
fã do esporte tem uma característica muito 
particular, tanto no Brasil como em outras 
partes do mundo ele é um especialista, e dos 

melhores. Sabemos sempre a formação ideal de nossos 
times, como deve ser o esquema tático, a hora de fazer 
substituições, como deve ser o saque, o tipo de pneu 
mais adequado e por aí vai. Talvez o leitor, ao ler essa 
provocação inicial, lembre-se da célebre premissa de 

que somos todos técnicos de futebol e de que já fomos 
economistas, sobretudo nas épocas mais instáveis, de 
inflação descontrolada. 
Essa especialização do consumidor ganha contornos 
adicionais quando o esporte ganha um novo viés: o do 
marketing. Nascem definições, muitas oriundas do senso 
comum, tais como "jogada de marketing", "isso é puro 
marketing"; algumas delas carregam, implicitamente 
que seja, uma noção de engodo, de embuste, de 
conversa fiada, não é e não deve ser assim. 
O esporte tem como característica mercadológica ter 

diversos tipos de consumidor: o torcedor ou praticante, 
empresas que querem encaixar o esporte em sua 
plataforma de comunicação e relacionamento, a mídia e 
o Estado, em todos os seus níveis. 
O profissional de marketing do esporte precisa, antes de 
tudo, entender as necessidades desses consumidores 
e planejar seu produto para um encaixe perfeito. 
Encaixe esse que passa pelo entendimento do que tais 
clientes buscam. Selecionar parceiros cujas mensagens 

encontrem eco no público consumidor para geração 
de "leads" ao invés de mera exposição. Some-se aisso 
trabalhar, muito, o entorno, gerando uma experiência 
positiva de consumo, além da perenização do 
relacionamento, que já foi mais "óbvia" do que hoje. 
Mesmo no esporte, existem ameaças de 
concorrentes ou de substituição. O sacrifício 
imposto ao comprado no consumo de alguns 
serviços relacionados ao esporte, no Brasil, pelo 
simples fato de negligenciar o planejamento das 
operações, pode ser mortal. O futebol brasileiro tem 
menor público médio do que o campeonato norte-
americano, no qual o futebol é a quinta modalidade. 
Vemos honrosos exemplos de geração de 

experiência positiva em academias, organizadores de 
corrida de rua e esportes menos midiatizados. Vemos 
exemplos de como não fazer ao ver filas, madrugadas 
afora, para compra de ingressos de um evento importante, 
como no caso do futebol para o qual vale o lembrete de 
que seu negócio-fim é o estádio cheio, as demais receitas 
são consequências; ou alguém patrocinaria uma corrida 
de rua com apenas quatro inscrições? 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 475, p. 69, ago. 2012. 




