário a reorganização das instituições
envolvidas com o esporte brasileiro no âmbito político, Federações e o COB, Ministério
dos Esportes trabalhando junto com o Tribunal de Contas da União (TCU) e a
participação do Ministério da Educação; regras mais firmes com relação a novos
contratos, verba pública, políticas das federações e suas licitações.
Junto às instituições políticas, o mercado, patrocinadores, empresas e empresários e os
envolvidos direta ou indiretamente com o tema como atletas, treinadores, profissionais
ligados à área e interessados (stakeholders) participando da elaboração de novas diretrizes
e ideias, definindo estratégias para serem colocadas em pequeno, médio e longo prazo.
Estratégias relacionadas as três áreas do tema proposto, reorganização esportiva/política,
difusão esportiva na sociedade e a busca por maior participação de empresas privadas
como patrocinadoras, isso trará um retorno econômico para os envolvidos, mas o
principal objetivo alcançado será a retorno em responsabilidade social, o esporte sendo
usado como ferramenta de inclusão.
Há a necessidade de mudança, devido ao nosso atual cenário de federações e clubes
falidos, falta de investimento privado, sociedade sedentária e com poucas opções, sendo
o futebol o único sobrevivente com folgas no cenário esportivo e mesmo assim alguns
clubes com dificuldades decorrentes de péssimas administrações, pensar nos esportes e

verificar as inúmeras possibilidades econômicas e sociais existentes e relacionadas a eles
é um excelente investimento tanto como para empresas como para o poder público, o
investindo nos esportes deve gerar um alivio para os cofres públicos com relação aos
gastos com saúde.
As modificações devem começar pelas esferas públicas, isso trará mais confiança para
que empresas acreditem em uma nova postura, os próximos passos são a modernização
dos esportes no ambiente escolar, readequar a matéria nas instituições educativas e de
lazer alcançando um maior número de participantes e as possibilidades de descobrir novos
valores esportivos em diversas modalidades, uma nova postura de formação para
profissionais ligados à área ampliando o direcionamento e conhecimento relacionados,
exemplo; um profissional de nutrição ter a possibilidade de uma pós ou curso em nutrição
esportiva, esse por sua vez sendo oferecidos por federações, patrocinadores os
universidades/faculdades.
O ciclo esportivo é continuo então as mudanças são de extrema necessidade e devem
acompanhar cada passo da evolução começando o mais rápido possível, são necessárias
à participação de todos os envolvidos no cumprimento de metas e estratégias, algumas
sem nenhum custo ou dentro do planejados e outras como já levantado a médio e longo
prazo. O tema abordado e amplo e complexo, conforme o andamento do artigo novas
informações e pesquisas divulgadas tanto pelo governo quanto por entidades relacionadas
aos esportes salientam a importância e necessidade de um debate mais amplo e eficaz,
trazendo um novo conceito e planejamento para área esportiva no país.
A princípio, tinha-se receio de que os questionamentos sobre os temas dessa pesquisa não
fossem compreendidos pelos stakeholders durante as entrevistas, porém foi surpreendente
o entendimento deles quanto aos assuntos tratados, acreditando-se que isso se deve pela
própria rede de informações que faz parte do cotidiano.
Diante do exposto as implicações mais relevantes são de natureza empírico/gerencial,
pois durante a realização da pesquisa constatou-se a necessidade de reorganização e
estruturação do ambiente político/esportivo que são eixos empíricos e gerenciais, mais
condizentes com as necessidades do marketing esportivo. (FLEURY, FLEURY,2001).
Como sugestão de estudos futuros, é necessário ampliar a amostra para outras revisões de
literatura, ampliar o período de tempo para possibilitar uma visão mais abrangente do
emprego dos métodos de pesquisa, podendo apresentar contribuições significativas como,
por exemplo, permitir novas contribuições metodológicas na área e ampliar as análises
dos resultados.
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