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Resumo 

Este presente trabalho propõe compreender o campo do marketing 
esportivo, atuante no universo do futebol. Buscou-se identificar e compreender 
os meios, ações e estratégias mais eficazes no processo de valorização e 
posicionamento de marca e na interação e relação entre torcedores e clubes. 
Foi feito um estudo de caso sobre o Goiás Esporte Clube, agremiação 
desportiva brasileira, que possui um departamento de marketing profissional e 
ações de marketing claras, ideais para serem analisadas. Para o 
desenvolvimento do trabalho, foram feitos estudos, coletas de dados e 
pesquisas para se compreender a essência do marketing esportivo, a dinâmica 
do mercado esportivo e como um clube se encaixa e atua nesse mercado. 
Quanto ao objeto de estudo, o Goiás Esporte Clube, foi feita uma passagem 
pela sua fundação e atual situação e foi analisada a gestão e atuação do 
marketing do clube, que se utiliza dos marketings social, digital e promocional, 
imbuídos de princípios do marketing esportivo, como estratégias de marketing 
no mercado. Os resultados das estratégias e gestão de marketing do Goiás, 
apesar dos problemas de desempenho esportivo do time, se mostraram 
satisfatórios, revelando que a maneira como o clube dialoga e interage com o 
seu torcedor é fundamental para a valorização da sua marca e relação entre 
clube-torcedor.  

Palavras-chave: Marketing Esportivo, Futebol, Estratégias de Marketing 

 

RESUMEN 

Este presente trabajo propone comprender el campo del marketing deportivo, 
actuante en el universo del fútbol. Se buscó identificar y comprender los 
medios, acciones y estrategias más efectivos en el proceso de valorización y 
posicionamiento de marca y en la interacción y relación entre aficionados y 
clubes. Se realizó un estudio de caso sobre el Goiás Esporte Clube, 
agremiación deportiva brasileña, que posee un departamento de marketing 
profesional y acciones de marketing claras, ideales para ser analizadas. Para el 
desarrollo del trabajo, se realizaron estudios, colectas de datos e 
investigaciones para comprender la esencia del marketing deportivo, la 
dinámica del mercado deportivo y cómo un club se encaja y actúa en ese 
mercado. En cuanto al objeto de estudio, el Goiás Esporte Clube, se hizo un 
paso por su fundación y actual situación y se analizó la gestión y actuación del 
marketing del club, que se utiliza de los marketings social, digital y promocional, 
imbuidos de principios del marketing deportivo , como estrategias de marketing 
en el mercado. Los resultados de las estrategias y gestión de marketing de 
Goiás, a pesar de los problemas de desempeño deportivo del equipo, se 
mostraron satisfactorios, revelando que la manera como el club dialoga e 
interactúa con su hincha es fundamental para la valorización de su marca y 
relación entre el club -hincha. 

Palabras-clave: Marketing Deportivo, Fútbol, Estrategias de Marketing
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INTRODUÇÃO 

É inegável dizer que, no Brasil, o futebol é a paixão nacional. É também 

um dos produtos mais conhecidos no mundo afora, se não o mais. Em cada 

canto do país, cada cidade, escudos, cores e camisas carregam o sentimento 

de milhões de brasileiros. É presença indispensável nos noticiários das 

principais mídias e faz parte da rotina diária das pessoas. É o assunto preferido 

nas rodas de conversa, entre amigos, ou é recurso para se usar no rápido 

diálogo trocado com um alguém qualquer num ônibus ou num elevador. E essa 

paixão é de todos, não escolhe etnia, sexo, religião, classe econômica e nem 

idade. Crianças, jovens, adultos e idosos têm o futebol como principal interesse 

e trazem consigo uma paixão própria por um time e/ou pela seleção que 

representa o seu país, conhecem todas as regras do jogo, das copas e dos 

campeonatos, se colocam no papel de técnico e diretor, analisando 

desempenho dos jogadores, esquemas táticos, estratégias, decisões e 

contratações, e o principal: o futebol mexe com as suas emoções.  

Mas mais do que essa estreita e até emocional relação para com o seu 

público e a sociedade, nas últimas décadas o futebol foi muito além de ser 

esporte, muito além de ser entretenimento, ser paixão, deixou de ser uma 

simples composição de clube e torcedores e se transformou em um negócio 

que envolve muitas e muitas cifras. Marcas de diversos segmentos 

encontraram nele a oportunidade perfeita de se engrandecer no mercado e 

também os próprios clubes foram obrigados a se adaptarem a essas novas 

regras e lógica comercial. Os clubes ainda passaram a pensar em si como uma 

marca e os fiéis torcedores passam a serem enxergados também como público 

consumidor. Não só os clubes, mas as federações, os próprios campeonatos e 

todas as outras instituições relacionadas ao futebol também entram para esse 

universo.  

A criação da Lei Pelé (Lei 9.615), em 24 de março de 1998, buscou 

desenvolver a profissionalização da gestão esportiva e possibilitou a inserção 

da iniciativa privada no processo de desenvolvimento do esporte no Brasil, 

sendo um dos fatores que fizeram os clubes de futebol começarem a se 

enxergar também como marca, a se posicionar e assumir um caráter de 

empresa e também a serem percebidos como tal, fazendo com que o 
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marketing esportivo ganhasse importância nas ações desenvolvidas pelas 

equipes.  

Para além da lei, o advento das novas tecnologias junto da evolução do 

pensamento empreendedor e do marketing levaram a relação do 

consumidor/torcedor com as entidades do futebol para fora das “quatro linhas” 

e das arquibancadas. E essa perspectiva é observada no trabalho da marca 

Goiás Esporte Clube, que profissionalizou seu departamento de marketing na 

década de 2010 e vem respondendo a essas novas tendências do marketing 

no meio do futebol. 

Dentro dessa perspectiva, este estudo visa descrever as ferramentas de 

marketing adotadas pelo Goiás Esporte Clube, quando se utiliza dos 

marketings promocional, social, digital e de fidelização como estratégias dentro 

do universo do marketing esportivo e do mercado do futebol para a valorização 

de sua marca.  

O objetivo geral é compreender o composto de elementos do marketing e 

comunicação social que otimizam e potencializam o trabalho da instituição 

Goiás Esporte Clube no processo de fortalecimento, valorização e divulgação 

da sua marca. 

Os objetivos específicos são: analisar o contexto atual e as características 

do mercado esportivo em que o Goiás se encontra; analisar o uso do marketing 

promocional, do digital, do social e de fidelização como estratégia para o 

fortalecimento e divulgação da marca; analisar o reconhecimento e aceitação 

do público para com o trabalho de marketing realizado pela instituição. 

O campo do marketing esportivo é ainda pouco estudado e fundamentado 

se olharmos para sua devida grandeza. A necessidade de trabalhos de 

pesquisa e estudos de caso nessa área, especialmente no Brasil, são fatores 

que motivam o desenvolvimento deste trabalho.  

O estudo de caso do Goiás Esporte Clube desenvolvido neste projeto visa 

a observação e a investigação das estratégias de marketing adotadas pelo 

clube, a fim de entender esse fenômeno recente de profissionalização da 

comunicação do clube e como isso afeta o seu consumidor. 
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A contribuição acadêmica do trabalho se dá pela ampliação dos 

conhecimentos no campo do marketing esportivo no cenário nacional, 

contribuindo para a produção científica e servindo de estímulo e incentivo para 

novos estudos na área. 

Além disso, o gosto, o interesse pessoal e a familiaridade do autor pelo 

objeto de estudo, pelos assuntos abordados e pela área temática no geral, são 

fatores que contribuíram para a escolha do tema e motivaram o 

desenvolvimento do projeto. 

Assim, aliando-se os fatores que possibilitaram a escolha do tema, a sua 

relevância e atualidade e a escassez e necessidade de trabalhos que tratam 

sobre a atuação das instituições esportivas no mercado, através do marketing 

esportivo, torna-se justificado o estudo proposto. 

Foi realizado um estudo de caso do Goiás Esporte Clube, para observar 

as respostas relacionadas ao uso de diversos tipos de marketing como o 

promocional, social, digital e de fidelização como estratégias do marketing 

esportivo, analisando-os buscando compreender os fenômenos e resultados da 

atuação mercadológica da marca Goiás EC utilizando-se desses tipos de 

marketing. 

Segundo Yin (2005, p.24), “o estudo de caso surge da necessidade de se 

compreender fenômenos sociais complexos, busca respostas sobre um 

conjunto contemporâneo de acontecimentos, sobre o qual o pesquisador tem 

pouco ou nenhum controle”. Ele destaca que o estudo de caso se constitui 

como uma das várias estratégias de pesquisa dentro das ciências sociais, mas 

que está interessado exclusivamente no ‘fenômeno’, com o propósito de 

apresentar uma reflexão analítica do contexto estudado. Segundo Sumers e 

Morgan (2008), a sensibilidade em relação ao contexto proporcionada pelo 

estudo de caso possibilita e encoraja pesquisadores a considerar questões que 

podem não ser averiguadas com outras abordagens de pesquisa.  Com o uso 

do método, o pesquisador tem a possibilidade de observar uma ampla 

variedade de evidências, provenientes de análise documental, pesquisas de 

campo, entrevistas e observação participativa, permitindo que ele construa 

seus próprios caminhos e ajuste seu projeto na busca dos objetivos propostos. 
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Sendo assim, a pesquisa baseada num estudo de caso não exigirá controle 

sobre os eventos comportamentais, mas focalizará os acontecimentos 

observados (YIN, 2005). 

E a estrutura do trabalho se dá da seguinte forma: após a introdução, o  

capítulo 1 irá tratar da evolução do Marketing, no geral, e do Marketing 

Esportivo, para situar e facilitar o entendimento sobre o campo onde foi feita a 

investigação para o trabalho. Também descreverá as ferramentas de 

marketing. O capítulo 2 irá apresentar o objeto de estudo, o Goiás Esporte 

Clube, sua história, seu patrimônio e pensa-lo de maneira mercadológica, para 

familiarizar o leitor ao estudo do caso. O capitulo 3 vai entrelaçar o objeto de 

estudo ao campo do marketing esportivo, abordando investigação dos 

marketings promocional, de fidelização, digital e social como estratégias do 

Goiás EC e apresentando quais os resultados dessa investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

1. O MARKETING ESPORTIVO  

Este capítulo irá introduzir o conceito de marketing esportivo, antes 

passando pela definição sobre o que é o marketing como um todo e sua 

evolução histórica, que permitirá que se compreenda também todo o contexto 

do marketing esportivo. 

1.1 O que é Marketing  

Antes de mergulhar no universo do marketing esportivo, é necessário que 

se faça uma breve situação e análise do marketing como um todo, 

especialmente da sua evolução do passado até os dias atuais.  

O termo marketing deriva da palavra em inglês ‘market’, que significa 

mercado. Segundo Casas (2007, p. 25), marketing é “a área do conhecimento 

que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, orientadas 

para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores”, mas salienta 

que essas atividades também visam “alcançar determinados objetivos da 

organização e consideram sempre o meio ambiente de atuação e o impacto 

que estas relações causam no bem-estar da sociedade”. Concordado com 

Casas, Richers (1994) define o marketing como um conjunto de atividades que 

tem por fim concretizar relações de troca. Essa troca ocorre entre os produtos e 

serviços da empresa com o poder aquisitivo do consumidor.  

Kotler e Armstrong (2008) vão um pouco mais além, pensam sobre o 

interesse social dos indivíduos, tanto em procura quanto em oferta, e traz a 

definição de que marketing é o processo por meio do qual pessoas e grupos de 

pessoas obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação, a oferta e 

a livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.  

Destaca-se o fato de que nem sempre o marketing foi dotado dessa 

complexidade e extenso leque de componentes. Conforme Woerner (1997), o 

marketing foi adotado no início do século XX, nos Estados Unidos, como uma 

expressão global para diferentes métodos que, quando combinados, 

pretendiam meramente melhorar a distribuição de mercadorias no país. Esse 

conceito se ampliou, deixou de abranger apenas a realidade norte-americana e 
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evoluiu de maneira avassaladora conforme o passar dos anos. Deixou de ser 

apenas meros métodos que visavam melhorar a distribuição de mercadorias 

para um conceito muito mais complexo, que vai muito além de distribuição, 

vendas e propaganda, combinando diversas atividades que atingem os 

interesses das empresas e instituições e também a satisfação do consumidor.  

As atividades e estratégias do marketing atualmente envolvem muito mais 

do que se é capaz de perceber, ultrapassando assim qualquer definição básica 

que se tente dar a ele. Além do mais, o próprio termo “marketing”, no Brasil já 

se tornara comum, apesar de que isso nem sempre foi assim. De acordo com 

Richers (2004), há uns trinta, quarenta anos praticamente ninguém conhecia a 

expressão. O que aconteceu no Brasil então que explicasse esta integração tão 

rápida da palavra marketing no vocabulário popular? O autor Richers (2004, 

p.37) elenca três fatores principais como explicação:  

O primeiro e principal é o revolucionário processo de 

substituição de importações que o país atravessou ao longo 

dos últimos três decênios e que o transformou numa nação 

das mais industrializadas do mundo. Ao longo deste 

processo, não só adotamos tecnologia inovadora, como 

também novos métodos e sistemas administrativos, entre 

eles o Marketing.  O segundo fator está ligado à difusão da 

inovação através de escolas superiores e de cursos 

especiais que formaram muitos milhares de indivíduos dos 

quais uma boa parte agiu e ainda age como missionários 

nas nossas empresas ao divulgarem e aplicarem conceitos 

mais modernos de Marketing. A terceira razão está 

associada ao sistema de comunicações, tanto da mídia, 

quanto também da ação das agências de publicidade que 

usam da palavra “Marketing” para um monte de coisas que 

ela é ou não é.  

Richers (2004) encerra o seu pensamento dizendo que a consequência 

de todo esses processos é que o marketing veio para ficar. Mas ainda sim é 

preciso que as instituições e atividades que se utilizam do marketing continuem 

a aprender desenvolver e explorar seu potencial para que ele seja utilizado 

com eficácia, pois, assim como existem inúmeras definições para a palavra, 

variadas também são as possibilidades de utilização do mesmo e essas 
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possibilidades, em conjunto, devem ser instrumento para aumentar a 

produtividade e rentabilidade das empresas.  

Fato é que podemos flertar com inúmeras definições sobre o que é 

marketing, mas talvez nunca se chegue a um consenso ou em uma descrição 

cem por cento certeira, visto que o marketing é muito dinâmico, tem a 

capacidade de se refazer, se reinventar, se inovar para se adaptar às novas 

tendências de mercado, ao avanço da tecnologia e às mudanças de 

comportamento da sociedade, de tal forma que cada indivíduo pode definir a 

atividade conforme seu próprio entendimento. 

Dentro dessa perspectiva, autores da área direcionam seus estudos e 

observação do desenvolvimento, aplicação e resultados do marketing para 

diversos campos, buscando a concepção de conceitos ou argumentos que 

possam melhor defini-lo. 

Kotler (1999) reitera que muitas pessoas, de maneira equivocada, 

embaralham o conceito de marketing e propaganda, supondo que um seja 

sinônimo do outro. Essa pressuposição precipitada é, até certo ponto, 

compreensível, afinal de contas a propaganda é parte do processo do 

marketing e é um dos elementos que mais atingem diretamente o grande 

público. Porém, o autor afirma que não se pode de maneira nenhuma resumir 

marketing a apenas isso, visto que há toda uma gama de conceitos, ações, 

estratégias, concepções que compõem o que verdadeiramente é o marketing e 

sua utilização pelas empresas pode ter diversos objetivos além da busca de um 

simples aumento nas vendas. Pode-se buscar, através das estratégias de 

marketing, associar um tipo de produto à marca da sua empresa. Pode se estar 

buscando reforçar a lembrança do cliente à sua marca ou serviço ou produto 

quando ele está realizando determinada atividade. Pode-se também utilizar-se 

de componentes do marketing para desenvolver um processo de fidelização de 

novos clientes para a empresa. Diversos são os objetivos desejados por uma 

empresa e diversas também são as ferramentas que o marketing oferece para 

se alcançar resultados para esses objetivos. 

