
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE – UNIBH 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

ANÁLISE DO MARKETING ESPORTIVO NO VÔLEI: ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO 
ENTRE MARCAS SADA VOLEI E CRUZEIRO ESPORTE CLUBE 

 
Ana Clara da Silva Ribeiro1 
Elaine Regina Santana2 
Estéfano Luís de Sá Winter3 
 

RESUMO 
O marketing esportivo está cada vez mais presente no dia-a-dia, viabilizando eventos, 
profissionalizando entidades esportivas, aumentando o consumo de produtos, 
beneficiando positivamente a imagem da empresa e proporcionando o suporte 
necessário aos atletas para a prática do esporte. O Sada Cruzeiro é uma das 
principais equipes de vôlei no atual cenário esportivo do país. Este trabalho buscou 
analisar a relevância do marketing esportivo no cenário do vôlei nacional, explorando 
a associação entre as marcas Sada Vôlei e Cruzeiro Esporte Clube que originou a 
instituição Sada/Cruzeiro, apresentando resultados práticos desta estratégia. A partir 
do método quantitativo e descritivo, foi realizado um estudo de campo através da 
aplicação de um questionário que avaliou a percepção dos torcedores de vôlei sobre 
os efeitos desta parceria, caracterizando a situação do time antes e depois da aliança entre marcas. Ao analisar o funcionamento e vantagens do marketing esportivo em 
relação à associação entre marcas, decorreram resultados práticos que 
demonstraram maior conhecimento da instituição Sada Cruzeiro no cenário esportivo 
investigado. Conclui-se que esta parceria provou alcançar maior popularidade 
apresentando-se viável para o sucesso da associação. A aliança de clubes de futebol 
com equipes de vôlei no cenário esportivo nacional se mostra benéfica para a gestão 
e promoção de ambas as marcas aliadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Associação; Gestão; Marketing Esportivo; Marca; Vôlei. 
 
1 INTRODUÇÃO 
Conforme o Conselho da Associação Americana de Marketing, em 2013, define 
marketing como um conjunto de atividades, instituições e processos para criação, 
comunicação, distribuição e promoção que possui valor para desenvolvedores, 
clientes, parceiros e sociedade em geral. Dessa maneira, o objetivo fundamental de 
                                                 
1Graduanda em administração de empresas do Centro Universitário UniBH – e-mail: anaclarasr14@hotmail.com 
2Graduanda em administração de empresas do Centro Universitário UniBH – e-mail: elaine3581@hotmail.com 
3 Professor orientador. Mestre em Filosofia e Especialista em Marketing – e-mail: estefano.winter@prof.unibh.br 



2 
 

marketing são as trocas direcionadas para satisfazer os desejos, exigências e 
necessidades dos consumidores, sendo adquiridas por meio do mix de marketing, que 
é formado por produto, preço, praça e promoção. 
Conforme Kotler, “marketing é um processo social e gerencial através dos quais 
indivíduos e grupos obtêm aquilo que necessitam e desejam por meio da criação e 
troca de produtos e valores. ” (KOTLER, 1999, p.16). 

Marketing Esportivo pode ser definido como um conjunto de ações voltadas 
à prática e à divulgação de modalidades esportivas, clubes e associações, 
seja pela promoção de eventos e torneios ou através de patrocínio de equipes 
e clubes esportivos (BERTOLDO, 2000, p. 1).  

O voleibol foi criado nos Estados Unidos, no dia 9 de fevereiro de 1895 com objetivo 
de minimizar os riscos de lesões entre atletas jovens. No Brasil foi criada a 
Confederação Brasileira de Voleibol em 1954, tendo seu destaque na década de 90 e 
reconhecido por suas conquistas e títulos, como a Olimpíada e no mundial de vôlei. 
Após os jogos Olímpicos de Barcelona, o time de vôlei do Brasil entrava como favorito 
a conquistar as competições no cenário mundial. Frente a este sucesso, o vôlei tornou-
se um modelo a se seguir entre os esportes, sendo o segundo esporte em destaque 
no Brasil, ficando atrás apenas para o futebol.  
 
O Sada Cruzeiro é uma das principais equipes de vôlei no atual cenário esportivo do 
país, a equipe surgiu entre uma parceria do grupo empresarial Sada Transportes e o 
Cruzeiro Esporte Clube. Desde sua fundação a equipe acumula um histórico vitorioso, 
no âmbito nacional e internacional.4 
Tendo em vista esse contexto, buscou-se nessa pesquisa investigar o seguinte 
problema: houve maior conhecimento do Sada pelos fãs do esporte após a associação 
entre as marcas Sada Vôlei e Cruzeiro Esporte Clube, devido à estratégia de 
associação de marcas? 
O objetivo geral da pesquisa foi apresentar resultados práticos da estratégia de 
associação entre marcas. 

                                                 
4http://sadacruzeiro.com.br/ 
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Para alcançar esse resultado, foram perseguidos os seguintes objetivos específicos: 
a) avaliar e apresentar na literatura a importância de gestão de marcas; b) definir os 
itens de conhecimento da marca que serão abordados; c) aplicar pesquisa com 
torcedores do time; d) sugerir melhorias de marketing que podem ser utilizadas pelo 
clube de vôlei Sada Cruzeiro a partir dessa estratégia de associação de marcas. 
Esta pesquisa, ao compreender o êxito das ações e estratégias do departamento de 
marketing adotadas pela administração do projeto Sada/Cruzeiro, traz um resultado 
prático, pois apresenta estratégias a clubes de vôlei com popularidade abaixo do 
estimado, uma vez que notamos capacidade de mercado a ser explorada e boa 
relação de custo para promover associações entre empresas relacionadas ao esporte. 
Academicamente o tema é relevante, pois avalia a eficácia de estratégias de 
associação entre marcas e contribui para o fortalecimento e sustentabilidade da 
mesma no cenário esportivo. 
 
