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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar a Operadora VIVO, identificando como 

esta desenvolve suas ações de Marketing Esportivo, em nível nacional. Para este 

propósito, foram observadas as modalidades esportivas que a companhia patrocina, as 

características de cada investimento e o motivo de cada uma destas escolhas.  

Posteriormente, foi analisada a importância do patrocínio esportivo, tanto para 

entidades esportivas beneficiadas, quanto para as marcas que optam por esse tipo de 

exposição, visando divulgar e consolidar a sua marca para um grande público 

 

 

PALAVRAS:CHAVE: Marketing esportivo, patrocínio e investimento. 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this paper is to analyze the mobile operator VIVO, a nationwide 

company, realizing how it develops the Sport Marketing. For this intention, it was 

observed how many sport activities are sponsored by the company, what are the 

features of each investment and the purpose of each of these choices. At a later time, the 

importance of the sports sponsorship was analyzed, even to the benefited sports entities 

or for the brands that choose this kind of exposure, in order to disclose their logos to the 

general public.  

 

KEY WORDS: Sports marketing, sponsorship and investiment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra Market, em inglês, significa mercado. Decorrente dela, a palavra 

marketing apresenta, em português, um sentido bastante amplo, abrangendo várias 

interpretações, como mercadologia ou até mercância. Adquiriu seu sentido moderno nos 

Estados Unidos, acompanhando a evolução e as técnicas do mercado desta região 

(RICHERS, 2000; GRACIOSO, 1997). Conceitualmente, Kotler (2000, p. 30) o define 

como “o processo social por meio do quais pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de 

que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e 

serviços de valor com outros”.  

Para Kotler (2006), uma das ferramentas do Marketing é a promoção. Dentre as 

ferramentas de promoção, estão: propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa, 

marketing direto, marketing digital e eventos e experiências. Nesta última ferramenta, 

encontra-se o marketing esportivo, que é utilizado estrategicamente pela empresa para 

associar sua marca a uma entidade, modalidade, competição esportiva ou atleta. 

Marketing esportivo também pode ser definido a partir do ponto de vista dos 

promotores do esporte. Segundo Bertoldo (2000), é um conjunto de ações voltadas e à 

prática e à divulgação de modalidades esportivas, clube, seja pela promoção de eventos 

e torneios ou pelo patrocínio de equipes e clubes esportivos. 

O patrocínio é uma das ações de marketing esportivo mais praticada pelas 

marcas de sucesso. Conforme Melo Neto (2003) “sem exceções, as empresas líderes em 

seus segmentos, sendo elas bastante competitivas, todas participam de alguma forma 

dos negócios do esporte. Sendo como patrocinadores, anunciantes, intermediários, 

fornecedores, fabricantes ou produtores de eventos diversos”. 

 É possível definir patrocínio também como um investimento em uma identidade 

esportiva, cujo propósito é apoiar os objetivos de determinada organização, suas metas 

de marketing e estratégias promocionais (SHANK, 2003). É usado normalmente para 

dar à empresa uma enorme visibilidade no mercado, como, por exemplo, Jogos 

Olímpicos, Copa do Mundo e demais eventos expressivos que são de fundamental 

importância para o crescimento da indústria esportiva. 

Segundo o site Consultoria MSI
1
, estima-se que os investimentos no Brasil com 

patrocínio de eventos esportivos sejam superiores a R$ 1 bilhão por ano, sendo que mais 

                                                 
1 <http://www.msisports.com.br/p_patrocinio.php> Acessado em 04/08/09 

http://www.msisports.com.br/p_patrocinio.php
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de 50% destes investimentos são destinados ao futebol, seguido do vôlei, basquete, tênis 

e futsal. Outras modalidades esportivas vêm ocupando seu espaço no mercado 

esportivo, fazendo com que os investimentos cresçam todos os anos. Dentre algumas 

das modalidades que começaram a chamar a atenção do mercado destacam-se: o 

atletismo com mais de 4 milhões de corredores, os esportes de aventuras com mais de 

500 mil praticantes, e o golfe com mais de 25 mil jogadores. 

Em meio aos investidores do esporte de alto nível, se destacam operadoras 

telefônicas, montadoras de automóveis, bancos e indústrias alimentícias.  A partir do 

contexto exposto, é o problema de pesquisa deste projeto: quais as práticas de 

Marketing esportivo da Operadora VIVO no Brasil? 

Foi feita uma descrição dos patrocínios efetuados pela Operadora VIVO no 

Brasil. Salienta-se que a idéia foi realizar um estudo a respeito das modalidades e das 

equipes escolhidas pela Operadora e por que ocorreu a escolha de cada uma delas. A 

análise foi feita por meio da identificação de cada uma das equipes e modalidades. 

Conhecer como a VIVO, uma Operadora de abrangência nacional, desenvolve 

suas estratégias de Marketing Esportivo foi o objetivo deste trabalho, que buscou 

verificar quantas modalidades esportivas a Operadora patrocina, quais os motivos que a 

levaram a realizar determinadas escolhas e também identificar as características de 

todos os patrocínios. Obtiveram-se informações diretas do patrocinador, através de 

questionários direcionados à Gerente de Esporte do mesmo. 

Neste sentido, este estudo pode contribuir para ampliar a base teórica sobre o 

tema, uma vez que apesar do crescimento do patrocínio esportivo como ferramenta de 

marketing, a quantidade de estudos existentes até o momento sobre o assunto ainda é 

bastante limitada, especialmente no Brasil. 

O trabalho está dividido em cinco etapas, iniciando com a introdução. Na 

segunda parte, aborda os temas sobre marketing, marketing esportivo e patrocínio, para, 

na sequência, explicar a metodologia utilizada. Na quarta etapa, apresenta-se uma 

descrição da VIVO e sua participação com as equipes que a mesma patrocina. O 

capítulo seguinte apresenta a análise, o cruzamento do referencial teórico com as 

práticas realizadas pela VIVO. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como referencial teórico, o Trabalho Final de Graduação está fundamentado nas 

questões que abordam estudos sobre o Marketing e suas ferramentas. Marketing 

caracteriza-se por ser “a função distinta, única de todas as empresas. É o negócio inteiro 

olhado do ponto de vista de seus resultados finais, isto é, do ponto de vista do 

consumidor. Assim, a preocupação e a responsabilidade pelo marketing devem estar em 

todos os setores da empresa”(SOUZA e ALBERTO, 2005, p.17).  

Diante disso, Etzel, Walker e Stanton (2001), enfatizam que o marketing está 

voltado para a orientação ao cliente e para coordenação das atividades que visam 

alcançar os objetivos de desempenho da organização. Sendo assim, ainda segundo os 

autores, o marketing desempenha um papel importante na economia global ou em 

qualquer organização individual. Pois cabe ao marketing ajudar na diferenciação das 

marcas, fazendo com que o consumidor possa escolher entre uma variedade muito 

grande. 

 

2.1 MARKETING  

 

Segundo a American Marketing Association o marketing é "o processo de 

planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de 

idéias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais". Conforme Silva (2005, p.411), marketing “quer dizer conquistar e 

manter clientes. Também é a ciência de descobrir como fazer o cliente vender melhor. É 

na verdade um filosofia da empresa”. Já para Rocha (1999), marketing é a função 

gerencial que busca ajustar a oferta da organização à demanda específica do mercado, 

utilizando como ferramenta um conjunto de princípios e técnicas. No processo social, é 

regulador da oferta para atender as necessidades e as demandas de serviços. Assim, 

 

marketing é o planejamento e execução de todos os aspectos de um produto 

(ou serviço), em função do consumidor, visando sempre maximizar o 

consumo e minimizar os preços, tudo resultado em lucros contínuos e a longo 

prazo para a empresa (PINHO, 2002, p.23). 

 

 

Na concepção de Kotler (2000, p. 182), “o propósito do marketing é satisfazer 

as necessidades e os desejos dos clientes-alvo”. A partir do momento em que o 
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consumidor encontra-se no centro de todo o processo do marketing deve-se respeitar e 

trabalhar os produtos em cima das necessidades e desejos dos consumidores, visando a 

maximização das respostas positivas aos esforços empreendidos pela comunicação da 

empresa.  