Para resultados efetivos desses conceitos, ações, e estratégias é 

necessária uma gestão eficiente de marketing na empresa. Para essa gestão 
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de marketing, Kotler (1999, p. 46) destaca cinco etapas fundamentais, que são 

“Pesquisa de Mercado; Segmentação; Definição de público-alvo; 

Posicionamento; Elaboração e Implementação do Marketing Mix (4 P’s)” onde, 

apesar de serem interdependentes para serem realizadas, devem seguir uma 

sequência lógica de uso e os resultados e informações de uma terão influência 

na realização de outras.  

Dentro da proposta de Kotler (1999), se faz necessário destacar dentro da 

gestão de marketing, principalmente, a etapa do Posicionamento. Para o autor, 

o posicionamento de uma marca é o esforço de implantar na mente dos 

consumidores o benefício chave oferecido por determinada empresa e também 

estabelecer a diferenciação dela para com as suas concorrentes, levando em 

consideração também as necessidades do consumidor, que devem ir de 

encontro aos atributos vindos desse esforço.  

Para um processo de posicionamento bem-sucedido, Kotler (1999) afirma 

que antes deve ser feita uma Pesquisa de Mercado, a fim de identificar as 

oportunidades de negócios que a empresa pode explorar, identificar os desejos 

e necessidades dos consumidores que a empresa deseja satisfazer, bem como 

as tendências de mercado e de comportamento desses consumidores, para 

que a empresa possa se preparar e também explorar  da melhor maneira as 

oportunidades futuras. Para ele, é muito mais proveitoso para uma empresa 

focar suas atividades para nichos específicos e assim, ir adotando 

posicionamentos certeiros de acordo com o mercado-alvo escolhido.  

Como forma de se compreender melhor a importância do posicionamento 

de marca e demais compostos de uma gestão de marketing, é interessante que 

se faça um breve passeio pela evolução do Marketing até os dias atuais. 

1.2 Evolução do Marketing 

Hoje, mais do que nunca, o sucesso de uma empresa e uma marca está 

totalmente vinculado ao marketing. Mais e mais empresas de todos os 

segmentos e setores despertam a consciência de que ações e estratégias 

eficientes de marketing, por intermédio da utilização das ferramentas 

mercadológicas adequadas à realidade daquele mercado, são imprescindíveis 

para a sua participação ativa e interativa no contexto do mundo 
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contemporâneo.  

Diferentemente do que disse Woerner (1997), Kotler (2000) afirma que 

desde as civilizações antigas já existiam, mesmo que intuitivamente, pessoas 

com visão de marketing, considerando o fato de que muitos artesões 

conheciam bem seus clientes, suas características e necessidades, e 

desdobravam-se sempre no atendimento de suas encomendas.  

Porém, conforme a visão de Woerner (1997), a Revolução Industrial 

transformou a realidade do mercado global, potencializou a fabricação de 

produtos em larga escala e forçou as empresas a se adaptarem a uma nova 

realidade que exigia dominar um conhecimento do mercado, visto que surgia ali 

uma concorrência das empresas para ver quem oferecia estes mesmos 

produtos pelo menor preço. A ênfase errada dada aos processos de produção 

e o diferencial maior era a redução do preço do produto ofertado.  

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) denominam esse período de gestão e 

atuação do marketing como Marketing 1.0, onde o foco era o produto e 

prevalecia o interesse das indústrias. Kotler (2000) afirma que as empresas se 

importavam em oferecer um produto que todos quisessem comprar, mas ainda 

desconsideravam as reais necessidades dos consumidores e que esse 

comportamento poderia levar a empresa à uma espécie de miopia de 

marketing, por conta da inexistência de nenhum tipo de pesquisa de mercado 

que ao menos mostrasse a relação dos consumidores com seus produtos 

ofertados, o que pode gerar, à longo prazo, uma série de clientes insatisfeitos, 

que tem a percepção de ter comprado bens que não correspondem as suas 

reais necessidades.   

O período pós Segunda Guerra Mundial trouxe consigo severas crises, 

especialmente para os países do continente europeu, mas, apesar disso, a 

indústria norte-americana teve um enorme crescimento, e esse crescimento 

transformou a dinâmica do mercado global. Houve também um grande 

desenvolvimento tecnológico, causando sofisticação nos produtos e processos 

de produção. Com isso, a concorrência teve um aumento significativo e, na 

visão de Kotler (2000), o cliente passa a exigir cada vez mais qualidade, 

serviços superiores, despertando no universo das empresas a necessidade de 
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atrair mais clientes com estratégias além da variação nos preços de seus 

produtos e serviços, afinal, esse cliente ganhou uma liberdade de escolha 

devido à vasta gama de opções de consumo que agora lhe é oferecida. 

O desenvolvimento tecnológico e o avanço da globalização continuam a 

transformar as dinâmicas do mercado e nesse novo cenário, o cliente é quem 

passa a ditas as condições e comportamento que as empresas devem adotar, 

especialmente por serem cada vez mais dotados do poder da informação. Para 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), esse cenário é chamado de Marketing 2.0, 

onde o foco passa a ser o consumidor. Com o acesso à informação e a 

diversidade de produtos e serviços sendo ofertados, os consumidores tem a 

possibilidade de comparar a qualidade dos produtos, os preços, as marcas e, 

principalmente, selecionar esses produtos conforme as suas próprias 

necessidades.  

Diante desse cenário, Kotler (2000) afirma que o marketing passa a ser 

uma peça fundamental para a sobrevivência das empresas e a chave para 

atingir as metas está no atendimento eficaz das necessidades e desejos do 

consumidor. Para ele, é necessário que a empresa defina seu público alvo, 

promova a integração das diferentes áreas que compõe a organização e, na 

medida em que satisfaz as necessidades dos consumidores, obtém vantagem 

competitiva sobre os concorrentes. É preciso também que se ofereça um 

diferencial em seu produto e/ou serviço e também variações nesses produtos, 

que se adaptem a diferentes realidades e gostos das pessoas, para conquistar 

novos clientes e manter os já existentes fiéis à sua marca e, como 

consequência, maximizar os lucros da empresa, afinal, essa parte nunca fora 

deixada de lado. Porém, a mentalidade de que “o cliente tem sempre a razão” 

passa a nortear o pensamento das empresas e o marketing passa a encorpar 

novas características, buscando atender essas necessidades do consumidor e 

se encaixar na realidade das novas tecnologias que estavam avançando e às 

que estavam começando a emergir.  

Após os anos 90 e no início do século XXI, o foco no consumidor passa a 

ter como agregado a valorização do espirito humano, e o senso de 

sustentabilidade e principalmente de comunidade. A sociedade tem anseios, 
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desejos, e estes precisam de respostas e soluções. O consumidor está 

disposto a ir além do que somente consumir um produto. Ele quer viver uma 

experiência. As empresas estabelecem e expõem seus valores, sua visão e 

missão e se imbuem do desejo de contribuir para uma sociedade e um planeta 

melhores, que preze pelos valores humanos. Elas passam a oferecer 

produtos/serviços onde os consumidores encontrarão muito mais que um bem 

material, mas um valor que traga satisfação e realização. 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) classificam esse período como 

Marketing 3.0, um marketing centrado no ser humano, nos valores. A 

necessidade e o desejo dos novos consumidores é fazer com que a sociedade 

e o mundo em geral se transformem em um lugar ideal para se viver. Esse 

conceito deve guiar todas as ações, ferramentas e instrumentos da gestão de 

marketing. No Marketing 3.0, conforme opinião dos autores, o profissional de 

marketing precisa identificar as necessidades e desejos dos consumidores para 

ser capaz de orientar as suas mentes, corações e espíritos, e assimilar a 

missão, visão e valores da organização conforme esses anseios do seu público 

consumidor. O consumidor deixou de comprar para satisfazer suas 

necessidades básicas, ele agora adquire um produto levando em conta 

também o seu emocional. 

Os autores Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) ainda acrescentam que o 

marketing deve ser elevado como despertador da consciência empresarial e as 

empresas devem objetivar a satisfação total do cliente e se preocuparem em 

manter um vínculo permanente de confiança com o mesmo, pois assim, o 

cliente estará menos propenso a mudar quando aparece uma proposta 

interessante na concorrência.  

Casas (2006) avalia que fornecer ao cliente novas emoções e 

experiências com determinada marca é o que há de mais moderno em termos 

de estratégias de marketing e, neste cenário, as vendas são realizadas 

conforme a interatividade proporcionada aos clientes sejam elas sensoriais, 

emocionais, intelectuais ou de qualquer tipo. 

Sandhusen (2010, p.63) afirma que “nas modernas sociedades voltadas 

para o mercado, os produtores e os intermediários têm a incumbência de 
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atender aos desejos do cliente, e os clientes são livres para tomar as suas 

próprias decisões relativas à troca de valores nos diversos mercados.”. 

Neste contexto, o posicionamento de marca se faz fundamental. Kotler 

(2000, 67) afirma que “posicionamento é o ato de desenvolver um conjunto de 

diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa da oferta da 

concorrência”. O autor ainda observa que, as tentativas de posicionamento 

devem atender os conceitos de importância: onde se cria um benefício que 

será altamente valorizado por um grande numero de clientes; distinto e 

disponível: o que diferencia a empresa não pode ser copiado de outra ou 

desempenhado por outros; superior: deve se representar uma forma superior 

para o cliente obter o beneficio daquela marca em questão; comunicável: deve 

ser de fácil entendimento para o cliente; acessível: deve estar dentro dos 

limites de poder de compra do consumidor; rentável: deve visar também o lucro 

da empresa, determinando o preço do produto conforme esse desejo.  

Casas (2007) analisa que o importante para criar um posicionamento é 

achar um diferencial, uma característica distinta que seja de grande relevância 

para o consumidor e o caminho para uma diferenciação certeira é conseguir 

atender as necessidades desse consumidor através dos valores oferecidos 

pela marca e produto, abrindo caminho também para a fidelização desse 

consumidor.  

Adiante, com a evolução exponencial de novas tecnologias, o homem tem 

mudado seu modo de vida de forma veloz. O desenvolvimento tecnológico e as 

mudanças trazidas com ele no último século fazem com que a relação do 

indivíduo para com o mundo se dê de uma forma totalmente diferenciada. A 

invenção do automóvel, do rádio e da televisão foram marcos no século 

passado, mas a maior de todas elas, e que vem causando uma verdadeira 

revolução, é o desenvolvimento da informática e a criação da internet. Em um 

momento de rápido crescimento do acesso à internet e aos meios digitais pela 

população, as redes se mostram como uma grande fonte de acesso à 

informação e um meio eficaz e de baixo custo para se transmitir mensagens ao 

público. 

Em meio a isso, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) apresentam então 
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uma nova era mercadológica: o Marketing 4.0. Ele vem numa sequência 

natural do Marketing 3.0 e aborda as mudanças trazidas pela revolução digital 

ao marketing, como ele deve se adaptar à essa nova realidade e como as 

empresas devem aprender a fundir e conectar os métodos de marketing 

tradicional aos de marketing digital.  

Kotler e Keller (2006) esclarecem que nunca houve um momento da 

história onde os consumidores obtiveram tantas possibilidades de bens e 

serviços como se vê agora na contemporaneidade e que, com o estreitamento 

dos limites globais através da informática, surge a facilidade de se fazer 

contato com fornecedores e clientes de qualquer parte do globo, 

proporcionando mudanças nos formatos varejistas e atacadistas, pois, a partir 

dessa tecnologia da computação, foi possível administrar os estoques e 

diminuir os preços, transformando as dinâmicas de mercado global. O 

comportamento mercadológico e social está totalmente transformado do que já 

fora nos séculos passados:  

A evolução tecnológica é um fator determinante para as 

relações de mercado. Os consumidores podem ter suas 

necessidades atendidas de maneiras inovadoras, em razão 

de um novo recurso tecnológico que se apresenta. As 

empresas têm de entender que sua missão está 

diretamente ligada às necessidades genéricas que atendem 

e não ao produto que produzem. (LAS CASAS, 2001, p. 

128). 

 

A informação e a tecnologia influenciam muito na vida de um indivíduo. 

Como supracitado, o homem do século XXI é dependente da tecnologia 

moderna, pois é ela que o mantém bem informado e preparado para viver na 

era digital. E as empresas devem se adaptar a essa realidade, com 

responsabilidade, claro, para estar conectado com o seu consumidor. Devem 

saber se comunicar com o mercado e entender as necessidades dos 

consumidores de diversas maneiras. Estratégias diversificadas de marketing 

bem-sucedidas tornam-se ferramentas importantes na aproximação da 

empresa com o mercado-alvo. E em um mundo altamente tecnológico, as 
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pessoas anseiam por um envolvimento mais profundo. Produtos tornam-se 

mais personalizados e os serviços mais pessoais. (KOTLER, KARTAJAYA E 

SETIAWAN, 2017, p. 14). 

Hoje, as empresas que sabem utilizar de forma inteligente estratégias de 

marketing criativas e diversificadas conseguem se sobressair na atuação nos 

meios digitais, se destacam perante a concorrência, conquistam novos 

consumidores e vendem mais.  

Dentro dessa dinâmica e da Era Mercadológica atual, a do Marketing 4.0, 

é interessante que se faça uma segmentação do marketing para gerar 

oportunidades de negócio e para se obter mais efetividade nas ações para com 

determinado segmento de mercado e público-alvo. Um exemplo dessa 

segmentação do marketing é o marketing esportivo. 

1.3 O Marketing Esportivo 

O marketing esportivo é, basicamente, uma segmentação do marketing 

que tem como principal função gerar oportunidades de negócios no mundo dos 

esportes e usar o próprio esporte como uma ferramenta para as estratégias de 

marketing (GABRIEL, 2016). E mais: a definição de marketing esportivo não 

pode estar longe da definição do marketing tradicional, pois trata-se da criação 

e execução das estratégias de marketing no meio esportivo e em tudo o que 

ele engloba, sejam marcas, clubes, times, instituições, campeonatos, atletas, 

equipamentos ou personalidades. Pitts e Stotlar (2002) complementam dizendo 

que 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 interessados e 

realizar os objetivos de empresas.  

Segundo Melo Neto (1995), o marketing esportivo é um elemento decisivo 

na valorização e divulgação de uma marca ou produto vinculado ao esporte e 

um dos pontos positivos do marketing esportivo é “a capacidade de oferecer 

um impacto visual adequado e exposição correta, considerando o local da 

competição, os uniformes dos atletas, o posicionamento do equipamento, o 

local destinado ao público e os demais personagens coadjuvantes que 

participam do evento esportivo” (MELO NETO, 1995 p.154), uma vez que o 
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produto oferecido não é ofertado de forma tão explícita ao consumidor, sendo 

lembrado pelo público mesmo que não seja o foco principal do evento. Para o 

autor, o lado emocional dos espetáculos esportivos é associado às marcas e 

aos produtos pelo público, o que gera uma empatia e garante prestígio e 

credibilidade aos parceiros e patrocinadores. 

Soares (2007) afirma que a prática do marketing esportivo tem a função 

de conciliar as demandas do mercado com a paixão do esporte e essa prática 

tem como consequência benefícios a curto, médio e longo prazo e o poder de 

percepção do cliente consumidor aumentando, elevando também o 

reconhecimento e o reforço da marca do clube. Ele enumera alguns desses 

benefícios: aumento do reconhecimento público; exposição constante da marca 

na imprensa e em todas as mídias; rejuvenescimento da imagem da empresa; 

reforço da imagem corporativa; simpatia junto ao público e mídia; e 

envolvimento da empresa com a comunidade. 

Pozzi e Oliveira (1996) afirmam que o esporte tem a capacidade de gerar 

emoções intensas nos fãs e ressaltam que essas sensações proporcionadas 

têm uma potente capacidade de reforçar ou mudar as atitudes dos 

consumidores em relação às marcas relacionadas. Costa e Ferreira (2011) 

colocam que, geralmente, as ações e estratégias desenvolvidas sob o 

marketing esportivo atingem o espectador e consumidor em seu momento de 

lazer, facilitando a aceitação desse público e trazendo um retorno bastante 

positivo. Ressalta-se ainda o fato de o esporte estar presente na maioria dos 

veículos de comunicação, o que atinge uma gama extensa dos mais diversos 

públicos, gera retorno de mídia espontâneo, efetividade de branding, cria uma 

relação de marcas investidoras no ramo com o publico fidelizado, atrai vários 

investidores de empresas que não estão presentes no universo do esporte, 

entre outras vantagens.  