2  REFERENCIAL TEORICO 
 
2.1 GESTÃO ESPORTIVA 
 
A gestão do esporte pode ser entendida como a execução de práticas administrativas 
como planejar, coordenar e controlar as estratégias da organização esportiva. A ideia 
de estratégia é antiga, tem origem na área militar, faz parte das atividades humanas 
há milênios. As ideias sobre estratégia, entretanto, foram absorvidas e adaptadas por 
outras áreas. Sendo assim, como em várias atividades, a estratégia está presente nas 
competições esportivas, sendo usual atletas e equipes se favorecerem pelo uso de 
determinadas estratégias (VANCE; NASSIF; MASTERALEXIS, 2015). 
 
Logo “estratégia é, portanto, o processo pelo qual a organização define onde pretende 
chegar e como alcançará essa conquista. ” (NOGUEIRA, 2014, p.3). Uma vez que: 
 

No campo da estratégia, o conceito de processo tem sido aplicado para 
descrever como e por que as estratégias são elaboradas e desenvolvidas, ou 
seja, busca desvendar de que modo são tomadas as decisões e atitudes que 
dizem respeito à execução estratégica, incluindo assimilação e reação a 
interferências externas. (BULGACOV; et al., 2007, p. 85)  
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A elaboração de uma estratégia de sucesso dependerá da avaliação consciente e 
clara do ambiente externo e do interno. Devendo estar pautada o estabelecimento de 
metas competitivas. Fundamentada a nível externo pela busca de oportunidades e a 
neutralização ou a diminuição das ameaças atuais e futuras da organização tentando 
alcançar os relacionamentos desejados. Já a nível interno, desenvolver as aptidões e 
os potenciais, transformando-os em forças (TAVARES, 2010). 
 
Com o objetivo de fixar a ideia de estratégia, é preciso que as ações sejam 
controladas, isto é, medidas para que eventuais necessidades de ajustes ou alteração 
ao plano inicial aconteçam (VANCE; NASSIF; MASTERALEXIS, 2015). 
 
A gestão esportiva, assim como a administração em geral, aplica as ideias e conceitos 
da estratégia. O esporte, do mesmo modo que a estratégia possui a competição como 
sua essência, então nada mais é natural que a associação entre eles (VANCE; 
NASSIF; MASTERALEXIS, 2015). 
 
Enfim, “Gestão do esporte pode ser entendida como a aplicação dos princípios de 
gestão a organizações esportivas” (BATEMAN; SNELL, 1996, p.12 apud ROCHA; 
BASTOS, 2011, p. 4). 
 
O gestor esportivo utiliza-se de estratégias para alcançar os objetivos da organização, 
traçando os caminhos levando em consideração os concorrentes, o mercado e os 
clientes. Assim, visa-se a obtenção de lucros e o sucesso organizacional 
(NEVES,2009). 

 
O esporte é um dos principais fenômenos sociais, umas das maiores 
instituições de nosso planeta. Reflete e influencia diversas características da 
humanidade, sejam elas relativas à cultura, à economia ou a políticas. 
(VANCE; NASSIF, MASTERALEXIS, 2015, p. 3). 

  
Assim, o gestor tem a função e o desafio de tornar o produto da organização esportiva 
economicamente viável, com papel social de inclusão e satisfazer as necessidades 
de seus clientes. Assim, proporciona-se um número cada vez maior de espectadores 
que trarão capital e novos investimentos (ROCHA; BASTOS, 2011). 
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As tomadas de decisões dos gestores devem estar pautadas de acordo com os 
objetivos da organização, para isso é fundamental que sua percepção e capacidade 
de lidar com a resolução de problemas sejam assertivas, estando alinhadas com 
estratégias que visem esses objetivos proporcionando confiança e tranquilidade para 
as demais pessoas da equipe (TAVARES, 2010). 
 
Por isso, o desempenho da organização dependerá de uma administração eficiente 
que busque caminhos alternativos e inovadores que serão fundamentais para se 
alcançar as metas e objetivos pretendidos garantindo o sucesso. Consequentemente, 
“uma organização é uma ferramenta que as pessoas usam para coordenar suas ações 
e obter alguma coisa que desejam ou valorizam – ou seja, para atingir seus objetivos” 
(JONES, 2010, p.18). 
 
2.2  MARKETING ESPORTIVO 

 
As palavras mais utilizadas para definir o marketing são “vendas” e “propagandas”. 
Essa definição não é totalmente verdadeira, vendas e propaganda são parte do que é 
conhecido como marketing (NEVES, 2009).  
 
A American Marketing Association tem a seguinte definição oficial de marketing:  
 

Marketing é o processo de planejamento e execução desde a concepção, 
apreçamento, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e serviços para 
criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais. 
(COBRA, 2011, p.34). 