Através dessas abordagens, observa-se que o marketing, por ser um processo que 

ocorre para atender os desejos dos consumidores, é sustentado por um mix 

compreendido como os 4 P’s, que envolvem produto, preço, praça e promoção. Kotler 

afirma que os 4 P’s serão o ponto de partida para as tomadas de decisões da empresa e 

irão influenciar a imagem da marca, o mercado, o público-alvo e todo o ciclo de vida do 

produto e de seus canais de distribuição e consumo. 

O P de produto, segundo Kotler (2006), abrange os fatores derivados do produto 

ou serviço como: nome da marca, design, características, variedade de produtos, 

embalagem, garantias e devoluções. O P de preço, a partir do mesmo autor, é o 

determinante do valor da mercadoria, assim como delimitador de preço de lista, 

descontos, prazos de pagamentos e crediários, condições de financiamento, entre outros 

fatores derivados do setor financeiro. 

O P de praça, por sua vez, é relacionado pelo autor ao espaço físico da empresa, 

local onde ela expõe sua marca, variedades, cobertura e outros fatores de contato com o 

público-alvo em uma estrutura física. Já o P de promoção, por fim, está relacionado a 

um âmbito geral no mix de marketing e Kotler (2006) o define como o desenvolvimento 

de atividades ligadas à propaganda, promoção de vendas, força de vendas, marketing 

direto, marketing digital, relações públicas, assessoria de imprensa eventos e 

experiências. 

Entre as ferramentas de promoção, estão os eventos e as experiências. Conforme 

propõem Kotler e Keller (2006, p. 533) “eventos e experiências são atividades e 

programas patrocinados pela empresa e projetados para criar interações relacionadas à 

marca, diariamente ou em ocasiões especiais”. Sendo assim, envolvem uma gama de 

possibilidades capazes de divulgar a marca para seus públicos de interesse, que podem 

ser aproveitadas junto ao marketing esportivo. 

 

2.2 MARKETING ESPORTIVO 

 

 Na sociedade moderna, o esporte é uma atividade de lazer extremamente 

difundida. Atinge pessoas de todas as idades, atravessando fronteiras culturais e até 
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mesmo nacionais. Identifica-se, a partir disso, que o esporte é parte integrante da 

história e da herança cultural das sociedades. “O aumento no consumo esportivo direto 

(...) e indireto (...) é comprovado pelos milhões de dólares gastos todos os anos com 

instalações esportivas novas, aperfeiçoadas e maiores e com equipes esportivas de 

jogadores” (MORGAN e SUMMERS, 2008 p.5). 

 Ainda segundo as autoras, “o esporte, como produto, possui uma combinação 

única de qualidades, processos e capacidades que levou as aplicações-padrão de 

marketing a serem, em grande parte, mal-sucedidas para os primeiros profissionais de 

marketing esportivo” (id., 2008, p.6). Isto ocorreu porque o esporte era ainda algo 

imprevisível em termos de produto, devido a sua natureza intangível e experimental. 

Por isso, Morgan e Summers (2008) apontam que o marketing esportivo é mais 

complexo e dinâmico do que um evento esportivo único.  

 Shank (2002) citado por Morgan e Summers (2008, p.6) observa que o 

marketing esportivo é “a aplicação específica dos princípios e processos de marketing 

aos produtos esportivos e ao marketing de produtos não-esportivos por meio da 

associação com o esporte”. As empresas investem tempo para identificar necessidades e 

desejos dos clientes e, posteriormente, incorporam estas informações aos seus 

planejamentos, a fim de visualizar estratégias mais eficazes ao seu propósito de vendas. 

 Da mesma forma, a satisfação dos consumidores com os eventos esportivos é, 

muitas vezes, determinada pela qualidade de suas experiências. Além disso, essas 

experiências sofrem interferências de outros consumidores, de cenário de serviços e do 

humor e/ou sensações dos consumidores. Os profissionais de marketing esportivo, não 

podendo controlar e prever as emoções dos consumidores, são capazes de exercer 

apenas um controle limitado sobre os arredores físicos. Assim, eles tomam decisões de 

marketing em um ambiente onde resultados são bastante improváveis (MORGAN e 

SUMMERS, 2008). 

Segundo Melo Neto (2007, p. 34) “marketing esportivo é um novo segmento no 

mercado de comunicação. Trata-se de um tipo de marketing promocional”. Assim, o 

marketing esportivo torna-se envolvente por misturar diversas emoções como 

adrenalina, alegria, vibração e conquista. Esses elementos fazem da atividade um misto 

de sensações que proporcionam aventura e poder.  

            O marketing esportivo pode ser considerado também um elo entre a empresa e a 

prática esportiva, conforme assinala Lopez (2008, p.10): 
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marketing esportivo é uma forma de se explorar a comunicação e utilizar o 

esporte para promover empresas. As empresas associam sua imagem à 

prática esportiva, criando para os consumidores um mundo que envolve 

emoção, fidelização e paixão, sentimentos transmitidos pelo esporte aos seus 

espectadores. 

 

Já para Melo Neto (2003), as empresas que investem no esporte apresentam 

algumas características essenciais: possuem marcas fortes ou potenciais e buscam novas 

formas de comunicação com os seus públicos e nos mercados que atuam. Tais fatores 

constituem o que denomina-se de tripé do marketing esportivo, sendo determinantes de 

sua natureza. 

Por outro lado, alguns autores entendem que o marketing esportivo refere-se a 

estratégias de marketing em organizações esportivas. No ponto de vista de Pitts e Stotlar 

(2002), ele corresponde ao processo de elaborar e programar atividades de produção, 

formação de preço, promoção e distribuição de um produto esportivo, para satisfazer as 

necessidades ou desejos de consumidores e realizar os objetivos da empresa. 

Sendo assim, o marketing esportivo é a aplicação dos 4 P’s “de forma específica 

em um contexto esportivo, todo concebido para atender às necessidades dos clientes do 

esporte, sejam eles consumidores individuais, participantes de esportes ou jogadores, e 

investidores corporativos” (MORGAN e SUMMERS, 2008). O mix do marketing 

esportivo (figura 01) situa as possibilidades de aproveitamento dos espaços existentes 

em prol de uma marca patrocinadora.  

Figura 01: Mix de Marketing 

 
 Fonte: Morgan e Summers, 2008, p.7. 

 



14 

 

Especificamente no caso deste estudo, delimitam-se as características do 

patrocínio como referencial para análise. Neste caso, pretende-se compreender o 

marketing esportivo do ponto de vista de uma empresa. Assim, observa-se a 

necessidade de caracterizar o patrocínio como um intercâmbio existente entre empresa e 

beneficiado. 

  

 

2.3 PATROCÍNIO 

 

Patrocínio é “um investimento em uma identidade esportiva, cujo propósito é 

apoiar os objetivos de determinada organização, suas metas de marketing e estratégias 

promocionais” (SHANK apud MORGAN e SUMMERS, 2008, p. 240). Esse 

investimento, conforme as autoras pode acontecer na forma de dinheiro ou negociação, 

sendo possível a definição de uma identidade esportiva através do uso da imagem de um 

atleta, um time, um evento, uma liga ou uma competição específica. 

Kotler (2006, p.592) explica que “o patrocínio bem-sucedido (...) passa pela 

criação do programa de patrocínio ideal para o evento e pela avaliação dos efeitos que 

ele produz”.  O autor ainda observa que é preciso atentar para  a escolha dos 

eventos apropriados, no intuito de procurar a melhor adequação, capaz de beneficiar 

ambas as partes envolvidas. 

De acordo com Melo Neto (2000, p.105), “o patrocínio é a mais nova 

tendência no campo do marketing promocional e institucional”. Para tanto, é um erro 

afirmar que este veio substituir a propaganda. Pelo contrário, ele veio para agregar-se 

à mídia tida como convencional como uma nova possibilidade de mídia alternativa 

(MELO NETO 2000). 

Concomitantemente, segundo Pozzi (1998), "a habilidade do veículo esportivo 

em oferecer uma audiência desejável é fator-chave na escolha por parte do 

patrocinador”. Para isso, após a definição do segmento mais atrativo para a empresa, o 

marketeiro pode usar o veículo esportivo como uma boa alternativa de mídia para 

atingir o segmento desejado (POZZI 1998). 

