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RESUMO

POLIDORO JR, Juarez Seara. MARKETING ESPORTIVO E 0 AVAt FUTEBOL CLUBE:
Ações, Estratégias e Beneficios. 2005. 97f. Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em
Administração). Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2005.
0 presente Trabalho de Conclusão de Curso demonstra o uso de ações e estratégias de marketing
esportivo por parte do Aval Futebol Clube, e os beneficios que este conjunto de ações
proporcionou a ele no período limitante da pesquisa. 0 objetivo principal é apresentar as ações
realizadas no período base da pesquisa, compreendido entre 1995 e 2005, comparativamente com
os benefícios obtidos. A base metodológica foi à pesquisa exploratória e descritiva, de caráter
qualitativo, tendo como procedimento o estudo de caso. Utiliza-se para tanto, de análise
documental, bibliográfica e entrevista semi-estruturada com o Diretor de marketing do Aval
Futebol Clube. Após um relato teórico das técnicas de marketing, o que é marketing esportivo e
como se relaciona com o futebol, demonstra-se as características e o estado da organização
referente a parte de marketing (patrocinios) e futebol (títulos), no período base do estudo. Através
da coleta de dados, pesquisa bibliográfica e entrevista, apresenta-se as nove ações e estratégias de
marketing esportivo utilizadas pelo clube, e que servem de base para a análise dos beneficios
como problema de pesquisa. A partir disso, busca-se comparar cada ação realizada com os
benefícios propiciados por ela, demonstrando como pode auxiliar o Aval Futebol Clube em sua
busca constante de ascensão no mercado do futebol brasileiro.
Palavras-chave: Marketing esportivo; Futebol; Aval Futebol Clube; Ações e estraté gi as.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Tema e Problema

0 marketing, de uma maneira geral, possui o poder de influenciar a politica de
uma companhia de uma maneira global, ou sei a, seu poder de convencimento frente as
pessoas que compõe o mercado-alvo da empresa, faz com que as decisões da area de
marketing sejam analisadas e respeitadas com mais interesse.
Szwarc (2003, p. 73) cita uma frase de Peter Drucker que diz: "HA apenas duas
funções importantes em negócios: marketing e inovação, todo o resto são custos". Kelly
(1995, p.89), demonstra bem isso, quando afirma serem "as decisões de marketing que
determinam quais os produtos uma empresa venderá, como serão expostos, quanto
custarão e como suas características serão divulgadas para o mercado", ou seja, se essas
decisões não forem implementadas com eficiência e eficácia, fatalmente esses esforços não
irão produzir um desempenho minimamente aceitável.
E exatamente neste ponto, afirma José Carlos Brunoro in Pozzi (1998, p. 13), que
"o marketing esportivo, começa a ocupar seu espaço dentro do mercado brasileiro",
demonstrando a importância crescente deste tipo de marketing no pais, e a necessidade que
os clubes brasileiros ainda possuem com relação a tomar decisões sobre estes assuntos.
Sendo assim, esse novo tipo de marketing, uma espécie de marketing de eventos
misto com marketing promocional, segundo explica Melo Neto (1995), cresce de maneira
vertiginosa e aparece como uma das formas de angariar fundos aos clubes nacionais de
futebol.
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0 marketing esportivo, de uma maneira geral, auxilia os clubes a gerirem suas
marcas e patrimônios, fazendo com que esses times de futebol possam ganhar dinheiro
através de patrocinios e parcerias com empresas públicas e privadas.

Pozzi (1998), em sua obra, entre outras coisas, afi rma que o marketing esportivo
deveria ser a principal fonte de recursos para os clubes brasileiros, assim como 6 para os
clubes europeus, ou seja, proporcionar um ganho financeiro cada vez maior com

exploração da marca, utilização de seus estádios como fontes de renda, dentre outras
possibilidades existentes.
Na Europa, os grandes clubes recebem milhões de dólares anuais de empresas,
seja de televisão, valor dividido entre todos os clubes do campeonato de forma geral, seja
de patrocinadores privados (de cada equipe), como forma de divulgação de suas marcas,
fazendo com que a cada ano possam contratar mais e melhores jogadores (produto) e

conseqüentemente promover melhores espetáculos (serviço), para suas respectivas
torcidas.
Com relação a estes fatores, o Aval Futebol Clube — Aval F.C., clube de futebol
com sede em Florianópolis, Santa Catarina, que disputa a segunda divisão nacional de
futebol — Série B, componente da Futebol Brasil Associados — FBA', na qual é um dos

fundadores, também visa participar desse mercado milionário que se tornou o futebol após
o advento do surgimento do marketing esportivo e da participação efetiva de grandes

empresas e emissoras de televisão nesse mercado.
Para isso, faz-se interessante analisar até que ponto o Aval F.C. utiliza-se desta
ferramenta administrativa para se tomar maior no mercado brasileiro, tanto dentro quanto
fora de campo, seja em número de títulos de campeão, seja em numero de torcedores e
aficionados.
Organização formada pelos clubes da Série B, para gerir seus interesses nas negociações com as emissoras
de televisão e CBF.
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Por fim, fazendo um paralelo entre o Aval P.C. e sua relação com o marketing

esportivo, busca-se descobrir, através da análise de fatores financeiros, técnicos e de
propaganda referentes ao mercado em que atua a organização, quais beneficios o
marketing esportivo propiciou ao clube no período compreendido entre 1995 e 2005.
Portanto, a partir dos fatos descritos anteriormente, surge o seguinte problema de
pesquisa: Quais os beneficios propiciados pela gestão do marketing esportivo

e sua

relação com o crescimento obtido pelo Aval Futebol Clube no período de 1995 a 2005?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral
Verificar quais os beneficios propiciados pela gestic) do marketing esportivo e sua relação
com o crescimento obtido pelo Aval Futebol Clube no período de 1995 a 2005.

1.2.2 Objetivos específicos
a) Conceituar marketing esportivo e sua inserção no futebol nacional;
b) Demonstrar e descrever o crescimento do Aval Futebol Clube nos últimos 10 anos,
com relação à participação no mercado brasileiro de futebol;
c) Apresentar e analisar as ações e estratégias decorrentes da utilização da gestão do
marketing esportivo;
d) Apontar e definir quais os beneficios propiciados pela gestão do marketing
esportivo, no período compreendido entre 1995 e 2005.
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1.3 Justificativa

0 futebol, nos dias atuais, ocupa o primeiro lugar nos esportes mais praticados e
assistidos pela TV, Internet ou rádio no mundo, ou seja, sua capacidade de venda,
promoção, veiculação de uma marca não possui precedentes na história, como demonstra
Pitts (2002) em sua obra.
Com o crescimento alcançado desde seu surgimento oficial na Inglaterra no
século XIX, o futebol se tornou um evento mundial capaz de interromper guerras e reunir
povos inimigos em torno de uma única partida, como, por exemplo, ocorreu com o Santos2
de Pelé na década de 1960, na Africa, quando uma guerra entre dois países foi
interrompida para que a população pudesse assistir ao jogo sem incidentes, demonstrando a
paixão que o futebol exerce e seu poder de diminuir a distancia entre brancos e negros,
ricos e pobres, ou mesmo povos em guerra.
A partir disso, e de sua importância para o mundo, se percebe, seja através da
literatura ou mesmo do mundo acadêmico, um "vazio" referente a estudos e análises sobre
o assunto (marketing esportivo e futebol), tornando o presente trabalho um referencial
original para o tema, por ser o marketing esportivo ainda inexplorado pela maioria dos
trabalhos acadêmicos, e mesmo pelos profissionais de Administração, que ainda não se
interessam pelo esporte como negócio ou área de atuação.
A viabilidade do trabalho se verifica pela possibilidade de se adquirir todas as
informações necessárias à resposta do problema, bem como a possibilidade de se analisar e
verificar quais os beneficios obtidos com a gestão do marketing esportivo no período
analisado, clareando para a comunidade acadêmica e para aqueles que gostam do futebol,

2

Clube brasileiro de futebol.
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as formas utilizadas pelo Aval F.C. com relação a gerencia do futebol através do marketing
esportivo e como ferramenta capaz de angariar fundos e divisas para o clube.
Além de sua originalidade e viabilidade, cabe ressaltar a oportunidade que surge
através deste estudo de se analisar e descrever a utilização das ferramentas do marketing
esportivo em um dos maiores clubes de Santa Catarina, e a partir disso ter uma noção de
como esta atualmente o nível de excelência gerencial do referido clube, podendo servir de
parâmetro para outras pesquisas e trabalhos acadêmicos.
Por fim, a importância deste trabalho é demonstrar que o crescimento econômico
e financeiro, que ocorre atualmente com o futebol mundial, e que esta baseado,
principalmente, na utilização do marketing como ferramenta de uma boa ação gerencial.
Essa pesquisa é de grande valia para o clube, que poderá analisar quais os beneficios
propiciados no período descrito, pela utilização do marketing esportivo como auxiliar do
crescimento obtido.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceito de Marketing Esportivo e Indústria do Esporte

0 marketing esportivo, segundo Mel() Neto (1995, P. 25) é formado por empresas
que possuem características únicas e essenciais, como por exemplo, a de possuírem:
[...] marcas fortes ou potencialmente fortes e buscarem novas formas de
comunicação com seus públicos nos mercados onde atuam; utilizarem o
esporte como mídia alternativa, com ênfase no reforço e disseminação da
marca e na melhoria de sua imagem; tendo por fim, a característica
comum de procurarem com isso comunicar-se melhor com seus
segmentos de clientes atuais e futuros.
Tais fatores transformam o marketing esportivo propriamente dito em um
marketing de eventos, ou seja, utiliza-se o evento em questão (futebol, olimpíadas ou copa
do mundo), como uma inserção 3 da referida marca na mente dos clientes.
A partir disso Melo Neto (2001, p.19) faz um alerta ao afirmar ser:
Um erro, associar marketing esportivo e cultural, a vultuosos
investimentos, pois os grandes projetos de eventos e de patrocínio de
atletas, clubes, etc, são apenas uma alternativa estratégica para as empresas
que desejam investir no esporte e na cultura.

Por isso, é necessária a diferenciação entre o marketing de grandes eventos e o
marketing de pequenos eventos, percebidos principalmente no aporte total de recursos
envolvidos no projeto e na audiência estimada do evento, além do perfil de seus
investidores. Então, Pode-se classificar o futebol como um exemplo claro de grande
evento, seja por sua magnitude, seja por sua influência cultural.
Melo Neto (2001, p.19), demonstra que:

3

Divulgação continua da marca facilita a memorização dela entre os clientes.
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[...] um grande evento é aquele onde os custos de realização do mesmo,
ultrapassam os US$ 500 mil, estendendo-se até cifras milionárias, tendo
audiência, sempre superior a cinco mil pessoas. Já os pequenos eventos,
podem ser de até mesmo US$ 1 mil, para um público de centenas de
pessoas.

Conforme o exposto acima, sendo o conceito de evento amplo, pode-se aplicá-lo
a diferentes modalidades de marketing promocional, seja ela esportiva, social, cultural ou
ecológica, sendo classificado o marketing de eventos como uma subcategoria destas
categorias descritas.
Com relação ao marketing esportivo, o marketing de eventos estabelece relações
entre o negócio do patrocinador e seus clientes potenciais, vinculando o evento a "paixão"
do povo pelo esporte em questão.
Em decorrência disso, surge como força cada vez mais crescente no mercado
mundial, a Indústria do Esporte, que, segundo Pitts (2002, p. 5) conceitua: "6 o mercado
no qual os produtos oferecidos aos compradores relacionam-se a esporte, recreação e lazer
e podem incluir bens, serviços, pessoas, lugares ou idéias".
Para se ter uma idéia do que se tornou a indústria do esporte, os 20 clubes de
futebol mais ricos do mundo, segundo a consultoria Deloitte, citada pela Revista Placar 4
(abril/2005, p.81), somaram juntos em 2004, 1 bilhão e 606 milhões de euros como receita
bruta, ou seja, receita maior do que o Produto Interno Bruto — (PIB) 5 de muitos países do
mundo.
0 ranking realizado pela consultoria citada aponta como os três clubes de futebol
mais ricos do mundo, os seguintes: (em milhões de euros).
1. Manchester United — Inglaterra

249

2. Real Madrid — Espanha

227

Revista mensal brasileira especializada em futebol.
Soma
das riquezas produzidas por um pais.
5

4
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3. Milan — Italia

213

Isso demonstra o quanto se tornou rentável a indústria do esporte, através de

inúmeros fatores que desencadeiam um comércio imenso e que no momento não possui
"contra-indicações", ou seja, produz riquezas a todos aqueles que se preparam para
participar de seus negócios, a exemplo dos clubes citados acima.
Mas tudo isso é fruto da segmentação e profundidade dessa indústria, que
possibilita aos indivíduos que investem no esporte ter um emaranhado de categorias para
se especializar, ou sej a, inúmeras formas de vender seu produto a públicos cada vez mais
exigentes e diversificados, como se pode ver no quadro a seguir:
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INDÚSTRIA DO ESPORTE: Todo esporte e produtos relacionados —
bens, serviços, lugares, pessoas e ideias — oferecidos ao consumidor.

SEGMENTAÇÃO DA INDÚSTRIA DO ESPORTE
POR PRODUTO E TIPO DE COMPRADOR

SEGMENTO DE
PRATICA
ESPORTIVA
DEFINIÇÃO:
Prática esportiva
oferecida ao consumidor
como produto de
participação ou
entretenimento

SEGMENTO DA
PRODUCAO
ESPORTIVA
DEFINIÇÃO:
Produtos necessários ou
desejados h. produção ou
influencia na qualidade da
prática esportiva.

SEGMENTO DA
PROMOCÃO
ESPORTIVA
DEFINIÇÃO:
Produtos oferecidos
como instrumentos para
se promover o produto
esporte.

1. Modalidades
esportivas
a) Esporte amador
b) Esporte
Profissional
2. Esporte de iniciativa
privada
3. Esporte mantido pelo
governo
4. Organizações
esportivas mantidas por
sócios
5. Organizações
esportivas não lucrativas
6. Escolas de esporte
7. Academias de fitness
e esporte

1. Produtos esportivos
a) Equipamentos
b) Acessórios
2. Produtos de melhora de
desempenho
a) Instrutor de fitness
b) Acompanhamento
medico
c) Instalações esportivas
d) Entidades e
funcionários
governamentais

1. Produtos
promocionais
2. Eventos promocionais
3. A midia
4. Patrocínio
a) Patrocínio de
evento único
b) Patrocínio de
múltiplos eventos
c) Patrocínio de uma
equipe
d) Patrocínio
individual
e) Patrocínio de
circuito ou liga
5. Endosso
a) Endosso individual
b) Endosso de equipe
c) Endosso de
organização
d) Uso esportivo nãoespecificado

Ilustração 1: Modelo de segmentos da indústria do esporte
Fonte: Pitts, Fielding & Miller, 1994. In: Pitts, Brenda G; Stollar, David K. 2002, p. 20.
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Portanto, se torna fácil enxergar as oportunidades cada vez mais crescentes de se
obter retorno através do esporte, seja através de investimentos diretos como promoção e
propaganda, seja através de vinculação da marca a algo que demonstra ser saudável e
politicamente correto.

