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RESUMO 

 

 
O presente trabalho refere-se ao Plano de Marketing para a empresa de moda esportiva 
Futebol Clube. Tem como finalidade auxiliar no processo de expansão da marca no território 
brasileiro, assim como no atendimento de seus objetivos de marketing. Estarão presentes 
conceitos de marketing, plano de marketing e suas etapas, estratégias de marketing, marcas e 
licenciamento das mesmas.  
 
Palavras-chave: Marketing, Marca, Plano de Marketing, Estratégia e Licenciamento. 
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ABSTRACT 

 

 

This present study refers to a marketing plan for the company of sportive fashion Futebol 
Clube. It has the intention of helping on the expansion of the brand in the Brazilian territory, 
as well as on the reaching of their marketing objectives. It will be present concepts of 
marketing, marketing plan and its steps, marketing strategies, brands and brand licensing. 
 
Key words: Marketing, Brand, Marketing Plan, Strategy and Licensing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, o futebol movimenta R$ 16 

bilhões por ano, tendo trinta milhões de praticantes (aproximadamente 16% da população 

total), 800 clubes, 13 mil times amadores e 11 mil atletas federados. Como outro dado 

importante encontra-se o número expressivo da venda de camisetas movimentando R$ 200 

milhões por ano. Entretanto, apresenta enorme potencial a ser desenvolvido. Evidências de 

que esse é um mercado em franca expansão são os investimentos de grandes empresas no 

patrocínio de clubes e de atletas, bem como o lançamento, por parte dos respectivos clubes, de 

produtos oficiais e, ainda, o aumento da criação de lojas que comercializam artigos 

esportivos.  Estas são apenas algumas das formas de captação de recursos através da indústria 

esportiva.  

No Brasil, a indústria do entretenimento está intimamente ligada ao esporte, tanto no 

que tange ao fácil acesso às suas diversas modalidades, quanto pela popularidade dos atletas 

profissionais. Conquanto o futebol tenha se propagado pelo mundo através dos mais diversos 

meios de comunicação, tornando-o um esporte de massa, podemos observar que ainda há 

imensa diversidade de nichos comerciais relacionados a esse segmento a serem 

desenvolvidos. 

Neste sentido, a indústria esportiva é destino de investimentos nacionais e 

internacionais, por parte de empresários que vislumbram um setor com grandes oportunidades 

de negócio. Exemplos práticos são times de futebol que tem uma de suas maiores fontes de 

renda originadas na venda de materiais esportivos e direitos de imagem do clube. Os produtos 

licenciados são formas de divulgação da marca, que, por meio do pagamento de royalties, 

possibilitam a geração de receita extra aos clubes e fomentam o desenvolvimento desse 

mercado de produtos ligados ao futebol.  

Segundo a Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL), o Brasil conta 

atualmente com cerca de 900 empresas licenciadas e 550 licenças disponíveis, distribuídas 

entre 80 agências licenciadoras, que empregam cerca de 1200 funcionários, e que fazem gerar 

milhares de empregos nas indústrias que originam os produtos licenciados, embalagens, 

propaganda, além do pessoal empregado na distribuição, entrega e venda ao consumidor final 

no varejo.  
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No ano de 2007, o faturamento com o ramo do licenciamento foi de 3 bilhões de reais 

ao mercado revendedor em geral. Eram cerca de 450 licenças disponíveis, com royalties 

variando entre 4% a 12%, com média aproximada de 6%, onde o mercado cresceu 

aproximadamente 6%. Para o ano de 2009, prevê-se um faturamento de 3,4 bilhões de reais, 

com royalties variando de 6% a 14%. Existem marcas líderes que têm seu conceito 

multisetorial levado através do licenciamento para uso em produtos diferentes daqueles que 

fabricam, movimentando bilhões no mundo todo com essa receita adicional. Podemos 

destacar as marcas Chevrolet, Caterpillar, Coca-Cola, Nintendo, Harley Davidson, Ferrari, 

Lamborgini e tantas outras. (ABRAL, 2009)  

Mencionam-se os campeonatos europeus, onde não apenas seus torcedores compram 

produtos licenciados dos clubes, como esses também são demandados por estrangeiros. 