 
Nesse sentido, “podemos afirmar que o objetivo do marketing é atender às 
necessidades e aos desejos do consumidor de forma lucrativa para a empresa” 
(REICHELT, 2013, p.16). Ou seja, o marketing busca suprir as necessidades dos 
clientes, mas com a finalidade de obter lucro dessa atividade. 
 
Consequentemente, o marketing também é definido como: “um processo social e de 
gestão pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e querem através da 
criação, oferta e troca de produtos e valores com os outros” (KOTLER, 1997, p.7 apud 
NEVES, 2009, p.18). Ou seja, as necessidades são supridas através do processo de 
trocas. Para lidar com os processos de trocas é necessário muito trabalho e 
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habilidades, para isso temos a administração de marketing, que acontece quando pelo 
menos uma das partes procura entender as respostas desejadas das outras partes 
(KOTLER; KELLER, 2012). 
 
Sendo assim: 

Vemos a administração de marketing como a arte e a ciência da escolha de 
mercados-alvo e da captação, manutenção e fidelização de clientes por meio 
da criação, da entrega e da comunicação de um valor superior para o cliente. 
(KOTLER; KELLER, 2012, p.4). 

 
Compreendemos assim que, “O marketing tem por principal responsabilidade o 
alcance do crescimento em receitas lucrativas para a empresa” (KOTLER, 2002, 
p.32). Logo, é essencial que se use o marketing de forma estratégica para que ao 
invés de ser um custo para a empresa, seja um investimento, gerando lucros para a 
organização. 
 
O marketing esportivo surgiu no ano 1978 com o propósito de utilizar as técnicas de 
marketing dentro do esporte. A partir desse momento os estudos na área do marketing 
esportivo desenvolvendo a ideia de se tornar uma área específica de pesquisa, 
acompanhando o crescimento e o desenvolvimento financeiro do esporte no mundo 
(MATOS; SILVA, 2012). 
 
O marketing esportivo está cada vez mais presente no dia-a-dia, profissionalizando as 
entidades esportivas, viabilizando eventos organizados, aumentado o consumo de 
produtos ligados ao esporte, beneficiando positivamente a imagem da empresa e 
proporcionando o suporte necessário aos atletas para a prática do esporte (POZZI, 
1998). 
 
A utilização do marketing esportivo é uma das maneiras que as organizações 
exploram para comunicar aos seus consumidores seus produtos e/ou serviços, 
portanto compreende-se que: 

 
 

À luz do conceito de marketing do esporte, entende-se que o produto central 
dos clubes esportivos é o entretenimento que fornece a seus torcedores e ao 
público em geral. Mas nenhum esporte pode sobreviver no mercado atual 
sem agregar produtos e serviços colaterais ao produto central. (GARCIA; 
LIMA; GALLI, 2014, p.6).  
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No cenário atual é fundamental que as organizações tenham ações voltadas para o 
“social”, ambiental e educacional, os clientes estão cada vez mais buscando comprar 
de empresas que tenham essa consciência. Por isso, é essencial que o planejamento 
de marketing da organização esteja pautado na busca por estratégias que agreguem 
valor. Na atual economia competitiva, a empresa que inova conquista mais clientes e 
fideliza os mesmos (NOGUEIRA, 2014).  Logo, os profissionais de marketing devem 
elaborar planos de maneira eficiente e colocá-los em prática. 
 

A empresa inteligente deve elaborar e entregar ofertas para o mercado-alvo 
bem definidos. Isso leva a uma nova visão dos processos de negócios, que 
coloca o marketing no início do planejamento. (KOTLER; KELLER, 2012, p. 
25).  

Nesse sentido, as parcerias com fornecedores trazem benefícios como uma gama 
maior de valor perante os clientes aumentado a variedade de mercados. Com a 
parceria com outras empresas são agregadas competências distintas ou a excelência 
em processos de negócios mais amplos, de tal modo que: 

 
Atualmente muitas empresas têm formado parcerias com determinados 
fornecedores e distribuidores para criar uma rede de entrega de valor 
superior, também chamada de cadeia de suprimento (ou supplychain). 
(KOTLER; KELLER, 2012 p. 25). 
 

 A cadeia de valor é um diferencial competitivo, pois a especificidade que ela 
proporciona traz vantagens para a organização perante o mercado. A qualidade dos 
produtos e serviços se tornam altas e o processo é mais ágil (GATTORNA, 2009). Isto 
significa que as organizações que usam estrategicamente a cadeia de valor 
conseguem suprir as necessidades de seus clientes de forma mais eficiente e eficaz. 
 
Portanto: 

A missão de qualquer negócio é fornecer valor ao cliente, sem abrir mão do 
lucro. Em uma economia extremamente competitiva, com compradores cada 
vez mais racionais diante de uma abundância de opções, uma empresa 
somente pode vencer ao ajustar o processo de entrega de valor e selecionar, 
proporcionar e comunicar um valor superior. (KOTLER; KELLER, 2012, p.35).  

A cadeia de valor envolve todas as áreas da empresa desde a produção até a entrega 
do produto ao cliente final, o que faz com que todos da organização estejam engajados 
nesse propósito.   
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Na prática, uma cadeia de valor é qualquer combinação de processos, 
funções, atividades, relacionamentos e caminhos, ao longo dos quais 
produtos, serviços, informações transações financeiras movimentam-se 
internamente e entre empresas. Isso incluí todas e quaisquer atividades, 
começando com a extração de matérias-primas e terminando com o consumo 
final, sendo que todos na empresa estão envolvidos para fazer isso 
acontecer. (GATTORNA, 2009, p.2).  

