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RESUMO 

 

Este trabalho teve como principal objetivo fazer uma análise nas estratégias de promoção que o 

clube de futebol Grêmio F.B.P.A. utilizou para mobilizar seu público de torcedores a tomar 

conhecimento de um novo modelo da sua camiseta, lançado no ano de 2008. Este estudo faz-se 

importante uma vez que, para atingir este tipo de público é preciso focar o lado emocional do 

torcedor e por isso é necessário que haja uma maneira diferente de comunicação com os mesmos. 

A pesquisa traz conclusões importantes para todos profissionais da área da comunicação 

principalmente da publicidade e propaganda, pois exemplifica como pode ser desenvolvido um 

trabalho de promoção voltada para um público de massa.   

 

Palavras-chave: comunicação, promoção, estratégias. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work had the proposal of analyzing the strategies of promotion that the soccer club Grêmio 

F.B.P.A. used to mobilize its publics rooters to know a new model of shirt, lanced in the year of 

2008. This study is important to focus on the emotional side of the rooter and, because of this, it 

is necessary to establish a different form of communication with them. The research shows 

important conclusions for all professionals of communication, especially for people who work 

with advertising, because it explains how a work of promotion on the mass public can be done. 

 
Key Words: communication, promotion, strategies.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O tema abordado nesta pesquisa pretende esclarecer algumas estratégias que a 

comunicação utiliza para atingir determinado tipo de público: torcedores apaixonados por futebol 

que, movidos por esta paixão, adquirem os produtos do seu clube do “coração”. A comunicação é 

apenas uma de várias ferramentas que o marketing utiliza para entrar em contato com os 

consumidores e, com essa estratégia, pretende motivar muitas pessoas, fazendo com que se forme 

um público-alvo propenso a criar um fanatismo por um clube de futebol, transformando o esporte 

em um meio de comercialização de produtos.  

Como estratégias, cabe aos profissionais da comunicação analisarem e planejarem, da 

melhor forma, a abordagem com este público específico, que tem sua característica básica no 

envolvimento emocional. 

A análise deste trabalho é voltada a descobrir a maneira como foi desenvolvido todo o 

trabalho da comunicação, juntamente com o marketing, para a divulgação de um produto símbolo 

de um time de futebol: a camiseta do time Grêmio F.B.P.A., conhecida como tricolor por possuir 

três cores em sua apresentação: preta, azul e branca, formando as cores do time. Portanto, o foco 

principal é pesquisar como os profissionais da comunicação, dentre estes, relações públicas, 

jornalistas e principalmente publicitários, desenvolveram a última campanha de lançamento da 

camiseta tricolor.  

Um time de futebol atualmente envolve muito mais do que profissionais dedicados apenas 

ao esporte. Esta área é mais ampla do que se imagina e se torna necessário o investimento dos 

clubes de futebol em comunicação como, por exemplo, ter um departamento de marketing dentro 

da sede do próprio clube do Grêmio, contando também com assessoria de imprensa, memorial, 

estúdio de Rádio e TV. Portanto, os clubes de futebol, hoje, precisam ser administrados e 

necessitam de manutenção periódica para estar de acordo com o mercado e satisfazer seu 

público-alvo e também agregar cada vez mais novos adeptos as suas torcidas.  

Em relação ao público, quando se trata de esporte, é interessante observar como os clubes 

desenvolvem uma relação íntima com o torcedor. É mais do que simplesmente tentar vender um 

produto, conquistar um sentimento. É fazer com que todos os torcedores do mesmo time, sintam-

se honrados, sintam-se campeões juntamente com os jogadores. E o foco desta análise é mostrar 

como a comunicação mostrou isto no evento de lançamento das camisetas em 2008.  
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É importante descobrir o objetivo, descrever as estratégias e táticas que o clube utilizou 

para concretizar o estudo. Levando em consideração também como é complicado estabelecer uma 

campanha na qual seu público não possui um perfil definido, pois tanto homens quanto mulheres 

de todas as idades, de vários lugares do país e até do mundo se enquadram no perfil de torcedor. 

Sendo assim, mapear as estratégias de comunicação e aplicá-las é a melhor maneira de obter um 

resultado positivo e eficiente A paixão de torcedor não tem limites, tanto que se pode escutar em 

forma de cantos, hinos e festas nos dias dos jogos e mesmo o time estando perdendo, a torcida 

não deixa de apoiar e vestir a camiseta, que a cada ano exibem um modelo novo. É através desta 

reflexão que surgiu o seguinte problema de pesquisa: 

Quais são as estratégias de promoção utilizadas pelo Grêmio F.B.P.A. para o 

lançamento de uma nova camiseta? 

 A partir deste questionamento, o objetivo principal do trabalho foi identificar as 

estratégias de promoção utilizadas pelo Grêmio F.B.P.A. no lançamento do novo modelo de 

camiseta em 2008.  Para isto optou-se dar início ao resgate da história dos uniformes do Grêmio 

F.B.P.A. e entender quais as peculiaridades que fazem parte do lançamento de um produto tão 

ligado ao esporte como a camiseta de um time de futebol, e em seguida descrever estratégias de 

promoção utilizadas pelo Grêmio F.B.P.A. no lançamento da camiseta em 2008, verificando 

quais os aspectos motivacionais mais utilizados na indução de compra de uma nova camiseta.  

A idéia de analisar as estratégias desenvolvidas pelo Grêmio F.B.P.A. surgiu justamente 

para esclarecer uma dúvida pessoal que era descobrir como o clube consegue mobilizar tantas 

pessoas a fazer parte do seu público torcedor. Não somente os torcedores que comparecem ao 

estádio, pois se fosse para comportar todo público no Estádio Olímpico1, teria que existir, no 

mínimo, um para cada cidade no estado, pois impressiona a propagação de torcedores gremistas 

por todos os lugares. Após isto, foi preciso focar o estudo em apenas um objeto, não o clube em 

si e sim definir qual objeto dentro do clube seria analisado, por isso a idéia de destacar a camiseta 

tricolor e estudar como foi desenvolvido todo trabalho de lançamento deste produto uma vez que, 

tratando-se de futebol, existe todo um planejamento voltado para cuidar do lado sentimental do 

torcedor.  

A época também favorecia – 2007, ano em que o Grêmio foi para a final da Copa 

Libertadores da América, um título muito almejado para todos os times da América e o Grêmio 

                                                 
1 estádio do Grêmio em Porto Alegre. 
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mesmo com seu time “mais ou menos” fez-se honrar das palavras “garra” e “determinação” uma 

vez que todos seus torcedores não acreditavam que o time de porte relativamente fraco iria chegar 

até onde chegou, só perdendo o último jogo para o Boca Juniors, time da Argentina.  

Notificava-se o uso das camisetas do Grêmio pela cidade em todos os tipos de ambientes: 

sociais, em horários noturnos como boates e bares da cidade, durante o dia – nas ruas, faculdades, 

ambientes de trabalho. Diante desses fatos, surgiu a idéia de analisar as camisetas e direcionar o 

estudo nas estratégias de promoção que o clube utilizou no evento realizado em Abril de 2008, 

diga-se, aliás, um evento de grande repercussão e, pela primeira vez, deste porte estrutural 

desenvolvido pelo clube. Foi todo um trabalho que será minuciosamente analisado para então 

descobrir como e porque surgiu a idéia para o lançamento.  

Este trabalho está dividido em cinco partes: Introdução, Referencial Teórico, Análise dos 

resultados, Metodologia e as Considerações finais. Na introdução pode-se constar um breve 

comentário sobre o tema que foi pesquisado, levando em consideração a importância deste estudo 

ser feito juntamente com a justificativa da escolha do tema. No referencial teórico pode-se 

deparar com todo embasamento teórico para dar início ao trabalho, bem como um ponto de 

partida para se tornar verídico o mesmo, e para isto buscou-se autores referente a temas sobre 

Marketing com Kotler, e sobre a comunicação em si como Sant´Anna, Lupetti, Gomes, etc. A 

análise dos resultados serviu para demonstrar que as informações retiradas do referencial teórico 

estão de acordo com o que foi pesquisado e é basicamente um cruzamento de dados. As 

considerações finais são uma reflexão do que pode ser aprendido com esta pesquisa e as 

refêrencias bibliográficas servem para que o leitor possa saber que trata-se de um estudo baseado 

em autores consagrados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

  

Comunicação organizacional é tudo o que diz respeito à comunicação de uma 

organização como um todo e para que haja um desempenho favorável é preciso que exista 

comunicação de acordo com as exigências de cada empresa. Por isso, analisar a melhor forma de 

comunicar-se com o público tanto interno quanto externo, faz parte de um trabalho integrado com 

as várias estratégias que a comunicação oferece.  A comunicação mercadológica consiste em 

exercer a comunicação em massa para uma aproximação com o seu mercado, tendo como 

objetivo principal obter mais vendas, através da conquista de uma imagem positiva.   

Já a comunicação institucional, segundo Lupetti (2006), é tudo que diz respeito à 

identidade e imagem corporativa, propaganda institucional, jornalismo empresarial, assessoria de 

imprensa, editoração multimídia, marketing social, cultural e esportivo e relações públicas. E a 

comunicação administrativa compreende relações entre os fluxos administrativos, níveis 

hierárquicos, redes formal e informal de comunicação. Para que o trabalho seja consistente dentro 

de uma empresa e se desenvolva, é necessário contar também com um trabalho de comunicação 

integrada. 

A comunicação integrada é formada pela combinação das atividades de propaganda, 

marketing e relações públicas, e é de grande importância para uma organização, pois, “o 

gerenciamento dessas atividades possibilita as intervenções de todos os setores, combinando 

orientação, informação, fluxo de processos, colaboração e relacionamento das áreas envolvidas” 

(LUPETTI, 2006, p. 15). Por isso, é fundamental para qualquer organização possuir a 

comunicação integrada como forma de estratégia para que esta se mantenha de acordo com as 

exigências do mercado.  

Para que uma empresa obtenha o sucesso esperado é necessário que atenda aos 

interesses do seu público da melhor maneira possível e isto só se concretiza se os canais de 

comunicação forem bem trabalhados, tendo em vista que a comunicação organizacional é 

importante para a formação da imagem institucional. De acordo com Tomasi e Medeiros (2007, 

p.57): 
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[...] a construção da imagem institucional vai depender da competência da empresa em 
manter uma comunicação eficaz em todas as suas frentes de batalha. Uma propaganda 
realizada por competente agência pode resultar em fracasso se o cidadão, ético da 
empresa vai mal. Da nada adianta propaganda, se a assistência técnica e se o 
atendimento ao consumidor, por exemplo, não estão bem. Por isso é que se diz que 
comunicação empresarial não é coisa para amadores. Uma boa comunicação empresarial 
é condição fundamental para a construção de uma imagem institucional consistente. E 
nessa empreitada é preciso contar com profissionais de marketing, relações públicas, 
jornalistas e publicitários.  
 
 

Com isso, é importante observar que deve haver uma harmonia entre todos os setores de 

uma empresa, porque o bom funcionamento inicia de dentro para fora e, conseqüentemente, irá 

refletir no mercado externo. A comunicação integrada abrange a comunicação institucional, 

administrativa e interna mercadológica, que se constituem em peças básicas para o gerenciamento 

de uma organização. O processo da comunicação mercadológica acontece em segmentos, 

definidos por Gomes (2003) por quatro elementos: o emissor, a mensagem, o canal e o receptor. 

A autora informa que: 

 
Um emissor: a empresa, a marca ou o produto. Uma mensagem: que pode aparecer 
através dos diversos instrumentos de comunicação (promoção do produto ou 
serviço).Um canal: que são os veículos selecionados em função de sua eficácia em 
influenciar o comportamento de consumo do seu público-alvo.Um receptor: ou grupo de 
receptores, que constituem o público-alvo (target) para o qual o esforço de comunicação 
se concentra. (Gomes ,2003, p.37) 

 

 A partir deste conceito é construído o mix de marketing, para desenvolver a função do 

marketing. Para dar início a um trabalho de comunicação, faz-se necessária a criação de um 

planejamento de marketing, definição do objetivo, estratégias e táticas. Após esta construção, é 

necessária uma série de medidas como, por exemplo, “adornar o produto; assegurar-se que seu 

preço se mantenha no mínimo competitivo; procurar conseguir uma maior distribuição e 

promove-lo junto ao seu público-alvo” (GOMES, 2003.p.38).  

Com isso, o objetivo geral da comunicação é melhorar o pensamento das pessoas com 

respeito a um produto ou marca sem alterar a realidade de tal produto ou marca. Gomes (2003, p. 

38) ainda afirma que “a escolha das ferramentas de comunicação – patrocínio, marketing direto, 

publicidade – depende da natureza concreta da tarefa que deverá ser realizada”. É importante 

salientar ainda, que a comunicação organizacional é estrategicamente formulada para atender 

tanto seu público interno quanto externo.  