Oliveira e Pozzi (1996) complementam que as mensagens transmitidas por 

patrocínios de eventos esportivos chegam sutilmente aos consumidores mediante 

associações, garantindo prestígio e credibilidade às marcas que patrocinam. Esse é o 
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tipo de ação que tem a capacidade de reforçar ou mesmo mudar as atitudes de um 

consumidor em relação a uma marca.  

Para realização dessas ações, podem-se utilizar vários meios como forma de 

divulgação. No mundo globalizado no qual as empresas estão inseridas é relevante 

ressaltar a consolidação do uso da internet. Conforme desenvolve Chleba (1999, p.31) 

“a Internet veio para ser um novo meio de comunicação, integrando pessoas, empresas, 

clientes e fornecedores no mundo inteiro. É um recurso único para obtenção rápida de 

grandes volumes de informação”. Esta é uma das possibilidades que as empresas podem 

utilizar como maneira de patrocinar modalidades esportivas. Assim obtêm-se resultados 

positivos para ambas as partes, pois se aproveitam as variáveis de utilização existentes. 

Quem ganha com o marketing esportivo são os patrocinadores das equipes de 

qualquer modalidade, uma vez que podem ter sua marca exposta na mídia de forma 

gratuita. Hoje o futebol é o esporte brasileiro que mais tem exposição nos meios de 

comunicação, tornando, assim, o marketing esportivo uma grande arma para divulgação 

da marca. Como observa Melo Neto: 

o objetivo principal é estabelecer um diferencial capaz de aproximar do 

consumidor sua imagem e seus produtos/marcas. As suas maiores vantagens 

são de pouco ou nenhum risco, custos menores e grande margem de êxito 

(2007, p.34). 

 

Pode-se dizer ainda que o patrocínio torna-se uma grande jogada do marketing 

esportivo por se tornar 

um novo segmento no mercado de comunicação. Trata-se de marketing 

promocional. Diferencia-se da propaganda tradicional, veicula nas TVs, 

Jornais, Rádios e revistas. Seus atributos e características fazem do marketing 

esportivo uma ação de baixo custo, de grande eficácia, indispensável em 

qualquer plano estratégico de marketing e comunicação, para as empresas 

que se destacam pela excelência empresarial e pela forte liderança de seus 

produtos. (MELO NETO, 2007, p.35). 

 

 Como oportunidade de investimento, o patrocínio esportivo permite que os 

profissionais engajados com marketing recorram à emoção e alcancem clientes como 

em nenhuma outra forma de exposição de marca. Ao mesmo tempo, o esporte é uma 

excelente maneira para chegar até um mercado jovem, e também a outros grupos 

tradicionalmente difíceis de ser alcançados – como é o caso de executivos, por exemplo 

–, porém isso precisa ser feito de forma convincente e inteligente (MORGAN e 

SUMMERS, 2008). 

 O patrocínio pode ser usado para atender ou, ao menos, ajudar a alcançar muitos 

objetivos de comunicação de uma empresa. No entanto, segundo Morgan e Summers 
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(2008), pode-se relacionar alguns objetivos mais comumente atingidos com o uso do 

patrocínio, são eles: conscientização, mudança ou reforço de imagem da marca, 

aumento da lealdade, motivação do funcionário e, finalmente, estímulo às vendas.  

É preciso evidenciar também que o patrocínio, para ser efetivo, tem que estar 

ligado a alguma ferramenta, como por exemplo, assessoria de imprensa ou publicidade. 

Ele não age sozinho, precisa da participação efetiva de outras ferramentas, assim ajuda 

no sucesso e nos resultados positivos atingidos pela empresa.  Buscando entender como 

isso se efetua na prática, parte-se para a análise da VIVO, a maior operadora telefônica 

do Brasil. 

 

 

2.3.1 A Operadora VIVO 

 

 A Vivo é uma joint venture 
2
de duas empresas: a Telefonica da Espanha e a 

Portugal Telecom de Portugal. É também a líder do mercado de telecomunicações 

móveis no Brasil desde sua criação, em abril de 2003. A empresa tem se destacado em 

todos os indicadores de desempenho e qualidade avaliados pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel). Seus principais concorrentes são a Claro, a Oi e a TIM. 

Segundo o site da Operadora
3
, “a constante busca pela excelência na prestação 

de serviço, com foco na qualidade em todos os pontos de contato com o cliente, os 

serviços de transmissão móvel de dados baseados na maior e melhor rede de terceira 

geração (3G) do País e o amplo portfólio de produtos e serviços à disposição de mais de 

46 milhões de clientes, unem-se à sustentabilidade no conjunto dos atributos mais 

reconhecidos da marca Vivo”.  

Sua marca, identificada no próprio nome, procura representar vida, energia, 

alegria e uma atitude positiva. O ícone que representa a marca pretende remeter à 

postura convidativa e aos valores da VIVO que são segundo o site: proximidade, 

transparência, simplicidade, brasilidade e acessibilidade.  No site oficial da empresa 

                                                 

2
 <http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/jointventure.htm> A expressão de origem americana Joint 

Venture designa uma forma de aliança entre duas ou mais entidades juridicamente independentes com o fim de 

partilharem o risco de negócio, os investimentos, as responsabilidades e os lucros associados a determinado 

projeto. Acesso em 11/07/2010 

 
3 www.vivo.com.br 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/resultado_liquido.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/projecto.htm
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encontra-se também assunto referente aos seus serviços, como por exemplo: é a única 

operadora no Brasil que oferece serviços de comunicação móvel desenvolvidos nas duas 

tecnologias mais utilizadas no mundo: GSM
4
 e CDMA

5
. Ainda segundo o site, é a única 

que oferece serviços de terceira geração: 3G e CDMA
3
 EVDO

4
.  Com sua excelência 

tecnológica, a Vivo pode oferecer aos seus clientes um portfólio de aparelhos e serviços 

mais amplo, que se adéqua ao perfil de cada um. 

 Em relação as suas políticas de comunicação, encontra-se localizado no site da 

Operadora uma nota do dia 4 de Novembro de 2008, data em que foi assinado um 

contrato de patrocínio da mesma com a Seleção Brasileira de Futebol, que começou em 

2005 e agora se expandiu até a Copa do Mundo de 2014. 

Para Roberto Lima, presidente da Vivo: 

o patrocínio da Vivo à seleção brasileira é muito mais do que uma simples 

ação de marketing. É a materialização do envolvimento da empresa com o 

Brasil e com os milhões de brasileiros, muitos deles nossos clientes, que têm 

no futebol a afirmação da cultura nacional. Aliado a isso, a realização da 

Copa do Mundo de 2014 no Brasil, traz uma nova dimensão a esta relação 

(SITE VIVO 2009). 

 

Através do patrocínio não ocorre apenas a presença da marca em uniformes. A 

parceria existente entre Vivo e CBF permite que os clientes da Vivo acessem conteúdos 

exclusivos da Seleção Brasileira, por meio de um Wapsite especial no qual podem 

conferir os melhores momentos dos jogos, informações sobre os atletas, além da tabela 

das competições e as últimas informações das equipes. Os usuários também podem 

entrar em campo e testar suas habilidades no esporte, baixando diretamente no seu 

celular, pelo portal Vivo Downloads, um dos diversos jogos sobre futebol disponíveis.  

 Percebe-se que o investimento em esporte é frequente dentro da empresa, e fez 

parte de suas estratégias de marketing desde que a VIVO começou a utilizar-se do 

marketing esportivo com intuito de aliar a sua marca ao esporte. Em geral, a Operadora 

anuncia nos meios convencionais, como televisão, jornal e revista e promove ações e 

promoções nos pontos de venda. Mas vem se utilizando de novas formas de 

comunicação para alcançar o público consumidor de maneira mais efetiva.  

 

 

 

                                                 
4 Global System for Mobile Communications ou Sistema Global para Comunicações Móveis 
5 Code Division Multiple Access ou Acesso Múltiplo por Divisão de Código 
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3 METODOLOGIA 

 

A natureza da pesquisa foi de ordem qualitativa, pois se investigou as 

características dos investimentos efetuados pela Operadora VIVO junto a modalidades 

esportivas, no âmbito nacional. De acordo com Minayo (2001, p 80), uma pesquisa 

qualitativa não precisa se basear no critério numérico para garantir sua legitimidade. 

Assim, a investigação baseou-se no olhar crítico e observador do pesquisador.  