O Marketing esportivo, então se refere à utilização do mix de marketing, para 
comunicar os benefícios de seus produtos aos seus consumidores em potencial, tendo 
como visão assegurar os mais diversos tipos de modalidades esportivas, 
acompanhando as rápidas mudanças do mercado. A sobrevivência da organização 
dependerá, em grande parte, do propósito das organizações esportivas (CASTRO, 
2003). 

 
O processo de marketing consiste em analisar oportunidades de mercado, 
pesquisando e selecionando mercado-alvos, desenvolver estratégias de marketing, planejar programas de marketing e organizar, implementar e 
controlar o esforço de marketing. (KOTTLER, 2005, p. 81).  

As empresas através da associação de marcas, agregam valor à sua marca, trazendo 
benefícios para todos os stakeholders5 envolvidos. Atualmente, está sendo usual a 
associação de marcas entre diferentes modalidades (KOTLER; KELLER, 2012). 
  

A estratégia de extensão de marcas pode ser adotada não só para 
marcas/produtos de uma mesma empresa, como também entre empresas 
diferentes, quando uma empresa detentora de uma marca a ‘empresta” para 
que outra empresa a coloque em seu produto. Esse processo é conhecido 
como licenciamento de marca ou franquia de marca. Claro que nesses casos 
existe uma série de exigências e restrições (pagamento de royalties, normas 
para uso da logomarca, etc.), regida por rigorosos contratos, afinal a empresa 
não pode correr riscos de perder o controle sobre sua marca. (CRESCITELLI; 
SHIMP, 2012, p. 43).  

Quando uma marca de futebol se associa a uma marca de vôlei esta leva seu público 
fiel para também consumir seus produtos, há uma grande responsabilidade pela 
utilização da imagem da outra organização, por isso essa parceria deve ser pautada 
por interesses mútuos e é necessário também ter os mesmos valores para que não 
haja contradições. 
 
                                                 
5Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em diversas áreas 
como gestão de projetos, comunicação social (Relações Públicas), administração e arquitetura de 
software referente às partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de governança 
corporativa executadas pela empresa. 
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2.3 GESTÃO DE MARCAS E O PATROCÍNIO NO ESPORTE 
 

A “marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou combinação desses elementos que 
deve identificar os bens ou serviço de um fornecedor ou grupo de fornecedores e 
diferenciá-los da concorrência” (KELLER; MACHADO, 2006, p.2). A sua construção é 
capaz de distinguir a oferta e tem capacidade de gerar valor para as empresas. Para 
isso deve-se primeiro escolher um nome, em seguida desenvolver associações e 
promessas fortes para esse nome e por último administrar todos os contatos dos 
clientes com a marca, de modo que esses contatos atendam ou superem as 
expectativas geradas em relação a ela (KOTTLER, 2002). Logo, as empresas devem 
escolher o nome da marca de modo que seja coerente com o seu posicionamento no 
mercado. 
 
Para o desenvolvimento de uma marca forte deve-se elaborar uma proposta de valor 
que tenha um posicionamento: amplo, específico, de valor e uma proposta total de 
valor para o produto. O valor representado pelo nome de uma marca é um ativo 
incalculável. Para muitas organizações, o nome da marca e o que ela demonstra ser 
o seu mais significativo ativo, o propulsor da vantagem competitiva e de ganhos 
futuros. Entretanto o nome da marca nem sempre é administrada de maneira correta 
e condizente com a visão de que continuamente deve ser melhorada e reforçada 
(A.AAKER, 2003).  
 

Esse ativo é sintetizado no conceito de brand equity: O brand equity é um 
conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e símbolo, que 
se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço 
para uma empresa e/ou para os consumidores dela. (AAKER, 2003, p.16).  

O modelo brand equity faz parte de uma premissa muito importante:  
 

A premissa básica do modelo CBBE6 é que a força de uma marca está no 
que os clientes aprenderam, sentiram, viram e ouviram sobre ela como 
resultado de suas experiências ao longo do tempo. Em outras palavras, a 
força da marca está no que fica na mente dos consumidores. (KELLER; 
MACHADO, 2006, p. 36). 
 

 

                                                 
6Customer-based brand equity é o modelo de brand equity baseado no cliente. 
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Logo, a fidelidade que essas marcas obtêm resultados de receita independentemente 
da performance do time (KELLER e MACHADO,2006). “Uma empresa que procura 
um clube para patrociná-lo está buscando: agregar valor à imagem, maximizar a 
exposição da marca, alavancar os benefícios dos parceiros através de novas 
oportunidades de negócio” (STOTLAR; DUALIB, 2005, p.198). 

 
Um dos ativos intangíveis mais valiosos de uma empresa é sua marca, e compete ao marketing gerenciar adequadamente seu valor. Desenvolver uma 
marca forte é tanto uma arte quanto uma ciência. Requer planejamento 
cuidadoso e profundo, comprometimento de longo prazo, além de um 
marketing planejado e executado com criatividade. Marcas fortes geram 
intensa fidelidade do consumidor – e sua essência é um excelente produto. 
(KOTLER; KELLER, 2012, p.257).  