Em relação à comunicação interna, entende-se que esta é voltada para todos que formam 
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a empresa, como a diretoria, gerência, coordenadores e auxiliares com o objetivo de formar uma 

integração entre estes. Os objetivos da comunicação interna, segundo Tomasi e Medeiros (2007, 

p.81) são: “divulgar a missão da empresa, assegurando identidade que possa conferir à empresa 

respeito e reconhecimento por parte do mercado, e criar atitude favorável em relação ao produto 

ou serviço da empresa”. Segundo Lupetti (2006, p. 21), esta forma de comunicação incentiva a 

troca de informações, estimula as experiências e o diálogo, bem como a participação de todos, a 

fim de atingir os objetivos gerais da organização. Tomasi e Medeiros (2007) complementam que 

o trabalhador precisa conhecer a empresa na qual está empregado, principalmente saber 

informações detalhadas da instituição, pois sem este conhecimento é inviável estabelecer metas a 

serem alcançadas.   

Para este público interno, são desenvolvidas estratégias de endomarketing, sobre o qual 

Tavares (2007, p.18) explica que tem a função de “melhorar a qualidade da comunicação interna 

e, consequentemente, gerar motivação nos funcionários de uma empresa”. Com isto, pode-se 

dizer que o mesmo torna-se essencial para o resultado final dos processos administrativos. A 

finalidade do endomarketing é deixar todos os membros de uma empresa a par de todos os 

acontecimentos, incentivá-los e realizar atividades de lazer que proporcionem um escapismo da 

rotina. Para tanto, podem ser realizadas campanhas para divulgação da comunicação integrada, 

por exemplo, campanhas de aperfeiçoamento profissional, podendo, também, “fazer uso de 

circulares, quadro de avisos, manuais, boletins, jornais, revistas, eventos, vídeos, CDs, e outras 

mídias” (LUPETTI, 2006, p. 22).  

  Já a comunicação externa, é relacionada à propaganda, promoção de vendas, venda 

pessoal, marketing direto de relacionamento, merchandising, eventos, enfim, todo o material 

produzido que será veiculado para a divulgação de um produto ou serviço.  

À medida que uma empresa resolve criar um produto e lançá-lo no mercado, surge a 

necessidade de fazer toda uma análise deste mercado para obter um conhecimento mais ampliado 

e então alcançar o resultado desejado. A primeira etapa do percurso começa no departamento de 

marketing da empresa, é neste setor, que será feito um levantamento das ações que deverão ser 

desenvolvidas para atingir as metas da empresa, pois segundo Lupetti (2000, p.44); 
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[...] o departamento de marketing de uma empresa é responsável por um determinado 
projeto de produto,pela precificação, pela comunicação, pela satisfação dos clientes após 
a aquisição do produto. Não só é complexo, mas também é impossível de ser 
desenvolvido por apenas uma pessoa. [...] é um processo de análise de produtos, 
levantamento das necessidades de clientes, análise de novas oportunidades de clientes, 
estudo dos pontos-de-vendas apropriados, vendas de produtos, estudo de uma 
comunicação adequada, análise dos concorrentes e os preços aplicados no mercado, além 
das definições do preço de um produto, pois “nas empresas, a comunicação está 
subordinada ao marketing. Às reclamações dos consumidores reage-se com ações do 
tipo “o cliente tem sempre razão”; e, também, aos novos desejos dos consumidores 
criando novos desejos com a propaganda. Tudo a serviço do marketing: a comunicação é 
apenas um braço do marketing” (TOMASI e MEDEIROS, 2007, p.84).  
  

 
Desta maneira, é possível reconhecer a relação do marketing com a comunicação, que se 

torna implícita quando se fala em organizações uma vez que a comunicação é uma ferramenta 

estratégica do marketing. 

 

 

2.1.1 Marketing e a Comunicação  
 
 

O marketing é uma ferramenta utilizada para abordar o consumidor. Esta é uma 

estratégia criada para uma empresa atingir o seu resultado final, que é levar um produto até seu 

público - alvo. Segundo Kotler (2003), gestão de marketing é “a arte e a ciência de escolher os 

mercados-alvo e de conquistar, reter e cultivar clientes, por meio da criação, comunicação e 

fornecimento de valor superior para os clientes”.  Sendo assim, o marketing é uma forma de fazer 

negócios em que este planeja e executa a concepção, “a determinação de preço, a promoção e a 

distribuição de idéias, bens e serviços para criar negociações que satisfação metas individuais e 

organizacionais” (ZENONE; BUAIRIDE apud KOTLER, 2006, p. 15).  

Ao praticar o marketing ao cliente, “a empresa deverá analisar o comportamento do 

mercado quanto aos fatores que influenciam a decisão de compra e consumo. Estes fatores podem 

ser: culturais, sociais, pessoais e psicológicos” (GADE, 1998. p. 5). Analisando estes fatores, a 

empresa pode trabalhar com o composto mercadológico e adequar-se ao mercado, desenvolvendo 

produtos que atendam as diversas necessidades. Gomes (2003, p.17) explica que:  

 

 

 



 
 

 

15 

Em qualquer sociedade, a natureza das relações entre pessoas depende em grande parte 
da eficácia das comunicações entre elas. Nos negócios em geral, e no marketing em 
particular, a eficácia do sistema também depende da eficácia das comunicações. No 
sistema de marketing, a atividade promocional é basicamente aqui de comunicação 
mercadológica (Gomes , 2003, p.17). 
  
 

Um produto em si, segundo Kotler (1998), tem um ciclo de vida que se define em quatro 

estágios: introdução, quando é lançado no mercado; crescimento, quando o produto passa a ser 

cada vez mais consumido pelo mercado; maturidade, quando ele estabiliza-se no mercado; 

declínio, quando passa a ser menos consumido. O que faz o ciclo de vida ter certa duração e 

permanência do produto é a categoria do mesmo e o re-lançamento de um produto no mercado 

faz com que este produto saia da fase de declínio e volte para a fase de introdução. 

A política de marketing é formada por dois segmentos: “Marketing Estratégico” ou de 

mercado e “Marketing Operacional” ou de ação de marketing. O primeiro significa “definir os 

eixos de desenvolvimento, realizando escolhas quanto ao mercado, como por exemplo: 

transformar os canais de distribuição (praça); aumentar a distribuição, orientando-se também para 

grandes áreas (com riscos de induzir modificações de embalagem, de apresentação, de marca, 

etc)” (ZENONE; BUAIRIDE, 2006, p. 16). Já o marketing operacional significa “colocar em 

prática as decisões estratégicas e concretizar os objetivos definidos, como, por exemplo: plano de 

lançamento de um novo produto e plano de campanha de comunicação”. (ZENONE, BUAIRIDE, 

2006, p. 16). É importante notar com este estudo, que a empresa em análise deve definir uma 

estratégia, e esta se encaixa na segunda mencionada, ou seja, o marketing operacional.  

O marketing é formado basicamente pelos quatro itens que são conhecidas como os 4 Ps 

que significam produto, preço, praça e promoção. Cada variável engloba uma série de atividades. 

As mais comuns em cada um dos quatro P’s são:  
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Tabela 01: Os 4 P’s do marketing. 

VARIÁVEL ATIVIDADES 

PRODUTO 

 
Diferentes tipos de Design 
Características 
Diferenciais com a concorrência 
Marca 
 

 
Especificações 
Política de Garantia 
Embalagem  

PREÇO 

 
Financiamentos 
Condições de Pagamento 
Prazo médio 
 

 
Número de Prestações 
Descontos 
Crediário 

PROMOÇÃO 

 
Propaganda 
Publicidade 
Relações Públicas 
 

 
Trade Marketing 
Promoções 

PRAÇA 
(PONTO-DEVENDA) 

 
Lojas 
Canais de distribuição 
Logística 
 

 
Armazenamento 
Distribuição 

 Fonte: Portal do Marketing (2008) 

 

O Produto refere-se a todo um cuidado que se deve ter com um produto ao ser lançado no 

mercado e no quadro são observadas as características mais importantes que estão salientadas. O 

Preço é referente às opções de pagamentos oferecidas para o consumidor. A Promoção é tudo 

sobre a divulgação que será feita em torno de um produto ou serviço ofertado e a Praça é toda 

uma logística de distribuição deste produto, onde ele será posto para ser comercializado. 

Este é o mix de marketing que serve como estratégia para influenciar as vendas (Kotler, 

2003) e caberá a empresa a definir a dosagem de cada item ao lançar um novo produto.  

Com base nisto, pode-se observar Pinho (2004, p.34 e 35) afirmando que, 

 
[...] para a implementação de cada combinação produto-mercado, a empresa precisa 
desenvolver um mix de marketing, ou composto de marketing, aquele conjunto de 
instrumentos que a organização utiliza para viabilizar operacionalmente a sua estratégia 
(...) Por meio do mix de marketing, a empresa introduz o produto no mercado, dá 
conhecimento de sua existência aos compradores potenciais e induz os consumidores a 
dar preferência para a compra do seu produto em detrimento do produto dos 
concorrentes. 
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Para que o mix de marketing seja aplicado, é preciso definir um “conjunto de atividades 

e providências que devem ser tomadas com a finalidade de alcançar um objetivo. Deve-se 

considerar no planejamento as constantes mudanças ambientais, a fim de assegurar os objetivos 

financeiros de uma organização” (LUPETTI, 2000, p. 81), e ressaltar que as estratégias serão 

ações que deverão levar em consideração a “análise dos pontos fortes e fracos da organização, 

das ameaças e oportunidades do mercado, do diagnóstico de comunicação, dos públicos 

envolvidos, dos objetivos de comunicação determinados e dos posicionamentos estratégicos e 

específicos da gestão da comunicação” (LUPETTI, 2006, p. 89).  

É necessário fazer uma análise do meio externo para que assim haja informações sobre o 

mercado, mediante pesquisas e análise dos concorrentes. Após este processo, surge uma 

necessidade de adaptação. No caso deste estudo, a estratégia mais importante a ser ressaltada é a 

de promoção.    

A estratégia de promoção é definida, de acordo com Pinho (2004, p.34 e 35) como “todo 

esforço de comunicação empreendido pela empresa para informar a existência do produto e 

promover as vendas, por venda pessoal, publicidade, propaganda, relações públicas, 

merchandising, marketing direto, embalagens e promoção de vendas”.  É uma ferramenta para 

fazer com que a organização difunda suas propostas comerciais aos segmentos de mercado aos 

seus formadores de opinião. Segundo Kotler (2003), uma das melhores regras para a construção 

de estratégias é identificar não só as “coisas” de que os clientes gostam, e enfatizá-las em seus 

produtos e serviços, mas também as “coisas” de que os clientes não gostam, e eliminá-las de seus 

produtos e serviços. 

 

 

2.1.2 O “P” de Promoção 
 
 

Para desenvolver a comercialização de um produto é preciso trabalhar a estratégia de 

promoção e ainda conhecer os seus canais de distribuição, pois “promover vendas é sempre criar 

apelos atrativos como diferenciais para a decisão de compra. A vantagem da compra sob um 

apelo promocional é sempre refletida no preço” (PINHEIRO, 2004, p.45).  

A promoção é uma estratégia do marketing destinada a levar o produto até o consumidor, 

bem como desenvolver um trabalho de comunicação. Pinho (2004, p.63) define esta estratégia 
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através de vários conceitos, como por exemplo, “o conjunto dos meios destinados a acelerar ou 

desenvolver a venda de um produto ou serviço, levando-o enfaticamente até o público 

consumidor.” Uma das funções da promoção é criar novas razões de consumo, bem como 

esforços de exposição do produto que no seu ponto de venda deve ser bastante enfatizado, assim 

como um maior volume da utilização da comunicação promocional, utilizando-se de mídias 

sendo veiculadas tanto no ponto de venda quanto por meio de materiais de apoio desenvolvidos, 

havendo uma abordagem pessoal ou todos os recursos que se complementam. 

A promoção é o conjunto que envolve a propaganda, publicidade, relações públicas, Trade 

marketing 2 e promoções. 

A função da promoção de vendas para o lançamento de um produto novo no mercado é de 

acordo com Shimp (2002) gerar compras de teste. Para isto, as estratégias mais indicadas pelo 

autor são: distribuição de amostras; cupons instantâneos; cupons distribuídos nas prateleiras e 

posteriormente cupons distribuídos pela mídia e por correio, prêmios grátis pelo correio e cupons 

escaneados. Além disso, a Internet é um meio que vem sendo bastante utilizado também para a 

promoção e lançamento de um produto novo.  Lupetti (2007) afirma que os eventos são uma 

tática para chamar a atenção do público no lançamento de produtos. Como exemplo de 

megaeventos, tem-se Nokia Trends, Coca-Cola vibe zone e o Praia Skol, entre outros. Estes são 

megaeventos que são bastante ousados e, por isso atraem a cobertura de vários tipos de mídia, 

fazendo ampliar a sua repercussão. Os eventos devem ser desenvolvidos por profissionais de 

relações públicas, pois esta é uma das funções destes funcionários dentro de uma empresa. Para 

Cesca (1997), os eventos estão classificados em institucionais e promocionais, e se tratando de 

eventos promocionais tem-se o desfile, o qual a autora afirma que é um tipo de lançamento de 

produto com características peculiares e o local é fundamental para contribuir para o sucesso do 

mesmo, também contando com a participação de modelos famosos. A presença de pessoas 

famosas na platéia também auxilia, pois atrai a imprensa. 