Obviamente, constata-se que os campeonatos europeus são muito mais bem estruturados que 

os nossos, no entanto já há um claro indicativo de crescimento dos clubes brasileiros frente ao 

futebol mundial, haja vista as recentes conquistas em campeonatos internacionais. O mercado, 

portanto, cresce à medida que o futebol brasileiro se profissionaliza, e os clubes de futebol já 

não são mais apenas vistos como tais, mas sim como grandes empresas.  

Fica claro que grandes modelos de gestão no mercado do futebol chegam ao Brasil 

como herança ou benchmarking de grandes clubes europeus. O profissional, gestor dos clubes 

de futebol no Brasil, começou há cerca de alguns anos a mudar sua percepção quanto à forma 

de tratar seus torcedores e percebeu nele uma forma de manter-se auto-sustentável, ou seja, 

não dependendo mais de terceiros para manter seu patrimônio ou até para aumentá-lo. 

A motivação para que surja o desejo e/ou intenção de compra por parte destes 

consumidores é a paixão pelo clube que torcem e apóiam. É uma ação motivada por um amor, 

algo que é instigado a cada vitória nova do clube, a cada conquista de campeonato. Ao 

alimentarem o mercado de produtos licenciados, os torcedores, ao mesmo tempo em que 

suprem um desejo caracterizado pela marca do clube, ajudam ainda no desenvolvimento de 

novas receitas aos clubes, provenientes dessas compras. O torcedor quer fazer parte da 

história do clube, sentindo-se importante para ele, assim como o clube já o é para o mesmo. 

Apesar de toda esta estrutura do ramo do licenciamento, são relatadas notícias de 

grandes quantidades de materiais pirateados apreendidos e há muitos outros que nem são 

descobertos. O Conselho Nacional da Pirataria foi criado no ano de 2004, no intuito de tentar 

diminuir os números de produtos pirateados comercializados, com o pressuposto de funcionar 
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como um órgão fiscalizador desse ato ilegal. Os produtos licenciados sofrem desleal 

concorrência com os pirateados, no momento em que seus custos são maiores e, 

conseqüentemente, vendidos por um preço maior, embora, apresentem, normalmente uma 

qualidade infinitamente maior. 

Para tanto, é necessário que seja criada junto aos apoiadores dos times de futebol uma 

consciência de que a compra de produtos pirateados, apenas traz malefícios aos times, assim 

como deixa de ajudá-los.  

 

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

O planejamento torna-se fundamental às empresas que desejam estar preparadas para 

os possíveis cenários que venham a surgir e afetar o andamento de seu negócio, assim como 

podem servir de guias para eventuais decisões que necessitem ser tomadas por seus gestores. 

Entretanto, podemos observar que muitas corporações iniciam seus empreendimentos sem se 

preocuparem em realizar um mapa estratégico e/ou um planejamento de suas ações de 

marketing. 

A Futebol Clube, empresa objeto deste trabalho, insere-se no que podemos classificar 

como mercado de produtos licenciados de futebol, especificamente de artigos de moda 

esportiva. Por tratar-se de uma empresa recentemente criada, enfrenta importantes desafios 

relacionados às ações que devem ser tomadas para concretizar sua expansão. A oportunidade 

para realização deste trabalho surge da idéia de elaborar um documento formal que possa 

auxiliar a empresa no que diz respeito ao direcionamento de seus esforços de marketing, 

podendo assim aperfeiçoar o caminho de suas estratégias. 

A F.C1 entra em um nicho de mercado com considerável número de concorrentes, mas 

entende que seu posicionamento é novo em relação a esses e por isso considera de grande 

importância a elaboração de um planejamento. O mercado de licenciamento de produtos 

                                                           
1
 Durante o trabalho utilizar-se-á o termo F.C para denominar Futebol Clube, nome da empresa objeto deste 

estudo. 
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esportivos encontra-se em franca expansão e, em razão disto, percebe-se que os clubes de 

futebol preocupam-se cada vez mais em se profissionalizarem. O licenciamento torna-se uma 

forma de evitarem que empresas vendam produtos utilizando-se das marcas desses clubes de 

futebol para promoção, sem que estes tenham algum tipo de contrato para sessão desses 

direitos. 