2.2 Retornos Obtidos com o Marketing Esportivo

0 aumento no incremento do marketing realizado pelos clubes esportivos, assim
como por parte das empresas interessadas em investir no esporte, fez com que ficasse cada
vez mais evidente, para todos, que o esporte pode sim proporcionar retorno de forma

aceitável a esse possível investidor, bem como ao clube investido.
Sendo assim, o marketing esportivo, segundo Melo Neto (1995, p. 26):
[...] ao associar a imagem do atleta, do clube e do esporte em geral A
marca, produto e nome da empresa patrocinadora, torna-se um elemento
decisivo na estratégia de valorização, divulgação e, se necessário,
rejuvenescimento da marca/produto.

O marketing esportivo também se caracteriza por ser unia midia alternativa, pois
o esporte, como afirma o mesmo autor, tem um espaço publicitário reservado em qualquer

veiculo de comunicação, pois as noticias do esporte ajudam a vender o veiculo (jornal,
revista, rádio ou TV), fazendo com que o esporte atinja diferentes mercados e públicos
específicos, agregando valor à marca do patrocinador em questão.

Cabe destacar o conceito de patrocínio, que segundo Veny in Contursi (2003,

p.64):
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a provisão de recursos materiais, humanos, financeiros e fiscais,
realizada por uma organização pública ou privada de cunho comercial,
institucional ou filantrópico, direta ou indiretamente para um evento, ou
uma atitude, em troca de associação direta ou indireta com o evento e/ou a
atividade.

Melo Neto (1995, p. 27), cita que, segundo Darren Marshall, vice-presidente da
Sponsorship Reserch International — SRI 6, "[...] o retomo de uma marca ou produto
envolvido em patrocínio de eventos esportivos é quatro vezes maior do que o de uma boa
campanha publicitária [...]".
Segundo Contursi (2003), as pessoas estão expostas a mais de 500 mensagens de
vendas a cada dia no mundo, dificultando, é claro, a interpretação e memorização dessas
informações, mas por outro lado, aumentando o conhecimento das pessoas sobre essas
marcas.
E esta é uma das diversas vantagens do marketing esportivo, pois possibilita aos
investidores um alto retomo publicitário, aumentando ainda a capacidade de fixação da
marca na mente do consumidor que assiste ao evento esportivo.
Um evento esportivo que demonstra claramente essa capacidade e que iniciou o
investimento maciço das empresas no esporte, foi os Jogos Olímpicos de Atlanta de 1996,
onde a exposição significativa na mídia e a geração de grandes lucros para o Comitê
Organizador7, convenceram a iniciativa privada que investir no esporte da retomo sem a
necessidade de grandes investimentos (Pitts, 2002).
Flá três tipos de retomo de patrocínio no esporte, sendo de retomo direto, o
retomo em termos publicitários, com divulgações maciças, seletivas, locais, regionais,
nacionais ou internacionais; e o retorno da imagem, seja econômico ou social para a
empresa. (Melo Neto, 1995).

6

Empresa internacional de marketing esportivo.

7

Comité estabelecido pelo pais sede como organizador oficial dos Jogos Olímpicos.
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0 terceiro retorno 6, indiretamente, o marketing esportivo alavancando vendas,

pois promove institucionalmente a empresa, a marca e o produto, fazendo com que o
consumidor lembre da marca na hora de comprar um produto especifico.
A figura a seguir, constante da obra de Melo Neto (1995), apresenta os três tipos
de retorno do patrocínio no esporte, que facilitam a compreensão do assunto, e demonstra
claramente, as diversas maneiras de se obter retomo financeiro com investimentos na
indústria do esporte:

Retorno publicitário — Divulgação
0 esporte como midia alternativa

Efeito indireto

Retorno de imagem
(associação da

Retomo sobre

as vendas
Efeito indireto

marca/produto com o
sucesso e as emoções do
esporte)

Ilustração 2: Tipos de retorno do patrocínio no esporte
Fonte: Melo Neto, 1995, p. 28.

2.3 Ligação entre Marketing Esportivo e Futebol

Após demonstrar os conceitos e características do marketing de eventos

combinado com a natureza do marketing esportivo, convém analisar e apresentar as
origens do marketing esportivo e sua vinculação com o futebol.
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Os pioneiros na popularização do marketing esportivo em todo o mundo foram as
indústrias de cigarros e de bebidas alcoólicas, onde, segundo relata Pozzi (1998), buscaram
como alternativa a proibição pelo Congresso Americano, a veiculação de propagandas em
determinados horários. Não por acaso, empresas como Marlboro 8 e Camel9 (cigarros),
Campari e Fosters (bebidas) apresentam um longo e bem sucedido histórico de associação
com o esporte, especialmente o automobilismo.
A restrição a divulgação da imagem de cigarros e bebidas tem sido tão rigorosa
nos últimos anos, que alguns países da Europa, como França e Inglaterra, exigem que se
retirem de alguns carros da Fórmula 1 nomes e logotipos que identifiquem tais produtos,
em Grandes Prêmios — GP realizados ern seus países.
Segundo Silvio Lancelloti in Pozzi (1998, p. 21):
A história dos patrocinios no futebol teve inicio na Itália , em 1952,
quando uma empresa de bebidas, a Stock, produtora de um conhaque já
famoso, colocou anúncios em todos os estádios do pais e garantiu uma
cota de US$ 30 mil - quantia enorme naquela época - a cada clube da
Série A.

0 conservadorismo da Federação Internacional de Futebol Associado — FIFA i°,
entretanto, conforme descreve Pozzi (1998), impediu que os times conseguissem vender
espaços publicitários em seus uniformes por mais de duas décadas, permitindo, no
máximo, que aparecessem, bem pequenas, as logomarcas dos fabricantes dos materiais
esportivos utilizados.
A tentativa de derrubar essa proibição só se deu em 1979, graças a uma idéia
genial de Franco D' Attoma, presidente do pequeno Perugia", da Italia. D' Attoma
negociou com o pastificio Ponte um apoio de US$ 250 mil e usou o dinheiro para montar

8

Marca americana de cigarros.

Idem.
to urgRo
A
Máximo do futebol mundial.
"Clube italiano de Futebol.

9
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uma indústria de equipamentos esportivos, dando-lhe, precisamente, o nome de Ponte. Não
houve como impedi-lo de bordar o nome "Ponte", nas camisas de seu clube (Pozzi, 1998).
Além deste fato, na Alemanha e na Holanda, como cita Pozzi (1998, p. 33) em
sua obra:
[.. .] outros truques espertissiraos ajudaram a desmoralizar as regras
vigentes. O laboratório Bayer comprou duas agremiações, o
Leverlcusem12 e o Uerdigen", e transformou seus distintivos em sua
logomarca. A Philips adquiriu o controle acionário do Eindhoven", que
virou PSV, isto 6, União Esportiva Philips.

Compreendendo a inevitabilidade da nova onda, a FIFA aderiu a ela. João
Havelange, presidente da entidade na época, estimulado por seu amigo Horst Dassler, um

dos fundadores da Adidas 15 , fez da FIFA um negócio gigantesco. Vendeu à Coca-Cola os
direitos de promoção dos mundiais de juniores e juvenis. Em 1986, vendeu a Copa do
Mundo de Futebol l6 realizada no México. Em 1994, a Copa dos Estados Unidos da
América teve doze patrocinadores principais e 20 secundários, que pagaram a soma de
quase US$ 1 bilhão.
Desde 1981, ano da liberação das logomarcas dos patrocinadores nas camisas dos
clubes, a evolução dos investimentos foi brutal, como cita Pozzi (1998, p. 22), "onde
dezesseis patrocinadores aplicaram US$ 4 milhões na Série A da Itália em 1982, passando
para US$ 400 milhões em 1996, tendo a Juventus 17 de Turim, como recordista, recebendo
quase US$ 7 milhões por ano pagos pela Sony". Atualmente, na temporada européia
2004/2005, a Juventus recebe mais de 73 milhões de dólares anuais de seu patrocinador,

isso sem contar a arrecadação com presença de público em seu estádio, venda de camisas e
souvenires (artigos referentes a marca do clube), etc.

Clube alemão de futebol.
Idem.
14 Clube holandês de futebol.
15 Fabricante e fornecedora de material esportivo.
16 Maior torneio de seleções do mundo, realizado a cada
17 Clube italiano de futebol.
12
13

4 anos.
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A partir disso, fica claro o fato do marketing esportivo estar cada vez mais
presente em nossas vidas, profissionalizando entidades esportivas, e tomando possível a

realização de eventos cada vez mais organizados, beneficiando assim a imagem de
empresas e proporcionando o devido suporte financeiro e técnico aos atletas, verdadeiras
estrelas do espetáculo.
Porém, Pozzi (1998, p.22) explica que:

[.. .] devido ao nível de popularidade e emoção que o esporte
proporciona, especialmente o futebol, esse tipo de marketing trás
iniuneros beneficios, mas também alguns riscos. Hi casos em que
torcedores mais fanáticos dispensam o patrocinador de seu rival sempre

que podem.
0 caso mais

clássico de que se tem noticia aconteceu em abril de 1995. Depois de

um jogo entre Sociedade Esportiva Palmeiras 18 e Portuguesa19, o ex-zagueiro palmeirense

Tonhão chutou e pisou a camisa da Lusa20. Foi o suficiente para que um dos diretores da
Portuguesa, que por coincidência era, também, diretor do sindicato das panificadoras de
Sao Paulo na época, propusesse um boicote aos produtos Parmalat21 . A polêmica só não foi
adiante porque José Carlos Brunoro, diretor de esportes da multinacional na época, se
apressou em pedir mil desculpas (Pozzi, 1998).
Apesar de ser uma ferramenta de grande utilidade estratégica, muitas vezes a
empresa opta pelo marketing esportivo com o objetivo essencialmente tático. Um exemplo
disso foi a empresa de embutidos catarinense Chapecó que patrocinou o time de futebol da
Portuguesa com o objetivo explicito de "agradar" a colônia portuguesa de São Paulo, cuja

presença é muito forte nos setores varejistas e de panificação. Segundo Ideraldo Bemardes,
gerente de marketing da Chapecó em 1998, como resultado dessa preferência da colônia

Sociedade Esportiva Palmeiras - Clube Brasileiro de Futebol.
Associação Portuguesa de Desportos — Clube Brasileiro de Futebol.
29 Designação dada pela torcida 6. Portuguesa.
21
Empresa Italiana de Laticinios.
18

19
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por seus produtos, a empresa experimentou um bom incremento de produção dos produtos
mais nobres e de grandes volumes.
Mas tudo isso ainda não funciona da maneira correta no mercado dos clubes
brasileiros. Como cita Fozzi (1998, p.23): "diferentemente dos clubes europeus, os

brasileiros ainda estão engatinhando no que diz respeito a ganhar dinheiro. Italianos,
ingleses e espanhóis participam ativamente de um mercado que gira USS 250 bilhões por
ano".
Nesse sentido, cabe analisar, e este trabalho vem de encontro a isso, em que
patamar está o Aval F.C. frente ao uso cada vez mais evidente do marketing esportivo

como forma de angariar fundos, gerar receitas e negócios, e principalmente buscar um
crescimento continuo no futebol, tanto dentro quanto fora do campo, através de ações que
visem a consolidação da marca do clube entre as maiores do pais.

2.4 Marketing Esportivo e Massificação da Marca através do Futebol

0 marketing, de uma maneira geral, proporciona uma agregação de valor a marca

de uma empresa, massifica esse nome em nível estadual, nacional e até internacional, tendo
como função demonstrar as pessoas o que esta marca tem que as outras não têm, ou seja,
seus diferenciais e vantagens.
0 marketing esportivo nestes últimos anos vem realizando exatamente isso e,
através da globalização, onde fica dificil "ser diferente" onde todos vendem praticamente a

mesma coisa. Estar vinculado ao esporte ou a algum clube ou entidade que demonstre algo
novo, passou a ser um diferencial considerável e as empresas já começaram a perceber

isso.
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Isto fica bem claro quando se utiliza como parâmetro as finais da Copa Brasil de
1984, o Campeonato Brasileiro da época, e os Campeonatos Brasileiros realizados após o
ano 2000, com relação à receita, participação na midia e vinculação da marca da empresa
ao clube.
Em 1984, o Banco Nacional22, num fato inédito à época, estampou sua logomarca
nos uniformes dos dois finalistas da competição, Vasco e Fluminense23, e como descreve
Melo Neto (1995, p.18), obteve um retorno fantástico e uma massificação considerável de
sua marca, pois:
Quarenta e nove emissoras dos sistemas Globo e Bandeirantes e onze
emissoras regionais transmitiram os dois jogos finais. Dessa forma, o
Banco Nacional obteve um retorno publicitário considerável, gerando ao
todo negócios na casa dos US$ 700 mil.