Ainda é válido destacar algumas associações que podem ser despertadas 

no vinculo de alguma marca e/ou produto com o esporte. Segundo Araújo 

(2002), o marketing esportivo estabelece uma identificação com um segmento 

específico do mercado, buscando aumentar o reconhecimento com o público e 

conferindo credibilidade ao produto pela associação com a emoção dos 
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eventos esportivos. O esporte traz consigo valores e referências como saúde, 

superação, aventura, vitória, adrenalina, emoção, conquistas, alegria, 

competitividade, felicidade. A marca vinculada muitas vezes é reconhecida por 

esses mesmo valores e referências, funcionando até como um 

reposicionamento de marca perante o público. Esses fatores e motivações são 

poderosos argumentos para as empresas redirecionarem as suas estratégias 

mercadológicas. O esporte, muito acima de um momento de lazer ou de um 

entretenimento, mexe com lembranças, memórias, fantasias, sonhos. Mexe 

com a emoção daqueles que estão envolvidos com ele. Para uma empresa, 

participar de um momento como esse significa permear o imaginário do 

torcedor, transformando-o em um cliente.  

Pensando agora mais especificamente no futebol, que será o território 

onde está inserido o objeto do estudo de caso deste trabalho, deve ser 

ressaltar que ele é o principal produto de entretenimento escolhido pelos 

brasileiros, sendo até referência do país no estrangeiro, onde se associa e se 

coloca o Brasil como o “país do futebol” (AFIF, 2000). Times, atletas como Pelé 

e Ronaldinho, a própria seleção brasileira, são elementos brasileiros ligados ao 

futebol bastante conhecidos e reverenciados mundo afora. E o marketing teve 

sua contribuição para criar essa referenciação fora do país, e teve contribuição 

mais significativa ainda para o fortalecimento do esporte e todas as entidades 

ligadas a ele aqui dentro do Brasil.  

É difícil especificar certeiramente quando começaram as práticas de 

marketing esportivo no Brasil. Afif (2000) diz que as primeiras vinculações de 

empresas com o esporte tenham ocorrido no período em que o marketing, no 

geral, se expandia no país, juntamente com a política expansionista de 

Juscelino Kubitschek. Mas Rocco Jr. (2012) discorda afirmando que a primeira 

vez que aconteceu a associação direta de um produto ao esporte no Brasil foi 

em 1930, num circuito de corrida automobilística, quando o Barão de Tefé teve 

estampado no carro que pilotava a marca de cervejas Caracu. Há ainda o caso 

da empresa Lacta e Leônidas da Silva, melhor jogador e artilheiro da copa de 

1938. No ano seguinte, a empresa lançava um novo produto e buscou atrelar a 

ele a popularidade do jogador. A Lacta pagou a Leônidas para usar o seu 

apelido para dar nome ao novo chocolate, o Diamante Negro.  
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Rocco Jr. (2012) ainda afirma que foi somente por volta dos anos 1970, 

80, por consequência de diversos fatores, com destaque especial para o 

exponente aumento da cobertura televisa de eventos esportivos, que o 

marketing esportivo deixou de significar apenas o uso de estratégias pontuais, 

que se utilizavam principalmente de atletas, para algo mais amplo, complexo e, 

de fato, estratégico para as marcas e empresas, e os patrocínios, que antes 

eram feitos basicamente por paixão pelo esporte, agora tinham suas intenções 

mercadológicas mais evidentes.  

Na década de 90 e no século XXI, o universo esportivo acompanhou a 

grande revolução e evolução das tecnologias e da gestão de marketing, tanto 

por parte das empresas e clubes em especial, quanto por parte dos 

torcedores/consumidores. A função histórica e social do futebol no país 

aumenta a necessidade da entrega de produtos com profissionalismo e 

qualidade para esses torcedores/consumidores. 

De acordo com o pensamento de Gabriel (2016), de que o marketing 

esportivo está intimamente assemelhado ao marketing tradicional, é natural 

que as evoluções vistas na gestão de marketing tradicional também sejam 

vistas na do esportivo, logo, o marketing esportivo sente os efeitos das Eras 

Mercadológicas descritas por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), os 

Marketings 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Melo Neto e Carvalho (2006, p. 57) acrescentam 

que:  

O esporte ganhou novos enfoques e significados no mundo 

atual. De prática educativa, evolui para ação social, 

estratégias de inclusão social, ação promocional e 

segmento importante da indústria do entretenimento. Hoje o 

esporte vende e vende muito, principalmente se houver uma 

forte ação de marketing esportivo, com ênfase em 

promoção, comunicação, merchandising, patrocínio, 

propaganda e venda direta. 

 

Neste sentido, assim como as regras do jogo do marketing evoluem conforme 

as “Eras Mercadológicas”, Mullin, Hardy e Sutton (2004) afirmam que as 

necessidades dos consumidores de esporte também evoluem, se tornam mais 
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complexas, e a competição pelo dinheiro do espectador aumenta, fazendo 

crescer a demanda por uma gestão de marketing profissional. Os clubes têm 

de encontrar novas e melhores maneiras de atrair e manter os 

torcedores/consumidores.  

Para Melo Neto (1995), existe um modelo que ilustra a natureza e a estrutura 

do marketing esportivo. É o “tripé do marketing esportivo”, formado por três 

fatores: a Imagem, o Esporte como mídia e a Comunicação Alternativa.  

A “Imagem” faz referência à imagem do atleta, do clube ou do próprio futebol 

como um todo, associada a uma marca, uma empresa, um produto ou um 

patrocinador. Essa associação, segundo Melo Neto (1995), é um fato primordial 

para a gestão de marketing e estratégias de valorização e divulgação. 

Sobre o fator “Esporte como mídia”, Melo Neto (1995) destaca o fato de o 

esporte ter espaço em vários  meios de comunicação, como jornais, revistas, 

rádio, televisão e internet, sendo especialmente no Brasil, um assunto 

obrigatório, por haver grande demanda por parte do público. E esse público é 

bastante variado, fazendo com que a empresa que investe e tem seu nome 

associado ao esporte tenha a sua marca exposta para os mais diferentes tipos 

de público, uma vantagem sobre anúncios e exposição em outros tipos de 

mídias que na maioria das vezes tem o público bastante determinado e 

limitado. Melo Neto (1995) ainda aponta que os custos para investimento no 

esporte são baixos se comparados aos gastos e retorno de propaganda em 

mídia tradicional e a exposição da marca, no ambiente esportivo, é muito maior 

e tem suas demais vantagens, como o fato de ter uma grande exposição no dia 

da realização de um evento e ter ainda exposição dias após o término desse 

evento, devido à cobertura jornalística do mesmo. Se o evento é histórico e/ou 

tem um fato histórico, esse custo x beneficio torna-se ainda mais rentável e 

efetivo, pois a marca e o seu vinculo com algum dos componentes do evento 

ficam praticamente eternizados. 

Por fim, tem-se o conceito de “Comunicação Alternativa”, onde Melo Neto 

(1995, p.27), considerando o esporte como mídia, afirma existir “um grande 

número de opções para a comunicação, permitindo atingir o publico 

consumidor de diversas maneiras, visto que a marca pode ser exibida nos 
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uniformes e bonés dos atletas, na publicidade estática existente nos locais de 

competições e através de merchandising, específicos para cada esporte”. 

Mas muito além do marketing no esporte, é preciso mais que tudo se pensar no 

marketing do esporte, da marca da instituição, do clube. Segundo Mullin, Hardy 

e Sutton (2004) existem esses dois tipos de marketing esportivo: o marketing 

do esporte, que se trata das ações utilizadas pelos clubes e atletas para 

valorização própria, e o marketing no esporte, que se trata de marcas não 

vinculadas ao esporte que se utilizam dele para a sua promoção, como 

parceiros e patrocinadores. 

Neste projeto, será enfatizado apenas o marketing do esporte. É preciso 

pensar na elaboração de estratégias para a atuação mercadológica, para a 

maximização de receitas, para a valorização de sua marca e a conquista e 

fidelização de novos consumidores. Isso tudo caminhando na linha de que o 

futebol é, em sua essência, entretenimento, paixão e emoção. Logo, um dos 

grandes desafios das instituições “futebolísticas” é lidar com os sentimentos 

fervorosos de seu público consumidor, mesmo enquanto navega num mar de 

conquistas, mas também, inevitavelmente, fracassos que naturalmente fazem 

parte do esporte. Um dos outros desafios é também lidar com esses 

consumidores carregados de emoção nos novos territórios da era digital, onde 

o contato do público com a marca é mais direto e o envolvimento entre eles é 

mais aprofundado e, de certa forma, mais forte. Para entender um pouco mais 

desse campo do marketing pelo esporte, é preciso entender um pouco do 

mundo do futebol e do “mercado da bola”. 

1.4 O mundo do futebol e a Indústria Esportiva 

Atualmente o futebol é um dos esportes mais praticados no mundo. A 

FIFA (Fédération Internationale de Football Association), é a entidade 

responsável pelo futebol em todo mundo, e tem como missão contribuir na 

direção da construção de um futuro melhor para o mundo, utilizando, para 

tanto, a força e a popularidade do futebol1. Em outras palavras, o futebol é 

parte integrante e integradora da sociedade globalizada, transformando 

                                                           
1
 FIFA. Who We Are: missions. Disponível em: <http://pt.fifa.com/ 

aboutfifa/organisation/mission.html>. Acessado em 29 de Setembro de 2018. 
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diferentes nações em mercados consumidores de produtos e serviços 

associados ao esporte de maneira horizontalizada. A FIFA organiza os 

principais campeonatos internacionais de clubes como a Copa Libertadores da 

América e a Liga dos Campeões da Europa, e competições entre seleções, 

como a Copa do Mundo, seu principal produto e, se não o principal, um dos 

principais eventos esportivos do mundo.  

No Brasil, a entidade responsável pela gerência e desenvolvimento do 

futebol é a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que organiza as 

principais competições de futebol do país: o Campeonato Brasileiro e a Copa 

do Brasil. A Seleção Brasileira de futebol é um dos times mais respeitados do 

mundo do futebol, possui oito títulos de Copa América e cinco títulos de Copa 

do Mundo, sendo o maior campeão de ambas as competições.  

O futebol tem um apelo universal. Não importa a idade, a nacionalidade, a 

raça, a crença, o gênero. Pessoas dos mais diversos tipos podem acompanhar 

um mesmo evento esportivo, ou ainda se unir para torcer por um atleta, uma 

equipe. E esse apelo universal e as atividades comerciais que giram em torno 

deste esporte geram cifras astronômicas, fato que o levou a ser tratado como 

um grande negócio, parte da indústria esportiva.  

Pitts, Fielding e Miller (1994, p. 18) definem a indústria esportiva, o 

“mercado da bola”, como “todos os produtos relacionados ao esporte – bens, 

serviços, lugares, pessoas e ideias – oferecidos ao consumidor”. É aí onde o 

marketing esportivo atua.  

O mercado da bola está cada vez mais adaptando e incorporando os 

conceitos mercadológicos e transformando em estratégias adequadas a 

realidade do futebol. Para o futebol, o marketing se torna presente e necessário 

em diversos momentos e para diversas empresas que fazem parte desse 

mercado. De uma maneira bem simples, pode se pensar que o futebol é 

composto de clubes e de torcedores. Os clubes, como uma empresa, devem 

usar do marketing para promover os seus jogos, conquistar novos torcedores, 

comercializar os seus espaços de exposição de marca, vender os seus 

produtos oficiais. O torcedor é uma espécie de extensão da partida de futebol e 

os discursos dos diretores, técnicos e jogadores exaltando a importância de 
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sua presença durante uma partida, incentivando, torcendo, apoiando e até 

mesmo cobrando, ilustram isso (ZENONE, 2014). O torcedor, como diz uma 

famosa frase, é o 12° jogador. 

Mas é evidente que o futebol não é composto apenas por clubes e 

torcedores e as atividades de marketing não são restritas a promover jogos, 

conquistar torcedores, comercializar espaços publicitários, vender produtos 

oficiais. Segundo Mullin, Hardy e Sutton (2004), os clubes desenvolvem várias 

outras estratégias de marketing, como programas de fidelização, o famoso 

programa sócio-torcedor, a venda de produtos licenciados de diversos 

segmentos, a elaboração e criação de conteúdo para redes sociais, conteúdos 

audiovisuais, entre várias outras. Muitas empresas, como as fornecedoras de 

materiais esportivos, utilizam o esporte para o desenvolvimento e 

comercialização de produtos e serviços ligados especificamente a esse nicho. 

Há ainda empresas que usam o esporte como um meio de comunicação com o 

seu público e como agregador de valores e atributos à sua marca. Não se pode 

deixar de citar também os próprios veículos de comunicação que fazem a 

cobertura dos eventos esportivos, eles conseguem ali sua audiência e 

consequentemente conseguem vender inserções e espaços publicitários em 

suas transmissões e publicações relacionadas ao esporte.  

Conforme Melo Neto e Carvalho (2006, p. 226), “a indústria do esporte 

movimenta elevadas somas de dinheiro em todo o mundo” e é, sem dúvida 

nenhuma, um dos negócios mais lucrativos do planeta e cada vez mais 

desperta o interesse de empresas dos mais diversos segmentos, que querem  

apostar no esporte como um caminho para promover suas marcas. Também 

fomenta a necessidade de se criarem novas ferramentas para mexer e 

conquistar o consumidor, que também aqui quer ter suas satisfações e 

necessidades atendidas, adaptar estratégias para o marketing esportivo que 

dialoguem bem com esse universo. Pitts e Stotlar (2002) afirmam que algumas 

indústrias compreendem apenas um produto, mas a indústria do esporte inclui 

vários produtos que atendem a vários consumidores, é muito abrangente e 

muito diversificada.  

Alguns produtos que Pitts e Stotlar (2002, p. 5) afirmam ser componentes 



31 
 

da indústria do esporte: “esportes oferecidos como produto de participação, 

como a participação numa liga de basquete recreativo para mulheres, etc.; 

esportes oferecidos como produto para espectadores em forma de 

entretenimento, tais como um jogo de beisebol, uma luta vale-tudo, etc.; 

equipamentos e acessórios necessários ou desejados na prática de atividades 

esportivas e de fitness, como uniformes, chuteiras, tênis, patins, joelheiras, 

capacetes e demais acessórios para proteção individual, etc.; brindes 

promocionais usados para promover esportes, eventos esportivos ou atividades 

de fitness, como bonés e camisetas com símbolos de clubes, camisetas ou 

toalha, almofadas para arquibancadas com logomarca, etc.; instalações 

necessárias ou desejadas para se praticar um esporte, como um novo estádio, 

ou reforma de quadras de tênis, ginásios, etc.; serviços, como encordoamento 

de raquetes de tênis, lavanderia, ou limpeza de tacos de golfe, etc.; atividades 

recreativas, como ciclismo radical, montanhismo, camping, equitação, remo, 

vela, alpinismo, etc.; administração e organização para uma grande maratona, 

etc.”.  

Morgan e Summers (2008, p. 179) salientam que o esporte está presente 

em todo o planeta, envolve pessoas de todas as idades, sexos e classes 

sociais e é relacionado ao lazer e à motivação, possui um “poder de atração” 

capaz de destacar um grande potencial mercadológico, pois, de uma forma ou 

de outra, a maioria das pessoas demonstra algum tipo de interesse por ele, e 

este produz uma identificação pessoal com o esporte, o que o torna um produto 

atrativo para os investidores.  

E, inserido nesse universo e na indústria do esporte, está o Goiás Esporte 

Clube, objeto de estudo deste trabalho. Assim como qualquer elemento 

inserido nesse mercado, o Goiás EC também necessita de uma administração 

e uma gestão eficiente de marketing, que explore os produtos e serviços mais 

efetivos a serem oferecidos ao consumidor e que compreenda as mais atuais 

necessidades do cliente e do mercado esportivo.  
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2. O GOIÁS ESPORTE CLUBE 

Este capítulo irá apresentar o objeto de estudo deste trabalho, o Goiás 

Esporte Clube, com a proposta de, através da apresentação da história do 

clube, dos seus patrimônios e da sua atual situação, identificar elementos que 

compõe o valor da marca e elementos que influem na sua atuação 

mercadológica.  