Fala-se em um novo posicionamento da empresa, na medida em que se procura 

realizar a produção de artigos têxteis com design diferenciado, de qualidade, proporcionando 

assim que o torcedor possa expressar seu amor e seu fanatismo em qualquer hora e lugar. Os 

artigos são alusivos às grandes conquistas de clubes, assim como são elaborados em diversos 

modelos, para que o torcedor possa escolher em que momento utilizar, com muito estilo e 

personalidade. 

A produção e criação limitaram-se, inicialmente, ao estado do Rio Grande do Sul, pela 

simples razão dos donos serem naturais desta região e pela proporção do negócio inicial. Após 

o período de um ano da fundação pôde-se ver que havia uma necessidade de expansão para as 

outras regiões do Brasil. Em razão disso, torna-se necessária a elaboração de um planejamento 

concreto de marketing para que esta expansão seja realizada, dadas as devidas proporções que 

tomaram o negócio. 

Em razão do motivo supracitado será elaborado um Plano de Marketing para a 

empresa de moda esportiva Futebol Clube com o intuito de auxiliá-la na expansão de sua 

marca no território nacional, assim como no atendimento de seus objetivos de marketing. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos deste trabalho, divididos em gerais e 

específicos. 

 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Elaborar um Plano de Marketing para a empresa Futebol Clube, objetivando auxiliá-la 

no processo de expansão da marca dentro do mercado brasileiro. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Diagnosticar oportunidades e ameaças no mercado de moda esportiva brasileira; 

- Identificar os concorrentes diretos e indiretos da empresa Futebol Clube; 

- Analisar a situação da empresa identificando suas potencialidades e fraquezas frente 

ao mercado. 

- Desenvolver planos de ação especificando as estratégias de marketing utilizadas para 

o cumprimento dos objetivos estabelecidos. 



 16

4. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 4.1 HISTÓRICO 

 

 

A empresa alvo deste trabalho foi criada por dois sócios, com cotas iguais, em 

novembro de 2007, sob a razão social Clube Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e 

portando o nome fantasia Futebol Clube. A sociedade é limitada e enquadra-se em seu 

princípio na lei das micro e pequenas empresas. O negócio nasceu da paixão pelo futebol, do 

fato de existir um torcedor apaixonado, fanático pelo seu clube. Uma paixão capaz de levar a 

sacrifícios e loucuras, simplesmente para ver, torcer, acompanhar e fazer parte da trajetória do 

clube do coração. 

A idéia, então, foi a de criar peças que representem estes sentimentos, que retratem as 

glórias e as características de cada clube de forma original e inteligente. O objetivo é o de 

fazer com que as pessoas se sintam à vontade para expressar a paixão pelo seu time em 

qualquer lugar e ocasião, com orgulho, discrição e torcerem com estilo dentro ou fora de 

campo. O trabalho é feito por meio de artigos licenciados de clubes de futebol, pois estes 

geram receita para o clube e ajudam a construir times vencedores. 

O objetivo inicial do negócio foi: conquistar uma fatia do mercado de moda esportiva, 

explorando o lado emocional dos torcedores fanáticos por futebol através de produtos com 

grife, foco em design e qualidade, explorando esse lado por meio do licenciamento da marca 

de grandes clubes de futebol. A F.C encontra-se em fase incipiente, porém já tem produtos 

criados como camisetas de passeio, que foram seguidas do lançamento de um moletom com 

capuz, pólos e babylooks. 

Recentemente, a empresa foi  responsável pela criação do símbolo comemorativo dos 

100 anos de existência de um importante clube do estado do Rio Grande do Sul, o Sport Club 

Internacional, o que lhe trouxe maior visibilidade e conhecimento de marca, por meio de 

divulgação da imprensa em veículos como rádio, televisão, revistas e web sites.  
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A intenção é a de criar coleções completas, expandir o portfólio de clubes licenciados, 

já que atualmente apenas são comercializados produtos do Sport Club Internacional. Parte-se 

do pressuposto de que qualquer torcedor que “ame” seu time seja um possível demandante 

dos produtos da F.C. Deve-se explorar a questão de nichos de mercado e posicionamento de 

produtos, o que altera um pouco a amplitude deste conceito. Não obstante, o negócio se inicia 

em um lugar onde a paixão por clubes de futebol é muito maior do que se pensarmos na 

própria seleção brasileira, por exemplo.  

