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RESUMO 

 

As oportunidades emergentes de grande potencial que surgem como resultado da busca do 

interesse de impulsionar receitas, fortalecer uma imagem ou aumentar o status global de um 

clube no cenário esportivo são estudos que devem ser reconhecidos por uma pesquisas 

aprofundada dos esforços realizados, afim de compreender como melhores são aproveitadas e, 

especialmente importante, a  sua documentação para um possível aprendizado e também a 

melhora operacional e logística da atividade de comunicação neste meio. O trabalho 

desenvolvido, na oportunidade identificada, tem objetivo de avaliar a partir do processo de 

internacionalização da marca de um clube de futebol, o conjunto de atividades de 

comunicação planejadas para estabelecer um resultados positivo. 

 

Palavras-chaves: Comunicação e Marketing Digital, Marketing Esportivo, Eventos, Presença 

Digital, Marca. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The emergent opportunities of great potential that arise as a result of pursuing the interest of 

boosting revenue, strengthening an image or increasing the overall status of a club on the 

sports scene are studies that must be recognized by in-depth research of the efforts made in 

order to understand how The best are harnessed and, especially important, their 

documentation for a possible learning and also the operational and logistic improvement of 

the communication activity in this medium. The work developed, at the identified 

opportunity, aims to evaluate, from the process of internationalization of the brand of a soccer 

club, the set of communication activities planned to establish a positive results. 

 

Keywords: Digital Communication and Marketing, Sports Marketing, Events, Digital 

Presence, Brand. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O futebol é um esporte universal de grande popularidade com o qual diferentes tipos 

de pessoas se identificam, sem importar gênero, idade, origem ou status social. Este esporte, 

que desperta e envolve a paixão de seus seguidores, firma-se cada vez mais como um 

autêntico fenômeno esportivo, social e mercadológico.  

Gracioso (2008, p. 124) explica que, apenas no Brasil, “calcula-se que o esporte 

movimenta em seu conjunto cerca de 30 milhões de dólares por ano”. Portanto, é necessário 

considerar que a comunicação é de grande importância nesse cenário, pois estabelece um 

papel fundamental ao criar um elo entre os clubes de futebol e seus torcedores, ao promover e 

divulgar times em qualquer parte do país e do mundo.  

Morgan (2008) explica: 
O esporte, como um dos fenômenos sociais e culturais mais importantes do século 
XX, tanto em sua vertente de espetáculos de massa como de prática livre e 
voluntaria do cidadão, desenvolve-se, fundamentalmente, através de entidades e 
organizações desportivas. Entidade com origem associativa em seu principio, às 
quais, posteriormente, se uniram em corporações de caráter público e sociedades 
comerciais, levando o esporte a converter-se em objeto de consumo (MORGAN, 
2008, p. 35). 

 

É possível observar que se trata de um fenômeno cultural de grande identificação em 

nossa sociedade e de grande representatividade cultural do nosso país. Percebe-se cada vez 

mais evidente o relacionamento com a comunicação, em especial a publicidade, responsável 

por participar da criação de uma demanda de consumo a diversos segmentos do mercado, 

transformando uma área de atividade de alta competitividade comercial. 

No cenário atual, é possível apontar o Florida Cup como um torneio amistoso 

internacional de clubes de futebol, realizado na cidade de Orlando, na Flórida (EUA), e 

organizado pela 2SV SPORTS, empresa do segmento de Intercâmbio Esportivo com os 

Estados Unidos. A competição foi criada como proposta de incentivar os clubes que buscam 

internacionalizar sua marca e expandir seus produtos junto a novos mercados, 

estrategicamente, paralelo à preparação de pré-temporada das equipes participantes.  

Nas palavras de Ricardo Villar, presidente da 2SV Sports: 
A ideia por trás da criação da Florida Cup foi identificar um momento ideal da 
temporada, quando os clubes de ponta pudessem combinar o que eles precisam em 
termos de qualidade para uma pré-temporada com alguns jogos competitivos, além 
de trabalhar e reforçar a marca em mercados chave de grande potencial, como os 
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Estados Unidos. Acredito que a Florida Cup englobe tudo isso na nossa estrutura 
esportiva, com parceiros chave e um inovador formado de disputa.1 

 

A competição, transmitida para 127 países dos cinco continentes, teve em 2015 a 

participação de duas equipes brasileiras (Corinthians-SP e Fluminense-RJ) e duas equipes 

alemãs (Bayer Leverkusen e Colônia), com seus jogos realizados na cidade de Orlando, no 

complexo ESPN Wide World of Sports Complex, e em Jacksonville, no estádio EverBank 

Field.  

Em 2016 o torneio contou com a participação de quatro clubes brasileiros (Atlético 

Mineiro-MG, Corinthians-SP, Fluminense-RJ e Internacional-RS), dois alemães (Schalke 04 e 

Bayer Leverkusen), um ucraniano (Shakhtar Donetsk), um colombiano (Independiente Santa 

Fé) e um americano (Fort Lauderdale Strikers), também com jogos realizados no complexo 

ESPN Wide World of Sports Complex e nos estádios Fau Stadium e Lockhart Stadium. 

O Florida Cup é uma ótima oportunidade para os clubes participantes desenvolverem 

suas estratégias de internacionalização de marca. A competição utiliza-se da exposição de TV 

e da mídia espontânea gerada, principalmente a mercados-chave, para conquistar novos 

torcedores e ainda apresenta fatores que auxiliam um resultado eficiente. É também 

importante destacar que o torneio está localizado no complexo de entretenimento da Walter 

Disney, em Orlando, na Flórida. É um forte ponto turístico mundial, com alto fluxo de 

pessoas e que recebe, em especial, centenas de visitantes brasileiros. A localização auxilia no 

aspecto de internacionalização da marca e ainda permite abranger um público diferenciado. 

Investigar de que maneira as ações de marketing desenvolvidas pelo Sport Club 

Internacional de Porto Alegre contribuíram para ampliar a presença digital da marca trata-se 

do problema de pesquisa do estudo. E tem por objetivo mapear as ações online desenvolvidas 

pelo departamento de marketing e identificar a relação entre a participação do evento e a 

proposta de internacionalização. 

O estudo apresentado tem por motivação compreender os esforços do Sport Club 

Internacional de Porto Alegre em sua participação no Florida Cup 2016, com interesse de 

internacionalização da marca como um dos objetivos estratégicos traçados pelo clube, com 

proposta de retorno financeiro e construção de imagem, valorizando a história do clube e 

estimulando o emocional do torcedor. 

A compreensão de como acontece os investimentos de marketing em um clube de 

futebol é de grande interesse para quem admira a modalidade e deseja trabalhar com 
                                                
1 Disponível em <http://www.globoesporte.globo.com/futebol/noticias/2014/11/florida-cup-e-lancada-e-tera-
conversa-entre0clubes-cbf-e-bundesliga.html>, acesso em: 4 de novembro de 2015. 
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comunicação no esporte. Assim, foi importante, como pesquisador, poder estar próximo do 

planejamento das estratégias e entender como são desenvolvidos os investimentos de 

comunicação no futebol. 

Os clubes de futebol, cada vez mais, buscam a atenção dos apaixonados pelo esporte, 

expandindo suas marcas, vendendo seus produtos e conquistando novos torcedores em um 

cenário de grande competitividade. Com isso, identifica-se novas formas de estreitar as 

relações clube-torcedor com os mais diversos tipos de entretenimento às suas apaixonadas 

torcidas. 

Para referenciar, é possível fazer uma observação sobre as equipes consideradas como 

principais no mundo e que possuem uma trajetória de sucesso. Como exemplo desta atuação, 

é importante citar clubes, como: Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, 

Arsenal, Liverpool, Bayer de Munique, Juventus, Internazionale, Milan, entre outros, que 

recebem grandes investimentos, possuem estruturas qualificadas e gestões profissionais de 

departamentos de marketing capazes de planejar as melhores estratégias a cada uma de suas 

agremiações. Os clubes elencados possuem um processo de internacionalização de marca que 

merece ser observado pelos demais. 

A presente pesquisa busca realizar uma aproximação com a área de atuação 

profissional do marketing esportivo. Somada à experiência vivenciada do pesquisador como 

assessor de comunicação no Riograndense Futebol Clube, clube do município de Santa Maria 

que disputa a Divisão de Acesso do campeonato regional, surge o interesse pelo estudo frente 

a um clube de maior escala, com conquistas nacionais e internacionais, uma historia 

centenária e mais de cem mil sócios torcedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

2 MARKETING 

 

O marketing possui uma função empresarial que identifica as necessidades e desejos 

insatisfeitos, realizando uma leitura do potencial de rentabilidade de mercados-alvos que 

poderão ser trabalhados pela empresa, definindo assim um produto, um serviço e um plano 

adequado para atender essa demanda, convocando a organização para planejar e atender estes 

clientes, conforme afirma KOTLER (2000). O trabalho do marketing, basicamente, converte 

as necessidades em oportunidades lucrativas para as empresas. Kotler (2000) aponta como a 

melhor forma de definição das estratégias e de grande importância a identificação, não apenas 

o interesse dos clientes, mas também o que os clientes não querem, para obtenção de um 

maior índice de satisfação do produto ou serviço que é oferecido. 

Lupetti (2003) explica que o marketing é um sistema complexo de trabalho coerente, 

que através de determinadas ferramentas é responsável por um projeto, comunicação ou 

desenvolvimento de uma marca, onde as analises das ações integram diversas atividades, 

como pesquisa, análise de produtos, levantamento de necessidades de clientes, análises de 

concorrência, preços aplicados no mercado e, entre outros, capazes de atender às necessidades 

da empresa. 

As empresas têm interesse em encontrar novas maneiras de projetar uma boa imagem 

de suas marcas, como afirma Kotler (2000), conquistando a boa vontade do público, podendo 

inclusive relacionar suas marcas a celebridades como atrativo e fortalecendo sua 

credibilidade. O autor ainda explica que quando há um retorno de vendas, credibiliza a prática 

como um investimento, e caso contrário, quando não há cuidado nas tomadas de decisão, 

torna-se uma despesa, inclusive de perigo para a marca, por quase nunca ser realizada uma 

análise profunda das alternativas que esta atividade proporciona. 