Foram comercializados 17 outdoors no campo, ao preço de US$ 2,5 mil cada por
partida, o uso da marca do patrocinador nas camisas dos clubes rendeu a cada clube US$
28 mil, e pelos direitos de transmissão, cada clube recebeu

01&Os

US$ 28 mil (Melo Neto,

1995, p.18).
Este foi um marco na história do marketing esportivo no Brasil, e principalmente
no uso do marketing no futebol através da colocação da mesma marca nas camisas dos dois
clubes que jogaram a final do maior torneio de futebol do pais.
Após isto, o marketing esportivo buscou cada vez mais seu espaço como forma
de massificação de marca e agregação de valor, sendo demonstrado por Sbrighi (2005) em
um artigo disponibilizado em um site especializado em marketing esportivo 24, que "apesar
da distância existente entre clubes brasileiros e europeus, os vinte maiores times do pais
geram cerca de R$ 31 milhões por mês em exposição As marcas estampadas em suas

Entidade financeira já extinta.
•
Dols
grandes times de futebol da cidade do Rio de Janeiro.
24 <http://vrww.mktesportivo.com.br >, acesso em 09 de maio de 2005

22

23
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camisas", ou seja, além de não ser caro para as empresas, o patrocínio de clubes de futebol
gera receitas extraordinárias e uma agregação de valor de alto nível de fidelidade.
Sbrighi (2005), neste mesmo artigo descrito anteriormente, afirma que, desde
2004, os 20 times de futebol que formam

o Clube dos 13, a elite dos gramados no Brasil,

sabem exatamente quantos reais podem dar aos patrocinadores em espaço na televisão e
nos jornais. Em apenas dois meses, entre julho e agosto de 2004, as 19 empresas que
estampam suas marcas nas camisas dos jogadores das primeiras e segundas divisões do
Campeonato Brasileiro de futebol, garantiram um retorno de R$ 31 milhões com imagens
nas TVs aberta e fechada ou centímetros de fotos e textos em 32 jornais espalhados pelo
Brasil.
"Medir o valor que os times geram em exposição na midia é parte da
modernização do futebol brasileiro", diz

o então diretor de marketing do Clube dos 13,

Jaime Franco, citado no artigo. A entidade contratou em junho de 2002, a SiS — empresa
especializada em consultoria de exposição de marcas na midia associada ao grupo britânico
de mesmo nome — para acompanhar a freqüência dos clubes associados na midia. "0
patrocinador era agredido. Ele precisa ser visto como parceiro, mas temos de saber quanto
valemos e melhorar a forma de exposição", afirma.
Sbrighi (2005) afirma que, segundo Renato Politi, sócio-diretor da SIS "0 time

não tem controle sobre as horas de exposição na TV ou nos centímetros de jornais,
variáveis decididas pela imprensa. Mas pode se mexer para que

o patrocinador apareça

sempre que o clube virar noticia".
Em agosto de 2002, por exemplo, o Corinthians foi o time que mais espaço teve
na TV brasileira. Mas foram as empresas Parmalat e Rhume1125 — a primeira, patrocinadora,

25

Fabricante de material esportivo.
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e a segunda, fornecedora de material esportivo do Palmeiras — que tiveram os melhores

indices de exposição.
Isto porque, como cita Sbrighi (2005), em vez de esperar pela boa vontade dos
editores de imagens, a Parmalat resolveu agir: lotou as camisas de treino e o Centro de
Treinamento com sua marca, já que para cada jogo, a imprensa cobre pelo menos dois dias
de rotinas — oportunidade que a empresa italiana não deixou fugir. "Os objetivos com a
parceria foram todos atingidos", diz Carlos Monteiro, diretor da Parmalat na época, que
investia R$ 6 milhões anuais no futebol.
Aparecer bem na TV, com transmissões cheias de cortes e poluídas por outras
marcas (placas de publicidade, arquibancada, vinhetas da emissora) é prova de um material
bem desenhado. Por isso, a televisão, através de suas transmissões, é quem revela os
principais erros dos patrocinadores, onde freqüentemente são utilizadas estampas muito
grandes nas camisas, onde o pano dobra e o telespectador não 18 a marca, reduzindo a
capacidade do patrocinador em obter participação na mídia televisiva, a mais importante
financeiramente.
Um exemplo do ganho com o patrocínio no futebol e sua importância crescente
para as empresas, descreve Sbrighi (2005), é que, para multiplicar o retorno dos R$ 8
milhões anuais gastos em esportes no Brasil, a Motorola não se limitou a patrocinar os
uniformes dos jogadores. A empresa costurou uma camisa do tamanho de meia
arquibancada, e doou a torcida do Sao Paulo F.C., que, usada como bandeira gigante,
instantaneamente virou noticia. A marca pegou carona nesse sucesso, e obteve uma
participação "gratis" na mídia através do uso desta bandeira em partidas do clube.
exatamente nesse aspecto que deve entrar a análise do que a empresa realmente
quer passar a seu público, ou seja, a empresa tem que perceber se o público atingido com o
patrocínio é exatamente aquele de seu interesse.
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É o que Contursi (2003), chama de target (alvo, em inglês), onde um acordo de

patrocínio que atinja o target, ou seja, o alvo almejado, provou ser extremamente vantajoso
para a empresa.
Um exemplo interessante dessa relação é descrito por Contursi (2003), quando a
Umbro, empresa inglesa de material esportivo, que s6 investe em futebol, tentou chegar no
ano de 2002, líder do mercado dentro e fora do futebol, investindo na massificação de urna
foto onde Pelé e Bob Moore, da seleção inglesa de 1970, se abraçam e aparece o slogan

"Fair Play" (jogo limpo, em inglês). Isso demonstra o interesse da empresa em chamar a
atenção de seu público-alvo que gosta de futebol.
Ao contrario, sua concorrente direta, a americana Nike, escolhe patrocínio de
eventos de risco e atletas de conduta um pouco diversa, ou seja, jogadores jovens nem
sempre politicamente corretos.
Pode-se diferenciar essas duas "gigantes" da indústria esportiva mundial, com o
seguinte exemplo citado pelo mesmo autor em sua obra:
Umbro no futebol: é antiga e tradicional; vende roupas esportivas e patrocina
equipes.

Nike no futebol: é inovadora e tem imagem nova; vende calçados e tênis e pratica

patrocínio individual.
Ou seja, no mundo globalizado as estratégias são diversas, mas o objetivo é
comum: estar sempre na mídia.
E, embora patrocinadores e clubes deem mais valor A. exposição na TV, são os
jornais que garantem a maior parte de retorno do futebol na mídia, chegando, segundo
pesquisas especializadas, a até 80% do total. "Patrocinadores devem perceber os jornais
como um instrumento forte, especialmente para atingir as praças regionais", afirma Sbrighi
(2005), em seu artigo.
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Dentre as nove mil fotos de 20 times publicadas no bimestre julho / agosto de
2002 em 32 diários brasileiros, várias lições foram aprendidas, segundo o artigo. Quanto

mais alta a marca na camisa, quanto mais se usa back drop (painel de fundo, em inglês)
para entrevistas, maior o retorno. Armas que a Pepsi26 e a Topper27 usaram para liderar os
indices de exposição em julho de 2002, patrocinando o Corinthians.
Um exemplo, de que pequenos detalhes fazem a diferença no marketing
esportivo, foi o fato da presença da Petrobrds28 nas camisas do Flamengo29, demonstrada
por Sbrighi (2005), em exposição na TV, subir de 1,4% em julho para 2% em agosto de
2002, com o novo uniforme, após a marca BR3° ter migrado da frente para a manga da

camisa. Ficou mais visível nas fotos laterais, comuns em cobertura esportiva. "E nem
fomos consultados. Quando resolvermos essa situação, vamos ampliar nossas ações
paralelas de marketing no Flamengo", diz Cláudio Thompson, então diretor da Petrobrás
que responde pelo patrocínio mais antigo do futebol brasileiro: 16 anos.
Além da Petrobrds quem está ganhando com o Flamengo é a Nike. Conforme

pesquisas de um site especializado em marketing esportivo31 , a cada cem aparições da
Petrobrds no Flamengo (patrocinadora principal), o "swoosh" — símbolo da empresa

americana — surge 77 vezes. "Temos a vantagem de não precisar de um nome. Nossa marca
é discreta, mas é facilmente identificada pelo torcedor", diz Stephen Hevesi, então diretor

de marketing de Nike. Juntas, Nike e Petrobrds investem R$ 15 milhões anuais no clube.
Mas todos esses exemplos citados não se comparam ao caso mais "famoso" de
uso do marketing esportivo no Brasil, através do futebol, o Caso Parmalat, como foi
chamado.

26

Empresa americana de refrigerantes.
Empresa fornecedora e fabricante de material esportivo.
28 Estatal brasileira de extração e produção de petróleo.
29 Clube carioca de futebol, que possui a maior torcida do pais.
3° Símbolo da marca Petrobris.
31
<http://www.mictesportivo.com.br>, acesso em 09 de maio de 2005.
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A Parmalat, quando chegou ao Brasil, em 1977, pretendia ser a primeira do
ranking nas vendas de leite longa vida.
Aos poucos a empresa foi crescendo e ocupando logisticamente o Brasil inteiro,
além de investir e tomar-se líder em outros segmentos.
Um dos segredos desse sucesso, na época, foi o investimento maciço em
marketing, o equivalente a 6% de seu faturamento. Investimento esse em fortalecimento da
marca através de ações estratégicas em times de futebol, utilizando-se do marketing
esportivo como forma de massificação de sua marca e agregação de valor.
Melo Neto (2001), em sua obra pergunta: "Por que investir no futebol? E
responde: a Parmalat atrelou seu nome a clubes de futebol para reforçar sua imagem e se
manter em evidência nos noticiários televisivos e jornais diários".
A ação estratégica, surpreendente na época, consistia em apoiar um time
vencedor e valer-se do prestigio e do sucesso do clube para posicionar-se, na mente de seus
clientes atuais e futuros, como uma empresa de sucesso líder no mercado.
No Brasil, o clube escolhido foi o Palmeiras, clube da colônia italiana da cidade
de São Paulo (mesma nacionalidade da multinacional), tendo um investimento inicial de
US$ 10 milhões na montagem da equipe de futebol do clube, e o Palmeiras, que ficou
dezessete anos sem ganhar um titulo sequer, começou a acumular campeonatos.
O mais incrível, como afirma Melo Neto (2001, p.20), foi que: "a estratégia de
investimento foi muito além de um simples patrocínio, tendo a empresa comando sobre as
ações do clube, através de um sistema de co-gestão".
Como o objetivo não se limitava apenas ao crescimento no mercado brasileiro, a
empresa investiu em outros clubes latino-americanos, como Boca Juniors 32 e Periaro1 33,

Clube argentino de futebol, com sede em Buenos Aires.
33 Clube uruguaio de futebol, com sede em Montevideu.
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sempre buscando a representatividade e a participação na mídia que o futebol pode
proporcionar.
Por tudo isso, "seus atributos e características fazem do marketing esportivo uma
ação de grande eficácia, indispensável em qualquer plano estratégico de marketing e
comunicação para as empresas que se destacam pela excelência empresarial e pela forte
liderança em seus mercados". (Pozzi, 1998 p. 78).
Portanto, após a apresentação dos conceitos de marketing esportivo, suas
atribuições e a demonstração de sua ligação com o futebol, se toma clara a importância
cada vez maior que esse tipo de marketing vem obtendo através dos anos, e que sua
utilização sem dúvida não ill parar de crescer.
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3 METODOLOGIA

A metodologia tem como objetivo definir quais os procedimentos serão utilizados
na elaboração da pesquisa bem como os métodos de coleta de dados no desenvolvimento
do trabalho.
Será descrito o =Ater da pesquisa, sua abordagem (qualitativa) e demonstrada
por fim, a técnica de análise de dados utilizada, bem como as limitações encontradas para a
concretização do trabalho.

3.1 Caracterização da Pesquisa

A pesquisa pode ser considerada como o procedimento formal e sistemático que
tem como objetivo levantar respostas aos problemas que Asa propostos. É através da
utilização de técnicas e métodos que a pesquisa obtém novos conhecimentos acerca da

realidade.
Gil (1999, p. 43) descreve que a pesquisa 6:
[...] o processo formal e sisternAtico de desenvolvimento do método
cientifico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para
problemas mediante o emprego de procedimentos científicos.
Com relação as abordagens utilizadas no trabalho, a pesquisa possui um caráter
qualitativo, pois Gil (1999, p. 44) salienta que "[...] tem como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias [..1" e são desenvolvidas com o
objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato.
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3.2 Tipo de Pesquisa e Procedimentos Metodológicos

0 procedimento metodológico realizado foi o estudo de caso, através de pesquisa
documental e bibliográfica. Sendo utilizadas para isso, diversas técnicas, como: coleta de
dados, entrevista semi-estruturada e observação participante na formação do diagnóstico.
Vergara (1997, p. 47) conceitua estudo de caso como sendo: "o circunscrito a
uma, ou poucas unidades, entendidas essas como uma pessoa, uma família, um produto,
uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um pais. Tem assim, caráter
de profundidade e detalhamento".
Conforme Gil (1995, P. 79), "a maior utilidade do estudo de caso é verificada nas
pesquisas exploratórias. Por sua flexibilidade, é recomendável nas fases iniciais uma
investigação sobre temas complexos, para construção de hipóteses ou reformulação do
problema".
Para tanto, o levantamento de dados é necessário e imprescindível para análise da
organização. Para que a coleta tenha veracidade nos dados é preciso fazer uni levantamento
prévio da situação atual da organização.
0 presente trabalho segue um modelo proposto por Vergara (1997), que classifica
a pesquisa quanto aos meios e quanto aos fins.
Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória e descritiva. Conforme Vergara (1997,
p. 45), a investigação exploratória é "aquela realizada em Area na qual há pouco
conhecimento acumulado e sistematizado. Porém, por sua natureza de sondagem, não
comporta a possibilidade do surgimento de hipóteses durante ou ao final da pesquisa".
Já a pesquisa descritiva, continua a autora, é aquela que "expõe características de
determinada população ou determinado fenômeno. (...) Não tem compromisso de explicar
os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação".
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Quanto aos meios, o estudo se caracteriza como estudo de caso, pois se trata de
um trabalho circunscrito a uma única organização, utilizando-se para tanto a pesquisa
documental e bibliográfica.
Vergara (1997, p.46) descreve pesquisa documental como "aquela realizada em
documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados, ou com pessoas". JA a
pesquisa bibliográfica, cita a mesma autora, é o estudo sistematizado de materiais
publicados em livros, jornais, revistas, redes eletrônicas (Internet, Intranet, etc.), material
este, de mais fácil acesso ao público interessado.

3.3 Técnicas de Coleta de Dados

As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a entrevista semi-estruturada,
análise documental e bibliográfica, bem como a observação participante. Estas, como
descreve Roesch (1997), são as técnicas mais utilizadas nas pesquisas de caráter
qualitativo, ou seja, dão uma visão geral dos acontecimentos organizacionais.
Estes dados coletados classificam-se em dados primários e secundários,
dependendo da forma de como são coletados pelo pesquisador.
Os dados primários, como explica Mattar (1999), são todos aqueles que não
foram ainda coletados, mas tem o propósito de atender as propostas e necessidades da
pesquisa, ou seja, irão auxiliar nas respostas ao problema decorrente desta pesquisa.
Para isto, utiliza-se ainda da observação, seja ela participante ou não, pois como
descreve Mattar (1999), ajuda a compreender o comportamento da organização o fato de se
observar o ambiente natural onde os fatores estudados são efetivamente realizados. Gil
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(1995), descreve ainda como vantagem da observação frente as outras técnicas, o fato das
ações serem percebidas diretamente, sem qualquer intermediação, fazendo com que os

fatos possam ser analisados diretamente pelo pesquisador, diminuindo, assim, o grau de
subjetividade.

Além da observação, utiliza-se também como forma de obtenção de dados
primários, a entrevista, que pode ser realizada pessoalmente, por telefone, ou mesmo por e-

mail, através da Internet.
A partir disso, foi realizada uma entrevista semi-estruturadas com o diretor de
marketing e eventos do Aval F.C., senhor Antonio Kruel, no mês de maio de 2005,
objetivando a coleta de dados o fi ciais do clube com relação a proporcionar uma resposta ao

problema de pesquisa.
Além desta entrevista, as informações foram basicamente coletadas através de
análises documentais virtuais (hipertextos) e reais, sendo virtuais, sites na Internet, e reais,

documentos fornecidos pela organização. Essas pesquisas, conforme Roesch (1997)
explica, são utilizadas para complementar as entrevistas ou outros métodos de coleta de
dados utilizados, melhorando a confiabilidade destas informações coletadas.
Com relação aos dados secundários, Mattar (1999, p.144) descreve "como
aqueles que já foram coletados, tabulados, as vezes até analisados", documentos estes que

são utilizados pela organização na forma de relatórios, pareceres, manuais, ou seja,
qualquer documento oficial da empresa que possam ser utilizados na pesquisa.
Sendo assim, os dados secundários utilizados são, como já citado anteriormente,
aqueles obtidos através da Internet (site oficial do clube e os sites ligados aos temas
marketing e futebol), bem como, os extraídos de revistas especializadas em Futebol
(Revista Placar), jornais de circulação nacional e estadual, não s6 especializados em
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futebol, sendo ainda analisados documentos relativos a organização (Avai F.C.) publicados
ou distribuídos ao público em geral.