Em primeiro momento, em nível exploratório, foi analisada a Operadora VIVO 

em seu contexto dentro do marketing esportivo. Segundo Gil (2006), a pesquisa 

exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito. Pode envolver levantamento bibliográfico e/ou 

entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a 

forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

Como definição de estudo de caso, pode-se dizer que o mesmo 

é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o 

contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 

utilizadas (YIN, 2001, p. 32). 

 

Ainda conforme o autor, o estudo de caso, como estratégia de pesquisa, 

compreende um método abrangente – tratando da lógica de planejamento, das técnicas 

de coletas de dados e das abordagens específicas à análise dos mesmos. Contribuindo 

assim, de forma adequada, para uma maior compreensão dos fenômenos individuais, 

políticos e organizacionais. A partir disso, foi realizada uma pesquisa descritiva, que 

consiste na descrição das características de determinado fenômeno e o estabelecimento 

de relações entre variáveis, sendo apropriada à área das ciências sociais (GIL, 2006).  

Neste trabalho, foi investigado o caso da Operadora VIVO e como ela, em nível 

nacional, desenvolve suas atividades de Marketing Esportivo. O pesquisador teve 

acesso ao Vice-Presidente da operadora, Paulo Cezar Teixeira, por relações pessoais e 

familiares. As informações, contatos e documentos foram fornecidos a partir de suas 

indicações. Coletados estes dados preliminares, foi realizado um aprofundamento acerca 

de questões relevantes ao propósito inicial com o setor de Gerência de Esportes da 

Operadora VIVO, na pessoa de Mônica Gomes Esperidião e com a Gerente Divisão de 

Trade Marketing Joyce Paiva, através de realização de questionários abertos 

preenchidos via email. 
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Segundo Michel (2009, p. 71-2), o questionário consiste em "um formulário 

previamente construído, constituído por uma série ordenada de perguntas em campos 

fechados e abertos, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador". Optou-se pelo contato via email pela distância existente entre 

pesquisador e fonte de pesquisa. Assim, todas as informações foram coletadas sem o 

contato direto entre e fonte e o pesquisador, o que não impossibilitou o andamento da 

referida pesquisa. 

Utilizou-se ainda a técnica de análise documental, que se caracteriza pela 

consulta a documentos e registros, com a finalidade de coleta de informações úteis para 

o entendimento e análise do problema (MICHEL, 2009). Logo após o questionário, foi 

recebido através de emails, documentos em Power Point que continham imagens e 

informações importantes para o desenvolvimento do trabalho. Também foram coletados 

dados no site da própria Operadora (www.vivo.com.br) e em outros que tratam do tema 

em questão. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivo.com.br/
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4  OPERADORA VIVO E SEUS INVESTIMENTOS 

 

A Operadora VIVO desde sua criação, em 2003, conecta o indivíduo que quer 

viver o espírito coletivo e a emoção que o esporte proporciona, incentivando os esportes 

mais populares do Brasil e compartilhando, em rede com a sociedade, os benefícios 

desses investimentos.  Entre as iniciativas esportivas em nível nacional que contam com 

o apoio da operadora VIVO, destacam-se o patrocínio à Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), ao Minas Tênis Clube e ao Franca Basquetebol Clube, que deram 

origem respectivamente as equipes Vivo/Minas e Vivo/Franca. 

 O acordo de patrocínio da VIVO com a Confederação Brasileira de Futebol 

(CBF) foi selado no ano de 2005 e tem duração de 10 anos. Sendo assim, na Copa do 

Mundo de 2014, que ocorrerá no Brasil, a VIVO ainda será uma das patrocinadoras da 

Seleção Brasileira. 

 A parceria da VIVO com o Minas Tênis Clube ocorreu em 2008, quando a 

Operadora adquiriu a Telemig Celular, que era a patrocinadora da equipe desde 1998. 

Com isso a VIVO renovou o patrocínio com o time, mudando o nome da equipe para 

VIVO/Minas e o nome do ginásio para Arena Vivo. 

 Já a iniciativa esportiva da VIVO com o basquetebol, ocorreu no estado de São 

Paulo. A oportunidade de entrada da Operadora no DDD16 abriu caminhos para o 

patrocínio do Franca Basquetebol Clube, o clube mais tradicional deste esporte no 

Brasil. Aproveitando-se disso, a VIVO então acertou este contrato e o clube que por 

usualidade, põe o nome do patrocinador na equipe – como em vezes anteriores quando 

já foi denominado Unimed/Franca (2006) – hoje atende pelo nome de VIVO/Franca. 

 Em um primeiro momento, tem-se a descrição dos elementos envolvidos na 

relação existente entre empresa patrocinadora e equipes patrocinadas, levando em 

consideração as formas de patrocínio desenvolvidas pela VIVO, em relação aos clubes 

VIVO/Minas e VIVO/Franca e a Seleção Brasileira de Futebol.  
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4.1 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 

 

A confederação Brasileira de Futebol (CBF) é considerada a entidade máxima 

do futebol no Brasil. Foi fundada em 20 de Agosto de 1919 e é responsável pela 

organização de campeonatos de alcance nacional, como o Campeonato Brasileiros das 

séries A, B, C e D, além da Copa do Brasil. A entidade administra também a Seleção 

Brasileira de Futebol Masculina, que é Penta-Campeã Mundial, e a Feminina, duas 

vezes vice-campeã. Sua sede localiza-se na Barra da Tijuca na cidade do Rio de Janeiro. 

À Confederação pertence um centro de treinamento localizado em Teresópolis, 

denominada Granja Comary. 

A Seleção Brasileira de Futebol é o time nacional gerido pela Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), representante do país nas competições internacionais de 

futebol. É o time mais bem-sucedido de futebol da história da Copa do Mundo, sendo a 

seleção nacional que mais vezes conquistou a Copa do Mundo FIFA, com 5 títulos até 

então (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002) e que participará de todas as edições até 2014. 

Segundo o site oficial da CBF
6
, existe um lema comum da Seleção Brasileira que diz: 

“os ingleses o inventaram, mas os brasileiros o aperfeiçoaram”. O Brasil é consistente 

entre as nações mais fortes do futebol do planeta e é a única equipe a ter jogado todas as 

Copas do Mundo. 

Analisando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Operadora VIVO 

observou que poderia aproveitar essa oportunidade, patrocinando a equipe mais bem-

sucedida no cenário mundial. Sendo assim, a empresa fechou um contrato de 10 anos 

com a CBF. Contrato esse que entrou em vigor no ano de 2005 e tem validade até 2015. 

Para Roberto Lima, presidente da VIVO, “o patrocínio da VIVO à Seleção 

Brasileira é muito  mais do que uma simples ação de marketing. É a materialização do 

envolvimento da empresa com o Brasil e com os milhões de brasileiros, muitos deles 

nossos clientes, que têm no futebol a afirmação da cultura nacional”.  

A VIVO, com este patrocínio, possui exposições freqüentes de sua marca, o que 

é muito importante para o relacionamento com seus consumidores. Para por isso em 

prática, a Operadora utiliza uma série de ações: sua marca no material esportivo, nas 

mangas da camisa de treino da Seleção e no restante do uniforme de treino e viagem.  

                                                 
6 www.cbf.com.br. 
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Além disso, utiliza merchandising da marca na Granja Comary, em vários 

lugares, como por exemplo: placas no gramado, backdrops – lona localizada atrás dos 

jogadores para dar entrevistas coletivas dentro ou fora de campo –, banners espalhados 

pela Granja e nas casas-mata do gramado onde ficam os jogadores. 