A cobertura do mercado e o aumento do número de canais, como exemplo, o 

licenciamento da marca, são estratégias de grandes empresas para a inserção das marcas em 

novos mercados e parâmetro de leitura do índice de crescimento. Kotler (2003) explica que o 

crescimento de uma marca organizacional é resultado de uma série de valores benéficos para 

empresa e pode ser obtido através de um trabalho de imagem, em termos de tema, slogan, 

gráficos logotipos, cores identificadoras e propaganda. Porém, sempre o desempenho da 

empresa torna-se mais importante para a imagem organizacional do que qualquer outro destes 

fatores. 

Corrêa (2006) explica que a mudan;ca histórica do conceito de Marketing é 

relacionada a transações comerciais e focada nos processos de oferta e procura do mercado, 
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onde sofreram mudanças de atuação para outros objetos e áreas não relacionadas diretamente 

ao lucro e a resultados econômicos, mas com foco na troca de valores, satisfação das 

necessidades humanas e em aspectos de serviços, ideias, ideologias, gestão de personalidades, 

cidades e países, além de atividades sem fins lucrativos e etc. 

De acordo com Corrêa (2006), é possível analisar:  
A comunicação é um meio e não um fim em sim mesma. Como parte integrante do 
marketing, sua função é fornecer o apoio necessário pra que as estratégias de 
marketing possam ser divulgadas ao público no momento certo da sua 
implementação, da forma mais adequada e com a intensidade necessária para causar 
o impacto perante o consumidor ou cliente. Ao perceber a mensagem, ele poderá ser 
persuadido a dar a sua preferência para aquela marca. (CORRÊA, 2006, p.11) 

 

Ainda, segundo Corrêa (2006), a Segunda Guerra Mundial foi um fator determinante 

em um primeiro cenário da sociedade mundial, pois surgia uma produção orientada a atender 

as necessidades da população, denominado mass marketing, e que se caracterizou nos anos de 

1950 atendendo uma produção maciça, com foco para a produção, concentrando as 

características do produto e seus benefícios. 

O processo de mudança deste cenário teve como expoente as mudanças de hábitos e a 

saturação dos mercados, surgindo o conceito da segmentação. Corrêa (2006) explica que  

nesse processo de evolução houve a chamada “Era da Imagem”, onde os produtos já não mais 

apresentavam diferenciais competitivos suficientes para se destacarem da concorrência e a 

construção da imagem da marca passava a ser a estratégia mais importante de 

posicionamento. Ainda, segundo o autor, a etapa seguinte surgiu com a percepção de que a 

criatividade já não seria garantia de sucesso e a lembrança da marca criava uma posição 

diferenciada frente à concorrência devido aos benefícios do produto oferecido.  

Corrêa (2006, p. 13) afirma que "outra mudança importante ocorreu nos objetivos de 

marketing que, normalmente, são definidos em função de lucros em beneficio dos 

stakeholders2. A nova revolução do cenário viria a partir da mudança do foco estratégico, 

tendo como interesse o consumidor. Pois é necessário o conhecimento do contexto em que 

está inserido, as concorrências, as políticas governamentais, as forças econômicas e sociais 

para competir nos mercados atuais, com o marketing focado no consumidor dentro de um 

contexto para criar benefícios a ambos, resultando parcerias estratégicas e posicionamentos de 

valor. 

Essas modificações e tendências influenciavam uma nova direção das decisões, com 

análises mais detalhadas das necessidades e dos desejos do consumidor de forma mais 

                                                
2 Stakeholders termo utilizado para definir os públicos de interesse de uma organização. 
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individual, paralelo a evoluções políticas e novas oportunidades de crescimento de negócios, 

com a globalização e comunicação global. O desenvolvimento parte através de um 

planejamento estratégico elaborado pelo marketing, para, com a comunicação integrada, ser 

capaz de gerar cada vez mais oportunidades a fim de atingir os objetivos de uma determinada 

empresa. 

 

2.1 MARKETING INSTITUCIONAL 

 

O marketing institucional é compreendido como uma categoria geral que abrangem 

áreas especificas de aplicação, como o marketing cultural, o marketing social, o marketing 

esportivo e entre outras. Essas expressões representam iniciativas nas quais empresas 

procuram fixar a um determinado público uma imagem positiva da organização na associação 

de sua marca a valores e conceitos consagradas pela Opinião Pública, conforme afirma Gil 

(1995). 

Segundo Vaz (1995, p.8) a compreensão do sentido genérico para o termo instituição 

está na “associação ou organização juridicamente constituída para atender determinados 

objetivos de uma comunidade ou setor da sociedade”. É, sobretudo, um conceito de 

organização estruturada e aprovada pela sociedade para a consecução de objetivos, com 

método cooperativo de esforço coletivo ou de um organização social. 

De acordo com Vaz (1995), existem dois tipos diferentes e opostos de organizações: as 

Organizações com Fins Lucrativos, onde a instituição viabiliza processos econômicos e são 

denominadas empresas. Apresentam o ideal de obtenção de lucro e retorno financeiro, com 

divisão entre sócios ou acionistas da organização. E as Organizações Sem Fins Lucrativos, 

que atendem determinado objetivo da sociedade, ou segmento dela e são conhecidas por 

instituições politicas, religiosas, corporativas, cientificas e filosóficas, culturais, recreativas e 

assistenciais.  

Existem dois tipos de mercados diferentes para situar as organizações acima citadas. 

Estão divididas por um mercado simbólico, que trata de “ideais”, e onde ocorre a troca de 

bens intelectuais, e o mercado material, que trata dos “bens”, e que no resultado torna-se a 

materialização das ideias. Cada um destes dois mercados desenvolve um tipo de marketing 

apropriado para atender suas respectivas instâncias de produção e consumo. Situa-se, portanto 

o marketing institucional como conjunto de trocas características do mercado simbólico, com 

essência na manutenção, sobrevivência e crescimento da instituição, ainda que sem fins 

lucrativos, conforme afirma Vaz (1995). 
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Embora haja uma distinção tênue entre os dois tipos de mercado, na prática, os 

mercados Material e Simbólico funcionam como realidades complementares e estão inter-

relacionadas,  por consequência, nenhuma das áreas se torna exclusiva a um tipo específico de 

organização.  

Para Rego (1986), o marketing institucional surgiu como um modelo de comunicação 

com a ideologia de consumo devido ao crescimento social, a evolução tecnológica e a 

expansão industrial. No estágio atual, o autor aponta o pós-consumo de massa. Como o 

conceito de autogestão técnica, em que o objetivo é determinar seus fins e procurar os meios 

adequados para consegui-los. Portanto, descobrir comportamentos psicossociais, descobrir as 

tendências de grupos, ajustar estratégias mercadológicas e institucionais, considerando 

parâmetros tanto qualitativos quanto quantitativos, trata-se de condutas ideais para um bom 

planejamento de comunicação. 

 

2.2 MARKETING ESPORTIVO 

 

Na contramão do cenário que, muitas vezes, encontramos em pequenas organizações 

esportivas, ou empresas do segmento, o marketing esportivo é uma área atual cada vez mais 

estrita a profissionais qualificados e um espaço que não permite improvisações. E, portanto, 

um campo de estudo cada vez mais específico. 

Segundo Shank (2002, p.2, apud Summers. J, Morgan. M, 2008, p.6), o marketing 

esportivo trata-se de "uma aplicação específica dos princípios e processos de marketing aos 

produtos esportivos e ao marketing de produto não-esportivo por meio da associação com o 

esporte", que considera inúmeros fatores semelhantes ao do marketing para desenvolver 

estratégias. 

O marketing esportivo traz em seu âmbito as mesmas aplicações, junto dos quatro Ps 

(Praça, Produto, Preço, Promoção), atender as necessidades dos clientes do esporte, sejam eles 

consumidores individuais, participantes de esportes ou jogadores, e investidores corporativos. 

Trata-se de uma área dinâmica e de grande complexidade para estudo e pesquisa, com várias 

características e processos específicos. 
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Figura 1 – O mix do marketing esportivo 

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

 

A consolidação dos eventos esportivos, como as Olimpíadas, veio próximo do fim dos 

anos 70. E, a partir das décadas seguintes, as entidades esportivas entenderam que para uma 

prática de negócios mais eficiente e tradicional, seria necessário a utilização de ferramentas de 

marketing. A aplicação dos esforços de marketing esportivo por empresas, pode ser utilizada 

como estratégia para desenvolver uma marca, uma imagem corporativa específica, comunicar 

benefícios específicos de um produto e até serviços a um determinado grupo-alvo. 

De acordo com Schlosberg (1987, apud MORGAN E SUMMERS, 2008, p.9): 
As Olimpíadas de 1984 em Los Angeles deram o próximo grande impulso no 
marketing esportivo […] transformando o atletismo em um negócio patrocinado e 
empregando conceitos de definição de preços, esforços de merchandising e mesmo 
modificações de produtos com base no mercado, como os uniformes dos atletas e a 
cobertura televisiva dos eventos determinados por sua "negociabilidade em termos 
de atração de público espectador e de comparecimento”.  

 

Portanto, o marketing esportivo apresenta-se como uma área de conhecimento recente, 

sobretudo em constante transformação e com a necessidade de uma estrutura de planejamento 

capacitado e um processo continuo. Para Morgan e Summers (2008, p. 9), "o esporte tornou-

se um grande negócio com folhas de pagamento multimilionárias", com investimento em 

novas instalações e custo de franquias esportivas que atingem as centenas de milhões de 

dólares.  