2.1 A história do Goiás EC 

No dia 6 de Abril de 1943, na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil, nascia o 

Goiás Esporte Clube, sob a organização dos irmãos Carlos e Lino Barsi e um 

grupo de amigos seus. Surgia ali, a maior entidade esportiva do Centro-Oeste 

brasileiro.  

O Goiás Esporte Clube é uma agremiação desportiva, localizado na 

mesma cidade de sua fundação, Goiânia, no estado de Goiás. Tem como 

principal propósito desenvolver a prática do futebol profissional e não 

profissional. Tem também como meta guindar e estimular, profissionalmente e 

não profissionalmente, outras modalidades como basquete, vôlei, futsal, 

natação, taekwondo, e-sports, entre outras, e possibilitar aos seus associados 

e demais relacionados, com o intento da integração comunitária e 

desenvolvimento de demais valores advindos do esporte, atividades ligadas à 

prática esportiva em geral. A missão da entidade nos ajuda a entender melhor 

esse propósito:  

Desenvolver a prática do futebol e das demais modalidades de esportes, 

em caráter profissional e não profissional; II. Fornecer, como entidade 

formadora de atletas, treinamentos das categorias de base, garantindo lhes, 

através de contratação de profissionais habilitados, assistência médica, 

psicológica e odontológica, assim como educação, alimentação, higiene, 

segurança, salubridade, transporte e possibilitando-lhes convivência familiar; 

III. Implantar e intensificar os esportes olímpicos e paraolímpicos, com vistas a 

conquistas nacionais e internacionais; IV. Proporcionar aos associados a 

prática de esportes em geral e atividades conexas, principalmente com vistas à 

integração com pessoas e comunidades de Goiânia, do Estado de Goiás e do 
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País, bem como de outras nações; V. Investir no desenvolvimento do futebol 

feminino; VI. Promover, concomitantemente à formação de atletas, atividades 

educacionais, recreativas, culturais, cívicas, assistenciais, beneficentes e 

outras assemelhadas, priorizando beneficiar crianças e jovens carentes na 

melhoria da qualidade de vida, na saúde e na inclusão social; VII. Atuar em 

beneficio da preservação do meio ambiente e da sua sustentabilidade, 

realizando medidas específicas a respeito, aliadas a um trabalho constante e 

doutrinário de conscientização das pessoas e comunidade envolvidas nas 

áreas de sua atuação. 

Quando foi fundado, o clube não tinha absolutamente nada de recursos 

financeiros, nem sequer condições mínimas que um time necessita para 

praticar futebol, como bolas e uniformes.  Sillva (2008, p.40) ilustra esse difícil 

início de trajetória como “um começo que exigiu bastante esforço daqueles 

homens decididos. O jeito era se entregar de corpo e alma na batalha de 

edificação do maior clube de futebol do Centro-Oeste brasileiro”. A narrativa 

feita por Sillva (2008), indicando o requisito da entrega ‘de corpo e alma’, já nos 

primórdios da existência do Goiás EC, denotam o envolvimento do emocional, 

da paixão, elementos inerentes no universo do futebol e presentes desde 

sempre na realidade do Goiás EC.  

Nas duas primeiras décadas de sua existência, o Goiás EC era 

inexpressivo no cenário esportivo estadual, chegando a receber o apelido de 

“Clube dos 33”, uma chacota dos demais times usada para se referir ao 

tamanho da torcida do Goiás à época. A arrecadação financeira era baixa e os 

resultados no âmbito esportivo eram insignificantes.  

Na época, o time realizava seus treinos em um campo de 

terra anexo ao estádio da Avenida Paranaíba, e mandava 

seus jogos no campo de grama do antigo estádio Olímpico. 

Em 1960, porém, a diretoria negociou a compra de uma 

área numa região da cidade então conhecida como 

Fazenda Macambira. Essa área é hoje a sede da Serrinha, 

onde está erguido o Estádio Hailé Pinheiro, entre outras 

benfeitorias. A região é na atualidade um dos pontos mais 

nobres e valorizados de Goiânia. E a década de 1960, que 

começou promissora, seria, de fato, o inicio da mudança no 
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status do clube. (GOIÁS, 2018, s. p.) 

  

A mudança de status veio com o primeiro título, o Campeonato Goiano de 

1966. A partir daí, o Goiás começou a competir em situação de igualdade com 

os grandes clubes do estado na época: o Goiânia e o Atlético Goianiense. Em 

1967, participou da Taça Brasil, campeonato nacional que foi um dos 

antecedentes do Campeonato Brasileiro. Em 1973, já com três títulos 

estaduais, passou a disputar o Campeonato Brasileiro e, assim, foi se 

consolidando no cenário esportivo nacional e se firmando como a principal 

equipe do estado, com resultados expressivos e participações de destaque em 

competições estaduais, regionais e nacionais. Em 1990, foi destaque nacional 

com uma boa participação no Campeonato Brasileiro, e sendo vice campeão 

da Copa do Brasil, as duas principais competições do futebol brasileiro. Em 

2005, terminou o Campeonato Brasileiro na terceira posição, o que o 

credenciou a participar em 2006 da Copa Libertadores da América, maior 

competição esportiva de clubes das Américas. Entre outras diversas 

campanhas em competições internacionais, destaca-se o vice-campeonato da 

Copa Sul-Americana de 2011.  

O Goiás EC tem ainda, em seu currículo de futebol, vinte e oito títulos do 

Campeonato Goiano, três títulos da Copa Centro-Oeste e dois títulos do 

Campeonato Brasileiro Série B, entre outros vários títulos regionais, nacionais 

e até internacionais, nas diversas outras modalidades representadas pelo 

clube, o que o credencia ao posto de maior entidade desportiva da região 

Centro-Oeste do Brasil.  

As campanhas e desempenhos esportivos, segundo Zenone (2014), são 

peças fundamentais para o processo de valorização da marca de um clube, 

afinal, o sucesso e a marca em evidência, atraem novos 

torcedores/consumidores, patrocinadores e empresas que querem atrelar seu 

nome à uma marca de grande visibilidade e que tenha a possibilidade de 

atribuir à sua própria marca valores de sucesso, vitória, conquista e esse 

processo cria um ciclo: novos torcedores trazem consigo renda de bilheteria, 

consumo de produtos oficiais do clube, associação ao clube, fidelização com os 
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‘programas de sócio torcedor’, etc; novos patrocinadores trazem renda com seu 

patrocínio e publicidade; a valorização da marca aumenta o valor a ser pago 

pelas transmissões dos jogos do clube, aumentando assim a renda advinda 

das cotas de TV; e as rendas obtidas são, em sua maioria, revertidas ao 

próprio clube e investidas em: estrutura cedida aos atletas, para elevar o seu 

desempenho em campo ao máximo; nas categorias de base, que formarão e 

fornecerão atletas à equipe principal e também renda com a possível venda 

desses atletas; elementos destinados ao torcedor/consumidor, como 

promoções, planos de sócio-torcedor, infraestrutura do estádio, etc.  

Para que se melhor entenda o processo de valorização da marca e esse 

ciclo de mercado exposto por Zenone (2014), deve-se olhar para alguns dados 

da marca e da instituição Goiás Esporte Clube. Em termos de torcida, uma 

recente pesquisa divulgada pela Revista Lance! (2014), em parceria com a 

Pluri Consultoria, Ibope e Paraná Pesquisas, o Goiás EC, com mais de 850 mil 

torcedores, possui a 21ª maior torcida do Brasil, a maior torcida do estado de 

Goiás e do Centro-Oeste, conforme se vê na tabela 1:  

Tabela 1 – Maiores torcidas de clubes brasileiros 

 
 

Ranking 

 
 

Clube 

 
Estimativa de 

torcedores  
(em milhões) 

 
Estimativa de 

torcedores  
(em % da 

população) 

1 Flamengo 32,5 16,2 

2 Corinthians 27,3 13,6 

3 São Paulo 13,6 6,8 

4 Palmeiras 10,6 5,3 

5 Vasco 7,2 3,6 

6 Atlético-MG 7,0 3,5 

7 Cruzeiro 6,2 3,1 

8 Grêmio-RS 6,0 3,0 

9 Internacional 5,6 2,8 

10 Santos 4,8 2,4 

11 Fluminense 3,6 1,8 

12 Bahia 3,4 1,7 

13 Botafogo 3,4 1,7 



36 
 

14 Vitória 2,6 1,3 

15 Atlético-PR 2,4 1,2 

16 Sport-PE 2,4 1,2 

17 Santa Cruz 2,0 1,0 

18 Ceará 1,6 0,8 

19 Náutico 1,2 0,6 

20 Fortaleza 1,0 0,5 

21 Goiás 0,8 0,4 

Fonte: Pluri Stochos Pesquisas e Licenciamento Esportivo (2014) 

A média de público pagante nos jogos do Goiás, em 2018, é de 7.111 

torcedores. Público pagante é aquele que paga por um ingresso para assistir o 

jogo de futebol no estádio, portanto, fora dessa média estão os sócios 

torcedores e demais indivíduos que ganham gratuidades, como idosos e 

crianças de até 12 anos de idade. A arrecadação com a bilheteria foi de um 

total de R$ 3.163.620, de acordo com os dados coletados até 28 de Outubro de 

2018, do site globoesporte.com.  

Ainda de acordo com a Pluri Consultoria (2018), a torcida esmeraldina, 

como é conhecida a torcida do Goiás, possui o 20º maior potencial de consumo 

entre todos os clubes do país, com potencial de cerca de R$ 12,1 milhões de 

consumo por mês, enquanto o torcedor individual do Goiás possui o 12º maior 

índice de propensão ao consumo do país.  

Segundo a Pop List (2018), pesquisa realizada anualmente pelo Instituo 

Verus em parceria com o Jornal O Popular, que apresenta dados sobre o share 

of mind do público consumidor goiano, o Goiás Esporte Clube é, pelo 27º ano 

consecutivo, o time de futebol goiano mais lembrado pelos consumidores 

locais2, sendo lembrado por 57,5% dos consumidores, ficando à frente dos 

rivais Vila Nova, que obteve um percentual de 26,3, e Atlético Goianiense, com 

13,7%.  

Um estudo realizado em 2017 pela BDO Brasil, empresa do ramo de 

contabilidade, apresentou as forças e a evolução do valor das marcas dos 40 

maiores clubes de futebol do Brasil nos últimos anos, onde o Goiás EC ocupou 

o 18° lugar nesse ranking:  

                                                           
2
 O POPULAR. Pop List – as marcas mais lembradas pelos goianos. Disponível em: 

<https://poplist.opopular.com.br/time-de-futebol-goiano> Acesso em 23/10/2018 
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Gráfico 1 – Evolução da marca Goiás Esporte Clube 2017 

 

 
Fonte: Análise BDO Brasil (2017) 

Gráfico 2 – Força da marca Goiás Esporte Clube 

 

Fonte: Análise BDO Brasil (2017) 

 

Os fatores levados em consideração para a análise, de acordo com a 

BDO Brasil, foram: a profunda evolução dos valores recebidos com os direitos 

de transmissão nos últimos anos; a continuidade da ampliação das receitas de 

cada entidade com marketing, estádio, sócios e mídia; a constante evolução 

dos programas de sócio torcedor dos clubes; aumento dos valores recebidos 
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dos patrocinadores e ampliação do interesse de empresas em se associar aos 

clubes; maior participação do torcedor nos negócios gerados pelas entidades; 

novas arenas com potencial de exploração; mídias sociais e o relacionamento 

direto com seu consumidor. 

Salienta-se que, além da força da torcida, o valor da marca considera 

outras variáveis como as receitas derivadas da sua marca, hábitos do torcedor 

e características do mercado local, fazendo com que o crescimento ou queda 

do valor da marca não sejam atribuídos a um aspecto isolado. 

Nota-se que, do ano de 2016 para o ano de 2017, o valor de marca do 

Goiás EC caiu de R$ 75,6 milhões para R$55,8 milhões. Conforme Zenone 

(2014) e conforme os fatores apresentados pelo estudo da BDO Brasil (2017), 

pode se atribuir essa queda do valor de marca do Goiás ao desempenho não 

tão satisfatório do time no Campeonato Brasileiro, principal competição do 

calendário do futebol nacional. O clube atualmente está na segunda divisão do 

campeonato, destoando das outras 39 participações na elite do Campeonato 

Brasileiro, a Série A. Esta queda no valor de marca também vai de contramão à 

evolução dos outros clubes, afinal, somando os 40 clubes analisados no 

estudo, atinge-se o valor recorde de mais de R$10 bilhões em valor de marca 

dos maiores clubes brasileiros.  

De acordo com Aragaki (2017, p.102), um dos autores do estudo da BDO 

Brasil, é preciso que os clubes “percebam que o processo de branding e 

posicionamento podem gerar um rentável ciclo para os próprios negócios do 

clube ao longo dos anos”. Falar a linguagem dos seus patrocinadores e se 

relacionar com qualidade com seus mais variados públicos têm sido cada vez 

mais debatido na gestão dos clubes. “Essa interação com o torcedor provoca 

um maior engajamento e, consequentemente, uma maximização das receitas e 

da percepção por parte dos torcedores que, além de fazerem parte do clube, 

são tratados como sempre mereceram, consumidores” (ARAGAKI, 2017, p. 

103). O reflexo do processo de branding e a qualidade na relação com seus 

geradores de renda, refletem diretamente na receita do clube. 

O estudo da BDO Brasil (2017) também traz uma análise da evolução das 

receitas dos 40 maiores clubes de futebol do Brasil nos últimos, assim como a 
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distribuição das fontes dessa receita. O Goiás caiu uma posição neste ranking 

de receitas do futebol brasileiro, passando do 17° lugar para o 18° lugar. 

Porém, em 2016 apresentou crescimento de 20% em sua receita total em 

relação a 2015, valor que representa R$ 15,0 milhões. Quando 

desconsideradas as receitas com atletas, houve um crescimento de 16%. 

Gráfico 3 – Evolução da receita do Goiás EC 

 

Fonte: Análise BDO Brasil (2017) 

Gráfico 4 – Distribuição das fontes de receita do Goiás EC 2017 

 

 

Fonte: Análise BDO Brasil (2017) 

Os números mostram a evolução nas receitas do clube, tanto na receita 

que ignora os valores recebidos em transferências de atletas, quanto na receita 

total, onde esses valores são contabilizados. Nos últimos cinco anos a receita 
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total do clube apresentou evolução de 70% e as receitas sem atletas 

cresceram 37% nesse mesmo período. Porém, ao analisar a distribuição das 

fontes dessa receita, nota-se que o percentual correspondente aos valores 

recebidos por direitos de transmissão, as cotas de TV, cresceu 

consideravelmente, passando a ser até uma fonte de renda maior que todas as 

outras fontes somadas. Em 2016 o clube teve um crescimento das receitas 

com contratos televisivos de 53%, representando cerca de R$ 18,8 milhões.  

2.2 O patrimônio do Goiás EC 

Quando se fala em patrimônio de um clube de futebol, logo pensa-se em 

sua sede social e administrativa, em seu estádio, seu centro de treinamento 

com campos, academia, centro médico, etc., e toda a estrutura básica que um 

time necessita. Pensa-se em seus jogadores e demais funcionários, como 

médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, roupeiros, diretores, comissão técnica, 

etc. Pode-se incluir também como patrimônio do clube as lojas que vendem os 

uniformes e outros produtos e serviços associados à marca do clube, os 

espaços nos uniformes que possibilitam a inclusão de patrocinadores e muitos 

outros elementos que são passiveis de comercialização e tem valor para o 

mercado. Mas, de acordo com Zenone (2014), deve-se notar também a 

existência de elementos intangíveis que também compõe o patrimônio do 

clube, como os títulos por ele conquistados, os grandes jogos e campanhas do 

passado, a paixão fervorosa de seus torcedores, ídolos que marcaram época e 

diversos outros atributos. Todos esses compostos fazem parte da história do 

clube e embasam e possibilitam o posicionamento e a formação de valor do 

clube do ponto de vista mercadológico e também dos pontos de vista social e 

econômico.  