Para que o patrocínio seja efetivo, fazem parte do acordo algumas exigências: 

 Utilizar o título de “Patrocinadora Oficial da Seleção Brasileira de Futebol”; 

Figura 2: Patrocinadora Oficial 

 

Fonte: <www.vivo.com.br> (2010) 

 

 Utilizar os uniformes da Seleção para realização de ações da Operadora; 

 Utilizar logomarca, emblemas, símbolos, sinais oficiais da CBF e imagens da 

Seleção em campanhas e/ou lançamentos de produtos; 

 Utilizar imagens, vídeos e informações da CBF em forma de conteúdo digital 

para celular; 

 Utilizar qualquer imagem da Seleção, com no mínimo 3 jogadores ou membros 

da comissão técnica em seu material publicitário; 

 Utilizar a logomarca em conjunto com as logomarcas das demais patrocinadoras 

nos backdrops de quaisquer entrevistas da CBF e/ou da Seleção; 

 

Figura 3: Backdrops 

 

Fonte: <www.vivo.com.br> (2009) 

http://www.vivo.com.br/
http://www.vivo.com.br/
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 Exposição de no mínimo uma placa de campo nos jogos da Seleção exceto em 

Copa do Mundo; 

 Propriedades de arena em todos os treinos da Seleção, para instalação de 

qualquer peça de merchandising; 

 Cota mínima de 400 ingressos por atividade da Seleção ou da CBF no Brasil, 

exceto nos casos da Copa do Mundo de 2014, Copa das Confederações e Copa 

América, que serão conforme negociações comerciais; 

 Parceria com a Assessoria de Imprensa da CBF; 

 Decoração das concentrações; 

 Criação de hinos, músicas, marchas, canções e jingles alusivos a Seleção; 

 Montagem de hospitality center em qualquer dependência da Seleção; 

 Utilizar o site da CBF para campanhas; 

 Utilizar a imagem da CBF e da Seleção em veículos próprios, uniformes da 

força de vendas, entre outros; 

 Realização de atividades promocionais e de publicidade com os consumidores, 

colaboradores e parceiros no formato de distribuição de ingressos, camisas, 

uniformes, formação de torcida organizada, entre outros;  

 Plotagem dos meios de transporte oficiais da Seleção, bem como disponibilidade 

de lugares para viagem junto com a mesma ou em transporte a parte 

acompanhando a Seleção; 

 

           Figura 4: Plotagem dos automóveis 

 

Fonte: <www.vivo.com.br> (2010) 

http://www.vivo.com.br/
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 Exibir a logomarca VIVO nas mangas dos uniformes de treino, trajes e 

acessórios usados pelos jogadores, comissão técnica em campo e fora dele, nos 

eventos oficiais da CBF; 

Figura 5: VIVO nas mangas dos uniformes 

 

Fonte: <www.vivo.com.br> (2009) 

 

 Livre acesso às dependências da CBF e da Seleção, desde que não conflitante 

com as competições. 

O investimento da VIVO com a CBF, durante 10 anos, tem o valor anual de US$ 

15 Milhões. Entre os investidores da CBF, segundo seu site oficial, também constam o 

Banco Itaú, o Guaraná Antártica, a Seara, a Volkswagen, a TAM, a Gillette e a Extra.  

O Banco Itaú e o Guaraná Antártica, segundo a Gerente de Esportes da VIVO, 

assim como a Operadora, apresentam maior destaque pelo alto valor do patrocínio, pois 

estão presentes em um maior número de exposições de marca, principalmente nos 

uniformes de treino e viagem. Já os outros, apenas nos backdrops ou placas no 

gramado. Enfim, os valores variam a cada contrato de acordo com a negociação feita 

entre a CBF e seus patrocinadores. 

 

http://www.vivo.com.br/
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Figura 6: Exposição das marcas na Granja Comary 

 

Fonte: <www.vivo.com.br> (2009) 

A VIVO, sendo patrocinadora oficial do Brasil na Copa do Mundo da África do 

Sul deste ano, utiliza a seleção na criação de uma campanha que envolve diretamente 

seu consumidor. A promoção camiseta premiada consiste em o cliente atender a uma 

chamada da Operadora com a voz do ídolo Pelé. Ao fazê-lo, o cliente ganha uma 

camiseta VIVO Seleção. Outra maneira de interação com o cliente efetua-se no 

momento da compra de um aparelho celular, pois a Operadora disponibiliza sacolas 

customizadas nas cores verde e amarela. 

A partir das informações levantadas com a gerente da empresa, é possível 

identificar que, embora o investimento feito pela VIVO seja alto, a exposição de marca 

que a CBF oferece em troca é, de maneira clara e evidente, bastante significativa em 

termos de destaque para a operadora. Do outro lado, o retorno para a CBF é de igual 

forma relevante, pois a contribuição que a empresa auxilia na operacionalização da 

Confederação. 

 

4.2 VIVO/MINAS 

 

O Minas Clube, inaugurado em 27 de Novembro de 1937, começou desde cedo a 

formar suas primeiras equipes masculinas de vôlei. Sua trajetória campeã na modalidade 

consagrou-se nos anos 80. O clube possui uma ótima estrutura com boas quadras e 

academias e, com isso, têm muita valorização dos jogadores formados nas categorias de 

http://www.vivo.com.br/
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base. Jogadores estes que fazem o sucesso da equipe masculina de vôlei e seus bons 

resultados, que sempre foram incentivos para o time. 

Em 1998, a Telemig Celular assinou o contrato de patrocínio com o time de 

vôlei masculino do Minas  que durou até  2008. A VIVO fez a aquisição da Telemig 

Celular em 2008, e com isso a Operadora anunciou a renovação do patrocínio com o 

time, que passou a se chamar VIVO/Minas, bem como o ginásio sede do clube, Arena 

Vivo. 

Com a entrada da Vivo em Minas Gerais, os objetivos com o patrocínio à equipe 

masculina de vôlei do Minas Tênis Clube foram, principalmente, a exposição da marca 

de forma qualificada, associando-a a um esporte de interesse coletivo e a momentos de 

felicidade, que aquele proporciona; também a fixação da marca em uma nova região 

ainda não explorada; a geração de novos relacionamentos e vínculos; além de 

associação da marca Vivo ao desenvolvimento do esporte e ao crescimento do interesse 

por esta modalidade. 

Com esse patrocínio, a VIVO contou com inúmeros benefícios, dentre eles: 

exposição da marca no uniforme esportivo (de jogo e de treinamento, agasalhos e 

bolsas) de atletas e comissão técnica da equipe VIVO MINAS; aplicação de banner 

promocional da VIVO na seção específica do voleibol masculino, no site do MINAS na 

internet; publicação de anúncios na revista oficial do clube, divulgando o patrocínio; 

aplicação da logomarca da VIVO em folheteria específica do voleibol masculino 

incluindo press kits, pastas, press releases e outros itens de divulgação. 

 

Figura 7: Marca no material esportivo 

 

Fonte : <http://www.minastenisclube.com.br> (2010) 

 

http://www.minastenisclube.com.br/
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Ainda, a VIVO tem direito de anexar seu nome nas matérias publicadas no 

Jornal Minas, sobre a equipe patrocinada; apropriação de 300 ingressos e espaço 

específico para a Torcida Ligada VIVO MINAS no ginásio; promoção através de 

atendimento Vip e destinação de camarote exclusivo para clientes e personalidades 

estratégicas de interesse da VIVO durante os jogos no ginásio do clube; fornecer espaço 

para instalação de estandes promocionais nos jogos da equipe e eventos do clube; 

permissão para que a VIVO utilize a marca Minas Tênis Clube, imagem dos jogadores, 

emblema do clube, nome da equipe “VIVO MINAS” na realização de ações de 

publicidade que envolva a exploração do patrocínio existente, focando na imagem do 

time ou dos atletas enquanto equipe patrocinada. 

 

Figura 08: Site do Minas Tênis Clube 

 

Fonte: <http://www.minastenisclube.com.br> (2010) 

 

A VIVO também pode solicitar cortesias para que executivos da empresa 

possam frequentar as dependências do Minas Tênis Clube durante a vigência do 

contrato; vincular o nome da operadora ao ginásio principal do clube, agora 

denominado como Naming Right - Arena VIVO; usufruir do ginásio para elaboração de 

eventos; destinar espaço para instalação de uma placa no ginásio oficial do MINAS.  

 

 

 

http://www.minastenisclube.com.br/
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Figura 9 : Arena VIVO 

 

Fonte : <http://www.minastenisclube.com.br> (2010) 

Além da realização de exposição da marca VIVO em qualquer espaço da “Arena 

VIVO”, com colocação de painel eletrônico na parte externa do ginásio e utilização do 

nome “Arena VIVO” na fachada do prédio; utilizar o nome “Arena VIVO” em qualquer 

campanha publicitária da VIVO e usar o placar eletrônico da “Arena VIVO” para o 

envio de mensagens originadas de aparelhos móveis celulares dos usuários da 

Operadora. 