 Estas estratégias promocionais são maneiras de fazer propaganda, porém há muito mais 

para ser apresentado sobre Publicidade e Propaganda uma vez que esta ferramenta é um campo 

bastante amplo de opções. 

                                                 
2 A melhor definição para Trade Maketing, de acordo com o site Revista Meio e Mídia, é alinhar as estratégias de 
marketing para os canais de distribuição; Gerenciar o relacionamento com os clientes, entendendo suas necessidades; 
Identificar oportunidades para alavancar o crescimento e lucratividade dos negócios; Entender o consumidor como 
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 2.1.3 A Publicidade e a Propaganda  

 

Publicidade e Propaganda embora suas definições sejam semelhantes, não significam a 

mesma coisa. A propaganda é a principal ação para atingir o público consumidor, pois esta cria 

um “clima de sedução” para atrair o consumidor a adquirir o seu produto. De acordo com 

Pinheiro (2004) esta é uma ferramenta mercadológica que possibilita levar ao conhecimento do 

consumidor idéias, produtos ou serviços, através dos veículos de mídia.  

A função da Publicidade segundo Sant`Anna (1998), é basicamente de atuar na mente da 

massa, desenvolvendo o ato da compra antes de ter contato com o vendedor. E seu propósito é 

conseguir a ação de compra. Não somente isto, a publicidade é obter conhecimento, é passar para 

o consumidor uma maior identidade do produto e a empresa, bem como comunicar a um 

determinado público informações e uma idéia que estimule a ação. Pode-se dizer que “se insere 

dentro do que denominamos de comunicação de massa, aquela que é a grande fornecedora ao 

público dos elementos necessários à estrutura da vida cotidiana. A comunicação de massa 

informa, inspira, convence, entretém e, até às vezes, atemoriza as pessoas” (GOMES, 2003, 

p.41).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

O objetivo principal da propaganda é informar, normalmente, quando um produto está 

em sua fase inicial do seu ciclo de vida, por isso há a necessidade de esclarecer os detalhes deste 

novo produto para que o consumidor crie confiança e adquira-o. Kotler (2003) afirma que o 

objetivo da propaganda não é descrever fatos sobre o produto, mas vender soluções e sonhos.  

Pode-se definir a função da propaganda como: 

 
[...] informar benefícios, características e atributos. É utilizada invariavelmente nos 
lançamentos de produtos e na divulgação de eventos, tornando a marca conhecida e 
sugerindo a ação de compra por parte do consumidor. É também usada para sustentar as 
vendas de um produto, mantendo sua imagem em evidencia. É estática, impessoal e não 
interage com o consumidor. (LUPETTI, 2006, P. 23) 
 
 

Quando se lança um novo produto, o objetivo é “informar e/ou persuadir. Quando um 

produto é tradicional, o propósito é lembrar. Com relação aos produtos comprados há pouco, o 

que se pretende é tranqüilizar o comprador e reforçar a decisão" (KOTLER, 2003, p. 195).  

Para que a propaganda possa abordar o consumidor, é preciso que esta se apresente 

                                                                                                                                                              
um shopper, atendendo suas necessidades; Gerar demanda no ponto de venda, através de táticas que agreguem valor; 
Fortalecer a marca no PDV e desenvolver relacionamento com os consumidores. 
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através do anúncio. O anúncio é uma maneira de mostrar o produto ao consumidor, inserindo 

informações para que este torne conhecimento do mesmo, é uma forma de fazer propaganda. Para 

que este seja eficaz, de acordo com Sant`Anna(1998)  precisa: Ser original; Ser oportuno; Ser 

persuasivo; Ser persistente e Ter motivação. Além do que deve conter componentes de ações 

psicológicas como: Atrair a atenção (o anúncio deve ser visto); Despertar o interesse (O anúncio 

deve ser lido); Criar a convicção (o anúncio deve ser acreditado); Provocar uma resposta (O 

anúncio deve levar à ação); Fixar na memória (A coisa anunciada deve ser lembrada). Para a 

completa formação do anúncio impresso, este deve constituir-se de dois elementos: icônicos e 

textuais. 

O elemento icônico, de acordo com Gomes (2003), é tudo que diz respeito à 

comunicação visual, que, por sua vez, é composta por materiais que servem de suporte a uma 

informação semântica e pragmática, que pressuponha conhecimento prévio ou não.  São imagens 

ou textos visualizados. A comunicação textual se relaciona aos elementos verbais, textos, frases, 

palavras, fonemas, resumindo-se na combinação de todos estes dados com a finalidade de formar 

uma mensagem.  

Um dos recursos utilizados na propaganda para sensibilizar o consumidor é a emoção. A 

publicidade utiliza as linguagens de sedução mais ativas e eficazes dos nossos dias. Pinto (1997, 

p.9) refere-se ao conceito de sedução como o que abrange “todos os processos psicológicos, 

ideológicos, simbólicos, sociais, de gestação de sentido na publicidade. Trata-se de fato, de um 

processo semiótico complexo que tem suscitado inúmeras reflexões de todos os quadrantes 

disciplinares devido à centralidade que assumiu nas modernas economias capitalistas”.  

A propaganda é um investimento que pode ocorrer de variadas maneiras, com objetivos 

diferentes ou seja, são investimentos a longo prazo. É um esforço de formação de imagem de 

marca. Informa o consumidor, persuade e demove-o de suas intenções primeiras de compra, 

fazendo-o rever suas decisões” (PINHEIRO, 2004, p.69). Porém, se não existir um trabalho de 

planejamento antes da propaganda ser aplicada, é possível que não se consiga os resultados 

desejados para uma empresa.    
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2.1.4 Planejamento  

 

O planejamento de acordo com Ackof (1982) citado por Lupetti (2000, p.81) é “um 

processo que se destina a produzir um ou mais estados futuros desejados que não deverão 

ocorrer, a menos que alguma coisa seja feita. O planejamento se preocupa tanto em evitar ações 

incorretas, quanto em reduzir a freqüência dos fracassos ao se explorar oportunidades”. Trata-se 

de um 

Processo de desenvolvimento e manutenção de um ajuste estratégico entre os objetivos 
de organização e as oportunidades de mercado. Baseia-se no desenvolvimento de missão 
da empresa, objetivos de apoio, portfólio de negócios bem estruturado e estratégias 
funcionais coordenadas. Planejar estrategicamente é criar condições para que as 
organizações decidam rapidamente diante de oportunidades e ameaças, otimizando as 
vantagens competitivas em relação ao ambiente concorrencial em que atuam. É o 
direcionamento estratégico que permite às organizações reagirem rapidamente às 
turbulências do meio ambiente, explorarem as oportunidades de mercado e 
desenvolverem novas técnicas de administração” (TAVARES, apud MOREIRA, 
PERROTTI, DUBNER, 2003). 

 

Para que todas as ações de marketing sejam desenvolvidas de maneira eficaz, é preciso 

planejar antes. Assim, podem-se mensurar os resultados possíveis desejados e concluir objetivos 

de marketing com sucesso, fazendo com que, no final de uma campanha, a empresa seja 

beneficiada.  

O planejamento de uma comunicação mercadológica de acordo com Lupetti (2006) é 

formado por: missão e visão, análise ambiental, análise SWOT3, diagnóstico de comunicação, 

definição de públicos, objetivos, tema, posicionamento, estratégias, orçamento, plano de ação e 

de avaliação. A missão é basicamente relatar informações sobre a empresa e a visão é descrever 

onde esta pretende chegar, quais objetivos alcançar. A análise ambiental envolve o ambiente 

externo e interno como os itens: político-legal, econômico, sociocultural, tecnológico, 

competitivo. Estes compõem o macroambiente, já o microambiente é composto por fornecedores, 

intermediários, clientes, público – alvo, concorrentes diretos e indiretos.  

Outra ferramenta utilizada para compor o planejamento é o posicionamento. Os 

planejadores precisam criar uma estratégia de selecionar o produto ao público, ou seja, escolher 

                                                 
3 A análise SWOT, que significa Strenghts (forças), Weakness (Fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats 
(ameaças), tem como objetivo fazer um levantamento de dados de uma empresa, a partir destas variáveis. Esta 
análise ajudará a empresa a detectar os possíveis fatores mencionados para uma reflexão em relação aos seus 
serviços oferecidos. O diagnóstico da comunicação tem como a função básica voltada em uma análise com os 
concorrentes.  
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uma  maneira eficaz de atingir o público certo. E é posicionando o produto na mente do cliente 

que se obtem este resultado. Al Ries citado por Lupetti (2000) recomenda que seja feita uma 

análise do mercado e questionamentos à empresa para, assim, saber então qual a posição perante 

seu público.  

Portanto, o planejamento irá decidir quais estratégias serão necessárias para abordar o 

consumidor, podendo utilizar-se da propaganda, que emerge como ferramenta básica da 

comunicação, para fornecer informações a um público determinado visando como resultado 

atitudes positivas sobre produtos e serviços. Após o desenvolvimento do planejamento de 

marketing, deverá ser constituído o planejamento de comunicação, que dependerá das táticas de 

marketing, as quais serão as estratégias de comunicação. Este processo de comunicação e 

desenvolvimento da publicidade se dá mediante a transmissão de signos ou sinais audíveis ou 

tangíveis.  

De acordo com Pinho (2004) é através dos atributos que envolvem o produto, desde seu 

rótulo, embalagem, preço, utilidade, enfim toda sua imagem positiva no mercado que criará a 

necessidade de existir um consumo. É preciso que exista um planejamento para saber o quanto 

será investido para atingir os objetivos traçados e definir quais estratégias serão usadas para 

abordar o público – alvo.  

 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO  

 

Para que uma campanha atinja seu objetivo, é preciso que trace uma estratégia, pois é 

esta passagem que conduzirá a organização a cumprir sua meta. Lupetti (2000, p.107) define 

estratégia como “o caminho que a empresa deverá percorrer para executar seu objetivo”. As 

estratégias de comunicação são: testemunho, comparação, humor, ofensiva, defesa, 

indiferenciada e posicionamento/reposicionamento. 

Para isto, é preciso avaliar a situação do produto ou da empresa com relação ao mercado 

e as suas expectativas para definir a estratégia que será utilizada. A estratégia de informação 

Lupetti (2000) é indicada para ser utilizada geralmente no lançamento de um produto novo ou 

inédito. Para tanto, é importante fazer algumas considerações acerca dos tipos de estratégias.  

A estratégia de testemunho é sugerida para dar credibilidade ao produto e utiliza-se de 
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celebridades para comprovar a eficácia. A estratégia de comparação é quando dois ou mais 

produtos são comparados sem que haja um ataque infamando a imagem dos concorrentes. A 

estratégia de humor utiliza-se de trocadilhos, piadas ou algum outro tipo de humor, pode, 

também, ser empregada a sátira. A estratégia ofensiva é um ataque ao concorrente, mostrando seu 

lado frágil. Para a utilização desta, é preciso conhecer bem os pontos fortes e fracos do 

concorrente. A estratégia de defesa é um contra ataque à ofensiva, é utilizada geralmente por uma 

empresa líder de mercado que enfatiza suas forças empresarias. A estratégia indiferenciada é 

sugerida para fixar marcas de empresas ou linhas de produtos. A estratégia de 

posicionamento/reposicionamento trata de persuadir uma posição na mente do consumidor, é 

posicionar o produto como algo que lhe de prestígio ao possuí-lo e associar a marca como uma 

palavra a ser definida na mente do consumidor. O planejador deverá adequar a estratégia com um 

tipo de campanha a ser utilizada.  

Após serem definidas as estratégias que serão utilizadas para abordagem do público, é 

preciso definir também o tipo de campanha para que se tenha assim a combinação perfeita para 

atingir os objetivos. Lupetti (2000) explica que os tipos de campanhas são: institucional, de 

propaganda, guarda-chuva, de promoção, de incentivo, de promoção de vendas e cooperada. 

Entre estas, cabe ressaltar a institucional que é utilizada para divulgar a empresa e criar um 

vínculo mais próximo com o público, assim como conceituar de modo a estabelecer um 

reconhecimento da marca. A campanha de propaganda é utilizada para uma maior divulgação, é 

recomendada para o lançamento, pois esta visa dar maiores detalhamentos do produto. A 

campanha de promoção tem a finalidade de criar uma interação com o consumidor, bem como 

levá-lo a ação da compra, acelerando as vendas. É recomendada para quando há um grande 

estoque de produtos estáticos no mercado. A campanha de promoção de vendas é utilizada para 

uma venda imediata, assim como as promoções instantâneas, como redução de preço ou dois 

produtos pelo preço de apenas um.  

 

 

2.3 EMOÇÃO NO ESPORTE 

 

Segundo Kotler (1998), uma estratégia que vem sendo utilizada pelas empresas 

atualmente é o marketing emocional para conquistar participação na mente (mind share) e no 
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coração (heart share) dos clientes. Embora as emoções sempre tenham desempenhado papel 

importante no marketing, a tendência vem ganhando força. Atualmente, “muitas organizações 

procuram desenvolver imagens que falem mais ao coração do que à mente, pois as que se dirigem 

apenas à cabeça quase sempre enaltecem os mesmos benefícios” (KOTLER, 1998, p. 90). 