O gerenciamento da marca deve ser feito de forma cuidadosa, pois uma má gestão 
pode passar uma imagem negativa da organização. O departamento de marketing é 
o principal responsável pelas ações nesse sentido, é fundamental que planeje, dirija 
e controle a tarefa de assegurar a valorização da marca (KELLER e MACHADO, 
2006). 
 
O consumidor associa as marcas a sentimentos, emoções e a satisfação de desejos, 
por isso, “a imagem da marca representa as associações que são ativadas na 
memória quando as pessoas pensam sobre uma marca específica” (CRESCITELLI; 
SHIMP, 2012, p.35). É fundamental que a organização consiga ativar essas 
associações, pois isso fará com que ele sempre lembre primeiro dessa marca. 
 

Uma marca é uma oferta de uma fonte conhecida. Uma marca como 
Mcdonald’s, por exemplo, propícia muitas associações na mente das 
pessoas: hambúrgueres, diversão, crianças, fast-food, conveniência e arcos 
amarelos. Essas associações formam a imagem da marca. Todas as 
empresas lutam para estabelecer uma marca sólida – isto é, uma imagem de 
marca exclusiva, forte e favorável. (KOTLER; KELLER 2006, p. 22). 
 A Construção de uma marca é relativamente fácil, basta criar, mas criar, manter e ser 

capaz de gerar valor para o cliente dependerá de uma série de procedimentos e 
estratégias que garantiram o sucesso e a sobrevivência da organização (A.AAKER, 
2003). 
 
Uma estratégia eficaz é a associação entre marcas. Uma marca não muito conhecida 
se associa a uma marca forte. "Associar a marca a outra entidade pode criar um novo 



11 
 

conjunto de associações de marca e afetar as associações de marca existentes" 
(KELLER; MACHADO, 2006, p.190). 
 
Uma vez que: 
 

Ao fazer uma conexão entre a marca e outra entidade, os consumidores 
podem formar uma associação mental da marca com essa entidade e, 
consequentemente, com quaisquer outras associações, julgamentos e 
sentimentos ligados a essa entidade. (KELLER; MACHADO, 2006, p.190).  

Sendo uma forma de conexão “o patrocínio consiste em um conjunto de atividades 
vinculadas a um processo que faz uso do marketing do esporte e do estilo de vida a 
ele associado para transmitir mensagens a determinado público-alvo” (MULLIN et al., 
2004, p. 243 apud SÁ; ALMEIDA, 2012, p.2). 
 
Ao utilizar-se da estratégia de patrocínio a organização objetiva: 
 

Potencializar a sua marca. As maiores motivações para o investimento no 
esporte são o seu forte apelo junto à mídia, o vasto mercado constituído pelos 
torcedores, praticantes e admiradores das diversas modalidades esportivas 
e a sua segmentação. O benefício principal é a divulgação, e em menor 
escala, a valorização da marca, que ganha novos atributos advindos do 
esporte. Os maiores retornos são a mídia, o institucional e o de vendas. 
(MELO NETO, 2000, p. 25 apud MATOS; SILVA, 2011, p.9 . 25)  

Pode-se observar que o marketing tem um papel fundamental no gerenciamento da 
marca, além de ser caracterizado como um meio de divulgação que tem por objetivo 
a venda de produtos/serviços e da obtenção de patrocínios que incorporaram recursos 
financeiros à organização (MATOS; SILVA, 2011). 

 
O patrocínio é uma forma de persuasão fundamentalmente diferente da 
propaganda tradicional. O patrocínio persuade indiretamente, o patrocínio 
melhora a percepção de uma marca ao delinear nossas opiniões sobre a 
marca e ao associar a marca a um evento ou organização já muito valorizado 
pelo público-alvo. (CRIMMINS; HORN, 1996, p.12 apud VANCE; NASSIF, 
MASTERALEXIS, 2015, p.80)  

Diferentemente da propaganda tradicional o patrocínio chega às pessoas de uma 
fonte diferente, o que necessita um preparo e um cuidado maior das empresas, onde 
o foco está voltado para o compromisso e o sustento de uma atividade, sendo mais 
orientada para as pessoas do que a propaganda sugere (PITTS; STOTLAR, 2002). 
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Enfim, as empresas buscam atingir vários objetivos por meio do patrocínio esportivo, 
e diferentes patrocínios podem dar origem a objetivos diferentes. As prioridades de 
objetivos dependerão do posicionamento da empresa e do ciclo de vida do patrocínio 
(VANCE; NASSIF, MASTERALEXIS, 2015). 
 
Sendo assim, é fundamental que sejam analisados os motivos para que a empresa se 
envolva em patrocínios esportivos. Compreender como estas atividades ajudou a 
organização a alcançar seus objetivos é essencial na escolha de patrocínios de 
sucesso (PITTS; STOTLAR, 2002). 
 

A probabilidade de fracasso é maior para as empresas que não conseguem 
definir objetivos claros e mensuráveis antes de lançarem-se em um 
investimento em patrocínio. Com o crescimento do comprometimento 
financeiro necessário para patrocinar e ativar programas de patrocínio 
esportivo de forma eficaz, a avaliação de patrocínios tornou-se uma 
preocupação vital para os profissionais de marketing esportivo. (VANCE; 
NASSIF, MASTERALEXIS, 2015, p. 86).  

Compreendemos dessa forma que a avaliação do patrocínio é primordial para evitar 
perdas financeiras e consequentemente a credibilidade da marca perante o mercado. 
 