3.3.1 Técnicas de Análise de Dados

Após a coleta dos dados, ocorre sua análise de forma cientifica, com o objetivo,

conforme descreve Gil (1995), de organizar os dados de maneira que possibilitem o
fornecimento de respostas para o problema proposto na pesquisa, facilitando

o

entendimento e organização destes dados em ordem de importância.
0 tratamento dos dados foi basicamente realizado de forma qualitativa,

não

estatística, porém sendo utilizados também quadros, tabelas e figuras como auxiliares do
entendimento das informações coletadas, através dos dados primários e secundários.

Os dados obtidos na entrevista, observações participantes ou não, bem como nas
coletas de dados através de pesquisas documentais e bibliográficas, form consolidados e
analisados preliminarmente, para posterior colocação no capitulo correspondente da
pesquisa.

Portanto, não são utilizados padrões de amostragem ou análises estatísticas, sendo
apresentado apenas padrões qualitativos de resposta ao problema proposto, através da
coleta e análise de dados já descritos anteriormente.
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3.4 Limitações da Pesquisa

Na construção da pesquisa e posterior análise, houve alguns fatores limitantes,
como o não repasse total das informações requeridas, por parte do Aval P.C., a não

existência de bibliografia suficiente, e a não disponibilidade de disciplina especifica de
marketing esportivo nas universidades catarinenses.
Com relação As informações requeridas ao clube, algumas delas não puderam ser

disponibilizadas pelo diretor de marketing entrevistado, por motivos de segurança e sigilo,
ou não estão disponíveis pela falta de arquivos e documentos históricos por parte do clube,
dificultando assim a análise de algumas informações que seriam de grande valia ao
resultado final da pesquisa.
A bibliografia existente sobre o tema se restringe a poucos e escassos volumes,
sendo em sua maioria livros de marketing com pequenos capítulos referentes a marketing

esportivo. lid poucos livros onde o marketing esportivo é apresentado e descrito de forma
clara, com a demonstração de seus fundamentos, objetivos, beneficios, etc. limitando assim
a construção da pesquisa.

Outro item limitante é o fato de não haver disponível disciplinas que abordem o
marketing esportivo como tema e que possibilitem a realização de pesquisas, trabalhos,
discussões e propagação do conhecimento acerca do assunto.
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4 DESCRIÇAO DA ORGANIZAÇÃO: AVM. FUTEBOL CLUBE

4.1 A História do Aval Futebol Clube

Conforme descreve o site oficial do clube34, "em 1923 Florianópolis era uma ilha
como todas as cidades pequenas. A vida passava calmamente e poucos percebiam a eterna
mudança do tempo. A ponte 'preta e metálica', 35 vai mudando a paisagem e a vida das
pessoas. Nas ruas iluminadas pelos lampiões de gás, os cavalheiros — nas suas fatiotas de
linho ou casemira — tiravam os chapéus e cumprimentavam as damas nos longos vestidos.
O lazer era o remo e os saraus.

No citado ano, o Brasil vive uma grave crise política e financeira. Porém, nas
esquinas surge uma paixão nacional: o foot-ball (futebol, em inglês).
Até a década de 20, o futebol era um privilégio de aristocratas e descendentes de
europeus. Mas, logo todos perceberam que a bola se adaptava mais aos pés hábeis, as
cinturas ágeis e ao talento dos jovens operários. E, em cada esquina surgia um team (time,
em inglês). 0 futebol já era paixão nacional.
Na rua Frei Caneca, no bairro Pedra Grande, um bando de garotos enfrentava os
campos improvisados e fazia uma festa aos domingos e feriados. No entanto, eles
sonhavam em jogar com os `ternos' (uniformes), como os times do Rio de Janeiro e Sao
Paulo. Um dia, o comerciante Amadeu Horn realizou o sonho da gurizada. Dentro de uma
caixa, saíram as camisetas listradas azuis e brancas, calções e meias azuis, chuteiras e uma
bola nova. 0 uniforme era igual ao do seu querido Riachuelo" 36 .

<http://www.avai.com.br>, acesso em 28 de abril de 2005.
Ponte Hercilio Luz, símbolo maior de Florianópolis, inaugurada em 13 de Maio de 1926.
36 Famoso Clube de Remo de Florianópolis — Clube Náutico Riachuelo.
34
35
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citado pela revista oficial do clube de 1997, como jogo -inicial dos 'garotos'
com o referido 'terno', em 1923, contra o Humaitá, cuja data se perdeu com o tempo.

equipe esta considerada à época como 'lima equipe forte e valente'. E, num domingo, o
campo do BaU37 ficou lotado. Lá, o goleiro não via a outra trave e nem o ponteiro direito
enxergava o ponta-esquerda. Aliás, estes - pequenos" detalhes não interessavam. 0 que
importava era a bola correndo. Os garotos de Amadeu Horn venceram. Infelizmente, os
artilheiros se perderam pelo tempo. Jamais se saberá quem marcou o primeiro gol do time
azul e branco. 0 talento dos meninos entusiasmou Horn, que para comemorar o feito, deu
uma grande festa-.

Ilustração 3: Time de 1923, usando o "terno" do Aval Futebol Clube.
Fonte: Site oficial do Avai Futebol Clube.

Continua a revista, onde relata

" Sorte'. Esta foi a desculpa do humilhado

Humaild. E, foi marcada uma revanche. Nunca

o campo do Bab viu tanta gente. Os 'guris'

de Amadeu Horn mostraram a garra e o talento da partida anterior. Uma nova vitória e uma
outra festa. As meninas brindavam os het -6s com doces, licores e cervejas. No peito, como
se fosse um troféu, um laço de fita azul e branco".

37

Antigo campo de futebol existente em Florianópolis.
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A revista descreve ainda, que, após essas duas vitórias sobre o mesmo Humaiti,
um dos jogadores deu a idéia de fundar um clube de futebol organizado. Era o surgimento
do Aval F.C.
Em 1° de setembro de 1923, como descreve o site oficial do clube, num sábado de
tempo bom e vento norte. Um dia aparentemente normal, a cidade estava, como de
costume, ou seja, calma. Nas sombras da árvore frondosa, as pessoas conversavam.
Entretanto, na residência de Amadeu Horn estava tudo preparado. Quem chegava assinava

o livro de atas. Um só assunto foi discutido: a criação do time de futebol. 0 nome
escolhido foi Independência e Amadeu Horn eleito presidente.

Quando todos já começavam a traçar os planos do novo clube, chega atrasado,
pois precisara trabalhar após o expediente, Arnaldo Pinto de Oliveira. Os amigos
contaram-lhe as novas. Ele não concordou com o nome escolhido. "Independência é muito
grande. Fica dificil incentivar o team. Quando a torcida ainda estiver gritando, depois de
um gol, o nome do time: Independência, o adversário já empatou o jogo. É preciso um
nome menor. Além disso, as cores não combinam. Ou sera que vocês querem mudar as
cores?", conta o historiador Osni Meira. "E que nome você sugere?", perguntaram-lhe.
A obra de Machado (2000) descreve que, Arnaldo estava lendo um livro da
história do Brasil sobre a Guerra do Paraguai, e gostara do episódio: A Batalha do
Avahy38 . "Vocês já pensaram na nossa torcida gritando Avahy?" A resposta veio em coro:
"Avahy! Avahy!". Era o começo de uma história de glórias e lutas de um clube que nasceu

sob o signo da vitória.

38

Embate entre brasileiros e paraguaios, ocorrido em terras paraguaias, no lugar denominado Arroyo Avahy.

44

4.1.1 A Entidade Aval Futebol Clube

0 Aval F.C. é uma sociedade civil, fundada em 10 de setembro de 1923, no
antigo bairro da Pedra Grande, atual bairro Agronômica, na cidade de Florianópolis,

Capital do Estado de Santa Catarina, onde tem sede e foro, com personalidade jurídica
diversa da de seus sócios, os quais não respondem nem solidária nem subsidiariamente
pelas obrigações contraídas pela sociedade, conforme informações extraídas do site oficial
do clube na Internet.
Possui sede na Rodovia Diomicio Freitas, n° 1000, bairro Carianos, na cidade de
Florianópolis,

Santa Catarina, no Estádio Aderbal Ramos da Silva, conhecido

popularmente como "Ressacada". Além de seu belo estádio, o clube ainda detém uma sede
social com restaurante e amplo estacionamento, nas cercanias do estádio, para atender seus
associados e freqüentadores. Além disso, estão em fase final de construção dois campos de
treinamento em frente ao estádio, como primeira parte de um ambicioso projeto de
modernização do Estádio Aderbal Ramos da Silva e arredores.
0 clube tem como atividade principal o Futebol profissional, porém possui

também outros esportes que competem em seu nome, os chamados "esportes olímpicos",
que segundo o

site

oficial do clube eram em número de três no ano de 1998, quando da

descentralização dos objetivos do clube, não mais focando apenas no futebol. Eram eles:
Ciclismo, Hipismo e Basquete, além da equipe de Futsal, que através de uma parceria

como o Colégio Catarinense39, também foi viabilizado durante uma temporada em 1999.
Hoje, conta apenas com a equipe de ciclismo, equipe esta extremamente vitoriosa
e considerada "de ponta", por profissionais experientes e conhecedores do assunto, já que

39

Tradicional instituição de ensino de Florianópolis.
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em seu primeiro ano de existência a equipe já alcançou um titulo individual e por equipes
em campeonatos disputados. Possui também atletas de seleção brasileira em seus quadros.
Os outros esportes olímpicos não estão em atividade no momento aguardando
alguma parceria ou patrocínio que possa colocá-los novamente em evidência. É clara para
o clube a necessidade de diversificar sua atuação dentro do esporte buscando assim uma
maior atuação frente ao marketing esportivo, visando angariar patrocínios em Areas
diferentes do futebol, que poderiam impulsionar todo o clube a um crescimento almejado.
Por tudo isso, percebe-se que o Aval F.C. esta em fase de estruturação e
diversificação de seu produto, sempre visando um maior crescimento e uma maior
organização que possa fazer com que o clube alcance um crescimento auto-sustentável e
em longo prazo.

4.1.2 Títulos Conquistados na História

O Avai F.C., para orgulho de sua imensa torcida, é o clube mais vezes campeão
da história do campeonato catarinense de futebol, com 13 títulos, sendo inclusive tetra
campeão catarinense nos anos 40 do século XX, e o Único clube da capital catarinense
Campeão Brasileiro de futebol, com o titulo de campeão brasileiro da Série C, em 1998,
que proporcionou seu acesso a Série B de 1999.
Possui ainda inúmeros outros títulos no futebol profissional e das categorias de
base, bem como aqueles alcançados com os esportes olímpicos, ciclismo, futebol de saldo,
entre outros. Segue abaixo, a relação de todos estes títulos, conquistados ao longo de mais
de 80 anos de história, daquele que é carinhosamente conhecido como "0 Mais Vezes
Campeão":
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a)Competições nacionais:
- Campeão Brasileiro da Série C: 1998
b) Competições estaduais:
- 13 Campeonatos Catarinenses de Futebol: 1924, 1926, 1927, 1928 (Tr),
1930, 1942, 1943, 1944, 1945 (Tetra), 1973, 1975, 1988, 1997;
- 1 Campeonato Catarinense da 2 Divisão: 1994;
- 2 Taças Governador do Estado de Santa Catarina: 1983 1985;
- 1 Copa Santa Catarina: 1995
- 12 Torneios Inicio: 1925 1926 (Bi), 1933, 1936, 1938, 1942, 1943, 1944
(Tr), 1946, 1955, 1960, 1963.
c) Competições citadinas:
- 20 Campeonatos Regionais da Cidade de Florianópolis: 1924, 1926, 1927,
1928 (Tr), 1930, 1933, 1938, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945 (Tetra), 1949,
1951, 1952, 1953 (Tr), 1958, 1960, 1963, 1995.

d) Futebol - Categorias de Base:
- 3 Campeonatos Catarinense da Primeira Divisão Juniores: 1981 2001 e
2003.
- 1 Campeonato Catarinense da 2a Divisão de Juniores: 1994
- 1 Campeonato Catarinense da Primeira Divisão Juvenil: 2003
- 1 Campeonato Catarinense Infantil: 1999
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4.2 A Estrutura Administrativa e Física do Aval Futebol Clube

0 Aval F.C. possui em sua estrutura administrativa e de gestão, compondo a

diretoria executiva, os seguintes cargos e respectivos ocupantes da gestão 2001 / 2005:

Presidente Executivo: João Nilson Zunino
Vice-Presidente Executivo: Samuel Ávila
Assessor Técnico de Engenharia e Arquitetura: Davi Ferreira Lima
Diretor Jurídico: Lidio Moisés da Cruz
Diretor Financeiro: Celso Ribeiro de Souza

Diretor de Marketing e Comercialização: Antônio Carlos F. Kruel
Diretor de Futebol: Alexandre Espindola
Gerente de Futebol: João Carlos Dias
Diretor Administrativo: Rudiney Raulino

Diretor de Futebol Amador: Sandro Roberto Zunino
Diretor de Esportes Olímpicos: Hercilio Costa Neto
Diretora Social: Nesi Nilda Brina Furlani
Diretor de Patrimônio: Odilon Furtado Filho

Os conselheiros que compõe o conselho do Aval F.C., hoje com cerca de 200
componentes, elegem para um mandato de quatro aos o presidente do clube, podendo ser

reeleito.
0 presidente eleito possui a liberdade e discricionariedade de nomear os membros

componentes da diretoria executiva, que exercerão esses cargos durante seu mandato.
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Com relação à estrutura fisica, segundo informações obtidas no site ° oficial do
clube na Internet, é de sua propriedade uma área de 120.000 m2, na regido sul de
Florianópolis, onde está construido seu estádio de futebol e seus campos de treinamento,
que serão inaugurados no ano de 2005, perfazendo assim o Centro de Formação de Atletas
— CFA, chamado de Centro de Treinamento — CT.
0 primeiro estádio do Aval F.C. foi o Estádio Adolfo Konder, popular "Campo
da Liga", que primeiramente pertenceu 6. Federação Catarinense de Futebol — FCF, e onde
foram protagonizados momentos históricos para o clube, como o jogo contra o Santos em
que Pelé jogou, e o Aval F.C. perdeu por 2 a 1, em 15 de agosto de 1972, além da partida
com o maior número de gols em toda a história do futebol brasileiro, em 13 de maio de
1945, onde o Aval F.C. derrotou o Paula Ramos41 por 21 a 3.
Mesmo com todas as glórias alcançadas, o acanhado estádio, em 1975, foi
considerado ultrapassado para o futebol, que ganhava cada vez mais status de esporte
nacional, sendo necessária a construção de um novo estádio. Por sua localização, na Rua
Bocaiúva, no centro da Capital, em frente a Avenida Beira Mar recém construída, o Aval
F.C. se viu em uma situação delicada, pois possuía um patrimônio valorizado pela
localização, mas impossível de ser ampliado ou satisfazer as necessidade mínimas de um
estádio moderno.
Segue uma fotografia aérea do antigo estádio avaiano, com a Avenida Beira Mar

em primeiro plano:

41

Avai F.C., disponível em: <http://www.avai.com.br >, acesso em 23 de mal. 2005.
Time de futebol da Capital, já extinto.
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Ilustração 4: Vista aérea do estádio Adolfo Konder (1982)
Fonte: Site oficial do Aval Futebol Clube

A solução encontrada foi uma permuta da area com o grupo Kobrasol, onde em

1980 foi trocada a area do antigo estádio, que era de 15.000 m2, por outra no sul da ilha, de
120.000 m2, sendo também parte do acordo a construção, por parte do grupo Kobrasol de
um estádio neste novo terreno. Foi construido no antigo local, pelo grupo comprador, um
Shopping Center, o Beiramar Shopping.