Em relação ao marketing esportivo, segundo Morgan e Summers (2008), vários são os 

sentimentos que contribuem para o consumo e a satisfação, como: alegria, emoção e adrenalina 

da vitória, aliadas ao contraste do vazio da derrota.  

 
A natureza do esporte e os níveis de aceitação de agressão e contato, o desempenho real 
dos jogadores e a participação do público – todos esses fatores se combinam para 
colocar o consumidor esportivo diante de um ambiente altamente carregado de emoção, 
esteja ele assistindo ao jogo ao vivo ou consumindo-o indiretamente pela mídia. 
(MORGAN; SUMMERS, 2008, p.194) 

 
 

Como conseqüência, “as empresas estão recorrendo a antropólogos e a psicólogos para 

desenvolver mensagens que afetem mais profundamente as emoções. Uma das abordagens é 

construir a imagem do produto em torno de algum arquétipo arraigado - o herói, o anti- herói, a 

sereia, o velho sábio - que povoa o inconsciente coletivo” (KOTLER, 2003, p.91). É trabalhando 

com o lado sentimental que os planejadores de marketing fazem com que os torcedores 

despertem uma paixão pelo time. O sentimento faz emocionar e motivar seus torcedores.  

A emoção faz parte da motivação. Alegria, ansiedade, medo, insegurança, todos podem 

ser sentidos através de um estímulo, podendo ser de um anúncio publicitário ou de um produto. 

Para Gade (1998, p.91), “as emoções implicam sentimentos e os sentimentos subjetivos é que são 

denominados de emoções, ou afetos, e são carregados de uma valoração positiva ou negativa”. 

Para uma comunicação esportiva, as organizações trabalham uma campanha geralmente 

utilizando o lado emocional dos seus torcedores, fazendo despertar um sentimento, que irá levá-

los a adquirir os produtos do time.  

A comunicação em si traz uma resposta emocional, dependendo de como o conteúdo da 

comunicação passa a ser avaliado pelo receptor da mensagem, desenvolvendo emoções positivas 

ou negativas. Porém, para fazer uso destes recursos, é preciso analisar o consumidor em si e saber 

a respeito do seu comportamento e só após uma análise de informações será obtido um maior 

detalhamento sobre os mesmos, fazendo assim a mídia alcançar seus targets4 desejados. 

                                                 
4 Alvo, Objetivo. 
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2.4 A FUNÇÃO DA MÍDIA  

 

 Após o processo de planejamento de uma campanha, é preciso decidir os meios de 

comunicação que serão mais adequados para a propagação da mensagem que a empresa quer 

passar em relação ao seu produto, por isso a mídia concentra-se basicamente em três objetivos 

comuns que Zeltner (2001) classifica:  

1. Concentrar as despesas de mídia e de propaganda da maneira mais definida possível 

direcionando para o público – alvo, de forma a maximizar a cobertura em tempo e lugar corretos.  

2. Equilibrar eficiência e eficácia de modo a conseguir o preço mais baixo possível por 

um padrão de mídia ideal. 

3. Monitorar e controlar toda a transação da forma mais rigorosa possível de modo a 

proteger e calcular o capital envolvido.  

Sant`Anna (1998, p.193) complementa a importância da mídia afirmando: “de pouco 

valerá uma boa peça publicitária se os veículos escolhidos para divulga-la não forem adequados 

ao seu meio peculiar de expressão e não atingirem o público capaz de interessar-se pela coisa 

anunciada e com capacidade aquisitiva para comprá-la”.  

Para que esses objetivos sejam atingidos, é preciso adequar-se ao processo de mídia que 

divide-se em quatro etapas e,  de acordo com Zeltner (2001), envolve: 1.Desenvolver um plano 

de mídia ou estratégia de mídia, 2.implementar um plano de mídia, 3. Administração, 4.Pesquisa 

e desenvolvimento.  

O plano de mídia é um documento que apresenta de forma detalhada os objetivos a serem 

atingidos através do orçamento de mídia, e para que estes objetivos sejam alcançados, deverá 

conter as estratégias exemplificadas. Para isto, é preciso estabelecer uma meta na qual não podem 

faltar informações detalhadas tais como: quem o esforço de mídia tem como alvo; se é o alcance 

ou a freqüência média sua prioridade; quais fatores sazonais podem influenciar aos níveis de 

tempo e importância em todo período de compra da mídia; as necessidades geográficas e as 

necessidades criativas. Um plano de mídia completo ainda precisa de mais informações que são 

analisar: O cenário competitivo; O passado da marca; Público – alvo; Pesquisa estatística, 

primária, econômica; Pesquisa qualitativa; Objetivos de marketing; Estratégia criativa; 

Necessidades sazonais; Fatores geográficos; Objetivos de conhecimento; Objetivos de freqüência 

e alcance.  
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 A segunda etapa é implementar o plano de mídia, a negociação e a compra. Esta também 

envolve vários aspectos a serem considerados e que devem ser analisados na hora da negociação 

entre agência e anunciante, que são os componentes da plataforma de compra de mídia que 

devem conter: Orçamento; Público – alvo; Período de tempo; Objetivos do peso de publicidade; 

Importância da parte do dia (número de exposições de um anúncio dividido pelas tradicionais 

partes de programação durante o dia); Preço; Padrões de qualidade; Preferências de programação; 

Retorno e compensações; Fatores de congestionamento; Negociação da taxa; controle; 

Gerenciamento de mídia; Estimativas de pré-compra.  

 A terceira etapa que é a respeito da administração, o autor foca na “importância de saber 

administrar a função de faturamento e pagamentos e tudo o que se relaciona a custos, tanto com o 

veículo quanto com a agência’’. E finalmente a quarta etapa é em relação à Pesquisa e 

desenvolvimento na qual esclarece a importância de “procurar por novos métodos para 

implementar o processo de mídia, bem como a atenção as últimas informações sobre como 

identificar e alcançar efetivamente o maior número de clientes em potencial com menor 

custo”(ZELTNER, 2001, p.41). Após construir o plano de mídia, no qual irá constar o 

detalhamento das estratégias para certa meta ser alcançada, a próxima etapa a ser elaborada é a 

aplicação das mídias.  

 

 

2.4.1 Escolhendo Os Meios Adequados 

  

A escolha de veículo adequado para a divulgação de um anúncio depende de vários 

fatores a serem analisados. Segundo Sant`Anna (1998, p.199) 

 
Cada mídia pode exercer diferentes influências sobre os compradores em potencial e 
algumas podem ser mais adequadas do que outras à propaganda de certos produtos. Hoje 
em dia, para um produto ser lançado com sucesso, numerosos fatores devem ser levados 
em consideração, como público alvo, utilização do produto, ação da concorrência, metas 
e verba disponível.   
 
 

É necessário então, um levantamento de dados sobre a avaliação do conhecimento do 

público em relação aos meios como, por exemplo: Princípio do poder Aquisitivo; Princípio de 

canalização (hábitos de compra); Afinidades Descritivas e Causais (associação de produtos de 
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diferentes finalidades e marcas) e Critério de Impacto, pois são maneiras de selecionar o público 

em relação ao veículo adequado de acordo com Sant´Anna (1998). 

Como atualmente, o esporte e a comunicação estão bastante interligados devido ao fato de 

que o esporte é bastante utilizado para a comercialização de produtos, entre outros fatores, 

salienta-se a importância da mídia, em suas diversas formas, porque é através dela que o esporte 

se apresenta diante do seu público. Além disso, é preciso ter um conhecimento sobre cada mídia 

para que se faça correto uso desta importante ferramenta.   

 O jornal é um veículo muito antigo, com mais de um século de existência e ainda assim 

muitas pessoas o consideram indispensável. É uma mídia que sabendo ser bem utilizada, pode 

alcançar vários públicos, mesmo com a tecnologia avançando vertiginosamente, com 

investimentos na internet e a mídia digital, sem papéis nem tintas. Portanto, Lewis e Nelson 

(2001, p.146) têm a idéia de que: 

 
Os alarmistas costumam desprezar dois benefícios naturais que os jornais trazem à arena 
competitiva: saturação e flexibilidade. A maioria das regiões metropolitanas condensou 
o número de leitores num único jornal. Isso faz do jornal o único veículo capaz de 
alcançar penetração quase total. E o anunciante pode comprar um anúncio de dois 
centímetros ou um encarte de oito páginas. 

 

As principais características dos jornais de acordo com Sant`Anna (1998) são:  Apelo 

universal (alcança qualquer espécie de público); Maleabilidade (um anúncio pode ser inserido, 

trocado ou cancelado de um momento para o outro e também adaptado à regiões diferentes numa 

mesma cidade); Ação rápida e intensa; Controle (mais fácil de controlar pelo revendedor local.). 

É por estes e outros motivos que o jornal prevalece até hoje em circulação e é uma mídia bastante 

respeitada por seus leitores. 

A televisão como afirma Pinho (2000) é uma mídia bastante abrangente em todo território 

nacional, pois detém 60% do mercado da publicidade e cobre 99,99% dos municípios brasileiros 

e seu consumo é bastante intenso: uma média de 3 horas e meias diárias, sendo que sua 

penetração é desde a classe A até a classe D e com as faixas etárias de 15 à 65 anos. A grande 

vantagem da televisão é por ser um veículo que explora som, imagem, cores e movimento por 

isso é considerada a mídia que atrai mais pessoas por ser um dos maiores meios de 

entretenimento da população.  

O rádio é um veículo que atinge 87% dos lares e possui programação bastante 

diversificada para atender os vários tipos de público, porém este deve ser usado como mídia 
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regional, ou seja, focado para um tipo de região do país apenas, uma vez que seu alcance é mais 

localizado. Pode-se escutar jingles e spots através do rádio como uma alternativa de formato de 

anúncio radiofônico, pois explora a criatividade e a imaginação do ouvinte.  

A internet é um veículo que vem sendo muito utilizado pela publicidade para a 

propagação de mensagens, já que esta faz com que se consiga uma maior interação com o público 

como nenhum outro veículo: 

 
[...] na web, a interação com o consumidor potencial é instantânea, já que permite que a 
empresa tenha um feedback da efetividade de sua publicidade on-line; que ela saiba 
imediatamente  que o visitante pensa sobre a mensagem e o produto e serviço que estão 
sendo anunciados; e que inicie uma transação e receba o pedido do comprador 
diretamente no site. (Pinho, 2000, p.107). 
 
 

E, assim, pode-se descobrir porque este veículo torna-se cada dia mais importante para a 

divulgação dos produtos, além de ser bastante vantajoso em relação ao seu custo/benefício, 

comparado às outras mídias tradicionais, proporcionando a propagação da mensagem para 

qualquer parte do mundo.  

Para atrair cada vez mais pessoas à visitação de um site, é preciso desenvolver um 

trabalho de criação por profissionais do design gráfico e fazer o uso adequado da tecnologia 

existente. Pinho (2000) ressalta que os sites podem ser bastante interativos aplicando recursos 

avançados para que alguns se destaquem mais que outros. Portanto, a internet pode ser 

considerada uma mídia adequada para os anunciantes, na medida em que fornece todas as 

informações ao público, bem como o preço do produto e detalhes a seu respeito.  

Como exemplo de anúncio na internet tem-se o banner eletrônico. Este é um formato de 

mídia que pode ser encontrado em diversos websites possuindo vários tamanhos. Pinho (2000) 

ainda afirma que o interesse do internauta se manifesta de acordo com o próprio banner – quanto 

mais interativo for, contendo brindes e sorteios, mais ele irá clicar.  

Para o planejamento de uma campanha a ser desenvolvida na internet, Pinho (2000) 

ressalta a importância da definição do target da campanha, e o planejador deve fazer 

questionamentos como descrever informações detalhadas, perfil socioeconômico, profissional e 

psicográfico, com base em indicadores como classe social, sexo, idade, escolaridade, profissão, 

ocupação, posição social e cultural, atitudes em relação ao preço, à qualidade, à utilidade, à 

conveniência do produto, hábitos de consumo e de uso e principais razões de compra (racionais e 

emocionais). O mesmo autor conclui a idéia: “A descrição completa do perfil do target da 
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campanha – na verdade, os dados já estão disponíveis se a empresa tiver uma orientação para 

marketing – será de grande valia para o direcionamento da mensagem dos banners e muito útil no 

momento da seleção dos sites para anunciar” (PINHO, 2000, p.196). 

No caso do lançamento de um produto já existente, Pinho (2000) comenta que o banner 

deve conduzir a pessoa interessada pelo produto a clicar no mesmo para resultar a compra deste 

on-line. 