As autoras citadas apontam a tendência mundial de transformação das organizações 

esportivas profissionais, com a melhora de suas operações e organização a partir de gestões 

esportivas, com inclusão de funcionários e práticas de marketing.  
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A indústria que esta ligada ao esporte emprega diversas pessoas de diferentes áreas de 

atuação. Assim como empresas são envolvidas direta e indiretamente com o desenvolvimento 

desta atividade. Para Morgan e Summers (2008), diferentes aspectos desta indústria são 

considerados em escala global e têm um impacto importante na economia mundial. A 

indústria esportiva é responsável por 3% do comércio mundial e a Europa responde por 36% 

dessa atividade, ao passo que os Estados Unidos respondem por 42%, conforme afirmam 

(MORGAN e SUMMERS, 2008, p.16). Os números acima indicam a participação de mais de 

um quarto da população europeia diretamente relacionada a essa indústria. Outro exemplo 

está nos Estados Unidos, que apresenta suas maiores fontes de receita no esporte e seu 

envolvimento com a mídia.  

As autoras definem o consumo esportivo como "quando as pessoas assistem, ouvem, 

ou praticam um esporte" e categorizam a partir de dois níveis de consumo: direto, quando 

presenciado ou praticado pessoalmente, e indireto, quando consumido pela mídia. O consumo 

esportivo ainda possui a capacidade de igualar ligações de qualquer indivíduo em uma 

comunidade, independente de sua posição social, cujo tema esporte é tratado como interesse 

em comum. 

Morgan e Summer (2008) também reforçam que o esporte pode ser considerado a 

partir do consumo hedonista, capaz de gerar histórias e emoções a um determinado público. 

Ainda destacam a incapacidade de prever resultados como a expectativa fundamental para o 

relacionamento de paixões e sentimentos. O esporte possui vínculo de grande apelo 

emocional, capaz de criar sensações a partir do seu consumo e isso o coloca fora do alcance 

de controle dos profissionais de marketing.  

É visto também como uma atividade aprazível e possível de ser consumida como fonte 

de diversão ou atividade física, fazendo com que seu público se conecte a outra realidade, 

com forte grau de entretenimento, sociabilização, interação e experiência. O esporte se situa 

portanto, como uma entre tantas opções de lazer e entretenimento disponíveis no mercado, a 

exemplo de filmes, shows, viagens e etc. 

Outra questão apresentada por Morgan e Summers (2008) é com relação a elementos 

essenciais para a tomada de decisão do marketing e desenvolvimento de um planejamento de 

marketing esportivo estratégico.  Uma clara ideia do que se busca e até onde se deseja chegar 

com a organização, quais benefícios alcançar, se o retorno financeiro será através de 

recrutamento de associados, ou a manutenção e estabelecimento da fidelidade; ou a criação e 

garantia de atitudes e percepções positivas; ou ainda com patrocinadores e investidores.  
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Figura 2 – Processo de planejamento estratégico 

 
Fonte: Morgan e Summers (2008, p. 21)  

 

A tabela acima apresenta as etapas do processo de planejamento do marketing 

estratégico. Qualidades que implicam em maior empenho das organizações esportivas na 

programação de suas atividades, mesmo com um cenário cada vez mais competitivo e 

dinâmico.  

De acordo Morgan e Summers (2008), existem cinco principais características 

importantes para o marketing esportivo: o mercado dos produtos e serviços esportivos; o 

produto esportivo propriamente dito; o curso do esporte; a promoção do esporte; e a 

distribuição do esporte. As autoras também apontam cinco forças externas capazes de 

influenciar uma organização: governo e políticas, tecnologia, demografia, tendências sociais e 

forças econômicas. 

Para a identificação dos públicos relevantes e principais grupos de indivíduos com 

poder de influenciar uma organização, Morgan e Summers (2008) apresentam a classificação 

de sete públicos da indústria esportiva importante para o planejamento de marketing: 

jogadores ou participantes, investidores empresariais e/ou mídia, organizações de serviços e 

mercadoria de apoio, governos, espectadores, outros clubes esportivos e órgãos 

governamentais esportivos. 

Diferentemente da utilização do marketing tradicional, no esporte, para descobrir 

formas de promover mais simpatizantes e investimentos empresariais, o marketing esportivo 

atual utiliza-se da identificação de oportunidades de mercado e investimento em negócios e 

mídia para criar um novo produto “esportivo”. Para a indústria do esporte, o jogo e elementos 

como o praticante, a competição, decisões de merchandising e o local geralmente são 

considerados as principais estratégias do produto. Embora haja também o destaque à 

existência de importantes componentes intangíveis, como impressão, experiências, emoções e 

outras interpretações que devem ser consideradas. 
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O planejamento, embora esteja relacionado à ação reflexiva, deve existir também 

como plano real e escrito, distribuído em todas as principais áreas funcionais de atuação da 

organização e é parte essencial do processo. O projeto deve apresentar um plano estratégico 

para suas determinadas atuações, ou então um plano de negócios, com foco estratégico, 

análise situacional, informações sobre o produto e mercado, projeções e avaliações de dados 

financeiros e as estratégias de implementação. 

 

Figura 3 – Modelo de mix de marketing esportivo 

 
Fonte: Morgan e Summers (2008, p. 49)  

 

O esporte como produto é complexo e possui públicos múltiplos. Morgan e Summers 

(2008) apontam a importante aplicação de um planejamento cuidadoso, com definições 

estratégicas do mix de marketing e decisões que devem considerar impactos e exigências 

relacionadas a esse consumidor. As autoras também apontam o efeito que a demanda de 

diferentes públicos pode afetar o produto central devido ao conflito de fornecimento a um 

outro público. 

É possível perceber a transformação ocorrida no esporte, tornando-o um negócio de 

ativos nacionais, gestões e marketing concebido por programas empresariais e gestores 

governamentais, ou do setor privado. O esporte como negócio cria a oportunidade que pessoas 

possam assistir ou participar de acordo com sua preferência. Portanto, a importante 

identificação de oportunidades, a partir de um planejamento estratégico para obtenção de 

lucro, embora não seja o objetivo principal de algumas organizações esportivas. Ou na 
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realização e/ou manutenção do próprio caráter social, físico e emocional, apresentado como 

envolvimento verdadeiramente ideal do esporte. 

Para compreender a magnitude e importância do esporte na sociedade, é necessário o 

conceito de cultura para entender o impacto da indústria esportiva. Morgan e Summer (2008) 

explicam que o esporte é um fenômeno cultural semelhante a música, ou artes em geral, ou 

seja, um veículo de expressão de muitas culturas. E que pessoas e comunidades encontram no 

esporte a possibilidade de identificação, até mesmo na definição da própria personalidade e 

daquilo em que as pessoas acreditam ser.  

De acordo Morgan e Summer (2008, p.64), um exemplo está nas Olimpíadas em que: 
A cerimonia de abertura, com todo seu esplendor, é uma verdadeira demonstração 
cultural adornada pelo tremular de bandeiras nacionais e desfiles de vestuários 
típicos. Cantos e gritos de guerra levam participantes e espectadores a reforçar ainda 
mais suas raízes culturais. 

 

 O conceito de cultura, segundo Morgan e Summer (2008, p.65), está caracterizado 

pela "totalidade dos padrões comportamentais e cognitivos socialmente transmitidos, 

definidos pela crenças comuns, instituições, rituais, as artes, atividades físicas e todos os 

outros produtos da habilidade e do pensamento humanos." Sem alusão a quaisquer 

características biológicas como raça, etnia e outros atributos psicológicos. Existem também 

características descritas como difusora3, funcional4 e dinâmica5, que fazem do entendimento 

da cultura um fato possível de ser aprendida6 ou transmitida. 

 De acordo Morgan e Summers (2008), o esporte é um dos elementos de melhor 

definição dos valores culturais. O esporte é uma ferramenta poderosa de fortalecimento do 

comportamento cívico e do sentimento de ser parte de uma sociedade, capaz de unir pessoas 

fisicamente e também com o poder de uni-las emocionalmente, despertando um sentimento de 

apoio mútuo a um time ou um pais.  

As marcas na economia deixada pelo esporte com a geração de emprego e receitas 

alcançadas são mais que fatos econômicos contemporâneos e faz do esporte uma cultura e um 

estilo de vida à população de grandes países. E justifica-se nos esforços em comunicação 

realizados por entidades esportivas a fim de atender seu público. 

 

                                                
3 Cultura difusora: Cultura abrange tudo aquilo que os consumidores fazem sem uma escolha consciente, pois 
seus valores culturais, costumes e rituais estão arraigados em seus hábitos diários. 
4 Cultura funcional: A interação humana produz valores e prescreve comportamentos aceitáveis para cada 
cultura. 
5 Cultura dinâmica: Adapta-se ás necessidades de mudanças e a um ambiente em desenvolvimento. 
6 Cultura aprendida: As pessoas não nascem conhecendo os valores e normas da sua sociedade. Elas aprendem 
com suas famílias, seus professores, e amigos. 
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3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

 

A importante compreensão da comunicação de como ela pode interferir direta ou 

indiretamente no cotidiano, explicam Ogden e Crescitelli (2009, p. 34), que a definição da 

American Marketing Association para o marketing como "uma atividade organizacional e um 

conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor e gerenciar relacionamento com 

clientes, mantendo benefícios para a organização e para seus públicos de interesse" e 

enumeram três fatores de destaque: 
A entrega de valor em detrimento da oferta de produtos e serviços; O 
relacionamento com clientes; Geração de benefícios não somente para as empresas e 
seus clientes, mas também para todos os públicos de interesse ad empresa (OGDEN 
e CRESCITELLI, 2009, p. 34). 

 

Satisfazer os desejos e necessidades do consumidor em troca de lucro, direcionando 

esforços de serviços e produtos a esses clientes é uma das preocupações que os gestores 

necessitam ter. Conforme Ogden e Crescitelli (2009), a análise das oportunidades ou ameaça 

de mercado é um processo de investigação das oportunidades de exploração da empresa em 

determinado mercado, com estudos de desempenho, através de numerosas ferramentas 

qualitativas e quantitativas a fim de descobrir novos alvos de produtos e serviços. 