Então, em 1981, foi adquirido o espaço próximo ao Aeroporto Hercilio Luz.
Presidiu a obra Cairo Bueno, e a planejou o arquiteto Davi Fernandes e nela trabalharam
vinte engenheiros. As sondagens alcançaram 30 metros de profundidade, as torres de
iluminação 43 metros de altura, com o estádio compreendendo 17.270 m2 e o concreto
armado corn l.800 m' de estrutura.

Foi inaugurado no dia 15 de novembro de 1983, e sua iluminação em 31 de maio
de 1986. Seu maior público foi de 25.735 pagantes, em 17 de julho de 1988, na final do
Campeonato Catarinense daquele ano, contra o Blumenau Esporte Clube.

5()

Segue a fotografia aérea do Estádio Aderbal Ramos da Silva, Ressacada. no ano
de 2004:

Ilustração 5: Vista aérea do estádio Aderbal Ramos da Silva — Ressacada
Fonte: Site oficial do Aval Futebol Clube.
O estádio, segundo o site oficial do clube, possui as seguintes características:

Nome Oficial: Estádio Aderbal Ramos da Silva
Nome Popular: Ressacada
Capacidade Atual: 19.000 pessoas
Maior público . 25.735 pagantes

4.3 Crescimento Alcançado pelo Aval Futebol Clube nos Anos de 1995 a 2005

No inicio deste período, compreendido entre os anos de 1995 e 2005. o Aval F.C

.

havia recém saldo da segunda divisão de futebol catarinense, tendo sido rebaixado em
1993 (fato este nunca antes ocorrido com o clube) e retomado a primeira divisão de 1995,
honrosamente, como Campeão Catarinense da 28 divisão de 1994.

51

Devido a isso, o primeiro ano de volta à elite do futebol catarinense não parecia

muito promissor, e no Campeonato Catarinense realmente não o foi, porém na Copa Santa
Catarina, que ocorreu no segundo semestre de 1995, o Aval F.C. se sagrou campeão contra
o Joinville42, em Joinville, iniciando assim muito bem esse período de sua história.
Neste capitulo, serão apenas descritos alguns fatores que demonstram o
crescimento obtido pelo clube no período que serve de base à pesquisa e que no capitulo
seguinte serão analisados à luz do marketing esportivo demonstrando os beneficios que o
uso deste trouxe ao clube nos anos de 1995 a 2005.

4.3.1 Títulos Conquistados no Período

Após o titulo da Copa Santa Catarina de 1995, o Aval F.C. estava de volta a

"briga" pelas primeiras posições do futebol catarinense, tendo como adversários diretos, o
seu maior rival Figueirense F.C43, o Criciuma E.C44, o Joinville E.C., e nos primeiros anos
do período descrito a Associação Chapecoense de Futebo145 e o Tubarão F.C46.
Sendo assim, no ano de 1997, já na presidência do Dr Flávio Ricardo Felix,
recém eleito, posteriormente demonstrando ser o presidente do Aval F.C. mais vitorioso da
década, o Aval F.C. sagra-se Campeão Catarinense de Futebol da primeira divisão depois

de quase 10 anos de espera, e recoloca o clube no rumo das conquistas, assegurando a
agremiação o honroso titulo de "Campeão do Século", que até hoje é motivo de orgulho

para sua grande torcida, fruto de seus 13 títulos estaduais de futebol da primeira divisão
catarinense.
Clube catarinense de futebol.
Clube de futebol, também de Florianópolis.
44 Clube do sul catarinense.
45 Clube do oeste catarinense.
46 JA extinto.
42
43
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Neste mesmo ano de 1997, o Aval F.C. faz sua melhor campanha na série C 47 do
Campeonato Brasileiro de futebol até então, terminando entre os 16 melhores de uma
competição que reuniu mais de 70 clubes de todo o pais. Foi eliminado no "mata-mata" 48,
pelo time do Tupy, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, demonstrando que sua
ascensão em nível nacional era apenas questão de tempo.
A partir disso, no ano seguinte, mantendo a maioria dos jogadores do ano anterior
no elenco, o clube se sagrou campeão dos dois turnos do Campeonato Catarinense, mas por
obra do regulamento, ainda necessitou jogar o quadrangular final do campeonato, onde
mesmo tendo dois pontos extras referentes as conquistas dos turnos, não conseguiu o bicampeonato.
Porém, esta decepção não abalou a equipe, e no segundo semestre de 1998, com
uma campanha brilhante, o clube se tornou o primeiro clube catarinense a ser Campeão
Brasileiro de Futebol, ganhando a Série C do Campeonato Brasileiro, tendo o São
Caetano49 como vice -campeão. Essa façanha alçou o clube, a Série B do Campeonato
Brasileiro de 1999, propiciando assim maior visibilidade na midia nacional, e crescimento
ainda maior de sua torcida.
No ano de 1999, o clube se sagrou vice -campeão catarinense, e fez boa
participação na Série B, terminando em sétimo lugar na classificação geral.
Nos anos seguintes, o Aval F.C. seguiu realizando boas campanhas no
Campeonato Brasileiro, sendo nos anos de 2001 e 2004, terceiro colocado na classificação
geral, posição esta que quase o coloca na divisão de elite do campeonato, uma vez que dois
clubes ganham o direito ao acesso a primeira divisão, respectivamente o primeiro e
segundo colocado da Série B do referido ano.
Equivalente a Terceira divisão nacional de futebol.
Fase eliminatória em dois jogos, um em cada cidade, onde ao final apenas um se classifica para a próxima
fase.
49 Equipe do ABC Paulista, que faria história no futebol brasileiro.

47
48
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Ante ao exposto, fica clara a importância do clube no cenário do futebol
catarinense e brasileiro, e o crescimento alcançado em razão das conquistas e de sua
participação crescente nos campeonatos brasileiros de futebol da segunda divisão.

4.3.2 Patrocínio

Neste período, compreendido após 1995, o Aval F.0 sofreu uma verdadeira
revolução com relação a patrocinios, cotas de televisão, participação na mídia, e retorno
publicitário.
No inicio não havia praticamente nenhum retorno com essas formas de
marketing, ou seja, o clube não possuía patrocinadores de "peso", o retorno com midia e
publicidade era quase zero, o que tornava o clube dificil de ser administrado, pois não dava
um retorno garantido a sua administração que pudesse sustentar investimentos de grande
monta.
Teve como patrocinadores, pequenas malharias da cidade, que forneciam o
material esportivo, em troca da vinculação de sua marca ao uniforme do clube, não
repassando assim patrocínio financeiro, mas sim uniformes completos aos jogadores.
Com a chegada de uma nova diretoria administrativa, em 1997, o Aval F.C,
passou a perceber a importância do patrocínio como forma de angariar fundos para sua
manutenção.
Na seqüência, iniciou acordos com patrocinadores principais, aqueles que suprem
a necessidade financeira do clube durante o campeonato, e só passou a ter a partir de 1997,
com a chegada da Peugeot Cap Ferrat 50, que em seu primeiro e Arlie° ano no clube se

50 Revenda da

montadora francesa de veículos, com loja em Florianópolis.
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sagrou camped catarinense junto com o time, mostrando que um patrocínio bem feito dá
retorno as duas partes.
Em um contrato de patrocínio esportivo, como cita Contursi (2003, p.23)

[...] a empresa, em vez de pagar por notas na midia e propagandas, tem a
oportunidade de ser "noticia", em horários muitas vezes considerados
nobres e junto a um produto com o qual o público tem forte afinidade,
mesclando saúde e paixão.
Nos anos seguintes, até 2001, a Portobello51 se tornou a patrocinadora principal
do clube tanto nos uniformes quanto no estádio da Ressacada, tendo ainda como
fornecedor de material esportivo, pequenas malharias, como a Pierry Sports e a Planeta
Sports, como patrocinadores.
Mas, neste ano de 2001, teve inicio uma melhora considerável no advento

patrocínio, com a chegada da Penalty52 como fornecedora de material esportivo, o que
acrescentou maior visibilidade ao clube e conforto aos jogadores, além de aumentar
consideravelmente a venda de camisas nas lojas.
Hoje, o clube possui vários patrocinadores em nível nacional (Claro Telefonia
Celular e Arte Solidária). Com a chegada da Kappa, em 2005, deu mais um passo para sua
completa reestruturação, já que a marca, uma multinacional italiana do ramo esportivo,
produz um dos melhores materiais do mundo quando se trata de uniformes esportivos,

além dos patrocinadores que injetam mais recursos anuais no clube, ano a ano.
Passa-se agora a descrever e analisar as ações, estratégias, beneficios e resultados
obtidos pelo clube através da gestão do marketing esportivo e que resultaram no
crescimento aqui demonstrado neste período analisado.

51
52

Empresa catarinense fabricante de cerâmicas.
Marca nacional de material esportivo.
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5 DESCRIÇÃO DA RELAÇÃO MARKETING ESPORTIVO E CRESCIMENTO
DO CLUBE NO PERÍODO 1995 A 2005

Após toda a definição, feita anteriormente, acerca da história do clube, suas

conquistas, seu crescimento obtido nos últimos 10 anos com relação a inúmeros fatores
apresentados, cabe agora ressaltar a importância e os beneficios que a gestão do marketing
esportivo trouxe neste período.
Demonstra-se assim, as diversas maneiras utilizadas pelo clube para agregar valor
a sua marca, auferir novos sócios e fidelizar os já existentes, aumentar sua participação na
midia, melhorar sua participação nos diversos campeonatos que disputa, aumentar sua

torcida, em nível estadual e nacional, entre outros objetivos e beneficios que o marketing
esportivo propicia ao clube.

Para isso, serão utilizadas neste capitulo para efeito de análise, oito ações
implementadas pelo clube que, precedidas pela apresentação do composto de marketing,

como forma de introdução, facilitam a identificação dos beneficios, estratégias e resultados
obtidos pelo Aval F.C. com o uso da gestão do marketing esportivo.

5.1 Análise do Composto de Marketing

Como cita Contursi (2003) em sua obra, o Marketing é composto de variáveis que
agrupadas e classificadas em categorias, formam o composto de marketing. Servem como
base de análise para a tomada de decisão frente ás ações necessárias ao crescimento e
manutenção de uma empresa.

56

Os quatro fatores apresentados pelo autor supracitado como os quatros P's do
marketing, uma denominação universal utilizada para classificar estas ferramentas, são:
Produto, Praça, Promoção e Preço. Segue abaixo, a descrição da utilização destas
ferramentas por parte do Aval F.C.

a)

Produto: No caso do futebol brasileiro, e com o Aval F.C. não é diferente, o
produto por enquanto é apenas o lazer e o entretenimento proporcionado pela
partida de futebol. 0 clube, mediante a cobrança do ingresso, oferece a seu
cliente (torcedor) o acesso ao estádio, estacionamento com segurança
(terceirizado) mediante cobrança de R$ 5,00 por carro, serviços de alimentação
dentro do estádio, também terceirizada, cadeiras numeradas vendidas aos sócios
antecipadamente e aos demais torcedores no dia do jogo, bem como seguro de
vida pessoal para cada torcedor que adquirir ingresso, ou for sócio do clube.
Além do entretenimento, tem também como ganho relacionado ao produto, a
venda de camisas, uniformes e souvenires, porém sem uma margem significativa
de lucro, devido principalmente a falhas no uso do marketing esportivo.

b)

Praça: Pode ser considerada como praça, no marketing esportivo, a área de
atuação do clube, ou seja, no caso do Aval F.C, a região da Grande Florianópolis,
que possui quase um milhão de habitantes. É nesta regido que o clube possui seus
clientes em potencial e onde deve focar seus esforços de marketing para que
possa agregar valor a sua marca. Seu estádio deve ser seu foco de atenção maior,
pois é onde seu cliente irá encontrar seus produtos de forma mais direta.

c)

Promoção: para Pitts (2002, p.151), "promoção é o elemento de marketing que o
público em geral pensa que é o marketing", pois é ele que todos vêem e
relacionam diretamente como sendo isto o marketing. A autora continua, ao dizer
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que é através dela que se demonstra o atributo do produto. Sendo assim, o clube
demonstra a seu torcedor seus atributos através de propagandas em jornais e T.V.,
bem como uso de seu site oficial na Internet, servindo assim como chamariz para
que seu torcedor se associe ou adquira ingressos para assistir aos jogos do clube
no Estádio da Ressacada.
d)

Preço: Com relação ao preço, o clube pratica preços diferenciados para sócios e
adquirentes de ingresso, bem como para cadeiras e arquibancadas. Para cadeiras,
o sócio paga mensalmente R$ 60,00 com direito a escolha de uma cadeira no

lugar de sua preferência que sera sua, por toda a temporada. Já o adquirente de
ingresso, paga o mesmo valor, só que por partida, e não tem o direito de escolha
da cadeira, cabendo a ele a que estiver disponível na hora da aquisição do
ingresso. Nas arquibancadas, o sócio paga R$ 30,00 mensal e o adquirente R$
15,00 por jogo, sendo possível ao torcedor estudante, idoso, ou menor de 18 anos,

comprar a meia-entrada por R$ 7,50.