 

  

4.2 NEGÓCIO 

 

 

A F.C proporciona inovação e qualidade em moda esportiva oferecendo estilo e 

originalidade aos seus clientes. 

 

 

4.3 MISSÃO 

 

 

Oferecer produtos identificados com a paixão de cada torcedor por seu clube para 

todas as ocasiões, somando moda, design, futebol, criatividade, conceito e estilo. 

 

 

4.4 VISÃO 

 

 

Tornar-se, no prazo de 10 anos, referência em produtos licenciados do ramo da moda 

esportiva no Brasil. 
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4.5 VALORES 

 

 

- Satisfação do cliente; 

- Rentabilidade decorrente do bom desempenho; 

- Pontualidade da entrega dos produtos; 

- Inovação; 

- Valorização de seus colaboradores. 

 

 

4.6 PRODUTOS 

 

 

Produtos têxteis oficiais licenciados de clubes de futebol, alusivos às diversas histórias 

dos clubes de futebol. 

 

 

4.7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL 

 

 

A Futebol Clube é uma sociedade limitada, formada por dois sócios, participando com 

cotas iguais. A criação fica por parte de um dos sócios, auxiliados por designers não 

pertencentes à empresa, que o ajudam fazendo trabalhos freelancers. 

A parte administrativo-financeira fica a cargo do outro sócio. A produção é 

terceirizada, distribuída em algumas fábricas e as etiquetas são confeccionadas por um 

fornecedor diverso. A parte da Contabilidade fica a cargo de um prestador de serviço 

terceirizado também. Existe, também, a figura dos representantes comerciais, que percorrem 

lojas da capital e do interior do estado vendendo os produtos e tirando pedidos aos que 

desejarem comercializar os produtos da empresa. Esses representantes recebem comissões 

sobre as vendas realizadas, tornando-se importante ferramenta para a propagação da idéia e 

dos produtos da F.C. Como as camisetas fazem alusão aos times, devem pagar a esses 

royalties, pré-definidos em contrato firmado entre a empresa e os clubes de futebol. 
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 Royalties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma da empresa Futebol Clube. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

4.8 MERCADO DE ATUAÇÃO 

 

 

A Futebol Clube atua no mercado de lojas de moda esportiva, com vendas pela 

internet, contato direto com a empresa ou por meio de seus representantes que levam os 

produtos aos franqueados, tendo maior influência no mercado nacional na região sul do país, 

destaque para o estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, a marca vem adquirindo crescente 

presença nos demais estados do Brasil. Citam-se Paraná, Distrito Federal e Santa Catarina, 

como os maiores focos de consumo dos produtos da marca. Pode-se dizer que o mercado de 

atuação da F.C. é o atacado, porém existindo algumas compras efetuadas pelo consumidor 

final. 

O atacado corresponde ao principal foco de vendas da empresa. Os pedidos desses 

intermediários são feitos em grande escala, pois revendem os produtos em suas lojas de moda 

esportiva ao consumidor final e necessitam ter variedade e qualidade em seus produtos. O 

principal objetivo do cliente de atacado é a rentabilidade sobre a revenda, diferente do cliente 

Sócio-diretor 

Sócio-diretor 

 

Clube Indústria 
e Comércio de 
Confecções Ltda 

Licenciante 

Contador Fornecedores Representantes 
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final que prioriza a satisfação em relação ao produto. A resposta de aceitação dos produtos 

para este mercado reflete-se no volume de vendas dos produtos em suas lojas franqueadas. 

 

4.9 PRINCIPAIS CLIENTES 

 

 

Devido ao alto valor agregado e materiais específicos na confecção dos produtos, 

acredita-se que um público restrito seria efetivamente comprador. Portanto, definimos como 

consumidor potencial os torcedores fanáticos com um perfil econômico adequado, que 

atendam às expectativas de preço do produto. Aqui destacaremos o perfil do consumidor final. 

Especificando: 

- Faixa de idade entre 15 e 45 anos; 

- Há consumidores tanto do sexo masculino, quanto feminino; 

- Qualquer região urbana – inicialmente restrita ao Rio Grande do Sul 

- Classes A e B; 

- Fanáticos por Futebol (indistintamente de sexo – público feminino com participação 

crescente em estádios e consumo de produtos relacionados). 