O grande número de informações disponibilizado à população, na atualidade, faz de 

uma comunicação eficiente um processo complexo. O modelo clássico de comunicação, de 

acordo com Ogden e Crescitelli (2009), é composto por Emissor, Mensagem e Receptor, e em 

muitos casos, o objetivo não é apenas informar, mas também persuadir, motivar e criar a 

empatia do receptor. Os autores ainda apresentam a comunicação integrada de marketing 

como uma variável do mix de comunicação de cinco categorias: 

 

Tabela 1 – Mix de Comunicação 
 

Modalidade de 
comunicação Principal característica Meio usual de divulgação 

Tradicionais 

Propaganda Criação de imagem/posicionamento Televisão, rádio, revista, jornal, 
outdoor e cinema 

Publicidade Criação de imagem/posicionamento Televisão, rádio, revista e cinema 

Relações públicas Imagem na sociedade (opinião pública) Televisão, rádio, revista, jornal e 
ponto-de-venda 

Marketing direto Contato personalizado Correio, Internet e telefone 
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Venda pessoal Mensagem personalizada, interativa e modulada Contato pessoal 

Complementares 

Product placement Inserção de marca ou produto em programas de TV ou filmes Televisão e filme 

Ações cooperadas com o 
trade Campanhas conjuntas com varejistas Tablóide e encarte 

Marketing digital Flexibilidade, rapidez e baixo custo Internet 

Eventos Contato com público especifico (eventos técnicos) Exposição e 
valorização de marca (shows) Feira, congresso e show 

Merchandising Exposição Ponto-de-venda 

Folheto/catálogos Complemento de informações Material impresso, vídeo e Internet 

Marketing de 
relacionamento Contato com clientes ativos Correio, Internet e telefone 

Inovadoras 

Advertainment Associação de mensagem com entretenimento Televisão e evento 

Marketing viral Evidência/destaque de mensagem Boca a boca 

Buzzmarketing Evidência/destaque da mensagem Internet 

  
Fonte: Ogden e Crescitelli (2009, p. 35) 

 

Os objetivos gerais da comunicação integrada de marketing (CIM), conforme Ogden e 

Crescitelli (2009), são realizados a partir de uma análise situacional, fornecendo direção para 

o planejamento de uma campanha ou usados como ferramenta de avaliação. Tem como 

interesse, por exemplo, metas de volume de vendas, faturamento, participação de mercado ou 

margem de lucro. 

Na tabela 01, os autores apresentam três categorias de ferramentas de comunicação: 

tradicionais (formas clássicas de comunicação de marketing), complementares (formas de 

comunicação que não devem ser usadas isoladoas, mas são importantes, frequentes e 

utilizadas há tempos) e inovadoras (novas formas surgidas como consequência dos avanços 

da tecnologia da informação). Também são apresentadas as principais características de cada 

uma das modalidades de comunicação, e os autores ainda lembram que nenhuma delas é mais 

ou menos importante do que as demais, sendo que cada uma tem características próprias e 

úteis para determinadas situações e que uma não tem como substituir a função da outra. E, por 

fim, consta também o meio usual de divulgação de cada uma das modalidades. 
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3.1 EVENTO COMO ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 
Historicamente os seres humanos possuem o interesse em marcar eventos importantes 

de suas vidas, festejar momentos e ocasiões da vida em comunidade. Em uma sociedade cada 

vez mais interessada em tempo dedicar seu tempo ao lazer e a formas mais cuidadosas de 

realizar seus gastos, transformou os eventos em uma estratégia essencial de nossa cultura para 

delimitar eras e definir marcos. 

De acordo Allen e McDonnell (2003, p. 5):  
O termo “eventos especiais” foi criado para descrever rituais, apresentações ou 
celebrações específicas que tenham sido deliberadamente planejados e criados para 
marcar ocasiões especiais ou para atingir metas ou objetivos específicos de cunho 
social, cultural ou corporativo. 

 
Segundo o autor, atributos como espírito festivo, singularidade, qualidade, 

autenticidade, tradição, hospitalidade, temática e simbolismo proporcionam uma atmosfera 

especial para a realização dos eventos. Ainda segundo Allen e McDonnell (2003), os eventos 

são classificados de acordo seu porte e escala. As categorias mais comuns são os 

megaeventos, os eventos de marca e os eventos de grande porte. 

O autor explica que os eventos afetam praticamente todos os aspectos de nossas vidas, 

sejam eles sociais, culturais, econômicos, ambientais ou políticos. Os benefícios advindos 

dessas combinações são responsáveis pela popularidade e apoio dos eventos e estão cada vez 

mais bem documentados e pesquisados, com estratégias apropriadas para multiplicar os 

resultados e otimizar seus benefícios. É de extrema importância identificar, monitorar e 

gerenciar o impacto dos eventos a fim de evitar o insucesso de sua realização. Caso contrário, 

os efeitos podem ser desastrosos e prejudiciais. 

De acordo Allen e McDonnell (2003), os eventos possuem uma série de impactos – 

positivos e negativos – em suas comunidades locais e em seus parceiros. Para isso, todos os 

impactos positivos previsíveis devem ser encorajados e maximizados, e os impactos negativos 

contrabalançados. Portanto, um bom planejamento é sempre essencial, ainda que o sucesso do 

evento dependa do fato de o gerente atingir tal equilíbrio. 
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4 MARCA  

 

Os departamentos de comunicação dos clubes de futebol realizam esforços que 

transcendem o interesse de apenas informar seus torcedores. A comunicação realizada 

também possui como interesse o crescimento da marca com propósito de reconhecimento por 

parte de seus torcedores e, também, dos seus parceiros comerciais. 

De acordo Aaker (1998, p. 7), "uma marca é um nome diferenciado (...) destinado a 

identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar 

esses bens e serviços daqueles dos concorrentes”. E assim, identifica ao consumidor a origem 

daquela marca, que leva consigo uma série de elementos representando seus valores. Embora 

tenha tido forte papel comercial no seu passado, somente a partir do século XX tenha sido 

incorporado novas características. 

Aaker (1998, p. 8) explica que “uma característica de diferenciação do marketing 

moderno tem sido o seu enfoque sobre a criação de marcas diferenciadas”. E são realizadas 

com auxílio de pesquisas de mercado, uma de bases de estudos de diferentes marcas, sendo 

possível identificar o valor de uma determinada marca. Como resultado de uma marca 

diferenciada no meio futebol, várias questões relevantes de interesse dos clubes e dos 

parceiros comerciais são identificadas, como, por exemplo, o aumento do número de sócios, a 

venda e o mix de produtos e também o aumento dos acordos comerciais. 

Várias diretrizes, a partir do perfil levantado de uma determinada marca, serviço ou 

produto, são consideradas para encontrar e selecionar um novos mercados. Aaker (1998) 

explica que ocorre uma mudança de cenário, cujos gostos e estilos estão tornando-se cada vez 

mais homogêneos.  

Contudo, o autor ainda explica que a construção de uma marca é um processo mais 

difícil que há décadas passadas devido aos custos elevados, embora tenham surgido novas 

técnicas, como aponta Strutzel (2015, p. 91), que explica o Brand7 como "conjunto de práticas 

e técnicas que cuida da construção e fortalecimento das marcas." E ainda aponta uma série de 

tarefas multidisciplinares a exemplo do marketing, planejamento e comunicação, como tarefas 

inerentes ao Branding8, cujo objetivo é aumentar o valor comercial da empresa. 

As marcas obtêm imenso poder no mercado devido seu apelo de venda e o enorme 

valor associado que trazem consigo. Elas podem ser definidas pelo lado do consumidor ou do 

proprietário da marca a partir de um propósito de consumo e de suas características. Kotler e 

                                                
7 Brand: Termo usado para definir marca. 
8 Branding: Termo usado para definir gerenciamento de marca. 
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Keller (2006, p, 269) relatam que “marca é um produto ou serviço que agrega dimensões que, 

de alguma forma, o diferencia de outros produtos ou serviços desenvolvidos para satisfazer a 

mesma necessidade”. Assim, um dos propósitos da marca, é proporcionar a sensação de 

diferenciação, pois a empresa não vende apenas um produto e sim um objeto de desejo, para 

que seus consumidores, ao adquirirem a marca, passem a se sentir parte da construção da 

história do clube.. 

Para melhor compreender o significado de marca, Semprini destaca que: 
A forma-marca pode ser destacada dos produtos de consumo e ser aplicada a todos 
os tipos de produtos ou discursos sociais: uma mídia, um museu, um partido ou um 
homem político, uma organização humanitária, um esportista, um cantor ou um 
filme. Assim a marca moderna, nascida há mais ou menos cento e cinquenta anos na 
esfera comercial, tornou-se hoje uma marca pós-moderna, um princípio abstrato de 
gestão do sentido que continua a se aplicar, em primeiro lugar, ao universo de 
consumo, mas que se torna utilizável, com as devidas modificações, ao conjunto dos 
discursos sociais que circulam no espaço público. (SEMPRINI, 2006, p.20). 

 

Os clubes com uma marca já reconhecida mundialmente orgulham-se da valorização 

que a instituição obtém, de maneira que seus torcedores sejam vistos na sociedade como 

membros pertencente à construção da história do clube e participante direto das conquistas 

obtidas, determinando seu relacionamento com a organização, relacionando identidades e 

sentimentos. 

A marca ajuda os consumidores a diferenciar um produto do outro, já́ que atualmente 

há inúmeros concorrentes similares no mercado e somente a marca propicia diferenciação de 

cada um. Entretanto, Semprini (2010) destaca que em vinte anos as marcas passaram por 

diferentes transformações e evoluções, com relação ao seu significado, posicionamento e 

funcionamento. A marca representa o desempenho de um produto ou serviço e por ela se 

transmitem sentidos que permitem às pessoas fazerem associações, pois os produtos não 

suprem apenas necessidades da natureza humana, mas atendem o prazer de realizar um 

desejo. 

De acordo com Semprini: 
[...] não é o preço que dissuade o consumidor, mas a convicção que o preço pedido 
não justifica mais do que uma oferta sem brilho, sem pontos de diferenciação 
significativos, e, principalmente, sem relação viva com o seu projeto de vida. 
(SEMPRINI, 2006, p.54). 

 

Assim, as principais funções da marca, trazidas por Semprini (1995), são: criar uma 

identidade, veicular valores e criar mundos possíveis. As marcas colocam em evidência 

inúmeras maneiras de mundos diferentes a seus consumidores, as quais se referem a clubes 
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conhecidos mundialmente, com uma grande torcida, patrimônio, títulos, grandes jogadores e 

uma história rica em detalhes, sentimentos e emoções. 