 Um comprador de mídia pode avaliar a exposição na internet através de três maneiras que 

podem ser: A avaliação de entradas num site; O número de clickthroughs5 e a medição na 

interatividade. Lewis e Nelson (2001) explicam que o primeiro procedimento é mais primitivo, 

bem como a simples avaliação de entradas num site. Já o segundo procedimento, é medido 

através dos “cliques” no mouse dados pelo usuário ao ver tal publicidade. Os autores justificam a 

importância deste método porque leva em conta um grupo-alvo muito mais importante, 

“obviamente, cobrar com base na quantidade de clickthroughs justifica um CPM6 mais alto do 

que se for usada a primeira técnica de medição, assim como na mídia tradicional, as publicações 

especializadas cobram um CPM mais alto do que as publicações de massa.” (LEWIS;NELSON, 

2001,p. 150).  A terceira técnica de medição baseia-se na interatividade e inclui apenas os que 

revelaram sua identidade ou realmente efetuaram uma transação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 De acordo com Pinho (2000) clicktrough é uma medida que contabiliza quantas vezes o banner foi clicado, isto é, é 
número de clientes que o anuncio coloca no site do anunciante. 
6 Custo Por Mil. 
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3. METODOLOGIA  
 
 

Este estudo utilizou a pesquisa exploratória, com a finalidade de angariar mais 

informações sobre o assunto que foi investigado, para facilitar a delimitação do tema da pesquisa, 

orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de 

enfoque para o assunto. O objetivo principal da pesquisa é o aprimoramento das idéias ou a 

descoberta de intuições. A partir de uma primeira aproximação pretendeu-se criar uma 

familiaridade com o objeto de estudo, fazendo uma prospecção de materiais com levantamento 

bibliográfico e documental entrevistando pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado e analisando de exemplos que estimulem a compreensão. Gil, (1995, p.44) 

explica as pesquisas exploratórias afirmando que 

 
[...] são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 
aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado 
especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 
formular hipóteses precisas e operacionais. 

 
Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, de modo a conseguir descrições detalhadas 

de fenômenos, comportamentos, citações diretas de pessoas sobre suas experiências, trechos de 

documentos, registros, correspondências, gravações ou transcrições de entrevistas e discursos, 

dados com maior riqueza de detalhes e profundidade, interações entre indivíduos, grupos e 

organizações.  

A pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos estudados, nem 
emprega instrumental estatístico na análise dos dados, envolve a obtenção de dados 
descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 
pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 
perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 
1995, p.58). 
 

Os aspectos qualitativos são apropriados para o estudo complexo e o contexto social e 

cultural são elementos importantes para a pesquisa. Para aplicar o método de natureza qualitativa 

foi preciso aprender a observar, registrar e analisar interações reais entre as pessoas e sistemas. 

Para complementar, foi também utilizado o método de estudo de caso, por ser uma 

categoria de pesquisa com profundo estudo do objeto analisado, para adquirir um conhecimento 

amplo e detalhado do mesmo. Com este método, pode-se obter a compreensão da generalidade do 

objeto analisado, o estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais sistemática e 

precisa. Gil (1991, p.58) define o estudo de caso por ser “caracterizado pelo estudo profundo e 
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exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do 

mesmo, tarefa praticamente impossível mediante os outros delineamentos considerados.” 

 Esta metodologia escolhida foi devido à simplicidade e economia, já que foi realizado 

por um único investigador e não requer a aplicação de técnicas de massa para a coleta de dados, 

como ocorre nos levantamentos. Este estudo é de fácil acesso na fase inicial, pois tem uma 

investigação sobre temas complexos para a construção de hipóteses ou a formulação do 

problema. Da mesma forma, o estudo de caso proporciona o estímulo a novas descobertas, com 

ênfase na totalidade do objeto e a simplicidade dos procedimentos.   

Foram formulados questionários com perguntas similares, porém cada um para um setor 

diferenciado do clube com o objetivo de descobrir o envolvimento de cada área do clube para o 

evento. Entre estes, foram enviados os questionários para a loja Grêmio Mania de Porto Alegre, 

departamento de marketing do Grêmio, Agência de publicidade que presta serviços ao clube, 

mais especificamente ao planejamento da agência e para a secretária geral do Clube, membro dos 

Conselheiros Titulares (mandato 2004-2010) e responsável pelo memorial – Ema Coelho de 

Souza. Foi preciso buscar pessoas que já têm um conhecimento mais profundo sobre o clube, 

bem como ir à Porto Alegre, cidade-sede do clube, para as entrevistas ao vivo. A entrevista com 

Ema foi feita pessoalmente, em uma ida ao Olímpico e gravada. A entrevista com o profissional 

responsável pelo planejamento da agência SLM/ Ogilvy – Eugênio Lumertz foi concedida por 

telefone e também gravada.  

Foram coletados materiais que veicularam na mídia, como anúncios de jornal e a 

divulgação que aconteceu no próprio site do Grêmio (www.gremio.net) no período de Abril à 

Maio de 2008. Nos jornais Zero Hora e Correio do Povo foram encontrados e recolhidos 

materiais para a pesquisa. Também em blogs, tais como o Blog oficial do Grêmio onde se pode 

encontrar notícias sobre os últimos acontecimentos do time e em blogs de torcedores que 

compareceram ao evento de lançamento das camisetas e registraram com fotos o momento. Os 

materiais foram coletados antes e após o evento de lançamento da nova camiseta e a busca por 

estes materiais aconteceu no período de Junho a Outubro de 2008.  
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4. O GRÊMIO F.B.P.A. 

 

 Segundo Souza (2008), o Grêmio Futebol Porto Alegrense foi fundado em 1903, com 

suas origens a partir do clube Sport Clube Rio Grande, o qual contava com a formação de 

jogadores ingleses e alemães. Até então pouco se conhecia sobre futebol no Estado e foi nesta 

época quando Cândido Dias da Silva, um paulista que apresentou uma bola de futebol, participou 

de um torneio de futebol do Sport Clube Rio Grande tornando-se o pioneiro na formação de um 

time. Nasceu então o Grêmio no dia 15 de novembro de 1903, de tradição elitista e européia, 

inicialmente de maneira amadorista com a intenção de distinguir as elites das camadas populares.  

 O clube traz consigo uma história repleta de vitórias e conquistas, sendo o clube do estado 

que mais possui títulos e de acordo com o site Wikipedia7 possui a maior torcida do estado, 

contando também com torcedores espalhados por todo país e no mundo. Entre os títulos mais 

importantes da sua trajetória estão a conquista em 1983 da Taça Libertadores da América e do 

Campeonato Mundial Interclubes. O Grêmio, sempre somando títulos, continua buscando os 

primeiros lugares em campeonatos mesmo que, por vezes, passe por fases de média ou baixo 

desempenho, contando com jogadores simples mas que são exemplos de dedicação  e esforçan-se 

o máximo de si para corresponder à altura da torcida. Por estes e outros motivos o Grêmio, como 

uma organização, tem a duração de mais de um século e conta com a ajuda de tão numerosa  

torcida, independente de as fases serem boas ou ruins.  

Neste ano, 2008, o clube está no topo da tabela, buscando ser campeão brasileiro e entrar 

na disputa pela Copa Libertadores da América de 2009. Serve como exemplo para quem nunca 

acredita na vitória - o clube tem várias chances de ser o campeão brasileiro de 2008. 

O uniforme do time é mais um motivo de orgulho para os torcedores e para o próprio 

clube, pois uma pesquisa feita no ano de 2005 apontou o Grêmio como o clube que tinha o 

uniforme mais bonito entre todos os times do mundo, segundo a revista Monet8 que relatou a 

reportagem feita com algumas estilistas de moda como Lilian Pacce e pode ser encontrada no site 

do clicesportes9 com os seguintes comentários: 

 

                                                 
7 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAmio_Foot-Ball_Porto_Alegrense 
8 Revista da programação dos canais da TV por assinatura – Net. 
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As listras verticais em azul, preto e branco fizeram a cabeça das jornalistas Lilian 
Pacce, apresentadora do programa GNT Fashion, e Biti Averbach, editora da revista 
Marie Claire, além da consultora de moda Glória Kalil e da estilista Lu Pimenta. As 
quatro especialistas folhearam diversas revistas de futebol a procura dos modelos dos 
principais times do Brasil e da Europa para eleger o mais bonito. Em segundo lugar, 
ficou a camisa do Real Madrid, seguida pela do Barcelona, do Betis, do Milan e da 
Inter, de Milão. 

 

É assim que o Grêmio desenvolve sua imagem: conquistando seu público não somente 

nos jogos mas também fazendo seu torcedor sentir-se orgulhoso de torcer por um time que honra 

em vestir um uniforme conhecido como o mais bonito. Isto acontece com seus produtos também, 

encontrados na loja Grêmio Mania e fabricados exclusivamente com a marca do clube. 

Em relação ao histórico das camisetas, no ano de 1903, quando o clube foi fundado, as 

cores do uniforme eram preto, laranja e branco e a decisão destas cores foi devido ao anfitrião 

Joaquim Ribeiro, um paulista que gostaria que o clube tivesse as cores de seu estado. Este 

uniforme continha listas horizontais nas cores azul e havana, gravata e faixas brancas, calção 

preto, meias pretas e botinas claras. Já no ano de 1904, o clube modificou as cores e passou a usar 

as cores azul e preta que substituiu a cor havana, calção e meias pretas. Após 13 anos com este 

uniforme, em 1917, o mesmo passou a ser com listas verticais azul e branca, calção branco, meias 

pretas. O quarto uniforme em 1921 passou a ser azul em listas, aparecendo o distintivo do clube 

pela primeira vez, calção branco, meias pretas. Em 1926 este passa a ser Azul com faixas 

horizontais preta e branca, sem distintivo, calção e meias pretas. E finalmente em 1928 ocorreu a 

adoção definitiva das listas verticais azul, preta e branca, com variação nos detalhes até a atual, 

calção preto e meias brancas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
9 Disponível em: 
http://www.clicrbs.com.br/clicesportes/jsp/default.jsp?tab=00003&newsID=a841436.htm&subTab=00065&uf=1&lo
cal=1&l=&template=. 
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Figura 01: Camiseta Tricolor modelo 2008. 

 

Fonte: http://www.gremio.net/shop/shop_category.aspx?language=0&category_id=16 

 

Atualmente, o time mantém o modelo de camiseta tricolor, que se renova a cada ano, 

mudando apenas o tecido e alguns detalhes. Esta mudança ocorre para satisfazer os interesses dos 

patrocinadores é planejado também para atender os torcedores. 

 

 

4.1 LANÇAMENTO DE NOVAS CAMISETAS 

 

 

A mudança do modelo acontece praticamente todos os anos, como estratégia de marketing 

e visando seguir as tendências da moda – inovar para satisfazer seu público. Em relação à 

divulgação desses novos modelos, anteriormente o clube não utilizava eventos de grande porte 

para o lançamento de um modelo novo das camisetas. Não havia artistas famosos, nenhuma 

estrutura com luzes, holofotes, música, passarela ou camarotes. Antes, o lançamento era feito 

somente chamando a imprensa e dirigentes e utilizando os jogadores para demonstração. Havia 

reportagens no jornal noticiando o acontecimento. Era um acontecimento sem maiores 
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proporções, relativamente simples, efetuado na própria loja do Grêmio, com a presença de 

jornalistas que se encarregavam de divulgar o acontecimento na mídia. 

Para que um produto seja lançado, como afirma Lupetti no capítulo de Comunicação 

Organizacional, é necessário que a empresa antes mesmo de criar seu produto, tenha como 

credibilidade um estudo do seu mercado, para que assim a comunicação possa desenvolver um 

trabalho de acordo com as exigências do mesmo. No Grêmio, sempre quando há um lançamento 

de novos uniformes, é acionado o departamento de marketing para que este detecte as 

necessidades que deverão ser supridas ao lançar um modelo novo de uniforme. Após isto, vem a 

parte da agência que é criar uma maneira de divulgação destes uniformes para o público que dará 

o primeiro passo da criação a partir de um planejamento. Neste planejamento irá constar todas as 

ações de marketing, estratégias e táticas que serão desenvolvidas para uma abordagem com o 

público, daí  a importância da utilização do marketing como ferramenta utilizada para abordar o 

consumidor, uma vez que a empresa já fez a análise do comportamento do mercado quanto aos 

fatores que influenciam a decisão de compra e consumo, segundo Gade(1998).  

Como o marketing possui quatro variáveis que são preço, produto, praça e promoção, 

coube nesta ocasião empregar como estratégia de lançamento, a promoção, pois de acordo com 

Pinho, a promoção é uma estratégia do marketing destinada a levar o produto até o consumidor, 

bem como desenvolver um trabalho de comunicação. Por isso, esta estratégia é relevante porque 

é a partir daí que será focado um trabalho para desenvolver a divulgação.  

A importância de fazer um lançamento com bastante repercussão, pode ser percebida 

devido as maneiras de comunicação e de abordagem, que são diferenciadas para cada tipo de 

público, e como o público deste lançamento trata-se de torcedores apenas de um time de futebol, 

é saliente observar que existe um planejamento voltado para o lado emocional, uma estratégia  

bastante comum  utilizada para esse tipo de público. 