 

Figura 10: Exposição de marca na Arena VIVO 

 

Fonte : <http://www.minastenisclube.com.br> (2010) 

Segundo a Gerente de Esportes da Operadora VIVO, sabe-se que o resultado 

esperado pela Operadora está dentro das expectativas, pois a mesma já renovou este 

http://www.minastenisclube.com.br/
http://www.minastenisclube.com.br/
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patrocínio por duas vezes, sendo que seus resultados de retorno de mídia são 

equivalentes a 14 vezes o investimento. Abaixo, pode-se observar alguns resultados de 

mídia aproveitados pela equipe mineira no ano de 2009: 

 48 partidas disputadas 

 19 transmissões, sendo 03 em TV aberta e 16 TV fechada 

 794 reportagens em jornal 

 1.366 reportagens em TV 

 42 horas de exposição na TV 

O VIVO Minas tem também como seu co-patrocinador o Banco BMG, que 

segundo o site do Minas Clube: 

é líder no segmento de crédito consignado para servidores públicos civis e 

militares, aposentados e pensionistas do INSS. É uma das instituições 

financeiras que mais investem em responsabilidade social e ambiental e, em 

2009, direcionou o foco de seus patrocínios para a área esportiva (SITE DO 

MINAS TENIS CLUBE 2010). 

 

Figura 11: Logomarca da BMG 

 
Fonte : <http://www.minastenisclube.com.br> (2010) 

Além destes dois patrocínios, o Minas Clube possui uma fornecedora do 

material esportivo que, segundo o site da equipe, é a Finta, uma empresa que presta este 

serviço desde a temporada 2007/2008 e segue até os dias atuais. A Finta é uma empresa 

que busca apresentar produtos com qualidade e bom preço, além de boa assistência e 

garantia total aos consumidores. O sucesso da Finta no mercado fortalece ainda mais o 

compromisso de oferecer ótimos produtos, serviços e custo/benefício. 

Figura 12: Logomarca da Finta 

 

Fonte: <http://www.minastenisclube.com.br> (2010) 

http://www.minastenisclube.com.br/
http://www.minastenisclube.com.br/
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Pode-se deduzir, a partir dos dados levantados, que a união entre a VIVO e o Minas 

Tênis Clube vem acrescentando bons desempenhos para ambas as partes. Percebe-se 

também que esta união tende a desenvolver-se a cada nova temporada, na proporção de 

envolvimento que se desencadeará com a experiência oriunda do estreitamento do 

relacionamento existente. 

 

4.3 VIVO/FRANCA 

 

O Franca Basquetebol Clube está sediado na cidade de Franca, no estado de São 

Paulo. Foi fundado em 4 de Setembro de 1953 e seu nome oficial variou bastante. 

Iniciou como Clube dos Bagres (1953-1971), depois se tornou Associação Francana de 

Basquetebol (1984-1988), até que em 1989 foi denominado Franca Basquetebol Clube. 

Com a definição de Franca Basquetebol Clube, o nome fantasia do mesmo variaria, 

a partir de então, de acordo com o patrocinador oficial. Já foi All Star Franca(1992), 

Unimed Franca (2006-2008) e hoje é denominado VIVO/Franca, por ser patrocinado 

pela Operadora. Essa parceria surgiu em 2008, quando ocorreu a entrada da VIVO na 

região DDD16. Isto aconteceu quando a operadora percebeu a oportunidade de 

patrocinar o clube mais tradicional do basquetebol brasileiro, na nova região em que 

estava se inserindo. 

Alguns argumentos foram fundamentais para determinação deste patrocínio, como, 

por exemplo, a exposição da marca de forma qualificada, associada a um esporte de 

interesse coletivo e a momentos de felicidades, que ele proporciona; a fixação da marca 

em uma nova região; a geração de novos relacionamentos e vínculos; e a associação da 

marca VIVA ao desenvolvimento do esporte e ao crescimento do interesse por essa 

modalidade. 

Para firmar esta parceria, foi criado um mascote que une o símbolo da Operadora 

com a representação da modalidade esportiva em questão. Ele é representado pela 

mascote oficial da VIVO com uma bola de basquetebol que apresenta o esporte 

praticado pela equipe paulista, no intuito de identificar a marca com a equipe. 
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Figura 13: Mascote do VIVO/Franca  

 

Fonte: http://www.francabasquetebol.com.br (2010) 

Por meio deste patrocínio, a VIVO expõe sua marca de várias maneiras: aplica-a 

no uniforme esportivo (de jogo e de treinamento, agasalhos, bolsas) de atletas e técnicos 

da equipe; utiliza banners promocionais no site oficial; veicula sua logomarca na 

folheteria específica do basquetebol masculino incluindo press kits, pastas, press 

releases e outros itens de divulgação. 

 

Figura 14: Uniforme Esportivo do Franca 

 

Fonte: <www.francabasquetebol.com.br> (2010) 

http://www.francabasquetebol.com.br/
http://www.francabasquetebol.com.br/
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 Além disso, o clube cede 300 ingressos e espaço específico para a Torcida 

Ligada VIVO FRANCA; promove atendimento vip para clientes e personalidades 

estratégicas de interesse da VIVO, durante os jogos no ginásio do clube; disponibiliza 

espaço para instalação de estandes promocionais nos jogos da equipe; permite que a 

VIVO utilize a marca Franca Basquetebol, imagem dos jogadores, emblema e nome da 

equipe na realização de ações de publicidade, que envolva a exploração do patrocínio 

existente, focando na imagem do time ou dos atletas enquanto equipe patrocinada; e 

também oferece espaço para a instalação de uma placa no ginásio do Franca 

Basquetebol, além da exposição da marca da VIVO em qualquer espaço do ginásio. 

 

Figura 15: Exposição da marca VIVO no Ginásio Pedrocão 

 

 

Fonte: <www.francabasquetebol.com.br> (2010) 

 

A equipe e a operadora ainda desenvolvem várias ações conjuntas, entre elas 

encontram-se as institucionais e as promocionais, sendo que algumas são realizadas 

dentro do ginásio. Destacam-se dentre as ações institucionais: presença de alguns 

membros da equipe em lojas e eventos da regional São Paulo e de outras regionais, 

quando em viagem para jogos; divulgação, no ginásio durante os jogos da cobertura da 

estrada que liga Franca a Ribeirão Preto.  

 

 

 

http://www.francabasquetebol.com.br/
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         Figura16: Jogadores em uma loja da VIVO em São Paulo 

 

Fonte: <www.vivo.com.br> (2009) 

Além disso, ocorrem ações sociais, nas quais os jogadores são convidados a doar 

sangue, e também são realizadas clínicas de basquetebol em escolas públicas, ou seja, 

escolinhas de ensino deste esporte. 

Figura 17: Doação de sangue no Hemocentro em Franca 

 

Fonte: <www.francabasquetebol.com.br> (2009) 

 

O patrocínio ao VIVO/Franca apresenta também ações promocionais, que 

consistem na divulgação da marca em períodos e lugares específicos, de acordo com um 

planejamento prévio, desenvolvido junto ao setor de marketing da Operadora. Podemos 

citar como exemplos, neste caso, o site mobile da equipe e os cartões de recargas de 

celulares customizados com imagens dos jogadores.  

 

http://www.vivo.com.br/
http://www.francabasquetebol.com.br/
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Figura 18: Cartões de celular customizados 

 

Fonte: <www.vivo.com.br> (2009) 

 

Dentro do Ginásio Pedrocão, acontecem também várias ações, algumas que já 

foram viabilizadas são: distribuição de chips pré-pagos e promotores fornecendo 

informações sobre planos pós-pagos; disponibilização de um balcão para cadastramento 

da oferta “5 centavos” e jogadores divulgando a oferta gesticulando “0,5” com as mãos; 

experimentação e venda do Vivo Internet 3G, realizadas pelo canal Varejo e ainda canal 

Lojas Próprias divulgando a oferta “5 centavos” através da distribuição de folhetos 

informativos. 

 

Figura 19: Divulgação “5 centavos” 

  

Fonte: <http://www.francabasquetebol.com.br> (2009) 

 

http://www.francabasquetebol.com.br/
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Analisando as informações acima, pode-se afirmar que o resultado esperado pela 

VIVO com o patrocínio cedido ao VIVO/Franca, pode-se dizer que este é positivo. 