Um patrocínio esportivo bem estruturado pode proporcionar benefícios 
mútuos tanto para a organização esportiva quanto para os patrocinadores. 
Elemento-chave para o sucesso é o cálculo do retorno de investimento. 
(PITTS; STOTLAR, 2002, p. 290).  

Consequentemente, como em qualquer outro investimento, a associação de marcas, 
se bem planejada e estruturada trará ganhos financeiros e além disso, os ganhos 
intangíveis que são imensuráveis como o valor da marca (KELLER; MACHADO, 
2006). 
 
 
3 METODOLOGIA 
 
Esse trabalho se faz em uma pesquisa quantitativa descritiva através de um estudo 
de campo da percepção dos torcedores do Clube Sada Cruzeiro sobre os efeitos da 
associação da marca com o time do Cruzeiro Esporte Clube. 
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A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista 
lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os 
atributos mensuráveis da experiência humana (POLIT; BECKER; HUNGLER, 
2004, p. 201).  

Para Gil (2008) um estudo de campo pode ser definido como o aprofundamento das 
questões propostas em uma única população de indivíduos ou comunidade, 
ressaltando as interações entre seus componentes. A pesquisa é basicamente 
desenvolvida por meio da observação direta das atividades e comportamento do 
grupo estudo além de entrevistas a fim de assimilar explicações e interpretações da 
população em análise. 
 
Conforme afirmado por Gil, “As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 
descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 2008, p. 42) 
 
Para a realização da pesquisa foi elaborado um roteiro de questionário estruturado 
com perguntas fechadas, aplicado para 40 pessoas de ambos os sexos e diferentes 
idades, em uma semifinal da Superliga de vôlei no Ginásio Poliesportivo do Riacho 
(Contagem) no dia 16 de março de 2016, disputada entre os times Sada Cruzeiro x 
São José Vôlei, através de uma amostragem não probabilística por conveniência. “A 
amostra por conveniência é empregada quando se deseja obter informações de 
maneira rápida e barata” (AAKER, 1995, p. 376). Uma vez que a média de público é 
de 1500 torcedores, a amostra entrevistada correspondeu com 2,7% do percentual 
apresentado. 

 
O questionário possui o objetivo de avaliar a popularidade do projeto Sada Vôlei antes 
da parceira com a marca Cruzeiro Esporte Clube. O resultado desse investimento foi 
caracterizar ainda a amostra da pesquisa, através de questões específicas que 
permitam compreender o renome desta iniciativa, novas estratégias de marketing que 
possibilite promover a parceria além dos benefícios da associação entre times de 
futebol ao vôlei. Para Rudio (2007, p.118) “tanto o questionário como a entrevista 
servem para obter informações que não podem ser colhidas através de outros meios.” 
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4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 
 
4.1 CARACTERIZAÇÕES DO TIME 
 
A Associação Esportiva Sada Vôlei, inicialmente projetada em Betim-MG, foi fundada 
em 2006, sendo patrocinado pelo Grupo Sada e a prefeitura local, com a finalidade de 
utilizar o esporte como mecanismo de transformação social. A evolução da equipe se 
deu em 2009, quando o Cruzeiro Futebol Clube se uniu a marca passando a se 
chamar Sada Cruzeiro Vôlei, acontecimento inédito no cenário esportivo brasileiro. 
Transferiu sua sede e centro de treinamento dos atletas do vôlei para o Parque 
Esportivo do Barro Preto, na capital de Belo Horizonte, concedendo também de toda 
estrutura do clube, como a Toca da Raposa I onde são realizados treinos nas pré-
temporadas. Possui como ginásio principal o Poliesportivo do Riacho em Contagem-
MG. Com essa união ganhou uma torcida que é estimada em 9 milhões, que enchem 
as arquibancadas de energias durantes os jogos disputados pela a equipe7. Contando 
com um grande elenco de jogadores a equipe se tornou uma grande campeã, 
ganhando os principais campeonatos, como tricampeão da Superliga (2011/12; 
2013/14 e 2014/15), hexacampeão Estadual (2010 a 2015), campeão da Copa Brasil 
(2014), bicampeão Sul Americano (2012 e 2014) e trazendo o consagrado título do 
bicampeonato Mundial de Clubes (2013 e 2015). 

 
O projeto da associação do Cruzeiro não está apenas em formar um time vencedor 
em quadra, mas a formação de atletas em suas categorias de base, crianças e 
adolescentes que descobrem e experimentam o esporte através de programas sociais 
do time. 
 
O patrocinador pioneiro do grupo é a Sada Transportes, que foi fundada no Brasil em 
1976, um dos maiores grupos empresarias de Minas Gerais e também uma das 
maiores empresas de carga rodoviária do país e da América Latina, especializada no 
transporte de veículos. Com a associação da marca Cruzeiro, a Sada passou a fazer 
também a gestão de toda a equipe de vôlei. 
 

                                                 
7 http://sadacruzeiro.com.br/ 
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4.2 ANÁLISES DE DADOS 
 
Para a realização da análise de dados através de um questionário, levou-se em 
consideração o percentual de respostas em cada questão para levantar a incidência 
de cada uma delas.  
 
Observa-se no gráfico 01, que o perfil dos 40 torcedores pesquisados são 23 do sexo 
masculino e 17 do sexo feminino, representando respectivamente 58 e 42% dos 
pesquisados, diferença não significativa que possibilita melhor direcionamento, para 
ambos os gêneros, das estratégias de marketing adotadas pela associação. 
 