 

5 PRESENÇA DIGITAL 

 

Com a evolução da internet e as ferramentas de comunicação, quando utilizadas de 

maneira consciente e integrada, resultam em uma mudança na forma de comunicar das 

empresas e marcas. Essas ferramentas, quando estrategicamente utilizadas, possuem a 

capacidade de alcançar objetivos planejados e grandes resultados positivos. 

Strutzel (2015, p. 87) explica que a "presença digital representa a existência de uma 

entidade nas mídias digitais e sociais." Portanto, é produzida e distribuída a pontos de contato 

da audiência. Ainda, segundo Strutzel (2015), o comportamento atual da nossa sociedade, na 

ausência digital, cria uma percepção negativa de existência de uma marca ou empresa. Para 

uma maior eficiência de Presença Digital, deverá existir um alinhamento do posicionamento e 

das ações planejadas de acordo com as estratégias traçadas, como também com o valor 

disponível de investimento e podendo transitar entre diversos ambientes digitais.: sites, 

hotsites e portais; blogs, perfis e páginas em plataformas de rede sociais; banners e anúncios 

de publicidade online; newsletters, informativos e e-mail marketing; páginas de resultados em 

buscadores; vídeos, fotos, slides e infográficos; games; aplicativos para dispositivos móveis; 

podcasts e videocasts; conteúdo de entretenimento (Advertainment). 
 

O autor estabelece uma classificação de mídias em três grupos: 
Mídia Própria - Canais que a própria marca ou empresa controla. Basicamente é 
tudo o que é produzido internamente pela marca e publicado em ambientes onde ela 
possua autonomia sobre o conteúdo, podendo editar, moderar, bloquear ou até 
excluir; 
Mídia Espontânea - É quando o conteúdo publicado por uma marca adquire 
exposição espontaneamente entre a audiência. Ou seja, tudo o que estão falando 
sobre a marca, mercado, atendimento, produtos e serviços. As reclamações e 
comentários negativos também se incluem aqui, portante é fundamental monitorar 
constantemente os canais digitais; 
Mídia Paga - Canais que proporcionam exposição mediante pagamento de valores 
aos proprietários do canal. São principalmente os Links Patrocinados (Google e 
outros), Promover Publicações (Facebook) ou os mais variados formatos de 
anúncios gráficos ou de texto veiculados nas mídias digitais e sociais (STRUTZEL, 
2015, p. 88). 

  

 Para o autor, saber explorar essas mídias, é um desafio constante e por mais que o 

termo presença digital tenha se popularizado, tornando-se uma estratégia de grande prática no 

mercado, existe uma série de conceitos, técnicas e metodologias fundamentais a serem 
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seguidos, como também é fundamental o desenvolvimento de uma cultura interna voltada ao 

meio digital. 

De acordo com Strutzel (2015), existem quatro fases para atingir um modelo 

satisfatório de Presença Digital: 
Existência: Ter presença digital é ser atuante na web, compartilhando conteúdo 
relevante ao público-alvo e desenvolvendo pontos de contato entre o consumidor e 
marca.  
Atração: Esforço na produção de conteúdo, o qual além de ser relevante e ter 
qualidade, precisa ter uma frequência de exposição adequada, mantendo o equilíbrio 
para não saturar a audiência e nem passar despercebido. 
Relacionamento: É imprescindível um acompanhamento muito próximo do feedback 
para cada ação e conteúdo publicado ou compartilhado. Somente com o 
monitoramento constante o administrador das ações consegue perceber alterações 
sensíveis nos níveis de visualização e leitura do conteúdo. 
Engajamento: É o nível máximo de relacionamento entre a marca e o consumidor, 
onde este acompanha ativamente o conteúdo publicado." ... É o momento em que 
um prospect se transforma em lead qualificado. (STRUTZEL. 2015, p. 89) 

 

Sobretudo, não existe uma garantia de resultado positivo do modelo aplicado acima, 

porém, são esforços fundamentais para um trabalho significante de uma marca, produto, 

serviço que deseja estar presente digitalmente. 
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6 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 
A presente pesquisa, considerada por uma abordagem de natureza qualitativa, visa 

analisar de que maneira as ações de marketing desenvolvidas pelo Sport Club Internacional de 

Porto Alegre contribuíram para ampliar a presença digital da marca, na participação de um 

torneio internacional. 

 De acordo com Michel (2005, p.33),      
[...] na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou 
estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a partir de 
analise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente [...], pois os 
fatos em ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar 
reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da realidade. 

 

A pesquisa caracterizada como de nível exploratório, explica Gil (2006, p.45), visa 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com propósito de torna-lá mais explícito 

ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que essas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. 

As etapas para realização deste estudo iniciaram por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, a fim de melhor compreensão dos fenômenos estudados e aprofundamento de 

conhecimento das estratégias utilizadas. De acordo com Regina (2005), é possível identificar 

com maior eficiência o alcance do objetivo geral e específicos. A autora explica que deve-se 

ter o conhecimento das leituras existentes referentes ao assunto em questão e sempre que 

necessário a consulta deste material para acompanhamento do investigador.  

Para Regina (2005, p. 54), “com a leitura do material disponível, o pesquisador 

organiza uma sequência de ideias lógicas para formatar um quadro referencial teórico e 

conceitual”, e com isso, fundamentar um caráter teórico o estudo. 

Como método de pesquisa, o estudo de caso, de com acordo YIN (2010, p. 39), 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”.  

No estudo de caso, o pesquisador tem a capacidade de utilizar uma ampla variedade de 

evidências, documentos, artefatos, entrevistas e observações. Possibilita a função de analisar 

os fatos, servindo para explorar uma situação de forma aprofundada e obter, assim, um 

conhecimento detalhado sobre a mesma. 

Para Bruyne, Herman e Schoutheete (1991, apud DUARTE 2005), o estudo de caso, 

trata-se de uma análise intensiva, empreendida em uma única ou em algumas organizações 
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reais reunindo tanto quanto possível, informações numerosas e detalhadas para apreender a 

totalidade de uma situação. Eles também sugerem o uso de técnicas de coleta das informações 

igualmente variadas, como observação direta e participante, entrevistas, análise de 

documentos, registros em arquivos e a observação participante. 

No segundo momento, houve a utilização do método de análise documental como 

metodologia que, conforme Moreira (2005), faz da pesquisa apresentada um documento 

enriquecedor de importante registro de conhecimento e avaliação das estratégias utilizadas. 

Inclusive, um importante indicador de alcance das metas e dificuldades encontradas. O autor 

explica que a pesquisa deve ser guiada a partir de uma investigação secundária, de materiais 

impressos, eletrônicos, e até de relatórios técnicos produzidos pelos responsáveis. 

Para Pimentel (2001), a organização do material significa processar a leitura segundo 

critérios da análise de conteúdo, comportando algumas técnicas, tais como fichamento, 

levantamento quantitativo e qualitativo de termos e assuntos recorrentes, criação de códigos 

para facilitar o controle e o manuseio. 

A coleta de dados ocorreu através das seguintes etapas: entrevista em profundidade 

com Rodrigo Gasparetto por email, representante do marketing do Sport Club Internacional e 

Fabio Ruaro, sócio diretor da Agência SportsMarket e responsável por mediar a participação 

do clube no evento. Com as entrevistas citadas, foram obtidos documentos que continham o 

plano de divulgação do torneio, juntamente do planejamento de ações do Internacional e o 

plano de programação das ações do clube no torneio. A etapa seguinte foi realizada com a 

obtenção de dados obtidos na internet: através do site oficial da competição, o site oficial do 

Inter e suas redes sociais (youtube, facebook, instagram e twitter). 

 

6.1 O SPORT CLUB INTERNACIONAL 

 

O Sport Club Internacional é um clube de futebol fundado em 1909 pelos irmãos 

Poppe, resultado de tentativas frustradas das classes minoritárias e etnias mestiças da época  

associarem-se a agremiações da cidade Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O clube possui 

uma história centenária e inúmeras conquistas. Participa, anualmente, do Campeonato 

Brasileiro, do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil, além da participações aleatórias em 

torneios internacionais, como a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-americana. 

O time gaúcho iniciou o ano de 2015 conquistando pela quinta vez consecutiva o título 

de campeão regional e chegando até a semifinal do maior torneio do continente, a Copa 

Libertadores da América. No decorrer do ano, o Inter direcionou sua atenção ao Campeonato 
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Brasileiro e, assim, figurou até as últimas rodadas buscando vaga para novamente participar 

da Libertadores. O clube optou pela participação do Florida Cup 2016 para oportunizar as 

ótimas condições oferecidas para pré-temporada, junto da possibilidade de um trabalho de 

exposição de marca. 

A pré-temporada colorada foi realizada pela primeira vez nos Estados Unidos. O Inter 

disputou o Florida Cup entre os dias 10 e 20 de janeiro de 2016, na Flórida. A estreia foi no 

dia 13 diante do Bayer Leverkusen da Alemanha, às 23h30min (horário de Brasília), no Wide 

World of Sports, na cidade de Orlando. No dia 20, às 21h45min, encarou o Fluminense, no 

Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale. 

 

6.2 O TORNEIO FLORIDA CUP 

 

O Florida Cup possui uma série de características identificadas como oportunidades 

para os clubes participantes do torneio, que pretende unir a paixão pelo futebol em dos 

maiores destinos de férias do mundo. 

 O evento é realizado no mês de janeiro, em um curto período de dez dias e dentro da 

"alta temporada" de turismo do estado da Florida. A Flórida ainda possui o clima ideal, 

infraestrutura e uma cultura internacional de futebol, um mercado estratégico de crescimento 

para ligas internacionais e seus clubes. A pausa do calendário permite explorar novas 

oportunidades no exterior, como para o Brasil e Alemanha. E possui uma das melhores 

preparações do mundo para um clube de futebol, com o complexo ESPN WWS High 

performance training.  