Em razão de o consumidor final ser o principal comprador dos intermediários, torna-se 

importante entender seu perfil, para que sejam pontuais as ações referentes às coleções 

desenvolvidas para este mercado. Os intermediários comprarão o que lhes é demandado, por 

isso devemos conhecer o perfil de seu consumidor. 
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4.10 PRINCIPAIS FORNECEDORES 

 

 

A F.C trabalha com fornecedores selecionados nos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, que fabricam todas as peças demandadas. O modelo de produção da empresa é 

todo terceirizado, ficando com a gestão dos sócios e alguns terceiros (designers freelancers), 

apenas o processo de criação das estampas. 

Entretanto, devido à crescente demanda por seus produtos, a empresa estuda a 

possibilidade de concentrar sua parceria junto a fornecedores de Santa Catarina objetivando 

maior potencial de barganha e também uma qualidade superior nos tecidos utilizados. No 

estado supracitado, encontram-se diversas fábricas das principais lojas de vestuário do Brasil 

e por isso, entende-se que o know-how destes estabelecimentos deve contar no momento de 

escolha dos fornecedores da F.C. 

 

 

4.11 PRINCIPAIS CONCORRENTES 

 

 

Podem-se considerar como concorrentes diretos os produtos oficiais e também 

produtos de outros licenciados dos clubes. Há empresas de licenciados de futebol que estão há 

mais tempo no mercado e por isso podem ter sua marca mais conhecida, assim como os 

produtos oficiais que, pelo próprio nome, já tem uma maior credibilidade por parte dos 

consumidores. 

Como concorrentes indiretos podem-se citar quaisquer outros tipos de vestuário e 

acessórios. Outras atividades de lazer, assim como outros produtos de consumo também 

podem ser mencionados como concorrência indireta, já que competem pelos recursos 

disponíveis dos consumidores. 
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4.12 ÓRGÃOS REGULAMENTADORES 

 

 

No site do Ministério da Justiça – Portal do Cidadão (www.mj.gov.br) encontra-se 

uma sessão de Combate à Pirataria, destinando-se a todo e qualquer tipo de pirataria. 

Os clubes de futebol praticam uma ação mais direcionada, contratando escritórios 

particulares para cuidarem da questão de propriedade industrial, mantendo contato com os 

responsáveis pelos contratos de licenciamento e mantendo-os informados sobre qualquer 

apreensão de produtos pirateados. 

 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  

Neste capítulo serão apresentadas algumas visões de autores sobre os assuntos que 

constituem a base desse trabalho. Como parte introdutória, mostra-se importante clarificar as 

definições da palavra marketing, marca, licenciamento e composto de marketing, já que 

teremos como base estes conceitos para entender melhor o porquê de cada etapa para 

elaboração do plano de marketing. Será relatado o significado de um plano de marketing, 

desmembrando-o assim nas fases para sua constituição.  

 

 

5.1 DEFINIÇÃO DE MARKETING  

 

 

Kotler (2006, p.4) entende que: “marketing é uma função organizacional e um 

conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os 

clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a 

organização e seu público interessado”.2   

                                                           
2
 (American Marketing Association, 2004, apud KOTLER, 2006, p. 4) 
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Ainda para Kotler (2006, p.5), “a troca, conceito central do marketing, envolve a 

relação do ato da compra de um produto desejado e em contrapartida alguém oferecendo algo. 

Para existir o potencial de troca, cinco condições são essenciais: 

 

- Que existam pelo menos duas partes; 

- Que todas as partes possuam algo que possa ter valor para as outras partes; 

- Que todas as partes tenham capacidade de comunicação e de entrega; 

- Que todas as partes estejam livres para aceitar ou recusar a oferta de troca; 

- Que todas as partes acreditem ser adequado participar da negociação”. 

 

Na visão de Ferrel (2005, p.5), “a meta do marketing é conectar a organização com 

seus clientes”. Este autor também afirma que o marketing é relacionado hoje em dia com as 

necessidades humanas e sociais, ou seja, é preciso ter certa cautela no momento de utilizar o 

marketing como ferramenta e deve-se ter certa atenção no que diz respeito às questões éticas e 

sociais, para não gerarem efeitos negativos. 