5.2 Análise das Ações Implementadas pelo Aval Futebol Clube através do Marketing

Esportivo

Após a demonstração do que é marketing esportivo, como funciona e da

descrição da organização estudada, cabe agora descrever e analisar oito ações utilizadas

pelo Aval F.C., no período de 1995 a 2005, com relação à gestão de marketing esportivo.
Essas ações são de grande valia para o clube, na medida em que sua efetiva
implementação cria a possibilidade de obtenção de beneficios, tanto de ordem econômica
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quanto social e técnica (ascensão no futebol brasileiro), demonstrados no item 5.3 deste
trabalho.

5.2.1 Angariar Novos Sócios

0 clube visa angariar novos sócios para obter duas vantagens principais:
a)antecipação de receitas, e; b) uma prévia da média de público em seu estádio durante o
campeonato.
A antecipação de receita é importante, pois o clube tem a sua disposição o valor
que irá receber mensalmente de seus associados durante todo o ano. No caso de um sócio
de cadeira, por exemplo, que paga R$ 60,00 por mês, o Aval F.0 sabe que irá receber doze
parcelas, que totalizarão R$ 720,00 ao final de um ano de contribuição.
Com relação à média de público, o número de sócios serve como parâmetro do
número de torcedores que poderão estar presentes a cada partida do clube em seu estádio
em cada campeonato. Isso porque, por exemplo, se o clube possui 5.000 sócios
adimplentes, provavelmente tell como média de público um número próximo a cinco mil
torcedores por partida, podendo assim programar com antecedência o número de ingressos
que serão disponibilizados a cada jogo.
Para tanto, o clube utiliza "chamarizes" que possam demonstrar a importância de
se associar ao clube, na mídia escrita e televisiva, em anúncios que visam sensibilizar seus
torcedores a se tornarem parceiros do clube ruma as conquistas desejadas por eles.
Isso fica explicito em uma das campanhas publicitárias utilizadas pelo clube no
ano de 2005, divulgada nos jornais de maior circulação do Estado, exposta a seguir:
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ilustraeao 6: Campanha para angariar sócios do Aval Futebol Clube
Fonte: Jornal Diário Catarinense do dia 25 de maio de 2005.

Além dessa campanha, o Avai F_C utiliza-se de anúncios em outdoors por toda a
cidade e propagandas em televisão, onde demonstra as conquistas alcançadas na historia,
sua importância para a regido e o Estado, convidando seus torcedores a fazerem parte dessa

historia e ajudar o clube a alçar vôos maiores em nível nacional.
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5.2.2 Fidelizar os Sócios Existentes

Conforme exposto anteriormente, o sócio é de vital importância para o clube
como receita e público em seus jogos. Por isso, se faz necessário que o Aval F.C. crie
maneiras e formas de fidelizar esse sócio para que ele se sinta parte da organização e tenha
interesse de permanecer em seus quadros.
Para tanto, são utilizadas ferramentas que possibilitem ao clube manter esses
associados satisfeitos e confiantes na seqüência do projeto do clube e sua tentativa de
ascensão no futebol nacional.
Nos últimos anos, através de inúmeras ações que visam a fidelização de seus
clientes, o Aval F.C. criou parcerias para dar a oportunidade desse sócio participar mais
ativamente da vida do clube, como promoções, formas diferenciadas de pagamento das
mensalidades e sorteios de brindes diversos durante os campeonatos que disputa durante o
ano.
As promoções ocorrem principalmente com relação à oportunidade de um sócio,
seja de cadeira ou arquibancada, assistir a um jogo no camarote do clube no Estádio da
Ressacada, onde, através de um sorteio realizado na secretaria do clube dois dias antes da
partida, este sócio receberá convites para ele e mais seis pessoas, que irão assistir ao jogo
no camarote, entre outras promoções realizadas durante o ano.
Quanto is possibilidades de pagamento, com o intuito de facilitar para os
associados, o clube envia pelo correio, um boleto com três formas de pagamento:
pagamento a vista anual, no valor de R$ 660, 00, o que equivale a uma parcela a menos
com relação a opção de pagamento mensal; pagamento semestral no valor de R$ 300,00
em fevereiro e R$ 360,00 em agosto, totalizando o mesmo valor da anual; e por fim, a
opção mensal que ocorre na razão de 12 parcelas de R$ 60,00, vincendas todo dia 10 de
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cada mês, sendo estes pagamentos que darão livre acesso para o associado em todas as
partidas realizadas pelo Aval F.C. em seu estádio durante o ano.
Já com relação aos sorteios, durante o ano o clube os realiza entregando como
forma de brinde camisas oficiais, convites para que participem da festa de divulgação dos
uniformes realizada anualmente, ingressos para familiares assistirem a urna partida no
estádio, aos associados que estejam adimplentes com suas mensalidades, dentre outros.

Portanto, as ações de marketing esportivo com relação a sócios se tomaram parte
importante da política administrativa e financeira do clube, fazendo com que sejam cada
vez mais ouvidos e participem das idéias dos administradores da agremiação, haja vista
terem todos um objetivo comum: o crescimento constante do Aval P.C..

5.2.3 Patrocínios e Parcerias

No âmbito do marketing esportivo o patrocínio vem ganhando cada vez mais
espaço como fonte principal de recursos para os clubes de futebol. Contursi (2003), explica
este fato comparando os custos de uma campanha publicitária televisiva, meio mais
importante de propaganda em massa, como os de patrocinar um time de futebol,
claramente menor e igualmente rentável.
Percebendo isso, o Aval F.C., a partir de 1997, passou a explorar melhor o
patrocínio através de técnicas de marketing esportivo, como agregação de valor da marca
de uma empresa com o advento do esporte, massificação da marca através das transmissões
de jogos pela T.V, e da força de sua torcida.
Em 1997, o Aval F.C. que nunca havia tido um patrocinador de porte médio,
fechou acordo de patrocínio com a empresa revendedora de veículos Peugeot Cap Ferrat,
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se tornando um caso instantâneo de sucesso no clube. A Peugeot é uma marca francesa,
fabricante de veículos, com sede em uma ilha e tem como símbolo de sua marca um leão,
assim como o Avai F.C.

Esses fatores criaram um vincula entre a empresa Cap Ferrat, representante da
fábrica em Florianópolis, e a diretoria do clube, rendendo frutos já no primeiro semestre de
1997, com o titulo catarinense conquistado pelo time após nove anos de jejum. Ao final da

temporada a empresa retirou seu patrocínio, mas com a certeza do dever cumprido.
Esse exemplo de patrocínio/parceria, entre as empresas e o clube, continuou com
a Portobello, a Penalty, a Claro Telefonia Celular e certamente continuará com a Kappa,
que se inicia em 2005.
Por fim, é fácil perceber que a salvação dos clubes brasileiros passa pelo
patrocínio de grandes empresas aos clubes, e a possibilidade do surgimento de parcerias
entre agremiações e empresas de marketing esportivo que, com o intuito de profissionalizar
o futebol cada vez mais, tragam beneficios aos clubes e os ajudem a crescer.

5.2.4 Aumento da Participação na Mídia

Com o aumento constante do interesse do público brasileiro pelo futebol, as
emissoras de televisão passaram a transmitir mais jogos ao vivo e com melhor qualidade,

além de abrirem mais espaços para o futebol em seus telejornais e criarem programas
específicos sobre o assunto.
Esses fatores dão aos clubes, seus patrocinadores e parceiros de maior
visibilidade, a capacidade de agregação de valor a suas marcas e simbolos. Isso ocorre na
medida em que, cada transmissão de partida, possui inúmeras cameras que transmitem o
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nome do patrocinador e sua marca de todos os ângulos possíveis, inúmeras vezes, para
todo o pais.
Pitts (2002) cita duas formas de melhorar o tratamento dispensado a imprensa, e
conseqüente crescimento de participação na midia: la) desenvolver boas relações de midia,
que segundo ela "são as bases sobre as quais se lançam todas as estratégias promocionais e
de marketing"; 2') desenvolver competências de midia, onde" o profissional de marketing
esportivo deve conhecer os formatos específicos, a terminologia e os canais empregados
pela midia".
Frente a isso, cabe ao clube buscar constantemente realizar estas ações com vistas
a aumentar sua participação na midia, seja escrita, falada ou televisada, para que possa no
futuro alcançar patrocínios melhores e agregar um pouco mais de valor a sua marca e seus
produtos, como jogadores ou uniformes, por exemplo.
Sendo assim, quanto maior for esta participação maior sell o poder de barganha
do clube para com seus fornecedores e patrocinadores, e maior também será o número de
seus torcedores, que geralmente são influenciados pelo poder exercido pela mídia.
Portanto, o Aval F.C. vem a cada ano tentando ascender a Série A do campeonato
brasileiro, ter mais jogos transmitidos ao vivo no campeonato que disputa (Série B), e ter
também maior participação em matérias de jornais e revistas, seja através de seus
torcedores ilustres, como o tenista Gustavo Kuerten, ou através de participação em outros
esportes, como o ciclismo, sempre almejando ter seu nome divulgado em nível nacional.
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5.2.5 Crescimento da Torcida

Um dos objetivos principais de um clube de futebol como o Aval F.C. é o
aumento constante de sua torcida, que na realidade é seu maior patrimônio. Mais que
ganhar campeonatos, um clube vive para contentar seus torcedores e buscar sempre
angariar novos adeptos que ill() sustentá-lo durante os próximos anos.
Como uma sociedade formada por apaixonados por futebol, o Aval F.C. vive para
trazer alegria a seus torcedores, seja através de títulos, de conforto em sua praça de
esportes ou através do simples orgulho de ser avaiano. Para isso, deve estar sempre em
evidencia, vencendo, lutando ou mesmo participando de campeonatos.
O Aval F.C., segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística - MOPE53 a pedido da Revista Placar 54, tem a maior torcida de Santa
Catarina, com 7% da preferência dos catarinenses, perdendo apenas para os grandes clubes
do pais, como Flamengo e Corinthians, por exemplo. A seguir, o quadro demonstrativo da
pesquisa:

53
54

Maior instituto de pesquisa do Brasil.
Revista esportiva, especializada em futebol.
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Vasco

14

Internacional

8

São Paulo

7

Palmeiras

Figueirense

4

Botafogo

2

Atlético-MG

1

Fluminense

1.

Ilustração 7: Quadro demonstrativo de torcedores em Santa Catarina
Fonte: Site da Revista Placar — acesso em 29 de maio de 2005.

Porém, o clube não se contenta com isso e luta para cada vez mils consolidar sua
força dentro do futebol catarinense, conclamando sua já imensa torcida a participar dos

jogos do time em seu estádio, e que mantenha as novas gerações torcendo pelo clube "mais
vezes campeão" de Santa Catarina.
A seguir, apresenta-se uma fotografia do Estádio da Ressacada no modelo atual,
com a pintura das arquibancadas nas cores do clube:
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T
9

Ilustração 8: Panorama atual do estádio Aderbal Ramos da Silva — Ressacada
Fonte: Site oficial do Aval Futebol Clube.
Portanto, se o maior patrimônio de um time de futebol é sua torcida, o Avai F.C.

demonstra a seus demais concorrentes catarinenses sua superioridade e ascendência sobre a
população do Estado, tentando sempre crescer cada vez mais como clube e time de futebol,

dentro e fora de campo, onde tenta transformar o estádio apresentado acima, em um
atrativo cada vez maior a seu torcedor.

5.2.6 Divulgação da Marca Aval Futebol Clube através da Internet

Conforme descrito anteriormente, é necessário, para que o Aval F C_ cresça e

obtenha sucesso, uma maior participação na midia, um incremento com relação a
patrocínios e parceira e principalmente, um aumento constante de sua torcida.
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exatamente neste sentido que o clube utiliza seu site oficial" na Internet. ou
seja, com o intuito de divulgar o clube em uma das mídias mais acessadas no mundo
moderno, possibilitar que seu torcedor possa ser informado em tempo real do que está
acontecendo com seu time, e disponibilizar mais um canal de divulgação da marca de seus

patrocinadores.
Abaixo, é apresentada a página inicial do site oficial do Aval F. C. :
Aval Futebol Clube - Site [Vicki! - Miaosoft
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Ilustração 9: Página inicial do site oficial do Aval Futebol Clube
Site oficial do Avai Futebol Clube.

Fonte:

Tudo isso, de forma simples, interessante e barata, para o clube, que através de
uma parceria com uma empresa de Internet, a 0 2K de Florianópolis, pode a qualquer dia e
hora disponibilizar avisos a seus torcedores, realizar promoções, divulgar ações realizadas

<http://www.avai.com.br >.
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pelo clube, além de ser um canal aberto de comunicação com seus torcedores, sócios e
simpatizantes.
Outros sites de Internet, como o souavaino56, utilizados e mantidos por torcedores
do clube, ajudam a divulgar sua marca e possibilitam assim mais um canal de comunicação
e distribuição de seus valores, história e objetivos, transformando-se em mais um advento

para angariar torcedores para o clube.
Por fim, é cada vez maior a utilização desta estratégia por parte das empresas e

também dos clubes de futebol, onde o Aval F.C. com seu

site oficial consegue repassar

suas intenções de forma clara e precisa a um ninnero imenso de pessoas, podendo, através
destas ações, conseguir mais torcedores, patrocinadores ou uma atenção maior por parte da

midia, que o utiliza diariamente para obter noticias da agremiação.

5.2.7 Participação em Eventos Sociais e Beneficentes

Além das estratégias comuns de marketing descritas nos itens anteriores, o Aval
F.C. realiza infuneras vezes por ano ações referentes a eventos sociais e beneficentes, que
não só ajudam as comunidades beneficiadas, como também divulgam a marca "Aval"
através destes atos de responsabilidade social.
O clube protagoniza pedágios do brinquedo, doações de agasalhos nos meses do

inverno, natal solidário, entre outras ações, visando ajudar as comunidades vizinhas ao
Estádio da Ressacada e criar um vinculo maior entre estas comunidades e a agremiação.

Nos jogos realizados no mês de outubro na Ressacada, mês das crianças, o clube
realiza entre seus torcedores campanhas de doação de brinquedos, para que possam ser

56

<http://www.souavaiano.com.br >, site de torcedores.