Uma das melhores opções de viagem para toda sua família, Orlando foi a cidade mais 

visitada dos Estados Unidos com 62 milhões de visitas no ano de 2015 e os brasileiros são 

responsáveis por 70% das compras nos shoppings de Orlando de acordo as estatísticas do 

plano de divulgação do torneio. A cidade Miami chama a atenção dos turista com sua 

paisagem natural e seus centros comerciais. Bem ao lado está Miami Beach, uma cidade com 

praias paradisíacas, que estão entre as mais belas do mundo. Orlando é outra cidade da Flórida 

que mais atrai os turistas. Lá estão os parques temáticos mais visitados por crianças e adultos 

do mundo inteiro. Em Orlando, está a cidade Tampa, que fica na região de Tampa Bay e 

recebe turistas interessados em conhecer suas praias e também o parque temático da cidade. 

 De acordo o documento de apresentação do evento, o torneio identificou as seguintes 

necessidade dos clubes: condições ideais de treinamento; competições de alta qualidade e 

oportunidade de exposição de marca. O torneio atende as seguintes necessidades: excelente 
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infraestrutura, condições climáticas ideais, uma região de visibilidade Internacional, 23% da 

população de hispanohablantes, associação de marca a grande ícones globais do esporte, 

transmissão para 127 países e mais de 4 milhões de retorno de mídia aos patrocinadores.  

No que diz respeito ao formato de realização, o Florida Cup pode ser decidido por 

pontos corridos ou através de um formato de playoff com final, variando cada ano de acordo 

com a agenda das ligas internacionais. Em 2016, o vencedor foi o clube brasileiro Atlético-

MG, com duas vitórias.  

A Flórida Cup é muito mais do que um simples torneio. O evento conta com ações 

exclusivas do começo ao fim, como: a Disney Parede que traz ao parque Magic Kingdom um 

jogador de destaque de cada equipe em um desfile de um carro pela rua principal do parque; a 

NBA Shootout, entre um principal jogador de cada clube e o mascote da equipe, realizado no 

intervalo de um dos jogos do Orlando Magic, no Amway Center, no centro de Orlando, pela 

NBA e a Florida Cup All Star Game, com participação de um representante do clube e antigos 

ídolos do futebol mundial. 

No ano de 2016, a Florida Cup ganhou um terceiro estádio para disputa das 

competições, diferentemente do ano passado em que os jogos ocorriam no ESPN Wide Wordl 

Of Sports Complex, na cidade de Kissimmee, com a capacidade de até 5.000 espectadores e 

no Fau Stadium, da cidade de Boca Raton, com capacidade para até 29.419 espectadores. 

Nesta edição,  o Lockhart Stadium, da cidade de Fort Lauderdale, também foi incluído como 

uma das sedes da competição, e possui a capacidade para até 20.450 espectadores. 

O Florida Cup, que leva o nome do estado de realização do evento, nos Estados 

Unidos, (na região sudeste do país), é idealizado e organizado pela 2SV SPORTS em 

parcerias com a Walt Disney World Resort (in Florida) e Bundesliga. Tem o patrocínio das 

marcas Adidas, Gatorade, Delta, Stella Barros Turismo, R9 Ronaldo Academy, Joacksonville 

University, Mca Transportation e Boibrazil Churrascaria. 

 

6.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O Relatório Gerencial apresenta o plano estratégico traçado pela atual gestão do Sport 

Club Internacional (2015-2016) com a implantação do BSC (Balanced Scorecard) como 

metodologia para gestão aliada à organização focada na estratégia para no período de 2015-

2020 e a integração de diversos objetivos estratégicos do clube. São estabelecidos pontos 

norteadores que orientam o caminho da gestão e os objetivos estratégicos em curto, médio e 

longo prazo. 
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O estudo realizado identifica uma das principais ações do plano estratégico do clube, 

constituindo de forma efetiva com uma gestão estratégica e a construção de imagem do 

futebol como atividade principal da organização. O documento é constituído pelos seguintes 

pontos: complexo patrimonial; segurança institucional e sustentabilidade. E tem por objetivo a 

melhoria do patrimônio e retorno dos investimentos realizados. Além de ações incrementadas 

de forma efetiva pela atual gestão, com busca por novos mercados e obtenção de resultados 

financeiros, expansão da marca e fortalecimento da imagem institucional. 

Para a internacionalização da marca do clube, os esforços realizados foram idealizados 

para ultrapassar as fronteiras brasileiras e valorização da marca no exterior. É relatado no 

documento a participação no Festival de Cannes, com a ação Torcida Mista finalista da 

categoria PR – Responsabilidade Corporativa, figurando entre os 8 melhores cases do mundo; 

uma parceria estratégica com Mercado Chinês e a participação no Florida Cup.  

O estudo desenvolvido é estabelecido a partir da análise de participação do clube no 

torneio Florida Cup 2016, com uma pesquisa científica metodológica das estratégias de 

presença digital do clube. 

 

Figura 4 – Organograma institucional Sport Club Internacional 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/files/relatorio_gerencial_2015.pdf> Acesso em 14 outubro 

2016 
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Um dos objetivos do planejamento estratégico estipulado pelo clube visa estabelecer 

um sistema de comunicação com todas as partes interessadas e a integração da comunicação 

na organização, com hierarquias de cargo e função. O organograma da figura acima apresenta 

uma visualização dos setores da organização e suas respectivas atividades.  

O desenvolvimento de estratégias e a ligação entre elas e a operação de execução 

ainda são isolados, não padronizados e fragmentados. Um sistema gerencial abrangente e 

integrado ajuda a superar dificuldades e frustrações que a maioria das empresas vive na 

tentativa de implementar suas estratégias de inovação e transformação, como afirmam 

KAPLAN e NORTON (2008). 

 

6.3.1 AGÊNCIA SPORTSMARKET 

 

Na parceria com a Agência SportsMarket, foi desenvolvido um planejamento de 

participação do Florida Cup 2016 que viabilizasse diversas das atividades do departamento de 

marketing/mídia que o clube já realiza (patrocínio e publicidade, licenciamento de produtos, 

gestão da marca, televisionamento, estratégias de comunicação, redes sociais, site/revista/TV 

Inter, assessoria de imprensa). 

 A Agência SportsMarket trabalha com projetos esportivos e negócios no esporte 

voltados para a ampliação das receitas por parte de seus clientes, bem como na expansão das 

possibilidades de negócios já realizados pelos clubes. 

 Dentre os trabalhos destacados, a vinda das seleções da Espanha e Equador para o sul 

do país e sua logística para participação na Copa do Mundo de 2014, como também a 

participação do Corinthians e Fluminense, na própria Florida Cup 2015. 

 

6.3.2 INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 Ao encontro do projeto de internacionalizar a marca do Sport Club Internacional, o 

qual, ao longo dos anos já vem participando de torneio internacionais similares, a exemplo da 

Dubai Cup (2008), Audi Cup (2011), foram mensuradas, através do site oficial, documentos 

fornecidos pelo departamento de marketing e pelo agência responsável por intermediar a 

participação do clube no torneio, as informações levantadas nesta pesquisa. 

Foram aplicados esforços promovidos pelo clube e parceiros estratégicos com objetivo 

de expandir a marca em solo americano com a realização de uma pré-temporada, que contou 

com o apoio de parceiros, como a Disney, e trabalhou a marca em um mercado reconhecido 
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pela sua capacidade de unir o esporte e o entretenimento. Em um projeto que contemplou 

muito mais que o esporte, mas também uma abordagem forte de branding e merchandising.  

Assim, o Internacional promoveu uma série de ações em solo norte-americano para 

expandir a sua marca e despertar a simpatia de novos fãs. Tudo integrou o planejamento 

estratégico do clube e o projeto de internacionalização, com interesse de ampliar o seu global 

status. 

 

Gráfico 1 – Projeto de Internacionalização 

 
Fonte: Official Florida Cup Presentation 16. 

 

Gráfico 2 - Evolução do interesse americano no futebol 

 
Fonte: Official Florida Cup Presentation 16. 
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O futebol é o esporte que mais cresce na América e Orlando é o berço desta nova 

cultura. Além disso, a cidade está preparada para realização de eventos esportivos. O forte 

desenvolvimento estratégico comunicacional e os esforços de crescimento que a modalidade 

vem encarando nos últimos anos nos Estados Unidos é responsável direto pela mudança. 

A Florida Cup recebeu ampla cobertura televisiva dos canais Globo e Sportv, com 

transmissão ao vivo das partidas e informações dos clubes participantes em programas das 

emissoras e sites de notícia, como globoesporte.com, Espn, Uol, Veja, Zero Hora, entre 

outros. 

 

6.4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Neste capítulo, os dados coletados são apresentados a partir da ordem cronológica das 

ações, com imagens ilustrativas e descrição das referidas ações. A figura 05 trata-se da 

identidade visual do torneio, divulgada através do site do Internacional e utilizado para 

noticiar a participação do clube, apresentando o torneio ao seu torcedor. 

As figuras, apresentadas a seguir, refere-se ao material produzido pela própria 

organização do evento para divulgação das equipes participantes do torneio (Bayer, Schalke 

04, Corinthians, Atlético, Inter, Fluminense, Shaktar, Santa Fé e Strikes), com o site e o troféu 

do torneio. Para o material de divulgação de participação do Sport Club Internacional, o 

material 08 utiliza-se da imagem do capitão colorado, principal estrela da equipe e uma das 

figuras centrais de divulgação do clube na competição, o argentino Andrés D’Alessandro. Na 

figura 07, além da também já citada presenta do jogador do Internacional, as demais equipes 

apresentadas são: o Fluminense do Rio de Janeiro, com destaque para o jogador Fred, atacante 

da seleção brasileira; o Bayer Leverkusen da Alemanha, com a utilização da imagem do 

jogador da seleção mexicana Chicharito Hernandez, um dos principais destaques da equipe; e 

o Schalke 04, também da Alemanha, com destaque para o jogador da seleção holandesa 

Huntelaar. 