Para o marketing, segundo o próprio Zenone (2014), a partir do conjunto 

desses elementos, é possível segmentar o mercado, posicionar uma marca, 

conquistar diferenciais e desenvolver estratégias de negócios tanto para o 

clube, como para as empresas-parceiras em diversos projetos, como loja do 

clube, construção de arenas esportivas, ações de patrocínio entre outros. 

Neste sentido, será feita uma observação do patrimônio do Goiás Esporte 

Clube, tanto o patrimônio tangível, quanto o patrimônio intangível. Para isso, 
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procurará se entender como um clube começa.  

Antes da construção da sua sede administrativa/social, um grupo de 

pessoas, geralmente apaixonado pelo futebol, decide formar um time. Esse 

grupo é determinante para formar os primeiros atributos da marca do clube. 

Alguns times tiveram inicio por um grupo de operários, outros por estudantes, 

por uma família ou grupo de imigrantes de tal país, por determinada classe 

econômica, de moradores de um bairro ou de uma cidade, entre outros. O 

Goiás Esporte Clube, por sua vez, como já fora brevemente citado neste 

estudo, foi criado pelos irmãos Lino e Carlos Barsi e um grupo de amigos seus 

com uma paixão em comum: o futebol. Na calçada da Rua 23, no Centro de 

Goiânia, sob um poste de iluminação pública, nascia um novo clube. O fato 

sobre o local de fundação do Goiás EC carrega um significado, que apesar de 

ser, até certo ponto, simplório, é bastante simbólico e folclórico:  

O que aconteceu foi que os criadores do clube se reuniram 

na casa dos irmãos Lino e Carlos Barsi para discutir o 

projeto. Como se tratava de um grupo de entusiastas, é fácil 

imaginar o volume elevado das vozes durante o debate. E 

foi exatamente o barulho da conversa que fez com que a 

matriarca da família Barsi determinasse que a reunião 

prosseguisse do lado de fora da casa. Por isso, o Goiás 

nasceu sob a luz de um poste de rua. Provavelmente, por 

isso também, que ele seja um clube absolutamente 

“iluminado” (GOIÁS, 2018, s. p.) 

 

O fato de estarem, literalmente, sob uma luminária no ato de sua criação, 

acabou trazendo ao clube, folcloricamente, o atributo de ser um clube 

“iluminado”, que no imaginário do futebol denota aquilo que tem êxito, que vai 

além da sua capacidade, que alcança vitórias e outras conquistas, e o sucesso 

no desempenho esportivo do Goiás EC contribuem para justificar esse atributo. 

Esse tipo de atributo colabora para construir perante o público a história e a 

imagem do clube e a associar valores à marca do clube.  

A partir daí se constrói o escudo, que, conforme Pupo (2010), se trata do 

elemento que exerce um papel fundamental na identificação de clubes e 



42 
 

seleções e que é constituído por cores, formas e objetos que revelam a origem 

das agremiações, suas principais conquistas e a tradição e a história do futebol 

na cultura local. É, segundo o autor, o logo do clube, o que representa gráfica 

ou visualmente a marca do determinado clube e é o elemento de mais fácil 

associação do público àquela marca. Na figura 1, tem-se a evolução do escudo 

do Goiás Esporte Clube, desde a década de 1940 até o estado atual, também 

representado na figura 2. 

Figura 1 – Evolução dos Escudos do Goiás Esporte Clube 

Fonte: FutsSports (2016) 

Figura 2 – Atual Escudo do Goiás Esporte Clube 

 

                                          

Fonte: Site Ofical do Clube (2018) 

Segundo Zenone (2014), após o escudo, pensa e cria-se então o 
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uniforme, onde, assim como no escudo, a cor, o design e até as letras 

representam o pensamento, a cultura e os valores carregados pelo grupo 

fundador.  Na figura 3, têm-se os atuais uniformes oficiais utilizados pelo time 

do Goiás Esporte Clube, tanto o principal, em verde, quanto o reserva, em 

branco.  

Figura 3 – Atuais Uniformes do Goiás Esporte Clube 

                                                                                                                                          

Fonte: Site da Loja Oficial do Clube
3
 (2018) 

Nota-se que a escolha feita pelos idealizadores e fundadores para as 

cores oficias do clube são o verde e o branco, que predominam tanto no 

escudo, quanto nos uniformes. Conforme Sillva (2007), Lino Barsi, um dos 

fundadores do Goiás EC, queria homenagear a sua terra natal, a Itália, e para 

isso, insistiu para que se usasse como referência o Palestra Itália, atualmente 

Sociedade Esportiva Palmeiras, clube da cidade de São Paulo que tem as 

cores verde e branco como cores oficiais.  

Esses elementos iniciais, escudo e uniforme, além do próprio nome do 

clube, de acordo com o pensamento de Zenone (2014) irão atrair outras 

pessoas que vão se identificar com a proposta, com as origens, com a carga 

histórica e cultural passados num primeiro momento por esses elementos e 

essas pessoas se aproximam e também passam a acompanhar as atividades 

do time. Com uma visão de marketing, nesse momento, nota-se que começam 

                                                           
3
 EMPÓRIO GOIÁS. Disponível em: < https://www.lojaemporiogoias.com.br/> Acesso em: 15/10/2018 
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a se formar o posicionamento central da marca e o segmento de mercado.  

Ressalta-se que com o passar dos anos, esses elementos vão sendo 

alterados até chegar às versões atuais e, com isso, vão também incorporando 

novas identidades e componentes que agregam novos valores para a marca do 

clube. 

Porém, o processo de construção da marca e do patrimônio não se limita 

apenas a isso. Outros patrimônios intangíveis do clube, como as vitórias, os 

títulos e os troféus conquistados, os jogadores que se destacam no time e se 

tornam ídolos e o sucesso em geral no aspecto esportivo, atraem mais ainda 

pessoas desejosas a acompanhar e estarem envolvidas com as atividades do 

clube e esses patrimônios também passam a incorporar atributos à marca e 

reforçam o posicionamento e ampliam o segmento atingido.  

Seguindo a linha de Zenone (2014), atinge-se um ponto então em que a 

notoriedade no âmbito esportivo já não é satisfatoriamente atraente e o nome, 

o escudo e o uniforme já não são mais suficientes para destacar as 

características deste grupo que está envolvido com o clube. Surge então uma 

necessidade de encontrar novos meios de se atingir novos consumidores, ou 

futuros torcedores, de se somar novos valores à sua marca. Diante disso, se 

cria diversos outros símbolos e representações que atuam para revigorar a 

paixão e a identificação dos torcedores com o time, além de atrair novos 

torcedores também, como o mascote (figura 4), o hino oficial, entre outros, que, 

muito além de atuar pela identificação dos torcedores com o clube, atuam 

também nas estratégias de valorização, branding e posicionamento da marca 

do clube.  
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Figura 4 – Mascote do Goiás Esporte Clube 

 

Fonte: Site Oficial do Clube (2018) 

Com relação ao mascote, Carneiro (2017, s.p.) afirma que “ele tem que 

possuir no seu DNA um carisma, representar as cores do clube e seus 

torcedores, ser fruto da história e compor o patrimônio da entidade como 

símbolo. [...] Deve ser o pilar do entretenimento”. Outra vantagem do mascote, 

segundo Carneiro (2017), é que ele dialoga com todos os públicos, mas, em 

especial, cativa também o público infantil. No quesito entretenimento e 

utilidade, o mascote pode ser usado para a promoção de partidas de futebol, 

campanhas para mobilizar torcedores, eventos sociais do clube e diversos 

outros fins, bastando ser bem explorado pelo marketing do clube.  

Para o marketing, o mascote e os outros símbolos de identificação do 

clube são uma boa forma de agregar valor à marca e tem grande importância 

na interlocução e na relação entre o cliente e a marca.  

Passando para o aspecto dos patrimônios tangíveis, inicia-se pela sede 

do clube. A sede administrativa/social tem, segundo Zenone (2014, p. 6) a 

“função de tornar tangíveis e reunir os atributos para formar o valor patrimonial 

do clube”. Como clube, o time passa a ter estatuto, diretoria, conselho 

deliberativo e colaboradores e, desse modo, passa a ter uma característica 

organizacional, o que desperta para a necessidade de uma gestão profissional 

e de caráter empresarial. A eficiência e a eficácia dessa gestão serão 
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determinantes para o sucesso da equipe nos jogos, na participação em 

campeonatos, na relação com os parceiros e patrocinadores e na realização de 

atividades sociais necessárias devido à característica desse tipo de 

organização.  

A sede do Goiás Esporte Clube se encontra na área central da cidade de 

Goiânia, Goiás. Trata-se do Complexo Esportivo e Recreativo Ruarc Douglas, 

mais conhecido como “Serrinha”. O complexo compreende: o Estádio Hailé 

Pinheiro, com capacidade para dez mil torcedores (e que está passando por 

um processo de ampliação); um ginásio poliesportivo coberto com capacidade 

para três mil pessoas; sala de imprensa; uma estrutura hoteleira como centro 

de concentração dos atletas, o Ninho dos Periquitos; cinco campos gramados 

de treinamento para os atletas e de uso dos alunos da Escolinha de Iniciação 

Esportiva; uma piscina semiolímpica coberta e aquecida de 25 metros, para a 

Iniciação Esportiva; estacionamento para 300 veículos; duas quadras de areia 

com iluminação; pista para cooper com 1 km de extensão; espaço disponível 

para realização de eventos e festas.  

De acordo com o site oficial (GOIÁS, 2018), além da sede, a “Serrinha”, o 

Goiás EC ainda possui dois outros centros de treinamento: o Centro de 

Treinamento Edmo Pinheiro, que conta com quatro campos gramados oficiais; 

três campos de futebol society; estrutura completa e moderna de vestiários; 

departamento médico; academia de ginástica; piscina semiolímpica; sala de 

imprensa; sala com estrutura e tecnologia de primeiro mundo para o 

desenvolvimento do trabalho da comissão técnica; lago natural e mini bosque 

com vegetação nativa; espaço para realização de festas e ventos e área de 

convivência com quiosque e churrasqueira; e o Centro de Treinamento 

Coimbra/Bueno, que conta com estrutura semelhante.  

Além de toda essa estrutura, o Goiás EC conta ainda com um corpo de 

funcionários. Para além dos jogadores, treinador, direção, o clube tem diversos 

outros colaboradores, que vão desde médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, 

cozinheiro, roupeiro, que compõem a comissão técnica, até funcionários 

responsáveis pela manutenção dos gramados e dos demais espaços físicos, 

seguranças, motoristas, fotógrafos e muito mais.  
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Ressalta-se ainda, por conta da necessidade também de formação de 

novos atletas, a criação e desenvolvimento de categorias de base, para atletas 

dos 7 aos 20 anos de idade. Essas categorias, em conjunto com a estrutura 

necessária para formar um atleta, são fundamentais para gerar também um 

patrimônio. Esse patrimônio será útil para formar atletas que integrem o time 

chamado “principal”, obter receitas para o clube mediante sua comercialização, 

e também para formação de jogadores com uma identificação maior com o 

torcedor e com o clube, devido à essa questão de ter sido formado dentro do 

próprio clube, pois desse modo a cultura e os atributos da marca se associam 

ao atleta. Para as categorias de base, também é necessário um corpo de 

funcionários e uma logística semelhante ao do time principal. No mesmo 

sentido, tem-se a atuação do clube em outros esportes, formando outros 

segmentos. A formação de equipes de futsal, vôlei, basquete, natação e 

demais modalidades esportivas realizadas pelo clube amplia o potencial da 

marca e o segmento atingido e transfere atributos de uma atividade para a 

outra. Pensando mercadologicamente, aumenta a relação com parceiros, atrai 

novos públicos e amplia a abrangência e a identidade da marca.  

Por fim, percebe-se que todas as ações e decisões que o clube passa a 

ter no decorrer de sua história passam a incorporar e determinar o 

posicionamento da marca e auxiliam a compor o patrimônio que será a base da 

gestão e atuação de marketing, administrativa e financeira do clube. Esse 

patrimônio é também determinante para as ações mercadológicas que 

envolvem o clube e, não se pode deixar de ressaltar, para os resultados do 

time em campo.  

Tendo em vista o panorama geral do Goiás Esporte Clube, busca-se 

agora analisar o mesmo do ponto de vista mercadológico.  

2.3 Pensando o clube mercadologicamente 

Toda instituição esportiva é dotada de características sociais e culturais 

específicas, de origens próprias, além de também estarem localizadas, em 

grande parte, em regiões distintas umas das outras. Isso faz com que cada 

uma tenha um potencial diferente, devendo escolher com inteligência em que 

mercado focar suas ações e como conquistar seu diferencial que lhe vai ajudar 
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a atingir os objetivos da organização.  

Os grandes clubes de futebol, como é o caso do Goiás EC, possuem 

marcas com força de mercado e que tem a possibilidade de serem exploradas 

de diversas maneiras. Para Soares (2007, p. 21) “a utilização de estratégias de 

marketing adequadas é essencial no aproveitamento das oportunidades de 

mercado. O futebol possui um potencial que, se explorado com ferramentas 

adequadas de marketing, agrega grande valor aos clubes”. 

Se tratando de marketing no esporte, para Afif (2000, p. 121), o futebol 

apresenta diversas propriedades de marketing que podem ser exploradas de 

diferentes formas, com características distintas de exposição da marca 

anunciada, onde os tipos mais comuns de comercialização de propriedade em 

contratos de patrocínio são: logomarca do patrocinador em uniforme de jogo ou 

de treino ou ainda uniforme de passeio; logomarca do patrocinador em 

backdrop (painel de entrevista); placas de publicidade do patrocinador em 

campo de treinamento; placas de publicidade em estádios, durante os jogos; 

uso da expressão “Patrocinador Oficial do Clube” pela empresa patrocinadora; 

banner no site oficial do clube; utilização de produtos do patrocinador pelos 

atletas, comissão técnica e dirigentes; uso da imagem de atletas do clube pelo 

patrocinador; cessão de ingressos para o patrocinador; permissão para 

exposição e venda de produtos e serviços nas dependências do estádio; entre 

vários outros. 

A marca do clube e todo valor agregado a ela pode ser usada dentro de 

várias possibilidades e pode também decidir diretamente várias situações, seja 

na negociação de jogadores, na negociação dos direitos de transmissão dos 

jogos, na comercialização de espaços publicitários, entre outros. Atualmente, 

as estratégias de marketing adotadas pelos clubes buscam a valorização da 

marca, aumentando os valores de contratos de patrocínio, merchandising e 

venda de imagem e Melo Neto (1995, p. 198) conclui que “os dirigentes 

esportivos estão cada vez mais conscientes do grande potencial de venda das 

marcas de seus clubes”.  

Os clubes então, com todos esses valores agregados a sua marca, 

enfrentam à dinâmica de mercado descrita por Zenone (2014), onde, 
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basicamente, o clube, especialmente através do futebol, os 

torcedores/consumidores e os parceiros (investidores e patrocinadores) 

funcionam como uma engrenagem, estão ligados um e movimentando um ao 

outro: 

Figura 5 – Representação da Dinâmica do Mercado Esportivo 

 

Fonte: O autor 

O torcedor é o ponto de partida das ações de marketing do clube. Na 

linguagem do mercado da indústria do futebol, o torcedor é o cliente (ZENONE, 

2014, p. 103). Como já fora mencionado, em geral o torcedor é atraído pelo 

desempenho esportivo do clube, pela qualidade técnica do time, pela estrutura 

do clube, pela relevância das competições que o time participa, pela marca e 

toda carga histórica que ela carrega e também pela divulgação que se faz em 

torno do futebol. O consumidor, além de consumir o produto futebol, mais 

especificamente o evento onde este produto é oferecido, o jogo de futebol, 

também está sujeito à diversas outras ofertas de consumo, como: produtos 

oficiais do clube (camisas, bonés, bandeiras, etc.), programas de fidelização, 

eventos organizados pelo clube, entre vários outros.  