Para isto, uma breve análise sobre como aconteceu o planejamento para o evento de 

lançamento da camiseta oficial em 2008, no dia 28 de Abril serviu para comprovar o que já havia 

sido citado no embasamento teórico: de acordo com Tavares, fazer um planejamento para uma 

ação de divulgação de um produto é desenvolver uma manutenção de um ajuste estratégico entre 

os objetivos de organização e as oportunidades de mercado fazendo com que a empresa possa 

evitar fracassos e mensurar resultados aproximados, obtendo o mínimo de desperdício em um 

investimento.  
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E o que foi analisado, o evento de lançamento da camiseta oficial em 2008 pode 

comprovar a importância de um planejamento bem elaborado para uma campanha, pois muitas 

pessoas compareceram ao lançamento, assim como o número de vendas do produto foi 

considerado satisfatório.  

 

 

4.1.1 O Lançamento da Camiseta Oficial em 2008 

 

O Grêmio possui uma agência que presta serviços de publicidade e propaganda ao time 

que é a SLM/ Ogilvy10. A história desta agência se resume basicamente em contar que a 

SLM/Ogilvy primeiramente é uma aliança entre dois grandes grupos que de acordo com as 

exigências do mercado e com o desenvolvimento da globalização sentiu que seria necessário aliar 

estes dois: SLM Comunicação & Marketing e Grupo Ogilvy. Foi a partir desta idéia que surgiu 

em 1995 a SLM/Ogilvy e continua até agora nesta mesma formação. A agência, como relata seu 

website busca trabalhar com todas as maneiras mais eficazes de alcançar a comunicação desejada 

como, por exemplo: promoção de venda, relações públicas, marketing direto, comunicação 

interna, assessoria de imprensa, telemarketing, eventos, entre outras ferramentas. A equipe de 

profissionais conta com: Diretoria, Atendimento, Planejamento e Pesquisa, Criação, Mídia, 

Produção, Informática e Administrativo.    

O funcionário responsável pelo planejamento da agência, Eugênio Lumertz (2008), 

concedeu uma entrevista em relação ao planejamento da campanha de lançamento das camisetas 

do Grêmio para 2008. Ele conta que o planejamento aconteceu da seguinte maneira: 

Primeiramente, como papel do departamento de marketing do Grêmio11, foi solicitado à agência 

SLM/Ogilvy uma campanha para o lançamento das camisetas do modelo de 2008. O profissional 

responsável pelo planejamento Lumertez (2008) então sugeriu a idéia de criar um lançamento no 

qual os torcedores pudessem participar juntamente com o clube, como a própria responsável pelo 

departamento de marketing afirma em entrevista que o planejamento foi intencionado para 

“quebrar paradigmas”. Daí delineou-se a montagem de um evento, para que o torcedor fosse 

                                                 
10 http://www.slmogilvy.com.br/ 
11  O departamento de marketing, é formado por profissionais de marketing, jornalistas e relações públicas.  
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assistir o lançamento dos modelos novos, juntamente com a diretoria e funcionários do clube, 

tratando o torcedor não apenas como aqueles que comparecem aos jogos, mas como clientes.  

O tipo de propaganda que a agência sugeriu ao clube como maneira de “chamar” o 

público para comparecer ao lançamento foi o desfile no qual todos os torcedores poderiam 

participar fazendo com que fosse cumprida a função da propaganda, qual seja de informar, 

principalmente em sua fase inicial do seu ciclo de vida, uma vez que se trata de um modelo novo 

de camiseta. Nesse sentido, este tipo de divulgação foi extremamente útil e proveitoso na medida 

em que um novo produto deve ser apresentado da melhor maneira para que o consumidor crie 

confiança e adquira-o.  

É possível analisar que a plataforma do planejamento – informar o público através de um 

primeiro contato do produto em si e também persuadi-lo para a compra quando um produto novo 

é lançado no mercado o objetivo da propaganda é informar e/ou persuadir esta de acordo com 

Kotler (2003). 

Como este produto tem um público diferenciado dos demais, por tratar-se de uma 

camiseta de um time de futebol, a referência para uma correta abordagem é o lado emocional de 

cada torcedor. O que está em jogo é a camiseta do time “do coração”e, de acordo com Kotler 

(1998), é devido a isso que atualmente as empresas têm procurado desenvolver imagens que 

ocupem mais o coração do que a mente, e esta participação no mercado é chamada de Heart 

Share para justamente enaltecer o produto mais do que o comum. 

E quando se trata do Grêmio, a imagem dos jogadores é construída em torno de algum 

arquétipo arraigo – o herói, o anti-herói, por exemplo, como citado por Kotler no capítulo sobre 

Maketing emocional no esporte. Então, devido a isto os planejadores de marketing fazem 

despertar a paixão pelo time, tendo em vista que o sentimento faz emocionar e motivar os 

torcedores.  

 

 

4.1.2 Ações promovidas pelo clube para o lançamento das camisetas em 2008 

  

Antes mesmo do lançamento, já era notável a presença da divulgação do evento que iria 

acontecer no site do clube. A agência que teve uma idéia inusitada de fazer a venda da camiseta 

antes de conhecer o modelo novo que foi chamada de “venda no escuro”. Até então ninguém 
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conhecia como seria este modelo – nem a diretoria, nem os funcionários do clube, apenas a 

própria marca patrocinadora e criadora – A Puma. O site do time publicava informações e fotos 

diárias sobre o que acontecia nos dias antecedentes principalmente com a atriz Débora Secco que 

costumava freqüentar os treinos. O principal intuito era criar um clima de expectativa e 

curiosidade entre os torcedores para que fizesse com que estes comparecessem ao desfile, uma 

vez que estes freqüentam o clube nos dias de treinos e demonstravam admirar bastante a atriz e 

esta também retribuía acenando para o público. As notícias relatando os acontecimentos podem 

ser encontradas no período de pré-lançamento. 

 

 

Pré - lançamento 

 

 O lançamento do modelo novo das camisetas do Grêmio em 2008 aconteceu em 29 de 

abril de 2008, porém, desde aproximadamente duas semanas antes, o produto foi oferecido ao seu 

público – a venda de camisetas no escuro, publicada em forma de anúncio no site do Grêmio. 

 

Figura 02: Notícia na Grêmio News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.gremio.net/ 
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O anúncio faz parte de uma seção no site do Grêmio informativa para todos torcedores 

que acessam o site e diariamente pode-se encontrar notícias sobre o clube. Alguns dias antes, o 

mesmo já estava divulgando o evento de lançamento, publicando informações detalhadas sobre o 

mesmo como o local, a “novidade”, no caso a participação do torcedor gremista e quem não 

quisesse esperar para o lançamento, poderia comprar antes mesmo pela loja GrêmioMania no 

Olímpico como na figura a seguir que relata a venda das camisetas “no escuro”. 

 

 

Figura 03 – A venda da camiseta “no escuro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: blog http://cantogremista.blogspot.com/2008/04/lanamento-puma-2008.html 
 

Este é um anúncio em formato de banner, com o objetivo de vender o novo modelo, e, 

além disso, atrair o público para o comparecimento do evento de lançamento e os torcedores que 

compraram a camiseta antes mesmo da sua venda, como recompensa foram recepcionados no 

“ESPAÇO PUMA”, que pode ser designado como um espaço vip, separado, destinado apenas 

para estes e convidados do clube que receberam um convite especial.   

O anúncio foi bastante atrativo e instigou o torcedor a comprar justamente por se tratar da 

camiseta do seu time do coração – a camiseta é um produto que para um torcedor fanático pelo 

time o modelo pouco importa, o que é levado em consideração é o amor pelo time, é o que afirma 

Lumertz (2008). De acordo com o que Pinho afirma no capítulo da Internet, quanto mais criativo 

e interativo for o banner, mais o internauta irá clicar. E, mesmo sem saber como seria esse 
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modelo novo, o número de vendas da camiseta no escuro superou as expectativas, ou seja, 

resultou em um número muito positivo.  

Pode ser notado que o anúncio foi eficaz, pois de acordo com Sant`Anna para um anúncio 

ser eficaz precisa ter as seguintes características comprovadas como: original, oportuno, 

persuasivo, persistente e com motivação, além de conter os componentes de ações psicológicas 

tais como atrair a atenção, despertar interesse, criar convicção, provocar uma resposta, fixar na 

memória, bem como a utilização dos elementos icônicos e textuais, como pode ser observado na 

representação de uma camiseta em preto, que está no escuro e o texto oferecendo o produto para 

o público também despertando a curiosidade e automaticamente o ícone no qual o internauta 

poderia com apenas um clique adquirir a camiseta.  

Na figura a seguir, é apresentado o convite de lançamento para os convidados do clube. 

 

Figura 04: Convite de Lançamento 

 
Fonte: Imagem cedida pelo memorial do clube (2008). 
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O convite foi desenvolvido com as cores originais do clube: azul e branco e a 

predominância do azul, pois é a cor que identifica o mesmo.  

Antes do desfile, os jornais já noticiavam o evento que iria acontecer naquele dia, como 

consta no Correio do Povo, dia 29.04.08. A repercussão foi tão grande que ultrapassou as 

expectativas da agência. De acordo com Lumertz (2008), foram vendidas quase 600 camisetas no 

escuro. Ele afirma que não esperava tantas vendas assim, afinal, ninguém imaginava como seria 

esse novo modelo de camiseta.  

 

 

4.2 O DIA “D” 

 

No dia do lançamento, um desfile foi proporcionado a todos que compareceram no 

Olímpico. Ao chegar ao pátio do estádio, o público se deparava com uma estrutura montada para 

recepcionar a todos: o palco, para o desfile, a imprensa, para relatar os acontecimentos e o 

camarote montado próximo à loja Grêmio Mania. Os cem primeiros torcedores que adquiriram as 

camisetas vendidas no escuro foram acomodados no espaço PUMA para assistir o desfile.  

O presidente do clube Paulo Odone (2008) acompanhou o desfile de perto e parabenizou a 

equipe da Puma pela escolha dos modelos das camisetas: “ tudo está diferente e isso também vai 

servir de impulso ao Grêmio para a estréia no Campeonato Brasileiro” (ver anexo 1). 

 O evento de lançamento foi um desfile, tendo como estratégia  a presença de vários ícones 

conhecidos da televisão, como a atriz global Déborah Secco, a Miss Brasil Natália Anderle e a 

Garota Verão Raphaela Sirena. Já os modelos masculinos, foram apresentados pelos próprios 

jogadores do clube. Para isto, foi montada uma estrutura no lado de dentro do clube, ao lado da 

loja Grêmio Mania, com músicas, holofotes, cobertura e área vip (reportagem site grêmio). Como 

contribuição, para a entrada, o público poderia trazer 1 kg de alimento não perecível e os 

produtos arrecadados seriam doados ao programa Mesa Brasil, do Sesc. Lumertz (2008) conta 

que a escolha por trazer estes ícones televisivos foi uma idéia que partiu do jogador que na época 

estava no time – Roger. Como sua então namorada, a atriz Débora Secco vinha para o sul para 

encontrá-lo, atraindo sempre muitos fãs, desde sua chegada, por ser carismática com todos. As 

outras modelos foram convidadas a participarem por serem ícones de concurso de beleza do RS e 

porque são gremistas assumidas. Foi cogitada também a presença da ex-bbb Natália Casassola, 
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porque durante a realização de um programa, ela declarou seu amor ao time em rede nacional, 

porém não pode comparecer ao evento (Lumertz,2008). 

 Em relação à estratégia de comunicação utilizada na abordagem da campanha, pode ser 

observado que a técnica de testemunho foi aplicada justamente pela contratação das modelos, 

dando credibilidade ao produto e comprovando a “eficácia”. Também nota-se que houve 

estratégia de posicionamento, pois teve o objetivo de persuadir uma posição na mente do 

consumidor.  

 E para complementar as estratégias de campanha, o tipo utilizado foi a campanha de 

propaganda, uma vez que o produto estava em fase de lançamento e precisava de uma maior 

divulgação e detalhamentos do produto, efeitos também desenvolvidos no lançamento da 

camiseta.  

Houve a divulgação do evento-desfile na internet, no site do Grêmio, blogs de torcedores, 

e foram utilizados, com evidência, veículos de comunicação externos como os jornais Correio do 

Povo e Zero Hora e o jornal interno do clube, chamado Tricolor.  

 

 

4.2.1 Internet 

  

 O Grêmio possui seu Website12, o qual é construído pela empresa W3haus. De acordo 

com Lumertz (2008), esta empresa não possui nenhuma ligação com a agência do clube, apenas 

quando lhe é solicitado divulgar algum anúncio referente ao clube no site, as duas “unem 

esforços” para criar um trabalho “legal”.  

Em relação ao lançamento da camiseta, foi possível notar a utilização desta mídia antes 

mesmo do evento de lançamento da camiseta. Esta estava sendo ofertada para os torcedores, 

como a estratégia de venda no escuro. Através de um anúncio no site do próprio clube, utilizava-

se apenas a imagem de uma camiseta sem detalhamentos e a seguinte chamada: “Seja um dos 

primeiros no mundo a ter o novo modelo da camiseta tricolor”, além disso, quem comprasse a 

camiseta participaria do evento num espaço vip, criado pela marca PUMA para recepcionar os 

convidados do clube. O Grêmio possui um banco de dados de torcedores entre sócios e outros, 

com endereço de e-mails, e através deste, utilizou-se o mailing também.  