O material apresentado ainda possui a assinatura dos organizadores: 2SV e Walt 

Disney World Resort, a identidade visual da competição com o slogan: Where clubs become 

nations (Onde clubes se tornam nações) e a data de realização do torneio. 
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Figura 5 – Identidade visual do torneio Florida Cup 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=31677> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Figura 6 – Material de divulgação do torneio 1 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=31677> Acesso 

em 14 outubro 2016. 
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Figura 7 – Material de divulgação do torneio 2 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=31677> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Figura 8 – Material de divulgação do sorteio dos jogos 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=30856> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

 A figura 09 trata-se do calendário de competições, com as partidas a serem realizadas, 

as datas e os locais de jogos. O material também foi organizado e produzido pela organização 

da competição e está composto pelo escudo de cada clube, suas nacionalidades e a identidade 

visual e troféu do torneio. 
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Figura 9 – Calendário de partidas do torneio 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=31677> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

A organização da competição também desenvolveu um site para o torneio com sessão 

dedicada aos clubes, com informações básicas sobre localização, os títulos conquistados, os 

uniformes oficiais, como adquirir ingressos, a tabela de jogos, a classificação e a adoção de 

uma hashtag oficial (#InterFloridaCup #FloridaCup) para utilização do conteúdo digital 

gerado pelos clubes e torcedores. 

É possível destacar a relevante importância na criação de uma hashtag, possibilitando 

mensurar o conteúdo criado a fim de identificar e relacionar a participação do clube no 

torneio. Foi utilizado também por torcedores para aproximar uma participação digital, 

gerando envolvimento com clube e engajamento no evento. 

Para a sessão dedicada ao clube no site do torneio, o Internacional utilizou da imagem 

de jogadores de referência para reforçar o apelo ao público: D’alessandro (figura 11), jogador 

mais conhecido do elenco, com prestígio internacional; Alisson (jogador ao centro da figura 

14), goleiro titular da seleção brasileira; e Valdívia (jogador a direita da figura 14), atleta de 

maior referência carismática do elenco e um dos mais influentes nas redes sociais. É 

importante destacar a forte presença digital nas redes sociais (facebook, twitter, instagram) 

dos atletas selecionados. 
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Figura 10 – Sessão de divulgação do clube no site do torneio 

 
Fonte: Disponível em <http://2016.floridacup.com/pt/home/> Acesso em 14 outubro 

2016. 

 

Figura 11 – Sessão de divulgação do clube no site do torneio 2

 
Fonte: Disponível em <http://2016.floridacup.com/pt/internacional/> Acesso em 14 

outubro 2016. 
 

 



 37 

Figura 12 – Sessão de divulgação do clube no site do torneio – Apresentação e Títulos 

 
Fonte: Disponível em <http://2016.floridacup.com/pt/internacional/> Acesso em 14 

outubro 2016. 
 

Figura 13 – Sessão de divulgação do clube no site do torneio - Uniformes 

 
Fonte: Disponível em <http://2016.floridacup.com/pt/internacional/> Acesso em 14 

outubro 2016. 
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Figura 14 – Sessão de divulgação do clube no site do torneio – Principais Jogadores 

 
Fonte: Disponível em <http://2016.floridacup.com/pt/internacional/> Acesso em 14 

outubro 2016. 
 

Figura 15 – Sessão de divulgação do clube no site do torneio – Hashtag 

 
Fonte: Disponível em <http://2016.floridacup.com/pt/internacional/> Acesso em 14 

outubro 2016. 
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6.5 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DESENVOLVIDAS PELO INTER 

 

O clube deslocou sua equipe de comunicação e marketing para desenvolver a 

cobertura de participação do time no Florida Cup e realizar as demais estratégias planejadas 

de participação no torneio. 

Foram identificadas a partir da participação do clube no evento, ações de publicidade e 

propaganda, relações públicas, marketing direto, marketing de relacionamento e venda 

pessoal. Foram utilizadas também estratégias do marketing digital - principal problema de 

pesquisa do trabalho – e materiais de merchandising, além de folhetos/catálogos e até ações 

características do marketing viral. 

A utilização de releases com envios semanais sobre o Inter no Florida Cup para 

divulgação a contatos locais; entrevistas diárias para TVs e rádios do mundo inteiro com 

exposição do banner de entrevista (backdrop) dos patrocinadores do clube; a produção de 

vídeos com os jogadores falando sobre o torneio e as expectativas de participação; camisetas 

oficiais do clube distribuídos a personalidades da mídia e formadores de opiniões locais e a 

distribuição de flyers e revistas especiais para o público local. 

 

Figura 16 – Visita de reconhecimento da estrutura oferecida 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=30829> Acesso 

em 14 outubro 2016. 
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A figura 16 caracteriza uma das ações de publicidade e propaganda para criação e 

posicionamento de imagem do clube, através do presidente de marketing do Internacional, 

Luiz Henrique Nuñez de Oliveira, na visita de reconhecimento das estruturas oferecidas no 

Wide, World of Sports, na Flórida. 

 

Figura 17 – Visita a emissoras de TV e Rádio dos Estados Unidos 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32387> Acesso 
em 14 outubro 2016. 

 

  A figura 17 registra a realização de ações de Relações Públicas, com a visita do 

presidente de marketing do Internacional à Emissoras de TV e Rádio dos Estados Unidos, 

com objetivo de divulgar a participação do clube na Florida Cup à comunidade local, através 

dos canais Central Florida News 13, WFTV ABC Channel 9 e Real Radio 104.1. Foram 

distribuídas, no total, 14 camisetas para apresentadores de TV, políticos e influenciadores do 

mercado local. 

Foi desenvolvido um material gráfico digital e impresso (figura 18) para divulgação do 

clube e dos jogadores participantes da pré-temporada à imprensa local, com informações 

básicas de cada jogador e comissão técnica, além de informações sobre o clube e os títulos. O 

material foi desenvolvido em inglês e espanhol para distribuição nos catorze dias de evento. 

Para distribuição foram 100 presskits por jogo, 500 revistas, 5000 folders e 1000 cartões 

autógrafo. 
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Figura 18 – Folheto/Catalogo e Presskit Virtual Florida Cup 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32393> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Também foram realizadas ações de merchandising, com placas no campo de 

treinamento em idioma local (figura 19). A exposição das marcas patrocinadoras foram feitas 

em placas de leds em dias de jogos, para mais de 172 países que recebiam a transmissão do 

torneio. 

A chegada dos espectadores em dia de jogos do Inter foi marcada pela presença do 

mascote colorado, o Saci (figura 20). O folclórico personagem esteve atuando dentro e fora do 

campo, no início e no intervalo da partida, realizando fotos com a torcida e distribuindo mais 

de 4 mil folders a pessoas presentes no estádio. 

O torcedor também era recebido por uma equipe em um estande montado no pátio de 

acesso às arquibancadas com produtos (figura 22) e material de merchandising (figura 21), 

como balões, folders, revistas do clube e pequenos brindes. 
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Figura 19 – Placas do campo de treinamento 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32372> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Figura 20 – Mascote Saci recebendo torcedores no estádio 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32423> Acesso 

em 14 outubro 2016. 
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Figura 21 – Estande de merchandising montado para recebimento do torcedor 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32423> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Figura 22 – Estande de vendas com produtos do clube 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32423> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Acordos comerciais também foram estabelecidos a partir de reuniões entre 

representantes do clube e de uma grande loja esportiva local, foram realizados acordos de 

comercialização de produtos do Internacional, com rede de distribuição para o mercado 

americano, tornando-se a primeira parceira do clube nos Estados Unidos. 
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Figura 23 – Eventos realizados pelo clube na Flórida 

 
Fonte: Produzido pelo autor da pesquisa. 

 

A figura acima trata-se de uma fotomontagem que representa o registro de cinco 

eventos realizados pelo clube na Flórida. Os eventos realizados, assim como as outras ações, 

tornaram-se conteúdo para os canais de comunicação do clube a partir dos esforços da 

assessoria de comunicação, com a realização da já tradicional cobertura jornalística do dia-a-

dia, resultando na produção de matérias com vídeos, fotos e entrevistas para divulgação no 

site oficial e compartilhamento nas redes sociais (facebook e twitter).  

Na figura 23, o registro das cinco matérias citadas: Inter promove eventos para 

torcedor em Orlando9; Restaurante brasileiro vira ponto de encontro de colorados em 

Orlando10; Torcedores almoçam com a delegação em Orlando11; Sessão de autógrafos divulga 

o Inter em shopping na Flórida12 e Concentração de colorados em Boca Raton – EUA13 

As ações caracterizadas como de marketing direto e de relacionamento foram 

oportunidades de aproximar ao clube os torcedores que moram nos Estados Unidos. O 

Restaurante Camila’s, situado no Florida Mall, centro comercial que tem como público-alvo 

brasileiros residentes na cidade, tornou-se um ponto de encontro antes dos jogos e também 

para o relacionamento do clube com a torcida. O ambiente do restaurante foi especialmente 
                                                
9 Fonte: disponível em <http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32381> 
Acesso em 14 outubro de 2016. 
10 Fonte: disponível em <http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32411> 
Acesso em 14 outubro de 2016.  
11 Fonte: disponível em <http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32519> 
Acesso em 14 outubro de 2016. 
12 Fonte: disponível em <http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32522> 
Acesso em 14 outubro de 2016. 
13 Fonte: disponível em <http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32578> 
Acesso em 14 outubro de 2016. 
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decorado com as cores do Inter e com a presença do mascote Saci, disponível o tempo todo 

para fotos com os fãs. Telões eram utilizados para exibir imagens de momentos marcantes da 

história do clube e caixas de som reproduzidas músicas da banda Ataque Colorado e músicas 

temáticas da torcida para caracterizar o evento. O departamento de marketing esteve presente 

atuando com atividades características do marketing de vendas, comercializando artigos, 

ingressos, realizando novas associações, distribuindo brindes e promovendo atividades 

promocionais.  

O almoço com os torcedores, ação caracterizada como estratégia de marketing de 

relacionamento, foi planejado para que os torcedores presentes pudessem utilizar os cartões 

colocados sobre as mesas para enviar suas mensagens de motivação aos jogadores. O almoço 

exclusivo proporcionou o encontro da delegação do Internacional com 100 torcedores 

residentes no país, possibilitando compartilhar a mesa com atletas, membros da comissão 

técnica e diretores.  