Esses torcedores despertam o interesse de um conjunto de empresas 

interessadas nesse mercado, tendo em vista a quantidade e o potencial de 

consumo dos torcedores. Essas empresas, com objetivos diversos, buscam 
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vender seus produtos, divulgar suas campanhas de comunicação e, do ponto 

de vista estratégico, também posicionar, segmentar e trazer diferenciais para a 

sua marca. Mas, para que os objetivos sejam inteiramente obtidos, é 

importante que o investimento seja direcionado àqueles elementos que atraem 

o torcedor, ou seja, à qualidade do time, à organização e promoção dos jogos e 

campeonatos, ao patrimônio que contribui para a marca e historia do clube e, 

sobretudo, à divulgação de todos esses elementos na mídia e no mercado.  

Há ainda a existência de outros parceiros do clube, como empresas de 

fornecimento de material esportivo, companhias aéreas, redes de televisão, 

que passaram a incorporar diversas atividades do mundo esportivo para se 

utilizarem do espaço conquistado pelos clubes no imaginário do 

torcedor/consumidor.  

Os parceiros e patrocinadores, mesmo que interessados no consumidor e 

nos valores envolvidos com o clube e todo o universo esportivo, também se 

fazem agentes consumidores do futebol.  

Desse modo, a receita do clube, que é quem oferece o principal produto 

do mercado, o futebol, vem basicamente dos torcedores e dos parceiros e 

patrocinadores. E essa receita deve ser transformada em investimento no 

produto, o futebol, para que se mantenha a dinâmica e se feche o ciclo desse 

mercado. 

Há de se ressaltar ainda, que o clube obtém receitas e outros benefícios 

também de seus concorrentes. Segundo Mullin, Hardy e Sutton (2004, p. 21) “a 

maior parte das organizações esportivas competem e cooperam uma com as 

outras simultaneamente e poucas organizações nesse setor são capazes de 

existir isoladamente”. Essa obtenção de benefícios e receitas pode se dar, por 

exemplo, da negociação de atletas, treinadores e outros profissionais, de 

parcerias nas categorias de base, da organização de eventos, entre outros.   

O clube, ainda, compete em outros mercados, não relacionados 

especificamente aos esportes, tendo como foco o futebol. Atividades de lazer e 

entretenimento que abrange shows, festas, cinema, jogos eletrônicos e 

também outros esportes, por exemplo, competem diretamente pela atenção e 
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pelo dinheiro dos consumidores desse universo.  

Leoncini (2001) divide o mercado do futebol em 5 tipos diferentes:  

 O Mercado Produtor de espetáculos futebolísticos, constituído por 

Organizações de Prática e Administração do Futebol (Clubes, 

Ligas, Federações).  

 O Mercado Consumidor, constituído pelos torcedores (indivíduos, 

grupos, famílias), os consumidores finais do futebol que compram 

bens e serviços para seu consumo pessoal.  

 O Mercado Intermediador, constituído por parceiros que, de modo 

geral, compram serviços (direito de exploração e transmissão e 

serviços de marketing) tendo em vista revende-los ao mercado de 

consumo. 

 O Mercado de Revenda, constituído por indivíduos e organizações 

que adquirem produtos visando lucro ao revendê-los ou alugá-los a 

terceiros. 

 O Mercado Industrial, constituído por empresas, de manufatura ou 

serviço, que compram produtos e serviços que são consumidos ou 

utilizados em seus processos produtivos globais. 

Para Leoncini (2001), o consumo esportivo pode ser representado por 

esses agentes consumidores das práticas esportivas, segmentados nos 

diferentes mercados. Todos aqueles interessados na prática esportiva, 

enquanto consumidores de bens ou serviços ligados ao esporte, sejam 

consumidores finais, os torcedores, sejam consumidores intermediários, como 

redes de televisão, patrocinadores, são elementos fundamentais na dinâmica 

mercadológica do clube. (LEONCINI, 2001, p. 41). Cabe ao clube, portanto, 

alcançar esses agentes do mercado consumidor e satisfazê-los em relação a 

sua performance esportiva e qualidade da sua relação com o torcedor. 

Entendendo e dominando essa dinâmica mercadológica, o clube se torna 

apto a identificar e executar estratégias de gestão e marketing efetivas e que 

gerem resultados positivos e alinhados com a intenção do mesmo.  
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3. O GOIÁS EC E O MARKETING ESPORTIVO 

Este capítulo apresentará as estratégias e ações de marketing que 

contribuem para o posicionamento, a valorização e a agregação de valores à 

marca do Goiás Esporte Clube, tomadas através do desenvolvimento de ações 

de marketing promocional, digital e social.  

3.1 As estratégias de marketing do Goiás EC 

Segundo Webster (1997), estratégia de marketing é um conjunto de 

ações propostas para divulgar e enaltecer os pontos fortes de uma marca, 

contribuindo positivamente com sua reputação e credibilidade. O objetivo é 

colocar a organização em uma posição de destaque no mercado. Kotler e 

Armstrong (2008) entendem que as estratégias de marketing são ações 

desenvolvidas para atingir determinados objetivos da empresa e que ajudam a 

essa empresa a identificar determinadas demandas do mercado e do seu 

público-alvo, e, também, a colocar em ação as práticas que irão contribuir para 

sanar essas necessidades.  

Hooleuy, Saunders e Piercy (2006, p. 28) dizem que “uma vez definido o 

propósito da organização, a estratégia de marketing pode ser elaborada para 

ajudar a realizar esse propósito”. Esse propósito pode envolver como objetivo 

suprir as necessidades de uma organização ou do seu público-alvo e, para 

isso, existem vários tipos e ferramentas de marketing que podem auxiliar a 

entidade a cumprir os seus objetivos, como, por exemplo, divulgar produtos ou 

conquistar novos clientes. A formulação de estratégias compreensivas e 

assertivas determinam o foco e o plano de marketing da empresa, 

influenciando assim na criação de propostas de valor e posicionamento 

competitivo, onde haja trocas mutuamente benéficas entre a empresa e os 

clientes, e influenciando também nos seus resultados.  

Dentro dessa perspectiva, este estudo visa descrever as ferramentas de 

marketing adotadas pelo Goiás Esporte Clube. Pelo percebido, isso ocorre 

através da promoção de ações de: marketing promocional, social e digital, 

como estratégias dentro do universo do marketing esportivo e do mercado do 

futebol para a valorização de sua marca. 
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3.2 O marketing promocional 

Barbosa (2008) afirma que o marketing promocional é um conjunto de 

estratégias que tem como metas edificar uma marca, proporcionar as vendas 

de seus produtos e fidelizar clientes por meio de ações de interação com seus 

públicos-alvo. São ações desenvolvidas com o intuito de levar até o 

consumidor os valores de determinada empresa, fazê-la conhecida e 

reconhecida, ocasionar vendas e construir relacionamentos com os clientes e 

potenciais clientes. 

De Simoni (2007) entende que o marketing promocional é uma ação que 

visa o estímulo da demanda, ou seja, destina-se a promoção de vendas. Por 

ser uma forma muito visível de comunicação, o marketing promocional atrai a 

atenção e motiva os consumidores a experimentar ou adotar determinado 

produto. Quando empregado de maneira apropriada, é capaz de causar efeitos 

importantes no estímulo da demanda. Os métodos mais utilizados, segundo o 

autor, para facilitar a promoção de vendas são: amostras grátis, prêmios, 

concursos, descontos. Esse formato de ação tem a característica da reação 

imediata dos consumidores e, segundo De Simoni (2007), tem como objetivos 

principais: atrair novos usuários; aumentar o volume de vendas; criar lealdade 

à marca; aumentar o tráfego no ponto de venda; lançar um novo produto. 

Essas reações que a promoção pode proporcionar são elementos que se 

enquadram perfeitamente no perfil de necessidades do futebol brasileiro e que 

devem ser observadas com muita atenção pelos profissionais de marketing dos 

clubes e entidades esportivas. 

De acordo com Gabardo (2008), essa forma de comunicação consegue 

afetar a demanda de maneira muito diferente da propaganda, que gera efeitos 

de imagens e preferência a longo prazo em relação a um produto. Muitas 

empresas utilizam com sucesso essa forma de comunicação pelo esporte, mas 

os clubes do futebol brasileiro ignoram a importância dessa estratégia.  

(AFIF, 2000, p.87) 

As promoções de venda, de modo geral, são projetadas para gerar a 

reação mais imediata possível dos consumidores e, Pofahl (2012, p.31) 

destaca que o marketing promocional se vale de determinadas estratégias, 
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como: 

 A distribuição e apresentação de produtos e serviços: campanhas 

de produtos e serviços em mercados, lojas, shoppings e afins, com 

apresentações como degustação, distribuição de amostras grátis, 

brindes e materiais de divulgação. Essas ações têm como objetivo 

destacar a marca nos pontos de vendas e fazê-la mais conhecida 

do público. 

 Ofertas: liquidações, reembolsos, cupons de desconto e realização 

de concursos são uma porta de entrada para que os clientes 

iniciem um relacionamento mais próximo com a empresa, seguindo 

o caminho da fidelização. 

 Incentivos: programas de pontos, distribuição de brindes e 

premiações por relacionamento duradouro com a empresa fazem 

parte desta estratégia, que visa manter o relacionamento com os 

clientes já conquistados e fidelizar os clientes recém-chegados. 

Persona (2008) define que o objetivo do marketing promocional é criar 

uma estratégia que leve o cliente a tomar uma decisão de compra para um 

produto ou serviço. Afif (2000) ressalta que, no mundo do futebol, as 

estratégias de marketing promocional não devem priorizar ações que 

construam um diferencial competitivo para superar a concorrência, mas sim 

ações de promoção que atraiam novos torcedores/consumidores. O diferencial 

competitivo dos clubes de futebol está concentrado em sua maioria em seus 

funcionários, os atletas, responsáveis pelo desempenho esportivo.  

O Goiás EC foca as suas estratégias de marketing promocional em ações 

de aproximação dos torcedores, ações de evento esportivo, ações de 

valorização da marca e ações que buscam fidelizar o seu torcedor. Em sua 

maioria, as ações promocionais desenvolvidas pelo Goiás concentram-se em 

redução do preço dos ingressos ou realização de atividades dentro dos 

estádios para atrair o público. 

É de conhecimento geral que o principal produto oferecido por um clube 

de futebol é o jogo, a partida de futebol. A estratégia de preço adotada pelo 

Goiás nos jogos em que ele é o mandante, no ano de 2018, tem como valor 
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base R$ 40,00. O preço é um “referencial histórico”, a média praticada pelo 

clube nos últimos anos girou em torno dos R$ 20 para o setor popular 

(Arquibancada) e R$ 40 para o setor de Cadeiras. O time está mandando os 

seus jogos no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, aonde não se tem a 

existência de arquibancadas, apenas cadeiras, justificando assim o preço único 

de R$ 40,00. 

Esse valor conta ainda com desconto previsto por lei para estudantes que 

apresentam carteirinha de estudante e, atualmente, desconto para quem 

apostar na “Timemania” e escolher o Goiás como time do coração. A 

“Timemania4” é uma loteria criada pelo governo federal com o objetivo de 

injetar nova receita nos clubes de futebol. Ao invés de se utilizar de números, a 

loteria usa os escudos dos times participantes e, em troca dos direitos de uso 

de suas marcas, os clubes recebem 22% da arrecadação total da loteria, que 

pode ser destinada para quitar dívidas com a União em FGTS, INSS e Receita 

Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 MINISTÉRIO DO ESPORTE. Timemania. Disponível em: 

<http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/o-ministerio/106-ministerio-do-
esporte/timemania>. Acesso em: 27/10/2018. 
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Figura 6 – Ingressos à Venda Goiás 

 

Fonte: Página Oficial do Facebook (2018) 

Além do desconto proporcionado pela aposta na “Timemania”, o Goiás 

disponibilizou para o seu torcedor outros planos e ações que proporcionavam 

desconto no preço dos ingressos. Um deles é o “Passaporte Verde”, onde 

pode-se comprar um pacote com direito a entrada em 9 jogos do time no 

Campeonato Brasileiro pelo valor de R$ 160,00. Além da vantagem do 

desconto no preço total, vende-se a vantagem de que, adquirindo o 

passaporte, o torcedor não teria mais a necessidade de se dirigir aos pontos de 

venda de ingressos, poderia adentrar ao evento utilizando-se de seu cartão 

adquirido.  
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Figura 7 – Passaporte Verde 

 

Fonte: Página Oficial do Facebook (2018) 

Também foram feitas ações promovendo descontos nos valores dos 

ingressos em parceria com patrocinadores do clube, como Unimed, empresa 

de planos de saúde, e Uber, aplicativo de mobilidade urbana. No caso da 

promoção em parceria com a Uber, o torcedor que fosse até o local do jogo se 

utilizando dos serviços do aplicativo, teria direito à pegar meia no ingresso.  
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Figura 8 – Promoção Uber e Goiás 

 

Fonte: Página Oficial do Facebook (2018) 

Em termos de ações dentro do estádio para atrair e envolver o público, 

diversas foram feitas. Durante a maioria dos jogos que o time fez como 

mandante em 2018, a equipe de marketing proporcionou no ambiente do 

estádio um espetáculo com lançadores de fumaça, serpentina e papel picado, 

pirotecnia, projeções a laser, entre outros. Também foram feitas ações 

promocionais mais específicas, como o Happy Hour do Verdão (figura 9): 

evento que acontecia horas antes do jogo na entrada do estádio, com show ao 

vivo, promoção de chope, playground para crianças, entre outros; e a 

Promoção Ingresso Premiado (figura 10), que realizou durante o intervalo de 

uma das partidas o sorteio de uma viagem para acompanhar o time no jogo 

posterior, uma moto e um carro.  
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Figura 9 – Happy Hour do Verdão 

 

Fonte: Página Oficial do Facebook (2018) 

Figura 10 – Promoção Ingresso Premiado 

 

Fonte: Página Oficial do Facebook (2018) 

Outra ação notória que envolve o marketing promocional, foi a renovação 

da identidade visual do mascote do clube (figura 4), que antes e durante os 

jogos interage e anima a torcida presente no estádio. Também foi lançado um 

mascote “sub-15”, uma versão infantil do mascote oficial, feito para dialogar 

com mais facilidade com o público infanto-juvenil.  

Os resultados das ações promocionais que tinham a meta, entre outras, de 

aproximar o clube e o produto (jogo de futebol) ao torcedor/consumidor, 

apresentam números positivos. A tabela seguir mostra um comparativo entre a 
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média de torcedores pagantes, a arrecadação com a bilheteria dos jogos, o 

preço médio do ingresso nos jogos como e a posição no ranking de públicos 

dos clubes brasileiros nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Todos os jogos 

avaliados foram com mando de campo do Goiás:  

Tabela 2 – Médias de Público Goiás 

  
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018* 

Média de 
torcedores 
pagantes 

 
5.372 em 38 

partidas  

 
4.145 em 33 

partidas 

 
6.203 em 34 

partidas 

 
7.111 em 30 

partidas 

Posição da 
média de 

pagantes entre 
os clubes 
brasileiros  

 
 

32° 

 
 

33º 

 
 

29° 

 
 

23° 

Arrecadação 
com bilheteria 

 
R$ 3,5 milhões 

 
R$ 1,5 milhões 

 
R$ 2,9 milhões 

 
R$ 3,2 milhões 

Preço médio 
do ingresso 

 
R$ 14 

 
R$ 11 

 
R$ 14 

 
R$ 16 

          
   Fonte: globoesporte.com (2018) 

Observação: a temporada de 2018 ainda está em disputa, por isso os 

números ainda são parciais. 

Nota-se então, ao observar a tabela, que a presença de torcedores nos 

jogos do Goiás aumentou, ou seja, o consumo do principal produto oferecido 

pelo clube aumentou. Conforme Zenone (2014), o bom desempenho nas 

competições e a qualidade de um time tem enorme parcela no processo de 

atração do público ao estádio. Porém, deve-se afirmar também que as ações 

promocionais desenvolvidas pela gestão de marketing do clube contribuem, e 

contribuíram, no caso do Goiás EC, significativamente para o aumento da 

presença do público pagante nos jogos do time em 2018, dada a menor 

frequência com que essas ações foram realizadas nos anos anteriores.  