Segundo informações da Gerente de Trade Marketing da Operadora, após a renovação 

de dois contratos em seqüência, sabe-se que o retorno de mídia do ano passado (2009) é 

equivalente a 15 vezes o valor do investimento. 

Enfim, a Operadora está obtendo bons resultados através desta parceria que 

estabeleceu com o clube de Franca. Este acordo vem beneficiando ambas as partes, pois 

o clube vem se desenvolvendo através desse patrocínio, e a VIVO tem obtido retornos 

muito significativos, por ter se inserido no cenário paulista, adquirindo novos clientes, 

através do DDD16. 
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5 MARKETING ESPORTIVO: ANÁLISE DA OPERADORA VIVO 

  

Nesse capítulo serão analisados os elementos encontrados no referencial teórico 

acrescidos das informações levantadas junto à empresa, visto que existe a necessidade 

de se avaliar como se desenvolvem as estratégias de Marketing Esportivo efetuadas pela 

VIVO. 

 

5.1 A PARTICIPAÇÃO DA VIVO NA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

FUTEBOL 

 

Como observa Kotler (2006), o marketing promocional visa divulgar ações 

desenvolvidas pela empresa em um curto espaço de tempo, a fim de satisfazer as 

eminentes necessidades do público consumidor. Desta forma, a VIVO desenvolve, 

através de parceira estabelecida com a CBF, várias ações que vêm confirmar as ideias 

asseguradas pelo autor.  

 A empresa identificou no esporte uma oportunidade de divulgação de marca 

aliada à prática de algo saudável, que enfatiza o trabalho em equipe e desenvolve 

habilidades tanto físicas quanto psicológicas, como é o caso do esporte. Por isso, 

conforme verifica Lopez (2008), as empresas podem associar sua imagem a elementos 

que a aproximam dos consumidores de diversas localidades e segmentos, abrangendo 

um público amplo e, ao mesmo tempo, diferenciado. 

 A VIVO, enquanto operadora de telefonia móvel, possui marca forte e 

consolidada perante o público brasileiro. Esta característica permitiu que a mesma 

investisse no esporte, pois segundo Melo Neto (2003), empresas com este atributo, 

podem dar-se o direito de realizar novos investimentos, buscando sempre a eficiência e 

a eficácia de sua comunicação. 

 Dentro do mix de marketing citado por Kotler (2006), encontra-se o marketing 

digital. Neste, situa-se então a internet, citada por Chleba (1999), como sendo uma 

forma de interação entre empresas e clientes. Com isso, a VIVO, através dos sites de 

seus patrocinados, apresenta sua marca, interagindo com o público abrangido por este 

segmento e sendo lembrada cada vez mais. 

 Ao perceber os eventos e experiências, citados por Kotler e Keller (2006), que 

são atividades e programas patrocinados pela empresa e projetados para criar interações 

relacionadas à marca, diariamente ou em ocasiões especiais, a VIVO identificou uma 
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possibilidade de atuação que permite um contato direto entre empresa e consumidores. 

Com isso, os eventos e experiências são capazes de divulgar a marca para o público de 

interesse através de inúmeras possibilidades, como, por exemplo: TV, Internet, celular, 

entre outros. Observando isso, a Operadora VIVO os utiliza, de maneira a adequar-se a 

sua conduta empresarial, expondo sua marca não apenas no seu site, mas também no 

site da Confederação Brasileira de Futebol, nos celulares dos torcedores da Seleção 

Brasileira que optam por receber informações, e ainda em mais uma gama de 

alternativas proporcionadas pela CBF. 

 Sabendo que o futebol é o esporte de maior visibilidade no Brasil e no mundo, a 

VIVO identificou no mesmo, uma oportunidade de entrar neste segmento, patrocinando 

a seleção mais bem conceituada da história das Copas. Neste caso, a Operadora aliou 

sua imagem de marca à outra também consolidada e igualmente significativa. Ao 

efetuar esta parceria, a empresa ganhou notoriedade, bem como espaços de exposição 

bastante explícitos.  

 Percebe-se, portanto, que a VIVO soube identificar e aproveitar uma 

oportunidade de mídia que a ela foi apresentada. E, a partir do momento em que houve a 

consolidação do contrato, a empresa pode trabalhar essas oportunidades, de modo que 

consegue retornos positivos a seu favor. Ainda, pode-se perceber que, conforme 

especificação contratual, a VIVO estará patrocinando a CBF quando da realização da 

Copa de Mundo de 2014, que será sediada no Brasil. Assim, este momento constitui-se 

mais uma boa oportunidade de divulgação de marca para a empresa, pois a mesma 

encontra-se bem representada nesse país. 

 

5.2 A UNIÃO DA VIVO COM O MINAS TÊNIS CLUBE 

 

 O voleibol é o esporte de segunda força no país do futebol, e tem grande 

visibilidade mundial, pois a Seleção Brasileira seguidamente ocupa um lugar no pódio. 

Percebendo isto, a Operadora VIVO visualizou no Minas Clube, uma oportunidade de 

patrocínio bastante relevante, capaz de a inserir em outra modalidade também muito 

significativa no cenário brasileiro. A equipe do Minas apresenta, frequentemente,  

jogadores de alto nível técnico, e que, muitas vezes, estão entre os atletas relacionados 

para a disputa das Olimpíadas, entre outras competições de expressão. 

 A VIVO obtém retornos satisfatórios em seus investimentos, devido à 

visibilidade a ela concedida, graças à exposição de marca oferecida pelo clube, como 
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troca. Apóia-se a este caso o que Morgan e Summers (2008) afirmam ser o mecanismo 

norteador do marketing esportivo, que é o esporte identificado como um produto, e suas 

qualidades como formas de aproveitamento para divulgação de grandes marcas.  

 A VIVO, enquanto empresa de imagem forte e consolidada, utiliza-se desta 

forma de exposição para aproximar-se de um público consumidor bastante apaixonado e 

envolvido com o esporte,  como é o caso do torcedor brasileiro em geral. Deste modo, a 

Operadora pressentiu a boa oportunidade de vincular seu nome a um clube bem 

prestigiado, no cenário esportivo do país. Assim, confirma-se o que Melo Neto (2003) 

desenvolve como características importantes de serem observadas pela empresa no 

momento de optar por uma forma de divulgação específica, que são: o grau de 

influência de marca e as formas de comunicação executadas pela empresa. 

 Ao apropriar-se de uma linguagem que procura atingir o consumidor em um 

momento de lazer e descontração, a VIVO obtém bons resultados diante das variantes 

que lança através das mensagens publicitárias que chegam, sutilmente, aos 

consumidores, através de associações que proporcionam prestígio e credibilidade à 

marca (OLIVEIRA e POZZI, 1996). 

 Conforme assinalam Morgan e Summers (2008), o patrocínio esportivo consiste 

em uma maneira de executar o marketing que recorre à emoção vivenciada pelo 

consumidor em um ambiente propício a estas manifestações. Percebe-se, então, que a 

Operadora procura efetivar o contato com o seu público jovem, no intuito de aproximar-

se da atmosfera comumente frequentada por essas pessoas. Já que o patrocínio tem por 

objetivo criar ou aumentar a lealdade com a marca (Morgan e Summers, 2008), algo que 

condiz amplamente com os escopos de comunicação da empresa, pode-se perceber a 

visão estratégica desenvolvida pela VIVO para alcançar suas metas. 

 Ainda observa-se a relevância do aproveitamento que a equipe mineira obtém ao 

ser apoiada pela marca representativa da VIVO. Se a empresa patrocinadora ganha 

visibilidade, a equipe patrocinada ganha credibilidade, devido à aposta que é realizada 

mediante o contrato existente entre as partes. Deste modo, percebe-se que o clube 

afirma imagem positiva perante seus públicos, na medida em que é apoiado por empresa 

amplamente conhecida no cenário nacional. 

 Enfim, conclui-se, a partir das informações levantadas, que a VIVO encontra-se 

satisfeita com as relações contratuais fixadas com o clube mineiro. Isto ocorre porque a 

ela foi concedida a possibilidade de apoiar uma equipe forte e bem conceituada. Em 
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contrapartida, o Minas Tênis Clube pode valer-se de patrocínio capaz de impulsionar 

sua atuação, ficando, assim, ambas as partes contentes com a realização deste acordo. 