 Em outra oportunidade explorada pelo clube, foi a realização de uma sessão de 

autógrafos durante o período de uma hora com cinco jogadores representantes do clube 

(D’Alessandro, Muriel, Alisson, Alex e Sasha), com fotos e comercialização de produtos em 

uma loja de artigos esportivos do The Florida Mall, contando com a presença de dezenas de 

torcedores, transformando o shopping em um pedacinho do estádio Beira-Rio. A camisa 

oficial de jogo do Inter era comercializada com o patch exclusivo de participação do Florida 

Cup, um detalhe especial de diferenciação do produto, adquirido apenas naquela situação e 

tornando um produto exclusivo, como recordação do momento vivido. Também foi realizada 

a distribuição de folders institucionais do clube, ao alcance de todos durante mais uma ação 

realizada pelo departamento de marketing. 

 A realização de um evento promovido em parceria do clube com o consulado de Boca 

Raton reuniu dezenas de torcedores no Supermercado Boca Market para confraternização 

antes do jogo com um tradicional churrasco e que também contou com a comercialização de 

produtos, ingressos e a realização de novas associações. 

 Além de todas as ações idealizadas e desenvolvidas pelos próprios clubes 

participantes, o torneio Florida Cup 2016 ofereceu algumas atrações especiais para seus 

participantes como: Shootout Challenge e o Disney Parade. 

 Para o Shootout Challenge, um jogador de cada equipe participante era escolhido para 

representar seu clube no desafio de lances livres no intervalo de jogo do Orlando Magic 

contra o Washington Wizard, pela NBA no Amway Center, juntamente dos mascotes de cada 

clube. Para representar o Internacional, o goleiro Alisson foi o escolhido e através da figura 
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24 foi realizada a divulgação da ação, juntamente dos outros atletas escolhidos (Stefan – 

Bayer, Johannes – Schalke 04, Fabio – Corinthians, Marques – Atlético, Diego – Fluminense, 

Omar – Santa Fé e Kleberson – Strikes), além de um representante de cada equipe da NBA. A 

ação também oferecia desconto no ingresso do jogo da NBA aos torcedores do Florida Cup. 

 

Figura 24 – Material de divulgação do Shootout Challenge 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32336> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Figura 25 – Goleiro Alisson, representa o Inter em jogo da NBA 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32336> Acesso 

em 14 outubro 2016. 
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Figura 26 – D’alessandro representa Inter na Disney Parade 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32480> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Para a Disney Parede, um representante oficial de cada equipe participaria de um 

tradicional desfile no Magic Kingdom, como Grand Marshals, em um conversível. Vários 

torcedores acompanharam o desfile e o representante colorado era Andrés D’Alessandro. Os 

demais jogadores escolhidos eram classificados pelo torneio como “Star Players”, um atrativo 

diferencial com a participação de grandes atletas, já consagrados e reconhecidos 

mundialmente.  

Antes do desfile, Andrés D’Alessandro, representante do Inter e os jogadores: Elias 

(do Corinthians), Ronaldinho Gaúcho (do Fluminense), Marques (do Atlético-MG), Mose (do 

Schalke 04), Chicharito (do Bayer L.), Omar Pérez (do Santa Fé) e Srna (do Shakthar 

Donetsk) concederam entrevistas e estiveram reunidos para fotos e o recebimento do público 

com alguns personagens da Disney World. 
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Figura 27 – Jogadores são submetidos ao “teste do suor” 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32507> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Uma das patrocinadoras do evento e também de alguns dos clubes participantes, a 

Gatorade, foi responsável por uma ação de merchandising e produção de um audiovisuais 

sobre a participação de seus patrocinados no torneio. Além disso, foram realizados testes 

físicos experimentais pelos atletas. O material foi divulgado no facebook da Gatorade e 

compartilhado pelo facebook do torneio e do clube. 

 

Figura 28 – VT Making of Gatorade O suor faz a mágica 

 
Fonte: Disponível em 

<https://www.facebook.com/gatoradebrasil/videos/10153878885698648/?hc_ref=PAGES_TI

MELINE> Acesso em 14 outubro 2016. 
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6.6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A assessoria de comunicação do Internacional estava estruturada e organizada para 

realizar a cobertura diária das informações da delegação, com a produção de conteúdo para os 

canais de comunicação do clube: site, youtube, facebook, twitter e instagram.  

Foram mensuradas 71 notícias diretamente relacionadas a participação do clube no 

torneio para o site oficial, com textos, fotos e vídeo, de treinos, de viagens, de curiosidades, 

de eventos e as notícias do dia-a-dia. As notícias produzidas para site, também foram 

divulgadas para facebook e twitter do clube. 

Algumas ações digitais específicas, habitualmente usadas no dia-a-dia do clube, 

também foram utilizadas na participação do torneio, como o minuto-a-minuto dos jogos por 

facebook (figura 29) e twitter, o álbum de fotos das partidas (figura 30), dos treinos (figura 

31) e dos eventos realizados (figura 31) eram publicados no facebook e também produção e 

compartilhamento dos vídeos da TV Inter no youtube. 

Nas redes sociais, os números investigados apontam a produção de vinte e seis vídeos 

produzidos para o canal do clube no youtube, totalizando quase cento e cinquenta mil 

visualizações. No facebook foram registradas cinquenta e quatro publicações inéditas sobre a 

participação do clube no torneio, enquanto no instagram foram realizadas cento e cinquenta e 

quatro publicações, resultando em aproximadamente duzentos e trinta mil visualizações. 

 

Figura 29 – Serviço de jogo no facebook 

 
Fonte: Disponível em 

<https://www.facebook.com/SCInternacional.Oficial/photos/a.180677965304796.36784.1769

34912345768/1041370269235557/?type=3&theater> Acesso em 14 outubro 2016. 
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Figura 30 –  Álbum de foto do jogo no facebook, com texto e link para matéria do site 

 
Fonte: Disponível em 

<https://www.facebook.com/SCInternacional.Oficial/photos/?tab=album&album_id=1041421

022563815> Acesso em 14 outubro 2016. 

 

Figura 31 – Álbuns de fotos do Inter no facebook 

 
Fonte: Disponível em 

<https://www.facebook.com/SCInternacional.Oficial/photos/?tab=albums> Acesso em 14 

outubro 2016. 
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 As ações para o ambiente digital foram idealizadas pelo departamento de marketing 

para aproximar os torcedores do clube durante a participação do torneio. Algumas ações 

digitais foram idealizadas com as oportunidades oferecidas no dia-a-dia de participação do 

torneio e alimentando assim a curiosidade do torcedor. Uma das ações com maior repercussão 

e realizada para o Instagram, foi o capitão D’alessandro jogando com uma bola de futebol 

americano (figura 32). Como sabemos, o futebol americano estar implícito na cultura 

estadunidense e a oportunidade gerou a possibilidade de criar este conteúdo com a 

modalidade.  

O encontro com o Bayer Leverkusen possibilitou a realização de uma ação para a TV 

Inter, com produção de um vídeo (figura 33) para o canal do clube, com participação do 

goleiro alemão Leno, e o duelo com o goleiro colorado, Allison, onde ambos realizaram uma 

partida virtual pelo vídeo-game, cada qual com sua respectiva equipe. O material também foi 

divulgado no site e na TV do clube alemão. 

Para o encontro com o Fluminense, foi realizada a criação conteúdo específico sobre o 

encontro dos mascotes dos clubes para o Instagram. O material (figura 33) promovia o 

confronto das duas equipes brasileiras na última partida das duas equipes na competição.  

 

Figura 32 – Instagram – D’alessandro jogando futebol americano 

 
Fonte: Disponível em <https://www.instagram.com/p/BAmyeUoFuPO/> Acesso em 14 

outubro 2016. 
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Figura 33 – Goleiros Alisson e Leno jogam um amistoso no videogame 

 
Fonte: Disponível em 

<http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=2&setor=18&codigo=32396> Acesso 

em 14 outubro 2016. 

 

Figura 34 – Instagram – Mascotes se encontram no palco do jogo 

 
Fonte: Disponível em <https://www.instagram.com/p/BAulO54luJ_/> Acesso em 14 

outubro 2016. 

 

Mesmo com o grande esforço na criação de conteúdo pelo departamento de marketing 

e comunicação do clube, é possível notar a inexistente interação destes canais de comunicação 

com a torcida, nem mesmo a utilização de uma linguagem apropriada a cada espaço destinado 

para relacionamento com o torcedor. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho científico apresentado, cuja proposta foi analisar as estratégias de presença 

digital do Sport Club Internacional, foram realizadas graças a proximidade pessoal e 

profissional com o departamento de marketing do clube, e juntamente das técnicas aplicadas 

de pesquisa em comunicação possibilitaram mapear as ações desenvolvidas pelo clube na sua 

participação de um torneio internacional, com a proposta de internacionalizar a marca dos 

clubes participantes. 

A realização do trabalho, além de requisito para obtenção do grau de graduação em 

publicidade e propaganda, possui grande aporte teórico e embasamento científico para seguir 

a formação acadêmica dentro dos respectivos temas abordados na pesquisa, desenvolvendo a 

aprendizagem e capacitando profissionalmente o autor do trabalho. 

As estratégias de presença digital alcançaram destaque a partir da cobertura feita de 

treinamentos, partidas, bastidores e ações de marketing, alimentando o torcedor que ficou no 

Brasil por dentro de tudo que aconteceu em solo norte-americano na participação do clube no 

torneio de uma forma efetiva. 

Embora as ações digitais não tenham sido idealizadas de forma independente, a 

utilização em conjunto dos demais esforços de comunicação foram suficientes para alcançar a 

boa repercussão da marca gerada pelo clube.  

O trabalho ainda possibilitará no futuro um melhor planejamento das ações realizadas 

pelo departamento de marketing e também para o desenvolvimento de novas estratégias de 

participação do Sport Club Internacional nas próximas edições do torneio, ou mesmo em 

torneios similares. O documento é ainda um importante relatório sobre a estrutura, a logística 

e o desenvolvimento do trabalho de comunicação no torneio. 
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