Para Afif (2000), a ignição para bons resultados nos demais aspectos do 

mercado do futebol, é o bom relacionamento com o torcedor, que deve ser o 

principal alvo das ações de marketing. O aumento da presença dos torcedores 
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nos jogos do clube reflete o enfoque adequado no marketing promocional e o 

desenvolvimento de ações dessa característica.  

3.3 O marketing digital 

Para Segura (2009), o marketing digital é um conjunto de ações que 

viabiliza de forma mais eficaz e segmentada os métodos de comunicação 

realizados pelas empresas que buscam, através da internet, novos caminhos 

para a divulgação de produtos e serviços, abrindo oportunidades para a 

conquista de mais clientes, bem como aumentar sua rede de relacionamentos. 

Solomon (2011) afirma que este estilo de marketing possui uma maior 

capacidade de segmentação, praticidade e comunicação personalizada, sendo 

bem mais econômica em contraposto das ações de comunicação convencional.  

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) afirmam que o marketing digital não 

pretende substituir o marketing tradicional, mas que ambos devem coexistir, 

com papéis permutáveis ao longo da jornada de consumo do consumidor. No 

estagio inicial de interação entre empresas e consumidores, o marketing 

tradicional desempenha papel importante ao promover a consciência e o 

interesse. À medida que a interação avança e os clientes exigem 

relacionamentos mais próximos com as empresas, aumenta a importância do 

marketing digital.  

Ainda segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 69) “o papel mais 

importante do marketing digital é promover a ação e a defesa da marca. Como 

o marketing digital é mais controlável do que o marketing tradicional, seu foco é 

promover resultados, ao passo que o foco do marketing tradicional é iniciar a 

interação com o os clientes”.  

É interessante que se compreenda que o marketing digital se diferencia 

do marketing tradicional, visto que ele usa a internet como forma de interação e 

relacionamento com o seu público-alvo, de forma segmentada e 

individualizada, e não como meio de comunicação em massa. (KOTLER, 

KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017). Os consumidores usuários de internet tem a 

capacidade de filtrar diretamente o assunto que desejam, assim, apresentam 

pontos importantes, como a agilidade e a flexibilidade. Além então de atingir 

seus clientes de forma imediata, as execuções e correções de estratégias 
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podem ser realizadas rapidamente por parte do anunciante. Uma grande 

vantagem em um mercado competitivo como o digital, onde a velocidade de 

resposta pode ser um fator determinante para o sucesso. 

Houve, nos últimos anos, uma enorme expansão da Internet, do número 

de páginas existentes, do tempo de acesso bem como do número de usuários. 

De acordo com a Internet World Stats (2018), atualmente no mundo mais de 

4,2 bilhões de pessoas utilizam a internet para diversos fins, pessoais, 

profissionais e comerciais, e, desse total, cerca de 149 milhões de usuários são 

do Brasil (INTERNET WORLD STATS, 2018) 5. Quando se fala do campo 

comercial, Hoffman (1995) afirma que a popularidade da Web como um meio 

para esse fim, em contraste com outros espaços, deve-se à sua habilidade 

para facilitar a partilha global de informação e recursos, e ao seu potencial 

como canal eficiente para publicidade, marketing e até distribuição direta de 

alguns bens e serviços de informação. 

Nesse campo comercial e no contexto do marketing digital, os clubes 

utilizam-se das várias plataformas e meios disponíveis na internet para 

alcançar o público potencialmente consumidor. Entre as mais utilizadas 

certamente estão as redes sociais. Boyd e Ellison (2007) definem as redes 

sociais, ou mídias sociais, como serviços oferecidos em plataformas na internet 

que permitem ao indivíduo construir um perfil público ou semiprivado dentro de 

um sistema fechado, articular uma lista de outros usuários com quem possuem 

alguma conexão e ver, com a possibilidade de comparar, a lista de conexões 

de outros usuários do sistema.  

Kempe (2015) entende que as redes sociais surgem como um novo e 

revolucionário canal de representação das relações e interações entre 

indivíduos de um grupo e que possuem um papel importante como meio de 

propagação de informação, ideias e influências. As redes sociais são 

plataformas com ferramentas on-line que permitem a partilha, com outros 

usuários, de vários conteúdos em termos de formato, opiniões, experiências, 

conhecimento e interesses, criando uma comunidade ou redes que funcionam 

                                                           
5
 INTERNET WORLD STATS. Internet Usage Statistics.. Disponível em: 

<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 28/10/2018. 
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em função da participação coletiva. Para Kempe (2015), as redes sociais são 

uma estrutura social composta por entidades (indivíduos ou organizações) 

interligada de diversas maneiras e que partilha valores, ideais, fluxos 

financeiros, ideias, amizades, laços familiares. 

Segundo Spannerworks (2006), as plataformas de redes sociais tem cinco 

características em comum: a participação e o feedback dos diversos usuários; 

a abertura para participação, através de comentários, postagens, votações ou 

partilha de informação; conversa em dois sentidos, ao contrário dos meios de 

comunicação tradicionais; a criação e manutenção de comunidades através da 

partilha efetiva de conteúdos e informação entre usuários com interesses 

comuns; a conectividade entre os diferentes tipos de websites, recursos ou 

pessoas inseridas na rede da internet.  

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), fazendo-se uma análise das 

iniciativas das marcas nas plataformas de mídias sociais, é frequente os 

profissionais de marketing concentrarem-se mais nos “meios” do que no 

“social”, que deveria ser o foco, uma vez que, segundo os autores, Social 

Media Marketing é, sobretudo, construir uma relação e um diálogo com uma 

audiência, onde a mensagem é alterada pela troca de percepções e ideias 

entre os participantes. 

O uso das redes sociais, portanto, ao contrário das estratégias 

tradicionais de marketing utilizadas pelos clubes brasileiros, atua diretamente 

com os torcedores, criando contato e interação entre a marca, suas ações e o 

público. O Goiás EC atua, principalmente, no Twitter, no Facebook, no 

Instagram e também na plataforma YouTube. 

No YouTube, o Goiás EC tem um canal6 com mais de 22 mil inscritos, que 

recebem notificações e recomendações de vídeos novos lançados pelo canal. 

O conteúdo do canal é sempre no formato de vídeo e tem o objetivo de mostrar 

ao público vídeos com os melhores momentos e bastidores das partidas, dos 

eventos do clube como lançamento de uniforme, de apresentação de novos 

atletas, da biografia dos atletas, da estrutura do clube e de ampliações e 

                                                           
6
 GOIÁS ESPORTE CLUBE. Canal Oficial. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/channel/UCDoUNRSo1gArmS2ygB2uBaA> Acesso em: 02/10/2018 
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renovações que são feitas, de promoção de partidas e também de 

comemoração de títulos e conquistas importantes, entre outros.  

No Facebook, a página7 (figura 11) conta com cerca de 303 mil “curtidas”, 

que são as pessoas que seguem aquele perfil, que recebem em seu feed de 

notícias as postagens feitas pela página.  

Figura 11 – Página Oficial do Goiás no Facebook 

 

Fonte: Página Oficial do Facebook (2018) 

As postagens feitas podem ser em formato de texto, imagem ou vídeo e 

geralmente, na página do Facebook, as postagens feitas pelo Goiás EC tem o 

intuito de promover e passar informações sobre eventos, jogos, ações e 

transmitir notícias sobre o clube, atletas, treinador, preparação para os jogos e 

resultados das partidas. Há também oportunidades para promover parcerias e 

patrocinadores e a possibilidade da conectividade e redirecionamento a outras 

páginas e recursos da Web, como por exemplo um link que redireciona o 

usuário a um site específico onde ele possa comprar um ingresso para o jogo 

do time. O usuário e seguidor da página também tem a oportunidade de 

interagir com o clube através de comentários nas postagens, além de poder 

enviar uma mensagem para a pagina com algum questionamento, sugestão, 

                                                           
7
 GOIÁS ESPORTE CLUBE. Página Oficial. Disponível em:  

<https://www.facebook.com/goiasoficial/?ref=br_rs> Acesso em: 02/10/2018 
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reclamação ou opinião. Eis, na figura 12, um exemplo de postagem feita pela 

página no Facebook:  

Figura 12 – Exemplo de postagem página Facebook 

 

Fonte: Página Oficial do Facebook (2018) 

No Instagram, o perfil oficial8 (figura 13) do clube tem cerca de 112 mil 

seguidores que recebem na sua timeline, ou “linha do tempo”, o feed de 

notícias dessa rede, conteúdo em imagens, vídeos e fotos, na maioria das 

vezes com legendas.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 GOIÁS ESPORTE CLUBE. Perfil Oficial. Disponível em: <https://www.instagram.com/goiasoficial/> 

Acesso em 02/10/2018 
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Figura 13 – Perfil Oficial do Goiás no Instagram 

 

Fonte: Perfil Oficial do Instagram (2018) 

No Instagram, as postagens tem o intuito de promover e informar sobre os 

eventos do clube, principalmente os jogos, informando os dados técnicos da 

partida e também fazendo um acompanhamento breve da partida, informando 

gols e placar final, transmitir notícias sobre o dia-a-dia do clube, dos atletas, do 

treinador, da preparação para os jogos, mostrar os bastidores das partidas e do 

dia-a-dia do clube, promover a imagem dos seus parceiros e patrocinadores e 

interagir com seu público consumidor. Por se tratar de uma rede social onde o 

foco são fotos e imagens, a mensagem passada por uma publicação deve ser 

direta e objetiva e também deve ser atraente o suficiente para prender a 

atenção do leitor. A seguir, um exemplo de postagem feita pelo Goiás EC no 

Instagram:  
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Figura 14 – Exemplo de postagem do Goiás no Instagram 

 

Fonte: Perfil Oficial do Instagram (2018) 

Pode-se observar nessa publicação, que a imagem consegue passar de 

maneira sucinta e direta a informação ao leitor e as informações descritas na 

legenda são um complemento da mensagem da imagem. Esse conceito é 

fundamental para a atuação nessa rede social, que exige bastante objetividade, 

mas também clareza e completude nas publicações e comunicação com o 

consumidor.  

No Twitter, a conta oficial9 (figura 15) do Goiás conta com 617 mil 

seguidores, que visualizam em sua timeline,, as postagens feitas pelo perfil do 

clube, chamadas nessa rede social de “tuítes”.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 GOIÁS ESPORTE CLUBE. Conta oficial. Disponível em: <https://twitter.com/goiasoficial> Acesso em: 

02/10/2018 



68 
 

Figura 15 – Perfil Oficial do Goiás no Twitter

 

Fonte: Perfil Oficial do Twitter (2018) 

No Twitter, os “tuítes” feitos pelo Goiás EC são feitos em formato de texto 

e podem conter também imagens e vídeos. A exemplo do Facebook, os “tuítes” 

também tem a intenção de promover e passar informações sobre eventos, 

jogos, ações, transmitir notícias sobre o clube, atletas e preparação para os 

jogos, promover e interagir com os parceiros e patrocinadores, conectar e 

redirecionar o usuário a outras páginas e recursos da internet úteis e 

correspondentes as intenções de promover, informar e interagir do perfil do 

clube. Diferentemente das outras plataformas, no Twitter o Goiás faz um 

acompanhamento em tempo real dos jogos, descrevendo os melhores 

momentos e os momentos-chave do jogo, como substituições, intervalo, faltas 

e penalidades, grandes intervenções dos goleiros e claro, gols, e é essa 

atividade que dá mais destaque e arranca mais interações à conta do clube na 

plataforma.  

Esta rede social tem suas peculiaridades, como por exemplo, a restrição 

de 280 caracteres por publicação. Também no Twitter, tem-se abertura para os 

usuários e também as empresas usarem uma linguagem mais informal, mais 

solta e até com um tom mais humorístico. Uma publicação da conta do Goiás 

feita durante o acontecimento de um jogo pode ser pega como exemplo para 

ilustrar esse tipo de linguagem adotada:  
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Figura 16 – Exemplo de publicação do Goiás no Twitter 

 

Fonte: Perfil Oficial do Twitter (2018) 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p.143) ressaltam que “cada vez mais, 

as marcas vêm adotando qualidades humanas para atrair consumidores na era 

centrada no ser humano [...] para abordar de forma eficaz ansiedades e 

desejos, os profissionais de marketing precisam desenvolver o lado humano de 

suas marcas”. As marcas precisam ter a imagem bem aparentada, devem soar 

intelectualmente interessantes, socialmente envolventes e emocionalmente 

fascinantes, ao mesmo tempo em que devem demonstrar personalidade forte e 

moralidade sólida.  

Em dadas plataformas do universo da internet, Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2017) afirmam que o principal trunfo para a comunicação de uma 

empresa é falar a mesma “língua” que o seu consumidor. Por se tratar de um 

universo esportivo, onde a emoção sempre está em primeiro plano, o marketing 
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do Goiás procura dialogar com o seu consumidor/torcedor priorizando esse 

lado. Em determinados momentos, o diálogo executado pelo marketing nas 

plataformas, especialmente a do Twitter, como vimos na figura 11, acontece 

como se a conta oficial do clube fosse mais uma conta de um torcedor comum. 

Esse alinhamento de comportamento, especialmente no universo do marketing 

esportivo, atrai o consumidor, mas principalmente, valoriza a própria imagem 

da entidade para com o seu torcedor/público-consumidor (ZENONE, 2014, p. 

106).  

A gestão e a atuação dos profissionais de marketing do Goiás EC tem 

surtido efeito no sentido de conquistar novos seguidores no meio digital. Esses 

seguidores são aqueles que se inscrevem, “curtem” ou seguem os perfis e 

contas oficiais do clube nas diversas plataformas e mídias sociais. Em 

ranking10 mensal elaborado pelo IBOPE/REPUCOM, que lista as principais 

plataformas digitais (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube), quantifica o 

numero de inscritos que os perfis oficiais dos clubes tem e classifica os clubes 

pela quantidade total de inscritos nas plataformas, nota-se uma evolução do 

Goiás Esporte Clube no período de Janeiro de 2017 a Novembro de 2018:  

Tabela 3 – Evolução números de inscritos Redes Sociais Goiás EC 

 
 

 
Facebook 

 
Twitter 

 
Instagram 

 
YouTube 

 
TOTAL 

 
Janeiro/17 

 
291.510 

 
550.393 

 
65.651 

 
7.534 

 
915.088 

 
Dezembro/17 

 

 
302.646 

 
600.821 

 
83.030 

 
13.225 

 
999.722 

 
Novembro/18 

 
303.622 

 
616.480 

 
122.027 

 
22.709 

 
1.054.838 

 
Fonte: IBOPE/REPUCOM 2018 

Nota-se que no período analisado, aumentou em cerca de 140 mil o 

número de inscritos nas plataformas e redes sociais do Goiás Esporte Clube. 

Aumento que reflete o trabalho desempenhado pelo departamento de 
                                                           

10
 IBOPE/REPUCO. Ranking Digital dos Clubes Brasileiros. Disponível em: 

<http://www.iboperepucom.com/br/rankings/> Acesso em 07/11/2018 



71 
 

marketing do Goiás, que busca fidelizar e também conquistar novos 

consumidores no meio digital.  

Alinhada com o pensamento de Zenone (2014), de que as plataformas 

digitais são um excelente meio de se aproximar do torcedor, a estratégia 

adotada pelo Goiás EC de se utilizar das plataformas digitais para irem muito 

além de meras propagadoras de noticias, promovendo ações e transformando 

os perfis das redes sociais em instrumentos de inserção dos torcedores no dia-

a-dia do clube, imbuindo nesses perfis um comportamento mais humanizado, 

destacado por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), que trazem para o dialogo 

com o torcedor uma linguagem também de torcedor, está cumprindo esse 

papel de aproximação.  

3.4 O marketing social 

Segundo Vaz (1995), o agravamento de crises sociais no mundo fez com 

que fosse exigido um posicionamento ainda mais forte das empresas e fez 

ainda potencializar o desejo dos consumidores de terem empresas socialmente 

responsáveis, que tivessem como objetivo atenuar ou eliminar problemas 

sociais e carências da sociedade em questões como saúde pública, trabalho, 

educação, habitação, transporte e nutrição. É nesse contexto que surge o 

marketing social, como um meio de desenvolver ações de contribuição as 

áreas sociais. 