 

 

5.3 A UNIÃO DA VIVO COM O FRANCA BASQUETEBOL CLUBE 

 

 Sendo o marketing uma atividade que busca agregar valor a uma marca ou 

empresa (Kotler, 2000), a VIVO utiliza-se desse mecanismo para tornar-se visível e 

trazer consigo as equipes que patrocina. Desta forma, ao apoiar o clube mais conhecido 

na modalidade no país, a Operadora conduz a ela o prestígio e a credibilidade alcançada 

pelo VIVO/Franca. Agregar-se a uma marca com credibilidade proporciona a VIVO 

destaque e presença, no cenário esportivo nacional. 

 Marketing esportivo desenvolve o apoio a entidades, equipes ou grupos ligados 

ao esporte (SHANK apud MORGAN e SUMMERS, 2008). Há, por parte das empresas 

que desenvolvem estas estratégias, o intuito de estarem vinculadas a atividades que 

mexem com sentimentos do público (LOPEZ, 2008). A VIVO identificou tais 

possibilidades e pode aproveitá-las na forma de ações que estão sendo realizadas após o 

vínculo estabelecido com a equipe paulista. 

 Ao mesmo tempo em que ela se insere neste ambiente, ao desenvolver atividades 

guiadas às práticas sociais, como é o caso do incentivo à doação de sangue, a Operadora 

passa ao estágio de engajamento com questões sociais. Neste caso, a empresa permite-se 

mostrar-se, ao menos em parte, socialmente responsável, e isto gera retornos 

significativos em termos de imagem de marca. Pode-se entender também, que é preciso 

estar identificado com a causa para o desenvolvimento de ações eficazes, e isto é 

percebido quando se tem o entrosamento da equipe VIVO/Franca, que se apresenta 

envolvida e participante junto à causa. 

 Outro ponto relevante nessa parceria consiste na criação de um mascote que 

retoma e confirma a ligação do clube com a Operadora. Considera-se isso um 

diferencial, pois contempla uma ação que sintetiza a relação resultante do elo do 

patrocínio. Ao efetivar-se na forma de mascote, a VIVO se posiciona como participativa 

em um segmento, também bastante significativo do esporte no país. 

 Conforme consideram Kotler e Keller (2006), eventos e experiências são 

algumas atividades desenvolvidas, geralmente, em ocasiões específicas, que visem a 

interação com a marca. Aproveitando-se disto a VIVO realiza algumas promoções 
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relacionadas com o VIVO/Franca, como por exemplo, a Promoção “5 centavos”, 

realizada no interior do ginásio da equipe, contando também com a participação dos 

jogadores. Esta oportunidade possibilitou interação entre equipe e público e visibilidade 

para a Operadora. Em ação conjunta, tem-se o aproveitamento de ocasiões específicas 

que beneficiam ambos os lados. 

 Percebe-se, a partir do que foi exposto, que a Operadora procura aproveitar as 

oportunidades que surgem através do contrato de patrocínio existente com o Franca 

Basquetebol Clube. Do mesmo modo, a equipe utiliza-se da exposição proporcionada 

pela VIVO para mostrar-se com objetivo de divulgar a modalidade esportiva com a qual 

trabalha. Sendo assim, o patrocínio, em forma de cooperação entre marcas, aproxima 

anunciantes de consumidores e, ao mesmo tempo, divulga as atividades realizadas pelo 

clube. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O marketing esportivo pode ser aproveitado de várias formas que encaminham a 

aparição das marcas e mobilizam a atuação das equipes envolvidas em uma parceria que 

beneficia ambas as partes. A VIVO desenvolve ações no âmbito esportivo por entender 

que é interessante para a sua imagem de marca a exposição junto às três modalidades 

esportivas mais importantes e de maior destaque no país. 

 Ao analisar os patrocínios da VIVO, nota-se que cada um gera um impacto 

diferente, para um público massivo com finalidades iguais: agradar o público do esporte 

e agregar à marca VIVO as modalidades esportivas em questão. O marketing esportivo 

é, portanto, uma ferramenta muito útil para comunicar-se com os clientes, colaboradores 

e comunidade. E, reveste-se da emoção e da paixão que acompanham a prática 

esportiva. Este é o grande diferencial desse tipo de marketing, pois agrega à marca os 

valores transmitidos pelo esporte, como liderança e trabalho em equipe.  

 Um dos diferenciais do marketing esportivo é que ele envolve o consumidor não 

somente nos intervalos dos jogos, mas durante toda a sua duração, de forma que a 

fixação da marca se dá de maneira mais suave e menos agressiva. Além disso, o 

consumidor não vê a marca apenas como um produto, mas como uma parceira de seu 

time do coração, merecendo, por isso, sua credibilidade. Desta maneira, o marketing 

esportivo apesar de envolver a parte comercial e financeira, envolve também 

sentimentos como emoção e alegria. Estas expressas através das conquistas realizadas 

pelas equipes são sensações que mexem com o imaginário do consumidor e, por isso, 

bastante relevante se agregadas à imagem de marca. 

 Percebe-se que, investir em patrocínios junto a equipes renomadas no cenário 

nacional e internacional, traz a VIVO a oportunidade de ter sua marca ligada ao 

prestígio apresentado pelas equipes represetantivas das modalidades mais conhecidas e 

admiradas no país, traduzindo-se na abrangência de um público diverso. A Operadora, 

ao aliar sua marca às equipes destacadas, torna-se cada vez mais divulgada e conhecida, 

agregando valor aos seus clientes e colaboradores. 

 Quanto às formas de coleta de dados, o acesso às informações foi facilitado pelo 

contato pessoal do pesquisador com as fontes, o que colaborou na realização do 

trabalho. Portanto, com as informações coletadas, consegui alcançar os objetivos 

almejados no decorrer do trabalho. As modalidades esportivas onde a Operadora se 

inseri são: futebol, voleibol e basquetebol, todas as modalidades em equipe. Ainda, foi 
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possível perceber que a VIVO escolheu as modalidades esportivas com maior 

credibilidade no país, no intuito de destacar seu potencial comunicacional pela 

amplitude oferecida no acordo de patrocínio. Acordo este que envolve alto investimento 

por parte da empresa. Entretanto, o retorno obtido pela Operadora é satisfatório, devido 

ao fato de haver grande exposição de marca no cenário nacional e internacional. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTAS 

 

 

1.   Quais as atuais práticas de Marketing Esportivo da VIVO? 

2.   Quais são os objetivos específicos das adoções destas práticas?  

3.   Qual o público-alvo em cada umas das práticas adotadas pela empresa? 

4.   Qual é o tipo de retorno esperado (ex: maior exposição da marca, impactos 

mercadológicos positivos, etc) pela empresa em cada uma destas práticas? 

5.   Sabendo que a Operadora VIVO investe em patrocínios no meio esportivo, é 

importante descobrir o que a leva a optar por este segmento? 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 

 

Quando começou a parceria da VIVO com a CBF? 

Como a VIVO chegou até a CBF? 

Que motivo influenciou a VIVO a patrocinar a Seleção Brasileira de Futebol? 

Como é a exposição da marca? Material Esportivo, sala de entrevistas ? Existem 

Layouts, fotos, projetos com esse materiais? 

Como a operadora avalia o resultado desse investimento, existe alguma pesquisa? 

O investimento da VIVO em relação a custos e exposição da marca é igual ao do ITAÚ, 

SEÁRA, GUARANÁ ANTÁRTICA, VOLKSWAGEM, GILLETE, EXTRA e TAM? 

 

VIVO/MINAS 

 

 

Quando começou a parceria? Ano? 

Como o Minas chegou até a VIVO? 

Que argumentos foram usados para motivar a escolha dessa equipe? 

Como é a exposição da marca? Material esportivo, placas nas quadras? 

Existem Layouts, projetos, fotografias com esses materiais? 

Como a operadora avalia o resultado desse investimento, existe alguma pesquisa? 
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VIVO/FRANCA 

 

 

Como o Franca chegou até a VIVO? 

Que argumentos foram usados para motivar a escolha dessa equipe? 

Como é a exposição da marca? Material esportivo, placas nas quadras? 

Existem Layouts, projetos, fotografias com esses materiais? 

Como a operadora avalia o resultado desse investimento, existe alguma pesquisa? 

 

 

 