69

entregues as crianças residentes nos bairros Carianos, Tapera, Aeroporto, entre outros
vizinhos ao estádio.
Campanhas semelhantes são realizadas no Natal, onde seus torcedores ao
adquirirem ingressos podem doar brinquedos, roupas ou outros objetos que possam ser
entregues para famílias de baixa renda, e algumas vezes no ano, quando ao doar um quilo
de alimento não perecível, o torcedor tem direito a um desconto no ingresso. Todos os
materiais arrecadados são doados a creches e famílias da regido.
Nos meses de inverno, campanhas institucionais realizadas pelo clube com apoio
dos meios de comunicação, incentivam seus torcedores a doarem roupas e agasalhos que
não são mais usados para que possam ser disponibilizados as familias carentes de todo o
Estado, que sofrem com o Frio por não terem agasalhos suficientes.
Outro fato de destaque na participação social do Aval F.0 na comunidade
florianopolitana são as visitas dos jogadores de futebol do clube ao Hospital Infantil Joana
de Gusmão, o maior do Estado e que atende crianças que sofrem de todos os tipos de
doença, acidentes, queimaduras, etc.
Nestas visitas, os jogadores doam camisas do clube e levam alegria a todos, se
encarregando de ajudar estas crianças, que passam por inArneras dificuldades, a
permanecerem sonhando, seja em ser jogador de futebol ou mesmo em ter um futuro e uma
vida melhor.
Em maio de 2005, foi noticiado nos telejornais locais e mídia impressa, o sonho
de um garoto da cidade de Presidente Getúlio, internado no Hospital Joana de Gusmão, e
que tem uma doença [gave e sem cura: ter uma camisa niunero 7 do Aval F.C., usada por
seu ídolo Evando no Brasileiro da Série B de 2004.
0 clube prontamente realizou uma visita ao garoto entregando a ele a tão
esperada camisa, realizando assim um sonho de uma criança que necessita de alegria e de
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apoio, e que com certeza é mais um apaixonado pelo Aval F.C., demonstrando que o lado
social do clube é importante para a manutenção de sua torcida e maior participação e
solidariedade frente sua comunidade.
São realizadas também participações do clube em eventos sociais, como no

carnaval da passarela do samba Nego Querido, com a utilização de urn camarote
ornamentado com as cores e a bandeira do clube, entre outros eventos sociais de

importância realizados na ilha, e que possam agregar valor ao nome Avg F.C.
Por fi m, estas ações de marketing institucional e social de cunho beneficente, sic)
de grande valia para a comunidade vizinha ao clube e conseqüentemente ao Aval F.C.
propriamente dito, que demonstra estar preocupado com o que acontece a sua volta e com
seus torcedores.

5.2.8 Diversificação de Modalidades: Esportes Olímpicos

Com o objetivo de diversificar suas modalidades esportivas, que durante
praticamente toda sua história se restringiram apenas ao futebol, o Aval F.C. começou a

implantar em 1998 o projeto intitulado pelo clube de "Projeto Esportes Olímpicos".
Isso como forma de utilização de ferramentas de marketing, como divulgação de
sua marca junto a público diverso do futebol, expansão de sua abrangência para outras
partes do Estado de Santa Catarina e consolidação de um nome forte na midia esportiva

nacional através de outros esportes.
Por isso, o clube convidou para dirigir seu Departamento de Esportes Olímpicos,
o ex-ciclista Hercilio Costa Neto, que aceitou o desafio de implantar no Aval F.C. o

esporte amador, e transformá-lo em referencia no Estado.
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Como ex-ciclista e sabendo da historia que Florianópolis e o Estado de Santa
Catarina possuem nesse esporte, tanto em nível nacional quanto internacional, ele
implementou, como embrido deste departamento, a equipe de ciclismo.
Com patrocínio de algumas empresas da regido da Grande Florianopolis, o clube
iniciou seus preparativos para suas primeiras competições contratando ciclistas de renome
e que fizeram um bom papel em sua volta de estréia, a Volta Ciclistica de Santa Catarina, a
mais importante do Brasil.
No final do ano de 1998, o clube conquistou seu primeiro titulo individual e por
equipes, demonstrando assim que o projeto tinha futuro e poderia se tornar um sucesso.
Abaixo, apresenta-se a equipe de ciclistas do Aval F.C., na premiação do tricampeonato, dos Jogos abertos de Santa Catarina de 2001:
wofflft,

Ilustração 10: Equipe de Ciclismo do Aval Futebol Clube
Fonte: Site oficial do Aval Futebol Clube

Outros esportes foram implementados como o Hipismo, o Basquete e o Futsal,
todos através de parcerias com empresas da regido ou abnegados do clube.

Com relação ao hipismo, em fevereiro de 1998, o empresário Osvaldo José Vidal
com apoio da Diretoria do Clube, passou a apostar no potencial de seus filhos, praticantes
deste esporte, cobrindo todas as despesas da modalidade no Aval F.C., tendo como grande
objetivo aumentar o público nas provas da modalidade dentro do clube.
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A modalidade foi um sucesso, tendo grandes resultados durante sua permanência
nos quadros do clube e angariando valor a marca "Aval" com um público diverso daquele
com que o Aval F.C. está acostumado a receber. Em 2004 a modalidade foi desativada,
aguardando por novos patrocinios ou parcerias que possam novamente viabilizar sua
realização.

Ern junho de 1998, o Leão57 assinou contrato com a Associação Atlética do
Banco do Brasil — AABB de Florianópolis para divulgar o basquetebol da associação em
troca da veiculação da marca "Aval" em suas camisetas.
Surgia a equipe AABB/FME/Avaí F.C. que participou por um bom tempo de

campeonatos citadinos, estaduais, nacionais e internacionais.
Já com relação ao Futsal, o clube selou um acordo com o time do Colégio

Catarinense — Colegial, sediado em Florianópolis, onde o Colegial participava dos
campeonatos municipais, estaduais e nacionais com as camisas do Aval F.C., em troca de
patrocínio e manutenção financeira da equipe.

O acordo durou cerca de dois anos, ajudando assim o Aval F.C. a consolidar sua
marca frente aos amantes de Futsal da cidade que ao torcerem pelo Colegial, estavam
automaticamente ajudando a agregar valor ao nome Aval F.C. em nível nacional.
Atualmente o clube detém apenas o ciclismo como esporte olímpico, tentando
junto a possíveis parceiros à reativação de seus outros núcleos citados anteriormente,
almejando expandir sua marca para outros esportes que possam divulgar seu nome para
públicos cada vez mais diferenciados e que acarretem aumento de receita e participação na
mídia, além de outros beneficios possibilitados pelo uso deste tipo de marketing.

57

Mascote do clube, e referencia da torcida que o chama assim carinhosamente.
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5.2.9 Um Hino "Especial"

Segundo afirmam alguns narradores de futebol das rádios catarinenses, como
Miguel Livramento 58, "6 inegável que o hino, música símbolo e que representa sua
personalidade, tem para todo clube de futebol uma função especial, seja como divulgação
do clube ou mesmo como demonstração de amor a ele. Mas para o Aval F.C., com certeza,
o hino 6 muito mais do que especial, é a representatividade da alma de todo aquele que

ama o "azul e branco" mais do que tudo".
Pode ser considerado como o símbolo maior do clube, bem como seu melhor
"produto", divulgando a cada acorde a união, a raça e a demonstração de apreço pela
cidade de Florianópolis que o Aval F.C. sempre demonstrou ao entrar em campo.
Como ferramenta de marketing, a ação de divulgação e propagação do hino em
forma de Compact Disc

—

CD, diferencia o clube frente aos demais clubes de futebol do

Estado de Santa Catarina e do Brasil; proporciona uma fidelização e compreensão maior
por parte de sua torcida da história do clube

e também fortalece este vinculo clube /

torcida.
0 hino oficial do Aval F.C. tem música do saudoso Luis Henrique Rosa e letra de
um ex-presidente do clube Dr Fernando Bastos. Apresenta-se a seguir a letra do mais
famoso e sonoro hino de Santa Catarina: (Fonte: Site oficial do Aval futebol Clube)

58

Folclórico narrador de rádio de Florianópolis.
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Hino do Aval Futebol Clube

Música: Luiz Henrique Rosa
Letra: Fernando Bastos

Na ilha formosa,
cheia de graça.
0 time da raça.
povo é gente,
é bola pra frente,
só coração
o meu Aval
Aval meu Aval.
Da ilha és o Ledo
Aval meu Aval.
Tu já nasceste campeão

Não dá para esquecer
o seu belo passado
Mas a hora é presente
e o time vem quente
De encontro marcado
com seus dias de glória
Pois a ordem é vitória
Veneer, vencer.

No ano de 2003, em alusão aos 80 anos do clube, foi lançado um CD no qual o
hino era cantado em vários ritmos diferentes, como samba, rock, pop, reggae, e também na
forma original, fazendo um grande sucesso entre os torcedores e demonstrando ser uma
boa ferramenta de marketing, agregando valor a marca do clube.

5.3 Beneficios Obtidos com a Gestão do Marketing Esportivo

Após a demonstração das nove ações e estratégias do item anterior, realizadas

pelo clube, cabe agora a análise e descrição dos beneficios obtidos pelo Aval F.C. com a
utilização destas ações como ferramentas de marketing esportivo.
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importante salientar que muitas destas ações depois de implementadas
necessitam de tempo para que comecem a apresentar resultados, como, por exemplo,
aumento de participação na mídia, e outras necessitam de continuidade como crescimento
da torcida e fidelização de sócios, por exemplo.
Sabendo disso, segundo o Diretor de Marketing e Eventos do clube, Sr. Antônio

'Cruel, o Aval F.C., prioriza a continuidade das ações iniciadas e está constantemente
analisando a necessidade de implementação de novas estratégias de marketing que
possibilitem uma ascensão e estruturação do clube a longo prazo.
A partir disso, muitas das ações demonstradas nesta pesquisa começam a dar
resultados e demonstrar até que ponto o marketing do clube está sendo bem administrado.
Resultados referentes a sócios, participação na znidia, podem ser medidos ano a ano e
refletem como esta a estrutura de marketing esportivo do clube.
Com relação a angariar novos sócios e fidelizar os já existentes, os beneficios
podem ser sentidos na crescente procura ocorrida de 2001 até os dias de hoje, onde o Aval
F.C. passou de números irrisórios demonstrados antes de 1995 para números razoáveis em
2001, podendo ser considerados aceitáveis em 2005.

Isso gera como beneficio para o clube uma antecipação e conseqüente
manutenção de uma receita minima facilita e possibilita uma previsibilidade da média de
público que sera alcançada em seu estádio durante o campeonato. Além disso, cria uma
maior participação de seu associado no que tange o dia a dia do clube.

Mesmo com a dificuldade em conseguir números oficiais com a diretoria, é
divulgado pela imprensa esportiva da capital catarinense, como sendo de 5.000 o número
de sócios do clube em 2005, podendo ser considerado de bom tamanho pela estrutura e
posição que o time ocupa em nível nacional.
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Abaixo, festa da maior torcida de Santa Catarina em jogos no Estádio da
Ressacada:

Ilustração 11: Torcida do Aval Futebol Clube no estádio da Ressacada
Fonte: Site oficial do Aval Futebol Clube.

Outros beneficios com relação a esse item podem ser demonstrados através da
manutenção da adimplência da imensa maioria desses associados durante todo o ano e não

apenas quando ocorrem campeonatos, como acontecia anteriormente, fruto de uma política
de conscientização da importância que o sócio tem para o clube, e das publicidades
realizadas nos jornais locais como a campanha "Seja um ra de carteirinha-, que enfoca
justamente essa importância que o sócio exerce sobre a manutenção econômica do clube.
Mas os maiores beneficios que o marketing esportivo trouxe para o Aval F.C.
neste período analisado foram à participação na mídia, a consolidação de sua marca em
nível nacional e a qualidade das parcerias e patrocinadores.

Comprovando estes fatos, a Informidia, agência de pesquisa esportiva contratada
pela FBA apresentou no final do Campeonato Brasileiro da Série B 2004 um - Relatório de
Visibilidade em Marketing Esportivo - Televisão / Somente em Rede Nacional".
disponível no site oficial da FBA59 na Internet.

59

Site oficial: <http://vsrww.tbatittebol.com.br >
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Os dados apresentados naquele relatório demonstram a importância crescente que
o Aval P.C. vem alcançando em nível nacional no mercado do futebol, possibilitando que o

clube passe a ter maior poder de barganha com seus patrocinadores e com isso aumente seu
poderio financeiro, necessário para fazer frente aos grandes clubes brasileiros.
Os dados abaixo são relativos h. primeira fase do Campeonato Brasileiro Série B —
de abril a setembro de 2004. 0 Aval F.C., no período analisado jogou 23 partidas, sendo 19
transmitidas na TV, ao vivo, resultando na seguinte exposição:

• 28 jogos transmitidos na TV, entre ao Vivo e VT, todos em emissoras a
cabo (Sporty e Pay per View);

•

398 reportagens em TV;

•

61 horas de exposição na TV;

•

R$ 33.722.062,52 de espaço ocupado na midia;

Analisando estes fatores pode-se perceber a capacidade que o clube tem de estar
em evidência na mídia e conseqüentemente de agregar valor às marcas de seus
patrocinadores. 0 item espaço ocupado na midia representa o montante que seria gasto
pelo clube para ter esse tempo de exposição caso fosse pagar por isso, ou seja, o Aval F.C.
teria "economizado" esse valor a seus patrocinadores.
Portanto, fica demonstrado que as ações de marketing esportivo e a participação
em campeonatos competitivos pode trazer inúmeros beneficios financeiros ao clube e

conseqüentemente agregar valor a sua marca.
Além dos beneficios citados, esse aumento de participação da mídia, possibilita
um maior poder de barganha do clube frente a seus patrocinadores e fornecedores,

valorizando sua marca e conseqüentemente "cobrando" mais por ela.
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Com relação à participação exclusiva de seus patrocinadores,

o relatório

apresentou que: no período analisado (161 dias), as marcas referentes ao clube estiveram
presentes em 44 dias representando 27% de exposição. Assim, estas marcas ficaram em
exposição na mídia nacional em Televisão, que é a midia mais cara, 44 dias em horário
nobre, representando uma economia considerável para estas empresas em nível econômico

e um ganho enorme em imagem, já que estavam associando suas marcas ao esporte.
Apareceram no total 11.748 vezes ocupando um tempo de exposição na TV de
18.461 segundos, que equivalem a 05h08min de exposição.
O valor relativo ao espaço ocupado na mídia pelas marcas representa R$
2.936.107,65, muito menos que o efetivamente pago ao Aval F.C. pelos patrocínios das
marcas em seus uniformes.
O marketing esportivo, nesse sentido, é um bom negócio para ambos, primeiro
porque os dois (empresas e clube) lucram com o negócio, e segundo porque os dois
economizam muito dinheiro com os contratos de patrocínios e parceria.

O Aval F.C., por exemplo, com relação a material esportivo, além de poder
utilizar um material de ótima qualidade sem custo algum, ainda recebe um percentual sobre
cada camisa vendida pela empresa, e a empresa lucra através da vinculação da sua marca
ao clube e com a venda dos respectivos uniformes. Uma demonstração clara dos ganhos
possibilitados pelo marketing esportivo.
A partir disso, as marcas patrocinadoras do clube, no período da pesquisa,
obtiveram a seguinte participação, referente ao espaço ocupado na midia:
•

Claro Telefonia Celular: 53%

•

Penalty: 37%

•

Santa Rita: 05%

•

Outras Marcas (Arte Solidária, Back, D/Aratijo Loducca): 06%
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Acresce também como beneficio no que tange as ações referentes a patrocínios e
parcerias, o aporte financeiro constante e determinado, bem como a possibilidade de
ascensão do clube no mercado do futebol nacional.

