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Resumo 

O artigo tem como objetivo compreender a importância do marketing esportivo, em 

relação as mudanças recentes na organização do esporte-espetáculo. A 

profissionalização do departamento para uma busca de resultados tangíveis e 

intangíveis, a aplicação de conceitos para estruturação e maturação do setor, 

desencadeando um novo método de pensar futebol e sua a aplicabilidade. Neste 

caso será relatado como foi utilizado o marketing de relacionamento no Sport Clube 

Corinthians Paulista, para a atração de novos associados, quais programas de 

fidelidade foram comercializados e comparar se os mesmos estão de acordo com os 

conceitos de marketing de grandes autores da área. O estudo ainda apresentará 

uma pesquisa qualitativa com sócios-torcedores do clube, com a finalidade de 

detectar aspectos de vital importância para a organização, na compreensão das 

necessidades dos torcedores, e como realizar a manutenção dos mesmos para 

geração de receita. 

Introdução  

Em relação à gestão do marketing no clube procura-se estudar, em um primeiro 

momento, como a relação entre o mundo esportivo e o mundo empresarial foi sendo 

construída, e em um segundo momento, quais ações foram praticadas e adotadas 

pelo clube de futebol, para capitação de novos patrocinadores jurídicos e físicos 

(sócios torcedores). Segundo Kotler (2000) Marketing profissionalizado: quando as 

pequenas empresas alcançam o sucesso, elas inevitavelmente passam a adotar 

procedimentos de marketing mais profissionais. O Marketing pode ser aplicado a 

categorias ou tipos específicos de produtos ou serviços. Assim, uma das aplicações 

do marketing volta-se aos esportes e aos produtos e serviços a ele relacionados, 

cada vez mais o esporte-espetáculo ganha espaço para alavancar receitas diretas e 

indiretas, neste contexto o marketing esportivo é uma ferramenta utilizada para 

comunicação com clientes, colaboradores e comunidade, tendo o esporte como 

forma de contato com o público alvo (nesse caso, os torcedores) e, portanto, ligado 

diretamente à emoção e à paixão.  

O Sport Club Corinthians Paulista de 1º de setembro de 1910, segundo informações 

do próprio site oficial, fora precisamente fundado na esquina das ruas José Paulino e 

Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, pelo grupo de operários formado por 



Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael 

Perrone. O então presidente escolhido fora o alfaiate Miguel Battaglia, que, já no 

primeiro momento, afirmou: "O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem 

vai fazer o time". 

Marketing esportivo é o processo de elaborar e implementar 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 

(PITTS e STOTLAR, 2002, p. 90). 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é o estudo do marketing esportivo no Sport Cube Corinthians 

Paulista, para geração de resultados que possam ser utilizados futuramente como 

base de estudo no marketing de relacionamento no âmbito de captação de sócio 

torcedor. 

Metodologia  

A metodologia deste trabalho será embasada em pesquisa bibliográfica sobre 

marketing esportivo, sua aplicação na gestão do Sport Clube Corinthians Paulista e 

sua influência na captação de associados, a pesquisa qualitativa aplicada através de 

questionário contendo 10 questões referentes ao programa de sócio torcedor do 

clube, permitirá diagnóstico de problemática apresentada. 

Desenvolvimento 

O futebol é um esporte em que as questões comerciais são extremamente elevadas 

e cada vez mais profissionais. Aqueles clubes que não entenderem que precisam se 

profissionalizar e ter uma gestão planejada estarão fadados ao fracasso, sendo cada 

vez mais difícil se manter em um segmento muito competitivo como este, neste 

sentido, o esporte torna-se um produto com características de serviço. Conforme 

Pitts e Stotlar (2002), os eventos esportivos são oferecidos para fins de 

entretenimento e programados com data, hora e local específicos. Melo Neto (2000), 

diz “que este material se restringe às negociações que aproximam os atletas aos 

fabricantes de produtos voltados à prática do esporte em si”. Os fabricantes não 

apenas equipam os atletas para o desempenho de suas atividades, como também 

utilizam a sua imagem para promover suas próprias marcas e produtos. Empresas e 



marcas líderes costumam privilegiar esta área, aproveitando-se da boa imagem de 

atletas ou equipes esportivas junto à opinião pública, gerando resultados 

extremamente positivos para suas imagens, ao longo da última década as ações no 

marketing esportivo, tomaram caminhos mais profissionais, com clubes de futebol 

buscando especialistas na área, no intuito de promover ações diretas e indiretas 

para impactar o público alvo. Para (KOTLER, 2000, p.43), compreender as 

necessidades e os desejos dos clientes nem sempre é uma tarefa fácil. 

Alguns consumidores têm necessidades das quais não têm plena consciência. Ou 

não conseguem articular essas necessidades. Ou então empregam palavras que 

exigem alguma interpretação. 

A Confederação Brasileira de Futebol em balanço apresentado no seu site oficial, no 

ano de 2015, informa que, atingiu-se uma receita de R$ 584 milhões, um aumento 

de 8% em relação a 2014, no tocante às despesas, o programa de gestão de custos 

continuou a apresentar resultados expressivos. Mesmo em um período de 

aceleração inflacionária, as despesa totais apresentaram estabilidade em relação a 

2014, com pequena redução nominal de 0,3% no período, atingindo R$ 422 milhões. 

 

Resultados preliminares 

O artigo estará fundamentado em pesquisas bibliográficas com base em autores que 

abordam o tema proposto, que demostram a grande importância da gestão do 

marketing esportivo no clube analisado, estando em andamento pesquisa 

quantitativa com sócios-torcedores do clube. 
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