                                                 
12 www.gremio.net 
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 No dia seguinte, após o lançamento do produto, pode-se notar a repercussão como por 

exemplo no site do Grêmio que continuou publicando informações do evento incluindo os 

melhores momentos assim como encontra-se também comentários e fotos nos blogs de 

torcedores. E no site oficial do Grêmio foram inseridas fotos, reportagens e imagens, as quais 

podem ser encontradas na TV Grêmio.   

 A internet é um veículo bastante utilizado pelos torcedores, como se percebe em sites de 

relacionamento como o Orkut, a criação de comunidades onde os mesmos trocam idéias e 

comentários sobre tudo o que diz respeito ao time. Durante a entrevista, a responsável pela loja 

GremioMania do Olímpico, Silvana Lanza,  conta do acontecimento do modelo da camiseta preta 

– Shadow e afirma que é devido à internet que este modelo  foi feito, através de opiniões da 

torcida, repassadas para a diretoria e aprovadas, tendo uma boa repercussão em vendas no ano em 

que foi lançada e até hoje é sucesso em vendas. Neste último lançamento, a camiseta preta teve 

algumas alterações, porém continua sendo bastante popular entre os torcedores. Pode-se perceber 

em anúncios de jornais em Junho de 2008, dois meses após o lançamento da camiseta tricolor, a 

divulgação do novo modelo da Shadow, com o seguinte texto: Nova Shadow - A camisa que 

mostra o que os outros vêem no Grêmio: poder.  

 Portanto, o que pode ser comprovado é que a internet é o veículo de comunicação mais 

forte do clube, pois possibilita uma interação com os torcedores ao mesmo tempo em que seu 

custo/benefício é bastante vantajoso para a empresa comparado com outras mídias. O website 

possui um trabalho desenvolvido por profissionais do design gráfico e utiliza-se de tecnologia 

para transmitir variados assuntos assim como a TV Grêmio e a Rádio com a Antena Tricolor. 

 Ainda neste ano, o clube teve mais um motivo para se orgulhar em relação ao trabalho 

feito pela empresa que cria o site do time, pois a página tricolor foi eleita a primeira do estado no 

prêmio Ibest, (ver anexo 2). O site é muito cômodo para seu público, pois disponibiliza a venda 

dos ingressos para os jogos antecipadamente com apenas alguns cliques assim como os produtos 

da loja GrêmioMania que podem ser comprados sem mesmo sair de casa.  
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4.2.2 Grêmio TV e Grêmio Rádio. 

 

 O Grêmio possui dentro mesmo da sua organização, seu próprio estúdio de rádio e TV, 

com a participação de jornalistas e comentaristas, com a coordenação de Haroldo dos Santos, 

coordenador executivo de comunicação. Nestes pode-se encontrar diferentes tipos de programas, 

porém todos com intuito de passar uma mensagem sobre a instituição abrangendo diferenciados 

tipos de públicos. Todos os acontecimentos são noticiados pela equipe de imprensa e são 

transmitida apenas pela internet, no site do clube, podendo ser assistidos em qualquer parte do 

mundo. O objetivo da TV Grêmio, segundo Souza (2008), secretária geral do Grêmio, é fazer 

com que todos os torcedores gremistas espalhados pelo mundo tenham acesso as notícias do time, 

podendo tanto assistir os jogos ao vivo, quanto tecer comentários pós jogos, incluindo novidades 

sobre o clube e abrangendo desta forma, grande número de torcedores que moram fora do país e 

mesmo assim, podem acompanhar tudo sobre o time. 

  A rádio do clube, mais conhecida como Antena Tricolor, geralmente noticia os últimos 

acontecimentos, pronunciamentos dos dirigentes e presidentes.  

A TV Grêmio compareceu ao evento de lançamento das camisetas de 2008 e registrou 

entrevistas com as principais atrações do ‘antes’ e ‘depois’ do desfile como consta na figura a 

seguir:  
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Figura 05: Divulgação das camisetas na TV Grêmio 

 
Fonte: http://www.gremio.net/news/view.aspx?id=4765 

 

 

4.2.3 Jornal  

 

Os jornais, mesmo antes do evento, na seção Esporte já noticiavam o clima de lançamento 

das camisetas, os repórteres cercavam o Olímpico em busca de informações a respeito do que 

aconteceria na noite do lançamento. Quem mais se destacava no clube era a atriz Débora Secco, 

que presenciava os treinos do seu namorado, o jogador Roger, acenando para a imprensa, 

confirmando sua presença no desfile.  
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Figura 07: Débora Secco marca presença no Olímpico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cpovo.net/jornal/A113/N212/HTML/default.html, 2008. 

 

 

O clube também possui um jornal informativo interno, voltado apenas para as pessoas que 

integram o clube como os funcionários e Comitês oficiais do Grêmio espalhados pelo estado. 

Neste, os integrantes puderam inteirar-se do evento que aconteceria no clube para o lançamento 

das camisetas.  

O jornal Zero Hora entrevistou as estrelas da noite, a atriz, a miss Brasil e os jogadores 

além de relatar a empolgação do público ao deparar-se com estes ídolos no palco, desfilando. O 

comentário foi que as camisetas ficaram em segundo plano, o que as pessoas queriam ver mesmo 

eram seus ídolos. Quando a atriz pisou no palco então o público foi ao “delírio” e comenta: 

“Eu falo antes do Roger vir jogar no Grêmio que eu acho a camisa do Grêmio a mais bonita de 

todos os times. Eu acho estas cores realmente as mais bonitas — afirmou a atriz, já no camarim 

(SECCO, 2008). E a Miss Brasil também comentou no jornal sobre a recepção que teve pelo 

público: “Gremista é assim. O povo gaúcho é assim. Eu sabia que ia ser um público numeroso e 

uma recepção calorosa e fiquei muito emocionada quando recebi o convite. O desfile foi 

lindo”(ANDERLE,2008).  



 
 

 

47 

 Assim como houve os comentários antes do lançamento, foram publicados também 

reportagens pós-lançamento. 

 

 

4.3  PÓS-LANÇAMENTO  

 

 O evento foi um sucesso, de acordo com Lumertz e Souza (2008). Ambos, entrevistados 

comentam que o evento teve uma ótima repercussão e Lumertz (2008), ainda afirma que o 

número de camisetas vendidas continuou forte, mesmo no segundo dia após o lançamento, 

acrescentando sobre o acontecimento: “Foi uma idéia muito legal, pois proporcionou ao torcedor 

a oportunidade de usar a camiseta no dia mesmo do lançamento. E o evento como este nunca 

feito antes.” (LUMERTZ, 2008). O desfile durou entre 20 à 30 minutos, mas as camisetas 

continuaram sendo vendidas. Ao total dos dois dias foram vendidas mais de 1.700. Este foi um 

resultado muito satisfatório – uma vez que este tipo de campanha é algo inusitado, nunca 

desenvolvido antes por nenhuma outra marca e conclui:  

 

o clube fez com seu torcedor o que nenhum clube havia feito antes – de proporcionar a 
ele de ser tratado como cliente e não só como torcedor, dando a oportunidade a eles de 
adquirir o produto em primeira mão, pois no dia mesmo do lançamento, este já podia 
sair vestindo a camiseta do seu time. Também, com a boa campanha do time no 
brasileirão, as vendas só aumentaram (LUMERTZ,2008,entrevista).  

 

Há reportagens que foram coletadas de jornais pelo próprio memorial do clube que podem 

comprovar a boa repercussão do lançamento, como uma matéria na revista Caras, edição especial 

para o estado do RS e reportagem no Correio do Povo. (anexos 3 e 4) 

 

 

4.3.1 Aspectos emocionais envolvidos no lançamento da nova camiseta 

 

O profissional de planejamento da agência do clube Lumertz (2008), afirma que o evento 

no qual todos os torcedores podem participar é algo muito emocionante para estes. Além do que, 

existe uma “emoção” de vestir a camiseta do próprio time logo no primeiro dia de lançamento.  
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Contribuiu com o aspecto emocional a participação de ícones envolvidos com a mídia 

diferente dos jogadores como o convite à atriz Débora Secco, que demonstrou muita simpatia e 

carinho com todos os torcedores por ser namorada de um dos principais jogadores do time no 

momento – o meia Roger. Também a participação dos ícones de beleza representantes do estado 

do Rio Grande do Sul como a Miss Brasil Natália Anderle, a Garota Verão 2008, Raphaela 

Sirena, e a miss Grêmio, Sofia Powacrzuck. Todas demonstraram a paixão tricolor e o orgulho 

em vestir o uniforme do clube. Por estes motivos o público que compareceu relacionou o orgulho 

em ser Gremista juntamente com o orgulho de ser gaúcho. 

 Em relação à pergunta que muitas pessoas fizeram ao criticarem o novo modelo por ter 

detalhes muito diferentes das camisetas anteriores, Lumertz (2008) responde dizendo que “a 

paixão por ter a camiseta do clube é independente do modelo que foi criado, se agrada ou não. 

Não é a mesma coisa que a pessoa ir numa loja de roupas e escolher o que ela quer”. E conclui 

afirmando que todos esperam que no próximo modelo a PUMA “capriche” um pouco mais, para 

quem sabe assim agradar mais torcedores, pois é complicado agradar a todos.  

 Houve um episódio no ano de 2005, no qual a participação do torcedor foi bastante 

intensa. O torcedor Marcelo da cidade de Montenegro criou o modelo da camiseta preta como 

sugestão e apresentou para seus companheiros de torcida fazendo chegar o alcance da diretoria do 

clube. A direção, juntamente com a torcida, aprovou esse novo modelo e então foram feitas e 

vendidas tendo um grande sucesso em vendas. Até hoje a camiseta preta é vendida, cada ano 

atualizada e é denominada de “Shadow”. O assunto, na época, rendeu até uma reportagem no 

jornal Correio do Povo para exaltar o torcedor que mostrou toda sua criatividade e foi apoiado 

por todos os gremistas.  
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Figura 07: Reportagem sobre criação da camiseta preta. 

 

Fonte: Correio do povo, 22 de julho de 2005 — pág. 31. 

 

No site de relacionamentos Orkut, o criador explica como surgiu a idéia da criação da 
camiseta  e o que ela representa:  

 
O uniforme preto seria o começo de um novo tricolor. O preto simboliza seriedade, 
sobriedade, concentração, garra, força e principalmente RAÇA...Muita gente tem medo 
de escuro (escuro=preto). Seria essa a proposta para o uniforme preto. Fazer os outros 
times sentirem medo, não queremos apenas que seja um uniforme "bonitinho", camiseta 
de ir na balada, etc.... mas sim um uniforme pra impôr respeito e para qualquer 
adversário que seja saber que tá jogando contra um time guerreiro, raçudo e que merece 
ser levado a sério, ou seja, não é um time pra levar olé, passar vexame, e muito menos 
ser rebaixado novamente. 
 
 

E também neste ano no desfile em abril, foi lançado o modelo atualizado da camiseta 

preta, que também ganhou versões em branco e até um mês após o lançamento foram 

encontrados anúncios fazendo a divulgação da mesma em jornais. (anexo 5) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante o andamento desta pesquisa, foram traçados três objetivos para que o trabalho 

pudesse ser desenvolvido. Para isto, foi preciso ir em busca de pessoas envolvidas com o tema 

principal deste trabalho e entrevistá-las, observando os objetivos e analisando quais profissionais 

se encaixariam melhor para angariar informações detalhadas.  

 O primeiro aspecto a ser pesquisado foi identificar as estratégias de promoção utilizadas 

pelo Grêmio F.B.P.A. no lançamento do novo modelo de camiseta em 2008. Para isso, nada 

melhor do que o próprio departamento de marketing do Grêmio para fornecer informações.  

 Outro aspecto importante nesta pesquisa foi resgatar a história dos uniformes do Grêmio 

F.B.P.A. e entender quais as peculiaridades que fazem parte do lançamento de um produto tão 

ligado ao esporte como a camiseta de um time de futebol.  

Em seguida foi preciso descrever estratégias de promoção utilizadas pelo Grêmio FBPA 

no lançamento da camiseta em 2008 e verificar quais os aspectos motivacionais mais utilizados 

para induzir ‘a compra de uma nova camiseta através de uma análise de todas as entrevistas 

realizadas levando-se em consideração o embasamento teórico.  

 Após fazer esta análise e refletir sobre todas as colocações dos entrevistados e do 

recolhimento do material, é notável a importância do lançamento de um produto novo – como um 

produto esportivo que é uma camiseta de um time – sensibilizar o público e ao mesmo tempo 

tornar conhecido o produto diante o seu público através de um evento, que proporciona ao 

consumidor um primeiro contato com o produto. Mais do que isso ainda foi usada a interação 

com estes, desde a venda da camiseta no escuro, a disponibilização, para alguns, de um lugar no 

camarote vip e, por fim, proporcionou também que o torcedor pudesse usar o produto no mesmo 

dia em que este foi lançado.   