Gráfico 01 - Perfil do Público 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
Conforme o gráfico 02 os indivíduos que participaram do estudo foram classificados 
de acordo com sua faixa etária. O público de interesse representou 40% dos 
entrevistados, com idade entre 21 a 31 anos. Compreendendo o ambiente na qual o 
jovem é inserido podemos direcionar medidas para a promoção da marca aumentando 
assim o êxito das estratégias de marketing adotadas pela iniciativa. 
 

Gráfico 02 - Faixa Etária 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 
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Como pode ser observado no gráfico 03, referente à primeira pergunta 36 indivíduos, 
o que representa 90% da amostra, afirmam ser torcedores e apenas 4 indivíduos 
afirmam torcerem para outros clubes, caracterizando assim o perfil de torcedores dos 
jogos na Arena Riacho em Contagem. Na amostra investigada temos um número 
significativo favorável às medidas para sucesso da associação, tornando a iniciativa 
do projeto ainda mais viável. “Uma empresa que procura um clube para patrociná-lo 
está buscando: agregar valor à imagem, maximizar a exposição da marca, alavancar 
os benefícios dos parceiros através de novas oportunidades de negócio”. (STOTLAR; 
DUALIB, 2005, p.198). 
 

Gráfico 03 - Torcedor do Sada Cruzeiro 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
Em relação a ser torcedor do time de futebol do Cruzeiro, conforme gráfico 04 
comparamos que a grande maioria além de ser torcedor do time de vôlei do Cruzeiro 
(gráfico 03) também é torcedor do time de futebol do mesmo, representando 87% dos 
indivíduos. Os resultados obtidos confirmam que instituições e empresas, 
relacionadas ao esporte, com baixa popularidade e alcance de suas iniciativas de 
marketing, podem se beneficiar de marcas, clubes e associações com maior 
popularidade no mercado. Logo, “Associar a marca a outra entidade pode criar um 
novo conjunto de associações de marca e afetar as associações de marca existentes." 
(KELLER; MACHADO, 2006, p.190) 
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Gráfico 04 - Torcedor do time de futebol do Cruzeiro 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
O gráfico 05 mostra que 70% dos entrevistados afirmam que não costumam ir a jogos 
de vôlei do Sada Cruzeiro com frequência, um número considerável em relação ao 
gráfico 03, representando 30% de torcedores que vão a campo diante dos 90% dos 
entrevistados que afirmam torcer pelo time, representando assim relação de 
fidelização com potencial a ser explorado pelos gestores esportivos responsáveis pela 
parceria.  
 

Gráfico 05 - Presença em jogos 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
O gráfico 06 mostra que 63% dos entrevistados afirmaram não conhecer o Sada Vôlei 
antes da associação com o Cruzeiro. A empresa que inova conquista mais clientes e 
fidelizam os mesmos, conforme apresentado por Kotler (2002). A associação das 
marcas para promoção do time Sada Cruzeiro conquistou mais torcedores e no longo 
prazo alcançará maior proximidade além de relacionamento fiel entre seus clientes 
com a marca projetada. 
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Gráfico 06 - Conhecimento antes da associação 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
Segundo o gráfico 07, apenas 15% dos entrevistados afirmaram ser torcedor do Sada 
Vôlei antes da associação com o cruzeiro. Conforme descrito no referencial teórico 
por Keller e Machado (2006) a fidelidade que essas marcas alcançam como resultado 
é independente do desempenho do time, ou seja, após a associação da marca 
Cruzeiro, aumentou consideravelmente o número de torcedores conforme mostra o 
gráfico 03, representando 90% dos entrevistados.  

 
Gráfico 07 - Torcedor antes da associação 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
O gráfico 08 mostra que 90% dos entrevistados afirmam acompanhar as temporadas 
de jogos do Sada Cruzeiro. Se comparado ao gráfico 05 observa-se que 70% dos 
entrevistados afirmam não ir com frequência a jogos de vôlei do Sada, ou seja, 
acompanham os jogos e as temporadas distantes das quadras. A utilização do 
marketing esportivo é umas das maneiras que as organizações exploram para 
comunicar a seus consumidores seus produtos ou serviços, sendo assim o produto 
central dos clubes esportivos é o entretenimento que fornece a seus torcedores e ao 
público em geral, como citado por Garcia; Lima; Galli (2014). 
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Gráfico 08 - Acompanhar os jogos 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
Quando questionados sobre acreditar que o bom momento vivido pelo time de vôlei 
se deve a associação com a marca cruzeiro, 88% dos entrevistados reconhecem que 
sim. Como observado nos gráficos 09 e 11, a associação de marcas de times de 
futebol é benéfica ao vôlei promovendo reconhecimento considerável. A gestão do 
esporte é compreendida por práticas administrativas como coordenar, planejar e 
controlar as estratégias da organização, conforme citado por Vance (2015). 