Além de tudo isso, são vários os beneficios que o conjunto das ações descritas no
item 5.2 desta pesquisa trouxeram ao clube no decorrer do período analisado.
Antes de 1997, quando começou a ser utilizado o marketing efetivamente no
clube, através de contratos de patrocínios inéditos na área de futebol, e parcerias

importantes na área dos esportes olímpicos, o Aval F.C. participava apenas do Campeonato
Catarinense, no primeiro semestre do ano, e algumas vezes da Série C do Campeonato
Brasileiro, não tinha participação constante na midia e praticamente não possuía quadro
associativo permanente.

Com isso, passou-se a investir em marketing esportivo, nas formas mais diversas
possíveis, que culminaram na utilização das ações e estratégias descritas aqui e que
possibilitaram ao clube ascender da Terceira para a Segunda Divisão do Campeonato

Brasileiro, angariar novos sócios, aumentar sua torcida, e ser conhecido no Brasil e no
mundo.
Em relação ao item torcida, demonstram-se a seguir as médias de público do
Campeonato Brasileiro da Série B nos anos de 2003 e 2004:
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Ilustração 12: Campeonato Brasileiro Serie B - 2003 Media de l'alico

Fonte: Site www.ebrnews.com.br
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Ilustração 13: Campeonato Brasileiro Série B - 2004 Media de Público

Fonte: Site www.el)fnews.com.br

Bloco 3 - Arrecadação por clube (mandante)
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Ilustração 14: Campeonato Brasileiro Serie 13 - 2004 Media de Arrecadação

Fonte:

Site

www.cbfnews.com.br

Pode-se perceber, através da análise comparativa da colocação do Mai F

no

Campeonato (terceiro lugar em 2004), e sua colocação nos rankings (ordenação. em inglês)
média de público e arrecadação expostos acima (nono e décimo respectivamente). que ha
uma grande diferença, demonstrando ser necessária ainda, uma maior aproximação do
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clube com seu torcedor, que pode ser alcançada com uma efetiva implementação das ações
e estratégias de marketing expostas no item 5.2 deste trabalho.

Outros beneficios aparecem como resultados da implementação dessas ações, e
que indiretamente podem auxiliar neste trabalho de conscientizar a "maior torcida de Santa
Catarina" a comparecer com maior freqüência ao Estádio Aderbal Ramos da Silva —

Ressacada.
Maior interação clube/torcida através do uso da World Wide Web — Internet, seja

através da página oficial do clube na rede ou do chamado site da torcida60, utilizados como
forma de marketing: convite para jogos e eventos realizados pelo clube, além de serem
fontes de comunicação entre torcedores e entre torcida e clube.
Isso tudo faz com que seus torcedores estejam constantemente informados do que
está acontecendo com o clube, têm a possibilidade de entrar em contato a qualquer

momento com a diretoria do Aval F.C., bem como possam expressar contentamento,
descontentamento e criticas referentes a assuntos do clube.

Além disso, a participação em eventos sociais e beneficentes, também podem
auxiliar na conscientização da importância que os torcedores exercem para com o clube, ou
seja, com a utilização destas formas de marketing esportivo como agregação de valor a sua
marca, conseqüentemente o futebol, foco principal do clube, também é beneficiado.
Outro beneficio, e objetivo do clube quanto a participação em eventos
beneficentes, é demonstrar sua responsabilidade social e conseqüente acréscimo de

simpatizantes (que podem vir a se tornar torcedores) do clube.
Quanto aos esportes olímpicos, o clube tem como objetivo expandir seu raio de
ação e aumentar sua participação na midia. Isso produz como beneficio uma maior

60 Site da torcida: <http://www.souavaiano.com.br >
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aproximação com sua torcida e comunidade, além de possibilitar também um acréscimo no

número de torcedores.
Como última ação descrita na pesquisa, a utilização do hino com o objetivo de
divulgar um produto e facilitar o conhecimento de seus torcedores da música símbolo do
clube, traz como beneficio a diferenciação do Aval F.C. frente aos demais concorrentes, a

fidelizaçdo de sua torcida e o fortalecimento do vinculo clube / torcida.
Pelo exposto acima, fica claro que a efetiva utilização de ferramentas de
marketing esportivo pelo clube acarreta beneficios tanto provisórios como permanentes,
com relação a torcida, area financeira e também social, sendo cada vez mais parte
importante da estrutura e organização do clube.
Para concluir e confirmar esta importância verifica-se que, segundo dados

disponibilizados pelo clube, suas fontes de receita são:
•

Mensalidades de Associados;

•

Receita com jogos na Ressacada;

•

Publicidade no Estádio (Merchandising e placas);

•

Licenciamentos e venda de camisas;

• Patrocínios e Parcerias;
•

Venda / empréstimo de jogadores;

•

Cotas de Televisão.

Analisando cada uma dessas fontes isoladamente e de forma conjunta, pode-se
perceber claramente a dependência com relação ao uso efetivo do marketing esportivo, seja
na aquisição, seja na manutenção de cada uma destas. Por exemplo, nos itens publicidade,
licenciamentos e patrocínios, o marketing esportivo é quem disponibiliza e auxilia na

obtenção e quantificação desses fatores como ganho financeiro para o clube.
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5.4 Apresentação do Quadro Síntese das Ações, Objetivos e Beneficios do Marketing
Esportivo no Aval Futebol Clube

Em decorrência das inómeras informações descritas e analisadas nos itens
anteriores, apresenta-se a seguir um quadro síntese das ações, objetivos e beneficios do
marketing esportivo no Aval P.C., visando facilitar o entendimento e a visualização
comparativa de cada um deles.
Em resposta ao problema de pesquisa, descreve-se cada bene fi cio alcançado após
a implementação das ações e estratégias realizadas, bem como com qual objetivo foram
implementados por parte do Aval F.C.
A partir disso, segue o quadro das nove ações implementadas pelo clube, no

período analisado pela pesquisa, e a descrição dos objetivos e beneficios propiciados por
essa implementação:
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AÇÕES

1. Angariar novos sócios

OBJETIVOS

Crescimento do número de
sócios e buscar maior suporte
financeiro.

2. Fidelizar os sócios
existentes

Manter o associado fiel
durante o ano e adimplente
com suas mensalidades ,
Proporcionar atrativos a esse
associado.
3. Patrocínios e Parcerias
Angariar um maior aporte
financeiro e
conseqüentemente
profissionalizar o clube no
tocante ao futebol, para a
obtenção de títulos de
campeonatos.
4. Aumento da participação na Agregação de valor a marca e
mídia
maior poder de barganha
frente a patrocinadores e
fornecedores,
5. Crescimento da torcida
Se manter em primeiro lugar
no ranking catarinense de
torcidas de futebol, entre
clubes do Estado.
6. Divulgação da marca Aval Obter uma divulgação maior
Futebol Clube através da
da marca do clube; manter um
Internet
meio de comunicação simples
e fácil com sua torcida.
7. Participação em eventos
Auxiliar a comunidade e
sociais e beneficentes
demonstrar responsabilidade
social.

8. Diversificação de
modalidades: esportes
olímpicos

Expandir o raio de ação do
clube; divulgar sua marca;
aumentar a participação na
mídia.

9. Um hino "especial"

Divulgar o maior "produto"
do clube; facilitar o
conhecimento por parte de
seus torcedores da música
símbolo do clube ,

BENEFÍCIOS

Antecipação de receitas e
possibilidade de prever a
média de público no estádio
durante o campeonato.
Manutenção de uma receita
minima e uma maior
participação do associado no
clube.
Aporte financeiro constante e
determinado, ascensão do
clube no mercado do futebol.

Crescimento da marca "Aval"
no mercado; agregação de
valor a esta marca; maior
suporte financeiro.
Melhorar a media de público
no estádio; aumentar o
número de consumidores de
seus produtos e serviços.
Maior interação clube/torcida;
divulgação da marca do clube
em nível nacional.
Caracterizar o clube como
participante das atividades que
afetam sua comunidade e sua
torcida; agregar valor a marca;
acréscimo de simpatizantes
(que podem vir a se tornar
torcedores) do clube.
Pode-se obter um acréscimo
do número de torcedores;
maior aproximação com sua
torcida e comunidade;
agregação de valor a marca.
Diferenciação do clube frente
aos demais; fidelização da
torcida, que passa a conhecer
melhor seu clube;
fortalecimento do vinculo
clube/torcida.

Ilustração 15: Quadro síntese de ações, objetivos e beneficios do marketing esportivo no Aval Futebol Clube.
Fonte: Diretoria de marketing do Aval Futebol Clube

85

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 marketing, de uma maneira geral, se toma cada vez mais uma ferramenta
essencial da tomada de decisão nas empresas, seja como necessidade de aumentar o
número de vendas, agregar valor a seu produto ou ainda obter maior representatividade da
marca desta empresa.
Seguindo esta linha, o marketing esportivo se apresenta como unia das principais
alternativas para viabilizar essa tomada de decisão referente aos fatores acima citados
dentre outros possíveis de acontecer em uma organização. Cabe acrescentar que a menos
de 20 anos eras, o marketing esportivo se limitava basicamente a venda de ingressos para
eventos e a promoção de artigos esportivos.
Pitts (2002) descreve que o marketing, naquela época, por parte da indústria de
artigos esportivos, dependia, ou de uma aplicação conservadora de conceitos
administrativos padronizados ou da prática de estratégias empreendedoras de alto risco,
fazendo com que o marketing esportivo fosse mais arte do que ciência, onde poucos
profissionais experientes trabalhavam na indústria do esporte.
Atualmente, o marketing esportivo é parte essencial da política de patrocínios,
publicidade e propaganda das grandes e médias empresas, no Brasil e no mundo. E advém
disso a necessidade cada vez maior de estudos na Area do marketing esportivo e a
capacitação dos profissionais desse ramo, que possam assim ser capazes de gerir os clubes
de futebol brasileiro de uma maneira mais profissional.
A partir disso, o Aval F.C., passou a utilizar desse tipo de marketing como forma
de divulgar melhor sua marca, agregar valor a ela e, principalmente, fidelizar melhor seu
público alvo.
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Sendo assim, através desta pesquisa analisou-se o conjunto de ações e estratégias
utilizadas pelo clube na formação de seu marketing esportivo, apontando e identificando,
ao final, que beneficios foram obtidos com a implementação destas ações.
Foram descritas e analisadas, nove ações realizadas pelo clube no período
abrangido pela pesquisa, demonstrando-se cada fator constante e determinante para a
implementação e operacionalização de cada uma destas ações.
0 objetivo geral, bem como os objetivos específicos propostos, foram
completamente realizados e apresentados, sendo também respondido o problema de
pesquisa no que tange aos beneficios que foram apresentados, demonstrados e analisados
em um capitulo especifico deste trabalho.
Portanto, pôde-se concluir que a utilização do marketing esportivo como
ferramenta de gestão e tomada de decisão, agrega valor a marca do clube e de seus
patrocinadores, produzindo inúmeros beneficios, como aqueles especificados e descritos
nesta pesquisa, alem de auxiliar no crescimento constante do clube em questão, tanto na
parte financeira quanto esportiva nos anos abrangidos pela pesquisa, e provavelmente no
futuro. Demonstrando assim a necessidade de um administrador de marketing esportivo
qualificado e profissional para um crescimento efetivo e continuo da empresa (clube de
futebol).
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APÊNDICE

APENCIDE A — Roteiro de entrevista realizada por e-mail (Internet) com o Sr Antonio
Kruel, Diretor de Marketing e Eventos do Aval Futebol Clube.
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APÊNDICE A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
Acadêmico: Juarez Seara Polidoro Junior

1) Com relação a sócios e torcida:
a) Houve crescimento no número de sócios no período? Pode ser ano a ano ou os
anos disponíveis para análise, para que eu possa analisar essa diferença. Na sua opinião o
Marketing foi importante neste crescimento?
b) 0 Aval possui pesquisas que demonstram o tamanho da torcida do clube, para
efeito de comparação?
c) Possui uma relação de média de público neste período analisado? Gostaria se
possível de receber estes dados, como a media de publico, ano a ano, pois seria de grande
valia para a pesquisa.
2) Com relação a midia:
a) lid dados sobre participação do clube na mídia? Televisiva, escrita, falada?
b) Comparação entre estes dados como crescimento dessa participação desde 1995,
como o ano de 2004, onde o Aval F.C. foi o clube da Série B que mais teve jogos
transmitidos ao vivo.
c) Há essa relação de crescimento com o marketing?
d) Na opinião do clube, neste período houve crescimento neste quesito: participação
na mídia?

3) Com relação ao patrocínio:
a) Com relação a patrocínio da equipe houve um crescimento nos valores pagos ao
clube por esses patrocinadores? (entendo se não puder divulgar os valores dos atuais
patrocínios, podem ser valores até 2003/2004).
b) Quais foram os patrocinadores neste período? (se houver uma lista).
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c) Quais as fontes de renda do Clube (se quiser não precisa divulgar valores), basta
citar as fontes, CBF, cotas de televisão, sócios, etc.

4) Com relação a eventos sociais, beneficentes e esportes olímpicos:
a) Se houve crescimento do clube para outras áreas de atuação que não o futebol,

como por exemplo, esportes olímpicos, e se isso 6, na análise do clube, uma forma de
aumentar sua participação no mercado e na mídia.
b) Se puder ser demonstrada a participação do Aval F.C. em eventos sociais e
beneficentes, com o objetivo de auxiliar pessoas e associações, onde o marketing pode ser
utilizado de forma social angariando simpatia de outros setores da sociedade para o clube.

5) Gostaria de saber também sua opinião, como Diretor de marketing do clube, sobre se
houve realmente esse crescimento e se o Marketing foi fator determinante para isso.
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ANEXOS

ANEXO A — Uniformes do Aval Futebol Clube no ano de 2005

ANEXO B — Simbolos do Aval Futebol Clube
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ANEXO A — Uniformes do Aval Futebol Clube no ano de 2005

Uniforme n.o 1 - Listrado

Uniforme Azul

Uniforme Branco
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3
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Ca l ç ões de Jogo

Mei6es de Jogo
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Uniforme Goleiro Oficial Amarelo

_

Al
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Uniforme Goleiro Oficial Azul

Uniforme Goleiro Oficial Cinza

,

Camisa Treino Branca

itl

'

96

Camisa Treino Azul Celeste

4
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Camisa Treino Goleiro

Calções Treino

• - 4;..
eceotv.:;,:nw;

Melões Treino
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ANEXO B — Simbolos do Aval Futebol Clube

Escudo Oficial

Hino cio Aval Futebol Clube

Musica: Luiz Henrique Rosa
Letra: Fernando Bastos
Na ilha formosa,
cheia de graça.
0 time da raça.
E povo é gente,
é bola pra frente ,
so coração
o meu Aval
Aval meu Aval.
Da ilha es o Leão
Aval meu Avai.
Tu ja nasceste campeão

Não da para esquecer
o seu belo passado
Mas a hora é presente
e o time vem quente
De encontro marcado
com seus dias de gloria
Pois a ordem é vitória
Vencer, vencer.