 Várias estratégias foram utilizadas, foi tudo pensado com detalhes, ou seja, antes do dia 

do lançamento já havia anúncios sendo veiculados, cobertura da imprensa e uma grande 

repercussão sobre o desfile com a presença de pessoas famosas.  

 O mais interessante deste trabalho foi justamente estudar um tema no qual várias pessoas 

identificam-se – os usuários das camisetas do Grêmio e o trabalho desenvolvido pela 

comunicação. O resultado foi positivo, porém sempre há críticas em qualquer produto e, por mais 

que existam todas foram superadas e as vendas das camisetas foram bem sucedidas.  
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  Um evento deste porte nunca feito antes pelo clube foi muito satisfatório para todos, 

emocionou os torcedores presentes naquela noite e o que pode ser descoberto a partir deste 

trabalho é o tamanho de investimento para o lançamento de uma camiseta de clube de futebol.  

É visto que as formas de comunicação devem ser sempre atualizadas e buscar cada vez 

mais maneiras diferentes de abordagem com o público, fazendo com que estes possam interagir 

com a marca e sentir-se privilegiados ao obter o produto. Vale ressalvar também que eventos são 

uma maneira de proporcionar esta interação, fazendo com que ao mesmo tempo a pessoa que 

participa do mesmo sinta-se prestigiada em comparecer e compartilhar com outros torcedores a 

emoção de ver personalidades famosas exibindo a camiseta do seu time.  

 A sugestão que fica para futuros trabalhos a serem feitos desta mesma maneira com 

interação, é buscar a opinião dos próprios consumidores da camiseta para um novo modelo. 

Poderia haver uma pesquisa para a próxima vez que um modelo novo de camiseta for 

desenvolvido, tendo com principal direção para nortear a criação um ato democrático, ouvindo a 

opinião do seu maior público fiel das camisetas: os torcedores.  

E também, que sirva como subsídio para futuras pesquisas de como o Grêmio constrói um 

trabalho para promover a sua marca e como isto está relacionado com a Loja GrêmioMania, que a 

cada vez mais oferece produtos de várias utilidades para seu torcedor e se há necessidade de criar 

novas campanhas para divulgar estes produtos, por exemplo. Outro exemplo de estudo também é 

verificar a venda dos produtos, principalmente a camiseta, em relação aos resultados dentro de 

campo. Como estes consumidores se comportam quando o time obtém resultados positivos?  O 

consumo aumenta? E quando o time não está em boa fase? O que fazer com estes produtos? O 

torcedor perde as esperanças em relação ao time e deixa de consumir?  

É uma oportunidade para futuros pesquisadores e torcedores desenvolver um trabalho 

importante para o conhecimento do mercado, fazendo com que assim possam obter também um 

maior conhecimento do seu próprio time aliado com as necessidades de descobrir o que faz com 

que a comercialização destes produtos seja sempre eficaz.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

52 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

 

CESCA, Cleusa Gertrudes Gimenes. Organização de eventos: manual para planejamento e 
execução, Summus Editorial, 1997. 
 
 
CORRÊA, Roberto. Comunicação Integrada de Marketing: Uma visão global. São Paulo: 
Saraiva, 2006. 
 
 
CORREIO DO POVO. Camisa Preta Mobiliza Torcedores do Grêmio. Porto Alegre: 22 de 
julho, 2005.  
 
 
GADE Christiane. Psicologia do consumidor e da propaganda. São Paulo:EPU, 1998. 
 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa, 3. ed. São Paulo : Atlas , 1995. 
 
 
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. In: Revista de 
Administração de Empresas. São Paulo: v.35, n.2, p. 57-63, abril 1995.  
 
 
GOMES, Neusa Demartini. Publicidade: Comunicação Persuasiva. Porto Alegre, RS: Sulina, 
2003. 
 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 5° Edição. São Paulo: Atlas, 1998. 
________, Philip. Marketing de A a Z: 80 conceitos que todo profissional precisa saber. 
Campus: Rio de Janeiro, RJ, 2003. 
 
LANZA, Silvana. Questionário sobre o envolvimento da loja GrêmioMania com o 
lançamento das camisetas em 2008. Porto Alegre,RS: entrevista concedida por telefone, 2008. 
 
 
LUMERTZ, Eugênio. Como foi o planejamento do lançamento das camisetas do Grêmio em 
2008. Porto Alegre, RS: entrevista concedida por telefone,2008.  
 
 
LUPETTI, Marcélia. Gestão Estratégica da Comunicação Mercadológica. São Paulo Editora 
Thomson., 2006.  
 
 
________, Marcélia. Planejamento de Comunicação. São Paulo: Futura, 2000. 



 
 

 

53 

MAGRELLO Luiz Ricardo.  Trade Marketing: Declare guerra. Disponível em: 

<http://www.revistameioemidia.com.br/revistamm.qps/Ref/PAIA-6WLLH9>. Acesso em 23 de 
out. de 2008. 
 
 
MOTTIN, Marcelo. Uniforme preto oficial já!!! Disponível em  
<http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=2993373>, acesso em 22 de out, 2008. 
 
 
MORGAN, Melissa Johnson; SUMMERS, Jane. Marketing esportivo, São Paulo : Thomson , 
2008. 
 
 
ODONE, Paulo. Lançada a coleção 2008. Disponível em: 
<http://www.gremio.net/news/view.aspx?id=4752>. Acesso em 30 abr. 2008. 
 
 
PINHO, J. B. Comunicação em marketing: princípios da comunicação mercadológica. 7. ed. 
São Paulo, SP : Papirus , 2004. 
 
 
__________, Publicidade e vendas na Internet: Técnicas e estratégias. São Paulo: Summos, 
2000. 
 
 
PINTO, Milton José. Comunicação e discurso: introdução à análise de discursos 2. ed. São 
Paulo, SP : Hacker , 2002. 
 
 
PORTAL DO MARKETING. Disponível em: 
<http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/4_Ps_do_Marketing.htm> Acesso em 29 de 
set.de 2008. 
 
 
SITE DO GRÊMIO, disponível em <www.gremio.net/ > Último acesso em 12 de nov. de 2008. 
 
 
SOUZA, Ema Coelho de. Histórico sobre o Grêmio e as camisetas. Porto Alegre, RS: 
entrevista concedida no memorial do Olímpico, 2008.  
 
 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação : integrando teoria 
e prática. São Paulo, SP : Atlas , 2007. 
 
 
ZENONE, Luiz Cláudio; BUAIRIDE, Ana Maria Ramos. Marketing da promoção e 



 
 

 

54 

merchandising : conceitos e estratégias para ações bem-sucedidas. Editora Thomson. São Paulo, 
SP, 2006. 
 

ZERO HORA. Deborah Secco e Miss Brasil desfilam novos uniformes do Grêmio: Porto 
Alegre, RS,  Atualizada em 30/04/2008 às 08h52min. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

55 

ANEXO 1  

 

MELHORES MOMENTOS DO LANÇAMENTO E DEPOIMENTO DE PAU LO ODONE 

 

 

 
 
 

http://www.gremio.net/news/view.aspx?id=4752 
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ANEXO 2 
 

PRÊMIO DE MELHOR WEBSITE EM 2008. 
 

 
http://www.gremio.net/news/view.aspx?id=331 
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ANEXO 3 

REPORTAGEM NA REVISTA CARAS. 
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ANEXO 4 
 

REPORTAGEM NO JORNAL CORREIO DO POVO. 
 

 
 

Fonte: reportagem concedida pelo memorial do clube. 
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ANEXO 5 
 
 

ANÚNCIO DA CAMISETA SHADOW. 
 

 
 

Fonte: imagem concedida pelo memorial do clube. 
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ANEXO 6 

 

QUESTIONÁRIO ENVIADO PARA A LOJA GRÊMIOMANIA 

concedida por Silvana Lanza em email no dia 30 de setembro de 2008.  

 

1. Quando surgiu a loja Grêmio Mania? 

 

2. Quem é responsável por administrar as lojas?  

 

3. Quais outras cidades que possuem a loja?  

 

4. Quem é responsável por atualizar os produtos do site ?  

 

5. Quem define que é a hora de lançar um modelo novo de camiseta? A loja tem participação 
nesta decisão? 

 

6. Quem decide como serão realizados os eventos de lançamento das camisetas?  

 

7. Qual a participação do torcedor em relação a um novo modelo de camiseta?  

 

8. Você pode contar alguns acontecimentos passados de lançamento que foram importantes e 
geraram bastante repercussão?  

 

9. Como foi planejado o ultimo evento de lançamento de 2008?  

 

10. Qual o posicionamento que o clube teve neste último evento de lançamento?  

 

11. Comente como os torcedores reagiram diante do último modelo de camiseta lançado pelo 
Grêmio. 
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ANEXO 7 

 

QUESTIONÁRIO AO DEPARTAMENTO DE MARKETING DO GRÊMIO , 

concedida por email no dia 27 de setembro de 2008. 
 
 
1.Como é feita a comunicação do clube? O clube possui o seu próprio departamento de 
comunicação com profissionais como publicitários, jornalistas e relações públicas?  
 
 2. Quem é responsável por recolher os materiais que saem na imprensa (clipagem)? Há quanto 
tempo o clube possui este setor de coletar os materiais que saem na imprensa?  
 
3. Quais os meios de comunicação os quais se encontra materiais sobre o time?  
 
4.Em relação a comunicação, o clube possui algum programa de motivação aos seus  
funcionários?  
 
 5. Qual o perfil de funcionário que presta trabalho ao clube?  
 
6. Alguma agência presta serviços para o clube?  
 
 7. Quem é responsável por detectar a necessidade de criar uma campanha para o clube?  
 
8. Qual a função do memorial do clube sempre que acontece o lançamento de um modelo novo 
de camiseta?  
 
9. Você pode contar alguns acontecimentos passados de lançamento que foram importantes e 
geraram bastante repercussão? 
 
10.Como foi planejado o ultimo evento de lançamento de 2008?  
 
11. Qual o posicionamento que o clube teve neste último evento de lançamento? 
 
12. Quem é o responsável por decidir quando um modelo novo de camiseta deve ser criado?  
 
 13.Como é o trabalho de criação de um modelo de camiseta novo entre a marca que cria e o  
clube?  
 
 14.Quem é responsável por detectar a necessidade de criar uma campanha para o clube?  
 
15. O grêmio possui uma agência apenas para a criação do seu site separadamente da agência 

que ou house agency que cria suas campanhas de divulgação das camisetas? Porque e você 
pode contar como é o funcionamento do site do grêmio?  
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ANEXO 8 

ROTEIRO DA ENTREVISTA NO MEMORIAL DO CLUBE  

concedida por Ema Coelho de Souza, no dia 22 de setembro de 2008.  

 

1. Como é feita a comunicação do clube? O clube possui o seu próprio departamento de 
comunicação com profissionais como publicitários, jornalistas e relações públicas? 
 
2. Quem é responsável por recolher os materiais que saem na imprensa?  
 
3. Há quanto tempo o clube possui este setor de coletar os materiais que saem na imprensa?  
 
4. Quais os meios de comunicação os quais se encontra materiais sobre o time? 
 
5. Qual o perfil de funcionário que presta trabalho ao clube? 
 
6. Alguma agência presta serviços para o clube?  
 
7. Quem é responsável por detectar a necessidade de criar uma campanha para o clube?  
 
8. Qual a função do memorial do clube sempre que acontece o lançamento de um modelo novo 
de camiseta?  
 
9. Você pode contar alguns acontecimentos passados de lançamento que foram importantes e 
geraram bastante repercussão?  
 
10. Quem é o responsável por decidir quando um modelo novo de camiseta deve ser criado? 
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ANEXO 9 

ENTREVISTA COM EUGÊNIO LUMERTZ DA AGÊNCIA SLM/OGILV Y  

concedida por telefone no dia 4 de outubro de 2008.  

 

1. Como informado, o clube possui seu próprio dep. de mkt, porém a agência SLM presta 
serviços para o clube também. Você poderia explicar como é esse procedimento? 
  
2. Nesta última campanha de lançamento das camisetas em abril de 2008 a agência teve alguma 
participação? Se sim, qual foi esta participação e como foi o planejamento e o posicionamento do 
clube. Se caso não, você poderia comentar mesmo assim a sua opinião sobre este último evento.  
  
3. Sabe-se que nesta área do esporte, é importante trabalhar o lado emocional do público para 
criar um sentimento de paixão pelo seu time, mais do que vender um produto, é fazer o torcedor 
apaixonar-se a ponto de considerar o time uma religião, algo necessário, até como infelizmente 
acontece brigas entre rivais torcedores justamente defendendo o seu time. Você pode explicar um 
pouco sobre isso?  
  
4. Como é o trabalho da agência SLM com o a W3haus que cria o site do Grêmio? 
  
5. Quais as mídias que foram utilizadas para a divulgação do lançamento? 
  
6. Como foi a repercussão do evento de lançamento das camisetas em 2008? 
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ANEXO 10 
 

IMAGENS DO DESFILE DE LANÇAMENTO  
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