Para Lazer (1969, p.4) “Marketing não tem um fim em si mesmo. Não é 

um recurso exclusivo do gerenciamento de negócios. Deve servir não somente 

aos negócios, mas também aos objetivos da sociedade”. Para Lehmann 

(1997), é importante para o marketing que, ao mesmo tempo em que prova seu 

valor para os negócios, demonstre, além de uma prática responsável um 

impacto positivo no bem-estar da sociedade. É nesse sentido que Kotler e Lee 

(2008, p.202) concluem que a forma mais direta do marketing impactar 

positivamente na sociedade se dá pelo marketing social, que se ocupa da 

mudança social planejada em campos tão distintos e tão necessários, como a 

adoção de hábitos mais saudáveis, as condutas que prezam pela segurança, a 

proteção do meio ambiente, a preocupação com os indivíduos menos 

favorecidos, o desenvolvimento de comunidades.   
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Pringle e Thompson (2000, p. 3) afirmam que marketing social é “uma 

ferramenta estratégica de marketing e posicionamento que associa uma 

empresa ou marca a uma questão ou causa social relevante em benefício 

mútuo”. Para Kotler e Roberto (1992), o marketing social é uma estratégia de 

mudança do comportamento, que combina os melhores elementos das 

abordagens tradicionais da mudança social num esquema integrado de 

planejamento e ação que também aproveita os avanços na tecnologia das 

comunicações e na capacidade do marketing.  

Kazakevich (2007) ainda define marketing social como um conjunto de 

atividades, técnicas e estratégias que são utilizadas para estimular e promover 

mudanças sociais, como alterações de crenças, atitudes e comportamentos. 

Assim, no marketing social são empregados conceitos e ferramentas 

originárias do marketing tradicional em atividades espontâneas, que, apesar de 

contribuir para o posicionamento e imagem da marca, não tem o viés lucrativo 

e são realizadas em prol da sociedade.  

Segundo Mendonça (2000), ao voltar-se à ideia de marketing social como 

um influenciador de comportamentos, pode se perceber uma relação entre ele 

e o marketing institucional, visto que ambos se referem a influenciar atitudes e 

comportamentos no consumidor. No marketing institucional, o objetivo é a 

imagem da empresa e no marketing social os objetivos referem-se a questões 

de interesse público, ou de impacto social.  

Porém, de acordo com Mendonça (2000), nem sempre essas iniciativas 

buscam um retorno institucional para a marca, mas de todo modo, tem-se a 

certeza que a sociedade vê com muitos bons olhos qualquer tipo de amparo 

que promova o desenvolvimento social.  

Conforme Zenone (2006), ações de marketing social podem vincular à 

imagem da empresa valores como responsabilidade, confiabilidade, respeito, e 

credibilidade. E, ainda segundo Zenone (2014), essa nova mentalidade 

beneficiou o setor esportivo, que, apesar de em termos gerais ficar atrás dos 

projetos destinados a educação, saúde, cultura e meio ambiente, o número de 

planos sociais ligados ao esporte vem aumentando consideravelmente no país, 

tanto por parte dos clubes, instituições filantrópicas de atletas e afins, quanto 
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por parte de empresas que não são do ramo esportivo, mas que se utilizam do 

esporte para a realização de ações sociais.  

Assim como o marketing promocional, as ações sociais são grandes 

ferramentas que estão à disposição dos clubes, mas não são desenvolvidas 

como deveriam, principalmente no Brasil, afirma Zenone (2014). Isso pode ser 

justificado pelo fato desta estratégia de marketing se caracterizar como um 

projeto de posicionamento e valorização da marca em longo prazo, o que vai 

de encontro à cultura do imediatismo, visto especialmente no meio do futebol. 

Os valores agregados como responsabilidade, confiabilidade, respeito, e 

credibilidade podem gerar resultados extremamente positivos, como influenciar 

no processo de criação e desenvolvimento da identidade do clube, na 

conquista de novos torcedores/consumidores e até nos fechamentos de novas 

parcerias; patrocinadores ou investidores.  

O Goiás Esporte Clube demonstra atenção aos problemas sociais e 

carências da sociedade em aspectos como saúde pública, qualidade de vida, 

hábitos saudáveis, educação, entre outros. Nota-se essa preocupação com as 

áreas sociais em algumas diretrizes e objetivos do clube, como por exemplo, 

no departamento de iniciação esportiva do clube, cujo lema é “Educando 

através do esporte”. O Goiás Esporte Clube tem a missão de desenvolver 

serviços na área de Iniciação Esportiva para jovens e crianças buscando 

qualidade de suas ações e resultados. A visão do departamento é de ser 

referência em iniciação esportiva, com ética, responsabilidade, transparência e 

qualidade e o objetivo é de através da prática desportiva, proporcionar aos 

jovens e crianças o lazer com saúde, a interação social, o desenvolvimento 

cognitivo físico e psicomotor, com o intuito de educar, disciplinar, e aumentar a 

qualidade de vida dos seus alunos.  

Em se tratando de marketing, o clube desenvolve várias outras ações que 

se enquadram no aspecto do marketing social e que, pensando pelo lado 

mercadológico, visam um posicionamento, valorização e agregação de valores 

à marca do Goiás. Alguns dos exemplos dessas ações são:  

 Campanha “Meu Sangue é Esperança”, organizada pelo clube para 
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estimular a doação de sangue para o instituto “Hemocentro”11 

(figura 17);  

 Visita (figura 18) da equipe sub-19 ao projeto social “Recomeçando 

com a Bola”, que tira crianças das ruas e de situações de 

vulnerabilidade, e as estimula o crescimento educacional, esportivo 

e cidadão através da prática do futebol. Além da troca de 

experiências com os atletas do Goiás EC, os meninos do projeto 

foram presenteados ainda com chuteiras e uniformes esportivos12;  

 Visita e doação de diversos alimentos e mantimentos arrecadados 

para o hospital filantrópico “Vila São Cottolengo”, em parceria com 

o “Movimento Feminino” e a “Força Jovem Goiás”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 GOIÁS ESPORTE CLUBE. Goiás promove campanha por doação de sangue. 04/03/2018. Disponível em: 
<http://www.goiasec.com.br/interativo/goias-promove-campanha-por-doacao-de-sangue/noticia> 
Acesso em: 31/10/2018. 
 
12

 GOIÁS ESPORTE CLUBE. Sub-19 do Goiás visita Projeto Social e leva alegria a criançada que sonha com 
futebol. 31/05/2018. Disponível em: <http://www.goiasec.com.br/interativo/sub-19-do-goias-visita-
projeto-social-e-leva-alegria-a-criancada-que-sonha-com-futebol/noticia> Acesso em: 31/10/2018 
 
13

 GOIÁS ESPORTE CLUBE. Goiás e Movimento Feminino promovem bela ação social na Vila São 
Cottolengo. 17/10/2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZQTr1YPeGdk> Acesso 
em: 31/10/2018  
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Figura 17 – Campanha Meu Sangue é Esperança

 

Fonte: Página Oficial do Facebook. (2018) 

Figura 18 – Ação Social Goiás Projeto Recomeçando com a Bola 

 

Fonte: Site Oficial do Clube (2018) 
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O Goiás EC também realizou, em conjunto com o Atlético Clube 

Goianiense e o Vila Nova Futebol Clube, uma ação na ala pediátrica do 

“Hospital do Câncer Araújo Jorge”. Na oportunidade, os mascotes e atletas dos 

clubes visitaram as crianças internadas no hospital, conversaram, distribuíram 

autógrafos e também presentes para as crianças:  

Figura 19 – Ação Social Goiás Hospital Araújo Jorge

 

Fonte: Fotógrafo Augusto Galvão (2018) 

Figura 20 – Ação Social Goiás e demais clubes Hospital Araújo Jorge 

.  

Fonte: Fotógrafo Augusto Galvão (2018)  
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A ação conjunta entre os clubes reforça o pensamento de Kazakevich 

(2007), que indica as ações de marketing social como feitas em prol da 

sociedade. Os clubes, que são grandes rivais dentro de campo, se unem em 

torno da realização de uma ação construtiva para a sociedade, o que mostra 

que a mudança social e o estímulo de comportamento do consumidor no 

mesmo sentido, são maiores que a rivalidade e também a disputa para superar 

a concorrência no mercado.  

O Goiás Esporte Clube ainda desenvolve campanhas de conscientização 

que tem como objetivo principal alertar a sociedade sobre a importância de 

diversos temas, como a prevenção do suicídio, no “Setembro Amarelo”; para 

prevenção dos cânceres de mama e de colo de útero, no “Outubro Rosa”; e 

para a prevenção do câncer de próstata, no “Novembro Azul”. Essas 

campanhas de conscientização vão desde a utilização dos laços 

representativos das campanhas no logotipo do clube nos perfis das redes 

sociais (figura 21) até o lançamento de uma camisa especial para a campanha, 

em parceria com a fornecedora de material esportivo do clube (figura 22), como 

observa-se nas ações realizadas para promover a campanha “Outubro Rosa”.  

Figura 21 – Laço representativo no logo dos perfis oficiais do Goiás

 

Fonte: Redes Sociais Oficiais do Goiás (2018) 
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Figura 22 – Camisa Campanha Outubro Rosa 

 

Fonte: Perfil Oficial do Instagram (2018) 

Portanto, dentro do entendimento de que o marketing social tem como 

objetivo modificar as atitudes ou os comportamentos dos consumidores de 

determinada marca, e de que tem também como meta a realização dos 

interesses da sociedade, por meio da concretização de ideias e serviços 

prestados, pode-se dizer que o Goiás Esporte Clube tem utilizado estratégias e 

ferramentas de marketing direcionadas nesse sentido. Porém, de acordo com 

Zenone (2006), a análise de resultados no marketing social, que leva em 

consideração a eficiência, a eficácia e também a efetividade das ações, só 

pode ser obtida em médio e longo prazo, limitando este estudo apenas à 

apresentação de ações desenvolvidas pelo clube nesse aspecto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou a compreensão do 

comportamento mercadológico do Goiás Esporte Clube, uma análise das 

estratégias e planos de marketing adotados pela instituição e uma descrição 

das ações de marketing promovidas pelo clube. O trabalho foi desenvolvido 

através de pesquisas bibliográficas e também recolhimento e análise de 

informações disponíveis em ambiente digital.  

O meio do futebol, na visão de Zenone (2014), ainda carece de gestões 

profissionais e estratégias e planos de marketing condizentes com a força, as 

necessidades e o tamanho que tem esse mercado, visto que os clubes ainda 

estão reféns de uma cultura do imediatismo, sem o pensamento voltado para 

ações que tragam resultados positivos a longo prazo. Essa cultura do 

imediatismo está presente em diversos aspectos da gestão do clube, seja 

patrimonial, esportivo e também no marketing, o foco desse estudo.  

Neste sentido, buscou-se analisar o comportamento e as estratégias que 

o Goiás EC tem adotado para manter a relação e o diálogo com seu mercado 

consumidor.  

O atual momento do clube, em termos de desempenho esportivo, é um 

obstáculo para o trabalho de aproximação com o torcedor e também de 

conquista de novos torcedores. Conforme o pensamento de Zenone (2014), de 

que as campanhas e desempenhos esportivos constituem uma peça 

fundamental para o processo de valorização da marca de um clube e para a 

relação clube-torcedor, o fato de o Goiás, um clube tradicionalmente 

participante da Série A, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol, 

estar disputando a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, 

prejudicam a imagem do clube, tanto para com o seu torcedor/consumidor, 

quanto para as tentativas de conquistar novos torcedores. Melhores resultados 

dentro de campo sem dúvida influenciariam positivamente em todos os 

aspectos da instituição, especialmente na relação com os seus torcedores.  

Porém, nesse período de desempenho esportivo abaixo do esperado, as 

análises feitas para este trabalho constataram que a estratégia de marketing do 

Goiás EC, por meio de diversas ações, conseguiu aumentar o engajamento de 
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seus torcedores e, sendo parte de um processo, consequentemente se vê um 

aumento das receitas e redução das dívidas do clube também. Mas, apesar de 

um trabalho bem desempenhado da gestão de marketing conseguir amenizar o 

impacto de um fraco desempenho no campo perante o torcedor, esse fraco 

desempenho ainda reflete e refletiu, no caso do Goiás EC, no valor de marca 

do clube, que diminuiu em relação aos anos anteriores.  

No âmbito das estratégias de marketing, a gestão do clube procura atuar 

principalmente através dos marketings promocional, digital e social. Nesse 

aspecto, notou-se que o plano de marketing do clube colocou o torcedor no 

centro, como foco das ações. Pensamento alinhado com o proposto por Soares 

(2007), que aponta que os clubes brasileiros devem se reestruturar e 

desenvolver uma gestão estratégica profissional, com o foco no torcedor.  

A estratégia adotada pelo Goiás EC por meio do marketing promocional 

apresentou resultados positivos, mesmo confrontada pela má situação do time 

no cenário esportivo. Conforme pensamento de Afif (2000), de que as 

estratégias de marketing promocional de um clube de futebol devem priorizar 

ações de promoção que aproximem o clube com o torcedor e atraiam novos 

torcedores/consumidores, a intenção da gestão de marketing do Goiás EC 

parece ter ido rumo a esse principio.  

Ações com foco na promoção no valor do ingresso e na facilitação para 

se adquirir o principal produto oferecido pelo Goiás, o jogo, trouxeram um 

aumento desse consumo em relação aos anos anteriores. Destaca-se também 

as ações promocionais desenvolvidas no local do jogo, que transformam os 

estádios em locais mais agradáveis e condizentes com os desejos dos 

torcedores, fazendo com que, ao comprar o ingresso para uma partida, o 

torcedor esteja comprando mais do que a oportunidade de assistir ao jogo, mas 

uma experiência de entretenimento completa.  

Porém, essa postura estratégica precisa acrescer novas visões, uma vez 

que as propostas desenvolvidas, como promoções nos valores dos ingressos e 

atrações nos estádios são ações de curto prazo. Devem-se elaborar propostas 

de médio e longo prazo, especialmente propostas de fidelização do 

consumidor, como o desenvolvimento de um clube de benefícios ou a evolução 
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do programa sócio-torcedor que já existe no clube.  

As pesquisas feitas também apontaram resultados positivos advindos da 

estratégia de marketing digital adotada. As ações desenvolvidas nas redes 

sociais e plataformas digitais oficiais do clube proporcionaram um engajamento 

maior dos torcedores em relação aos anos anteriores. Nota-se, nesse aspecto, 

que a estratégia nesse meio digital está focada na aproximação e valorização 

dos torcedores, mas também existem ações desenvolvidas que atuam para 

reduzir, se negativo, ou amplificar, se positivo, o impacto do resultado dos 

jogos na interação torcedor-clube. A linguagem de torcedor, carregada de 

características informais e emocionais, adotada em algumas plataformas para 

se comunicar com o torcedor, também é um fator que contribui para a 

aproximação do torcedor com o clube.  

De maneira geral, também se ressalta que as ações de marketing estão 

intimamente ligadas ao calendário da equipe de futebol profissional, visto que a 

grande maioria das publicações e interações estão diretamente ligadas às 

atividades do time de futebol. Quando esse entra de férias, a frequência das 

publicações e comunicação com o torcedor diminuiu consideravelmente. O 

clube deve criar um planejamento que se comunique com o público além desse 

calendário e que também ofereça aos consumidores outros produtos além do 

futebol.  

Conclui-se, portanto, que no âmbito do marketing esportivo, as estratégias 

adotadas pela gestão do marketing do Goiás Esporte Clube, trazem resultados 

positivos para o processo de valorização, posicionamento e agregação de 

valores à marca do clube e para a relação entre o torcedor/consumidor e a 

instituição. Deve-se, em especial, manter o dialogo e os planos de ação já 

propostos pela gestão e aprimorá-los para a produção de efeitos a longo prazo.   

A realidade do marketing esportivo no Brasil ainda é longe da realidade 

dos grandes clubes do planeta, especialmente da Europa, mas, observando-se 

as realidades e projeções estudadas neste trabalho, é válido destacar o 

crescimento, a mudança de mentalidade e, em especial, o futuro promissor das 

gestões de marketing dos clubes brasileiros. 
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