


Os jogos olímpicos mais diretamente 
possuem vinculação com o ensino superior 
por ter a participação de atletas oriundos de 
disputas universitárias. 

Conforme aponta estimativa da Koch 
Tavares, empresa especializada em marke-
ting esportivo, algo entre 60% e 70% das 
medalhas olímpicas já obtidas pelo Brasil 
foram conquistadas por participantes de 
competições esportivas universitárias. De 
acordo com o diretor de marketing da em-
presa, Alcides Procópio Jr., muitos atletas 
interessados em participar já das próximas 
edições das Olimpíadas devem antes dispu-
tar grandes torneios universitários como o 
chamado Universiadas. "É o principal even-
to internacional do esporte universitário, 
com dimensão similar à dos próprios jogos 
olímpicos", especifica Procópio. 

Exposição de marca 
Além de obter maior visibilidade na mí-

dia, através da associação com equipes e 
atletas de alto rendimento, a marca da ins-
tituição ganha um novo mote para ações di-
ferenciadas de relacionamento com outros 
públicos. Essa é a aposta do Centro Univer-
sitário de Brasília (UniCEUB), desde o ano 
passado apoiador da equipe representante 
da capital federal nos principais eventos 
do basquete brasileiro, campeã de duas das 
últimas quatro edições do principal torneio 
nacional da modalidade. 

Segundo o diretor de marketing do 
UniCEUB, Rodrigo Costa, o projeto espor-
tivo fundamenta ações de relacionamento 
com seu público prioritário: os estudantes 
do ensino médio, para os quais são pro-
movidos eventos que divulgam os jogos 
disputados pela equipe de basquete, inclu-
sive com a distribuição de ingressos. "No 
início, buscávamos as escolas para realizar 
esses eventos, hoje somos convidados por 
muitas delas", conta. O esporte, assegura 
Costa, pode constituir uma das principais 
plataformas de comunicação do ensino 
superior, pois tem grande capacidade de 
atrair a atenção das pessoas. 

Também investe no esporte de alto ren-
dimento a Universidade Metodista de São 
Paulo, que há mais de uma década é man-
tenedora de uma equipe de handebol femi-
nino - diversas vezes campeã nacional -, e, 
desde 2009, apoia um time de basquete. As 
duas equipes representam a cidade pau- » 



vela que os projetos focados no esporte de 
base dão credibilidade para a instituição. 
"Eles servem como ferramenta de relacio-
namento com as comunidades onde atua-
mos", afirma o diretor. 

Mesclar o investimento institucional 
em esporte de alto rendimento com o for-
talecimento da estrutura esportiva interna, 
e assim simultaneamente expor a marca e 
estreitar o relacionamento com o público 
interno e externo, é outra forma de impul-
sionar atletas e vencer com eles. Procede 
assim a Universidade Paulista (Unip), já di-
versas vezes campeã dos principais torneios 
do esporte universitário do Brasil. 

No esporte de alto rendimento, a ins-
tituição estabeleceu parcerias com clubes 
como Pinheiros e Corinthians, com os quais 
mantém, em sistema de cogestão, equipes 
em modalidades como vôlei e futsal. Mas 
também oferece cerca de trezentas bolsas 
de estudo - parciais ou integrais a todos 
os alunos pelos quais é representada nas 
competições universitárias. 

O diretor-geral de esportes da Unip, 
Roberto Toledo, reconhece que o investi-
mento no esporte universitário ainda gera 

lista de São Bernardo do Campo. A gerente 
de comunicação da Metodista, Ana Claudia 
Braun Endo, confirma a forte associação da 
marca da instituição ao esporte, verificada 
através de pesquisas. "E essa é uma vincula-
ção interessante, pois nosso público-alvo é 
sempre muito ligado em esportes", destaca. 

O projeto da Metodista tem ainda um 
cunho de ação social, expresso em uma 
escola de esportes mantida pela univer-
sidade, e hoje responsável pelo trabalho 
com aproximadamente mil jovens. "Para 
ser consistente, um projeto ligado ao es-
porte precisa ter também esse viés so-
cial", acredita Ana Claudia. 

Combinação 
Esporte e ação social se combinam tam-

bém no Centro Universitário Leonardo da 
Vinci (Uniasselvi). Com unidades em vários 
municípios de Santa Catarina, a instituição 
sustenta tanto equipes de alto rendimento 
- em modalidades como basquete e futsal -
quanto ações focadas nos esportes de base 
desenvolvidas por prefeituras. Essa diversi-
ficação das modalidades de investimento no 
esporte decorre da presença da instituição 
em municípios de grande e pequeno portes, 
onde nesses últimos é tarefa menos simples 
encontrar projetos de alto desempenho 
passíveis de apoio. 

O diretor de marketing do grupo Unias-
selvi, Mário Henrique Thomé da Cruz, re-



pouca visibilidade na mídia, mas é impor-
tante para o trabalho com o público inter-
no. "Já no esporte de alto rendimento, a 
divulgação é maciça, e o retorno de mídia 
também", contrapõe. Apenas no ano pas-
sado, detalha Toledo, 43 partidas das quais 
participaram equipes de alto rendimento 
apoiadas pela Unip foram transmitidas por 
emissoras de televisão. 

Alternativa à comoditização 
Para José Estevão Cocco, o esporte per-

manece como ferramenta de marketing ex-
tremamente poderosa. "A exposição de uma 
marca durante um evento esportivo - seja 
nas roupas dos atletas, ou em merchandi-
sing nos espaços onde ocorrem os jogos -
tem muito valor comercial", argumenta. 

Além disso, o atual contexto de acirra-
mento da competitividade no mercado do 
ensino superior justifica o uso de alterna-
tivas diferenciadas de relacionamento com 
os vários segmentos de público, acredita 
Ana Claudia. "E preciso sair da comoditi-
zação a que todos estamos tão acostuma-
dos no ensino superior", sugere a repre-
sentante da Metodista. 

A opinião é compartilhada por Rodrigo 
Cruz, do Uniasselvi. Ele lembra que o mar-
keting das instituições de ensino superior, 
até pouco tempo atrás, era muito tradicio-
nal e apenas recentemente, devido ao con-
texto de maior competitividade, é que se 
começou a inovar nessa área. "E um bom 
projeto de marketing não pode mais deixar 
de fora o esporte, ainda mais no momento 
atual, com Copa do Mundo e Olimpíadas 
programadas para o Brasil", finaliza Cruz. • 

Entre os exemplos da capitalização por 
instituições de ensino superior pela 
presença de alunos em eventos esportivos 
internacionais ocorridos no Brasil está a 
Faculdade Maurício de Nassau, que teve 
sete alunos entre os competidores dos 
Jogos Panamericanos, realizados no Rio 
de Janeiro em 2007. Ao final do evento, a 
instituição utilizou a mídia para parabenizar 
os atletas. Atualmente, a Maurício de 
Nassau concentra investimentos no 
fortalecimento de equipes próprias, 
capazes de lhe render bons desempenhos 
nos eventos esportivos universitários. 
Conseguiu assim obter no ano passado 
vitórias em alguns dos mais relevantes 
eventos organizados pela Confederação 
Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). 
Segundo o CEO do Grupo Ser Educacional, 
Jânyo Diniz, a Faculdade Maurício de 
Nassau investe cerca de R$ 4 milhões 
anuais em seu projeto esportivo, com 
o qual mantém equipes em dezesseis 
modalidades, e concede bolsas de 
estudos a aproximadamente 230 atletas, 
alunos da instituição. 
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