 
 

Gráfico 09 - Bom momento do vôlei e a associação 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
O gráfico 10 apresenta que conforme os entrevistados, 73% admitem que a 
associação da marca Cruzeiro ao vôlei levou a maior conhecimento sobre o vôlei em 
geral. Como visto no referencial teórico, a elaboração de uma estratégia de sucesso 
dependerá do ambiente interno e externo, ou seja, busca por oportunidades tentando 
alcançar os relacionamentos desejados como citado por Tavares (2010). Para a 
marca Cruzeiro quanto mais adeptos pelo o vôlei em geral, melhor o seu 
reconhecimento entre os torcedores. A associação da marca Cruzeiro foi benéfica 
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tanto em conhecimento melhor e maior para o Vôlei do Sada, conforme o gráfico 06, 
como também para o vôlei em geral. 
 

Gráfico 10 - A associação e o conhecimento em vôlei 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
Como pode ser observada no gráfico 11, a resposta foi quase unânime, 38 indivíduos 
representando 95% dos entrevistados, responderam que acreditam que as iniciativas 
de times de futebol se associarem a times de vôlei podem ser benéficas para o 
esporte/vôlei nacional. Conforme Aaker (2003) o valor representando pelo nome de 
uma empresa/marca, no caso um time de futebol, é considerado um ativo incalculável, 
uma vez que para muitas organizações o nome da marca é um propulsor de vantagem 
e ganhos. Podemos observar nos gráficos 06, 07, 09 e 10, que a associação da marca 
cruzeiro ao vôlei só trouxe benefícios, como conhecimento da equipe, aumento do 
número de torcedores e favoreceu o bom momento vivido em quadra pelo time. Stotlar 
e Dualib (2005, p.198), afirma que "uma empresa que procura um clube para 
patrociná-lo está buscando: agregar valor à imagem, maximizar a exposição da 
marca, alavancar os benefícios dos parceiros através de novas oportunidades de 
negócio". 
 

Gráfico 11 - Associação de times de futebol ao vôlei 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 
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Analisando o gráfico 12, podemos dizer que 62% dos entrevistados afirmam que o 
Cruzeiro Futebol Clube poderia utilizar outras formas de marketing para reforçar a 
marca do time de vôlei Sada Cruzeiro. Como foi citado no referencial teórico por 
Reichelt, (2013) o objetivo de marketing é atender as necessidades e os desejos do 
consumidor de uma forma lucrativa para a empresa, ou seja, para atender as 
expectativas de seu torcedor se faz necessário outras formas de divulgação para 
reforçar a marca diante ao vôlei, que como observado no gráfico 05, apenas 30% 
afirma ir a jogos com frequência, número pequeno diante aos 90% de torcedores do 
Sada Vôlei entrevistados, gráfico 03.  
 

Gráfico 12 - Marketing para reforçar a marca 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 
Diante o problema apresentado pela pesquisa, o mesmo foi respondido e o objetivo 
geral alcançado. Ao analisar de forma mais aprofundada as vantagens do marketing 
esportivo em relação à associação entre marcas, decorreram resultados práticos que 
demonstraram maior conhecimento da instituição Sada Cruzeiro. 
 
Conclui-se que a aliança Sada/Cruzeiro provou alcançar maior popularidade, 
apresentando-se viável para o sucesso da associação. Esta pesquisa revela um 
número significativo de indivíduos que afirmaram torcer e acompanhar as temporadas 
dos clubes envolvidos, estes torcedores não apresentaram conhecimento prévio da 
equipe de vôlei antes da iniciativa. 
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A análise permitiu constatar que grande parte da amostra acredita que iniciativas de 
times de futebol associarem a times de vôlei podem ser vantajoso para o cenário 
esportivo nacional. A aliança entre marcas se mostrou favorável ao bom momento 
vivido pela equipe dentro de quadra. 
 
Os resultados obtidos nessa pesquisa possibilitam sugerir novas estratégias de 
marketing para reforçar a marca Sada Cruzeiro Vôlei. A maioria dos entrevistados 
considerou benéfica outros meios de divulgação, otimizando o atendimento às 
demandas dos consumidores e suas expectativas. Investir em publicidade e em 
marketing é mais do que obrigatório para a saúde de toda e qualquer empresa, através 
de tais investimentos espera-se um retorno igual ou maior do que se foi investido. 
 
A fidelidade dos torcedores do Sada/Cruzeiro apresenta potencial a ser explorado 
pelos gestores esportivos responsáveis pela parceria. Pode-se constatar que entre os 
torcedores entrevistados um número significativo afirmou não frequentar os jogos do 
clube, acompanhando por outros meios de divulgação a temporada da equipe. 
 
Instituições e empresas com baixa popularidade e alcance de suas iniciativas de 
marketing, podem se beneficiar de marcas, clubes e associações com maior 
popularidade no mercado. A associação entre marcas se confirma favorável para 
ambas as entidades envolvidas, frente criação de novo conjunto de marcas 
influenciadas por estas relações. 
 
O número insuficiente de indivíduos entrevistados neste estudo foi considerado uma 
limitação para análise dos resultados. O desfecho deste trabalho não deve ser 
estimado uma vez que o clube apresenta alta média de público, podendo alcançar até 
4500 torcedores. 
 
A associação de clubes de futebol com equipes de vôlei no cenário esportivo nacional 
se mostra benéfica para a gestão e promoção de ambas as marcas aliadas. A partir 
das conclusões obtidas nesta pesquisa, novos estudos podem ser desenvolvidos a 
fim de prosperar as correlações iniciadas por este trabalho. Estudos futuros que 
avaliem a capacidade mercadológica e potencial alcançado por estas parcerias são 
necessários para validar o sucesso destas intervenções. 
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