O marketing abrange uma infinidade de campos, tanto é assim que, desde a primeira 

definição estabelecida por renomados autores, já adicionaram-se diversos aspectos que se 

tornaram pertinentes,  conforme seu campo de atuação ia crescendo. No inicio, marketing era 

visto como um sinônimo de vendas e ao longo dos anos foi moldando-se para hoje tornar-se 

multidisciplinar, fazendo-se necessário seu conhecimento pelas diversas áreas profissionais. 

Além disto, uma visão mais voltada às necessidades dos clientes e os quesitos valorizados por 

eles, entraram com força total. 

 

 

5.1.1 Marketing Esportivo 

 

 

No entendimento de Mullin et al (2004), o marketing esportivo apresenta duas 

vertentes: o marketing de produtos e serviços esportivos, direcionando seus esforços  para os 

consumidores esportivos, e o marketing de outros produtos e serviços, através da utilização 

das promoções esportivas. 

Ainda para estes autores, ocorre a afirmação de que o marketing mix no marketing 

esportivo acrescenta um componente a mais em seu composto, pois consideram as relações 

públicas ao lado dos já clássicos, produto, preço, distribuição e promoção. As relações 
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públicas são entendidas como uma função gerencial, porque refletem as políticas e programas 

desenvolvidos pelo alto escalão de gestão nas empresas. 

 

Para Pitts & Stotlar (2002, p.90):  

 

Marketing esportivo é o processo de elaborar e implementar atividades de produção, 
formação de preço, promoção e distribuição de um produto esportivo para satisfazer 
as necessidades ou desejos de consumidores e realizar os objetivos da empresa.  
 
 
 

5.2 MARCA 

 

 

A American Marketing Association entende que marca é “um nome, termo, sinal, 

símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os produtos ou 

serviços de um fornecedor ou grupo de fornecedores para diferenciá-los dos outros 

concorrentes’’.3    

Segundo Kotler (2006), uma marca é um produto ou serviço que agrega atributos que 

de alguma forma diferenciam de outros produtos ou serviços, os quais foram desenvolvidos 

para satisfazer a mesma necessidade. Esses atributos podem ser funcionais, racionais ou 

tangíveis – isto é, relacionadas ao desempenho do produto. E podem também ser mais 

simbólicas, emocionais ou intangíveis, num campo mais subjetivo – isto é, relacionadas ao 

que a marca representa. 

No entendimento de Boone & Kurtz (2009, p. 415), uma marca pode demorar a 

construir a reputação de uma empresa ou acabar com ela, mas também pode vir a ter o poder 

de aumentar as vendas e os lucros de uma empresa, quando adquire um alto valor no mercado. 

Hoje em dia o “dilema” da fidelidade à marca torna-se constante nas empresas. A 

concorrência é mais ágil e volumosa do que no passado, ao passo que conseguir manter um 

cliente fiel à marca, acaba sendo tarefa extremamente desafiadora para os gestores das 

organizações. Com isso, estudos e pesquisas sobre o comportamento do consumidor são cada 

vez mais realizados como uma das saídas para tentar compreendê-lo melhor. 

 

 

                                                           
3
  ( American Marketing Association, 2004, apud KOTLER, 2006, p. 269)  
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5.2.1 Licenciamento de Marca 

 

 

No entendimento de Cattaruzzi (2009), o licenciamento de marcas se constitui como 

um processo que ocorre quando o clube cede o direito de exploração de sua marca a uma 

empresa, recebendo royalties por isso, ou seja, uma porcentagem sobre os lucros das vendas 

dos produtos.  

 

O licenciamento de marcas sempre será um mecanismo negocial, através do qual o 
criador e/ou detentor dos direitos autorais de determinada marca cede, a título 
gratuito ou oneroso, por tempo determinado ou indeterminado, o direito de uso 
restrito ou irrestrito, para exploração com caráter comercial mediante contrato que 
deve expressar todas as formas de controle do uso da imagem da marca licenciada, 
distribuição de produtos, ou de imagem pura e simples, por meio dos mais variados 
meios de mídia. O foco será de associar um produto a uma marca consolidada e 
reconhecida pelo público preferencial ou vice versa, objetivando construir, fortalecer 
e garantir um nicho de mercado que corresponda ao posicionamento alcançado ou 
que se deseja alcançar4.  

Para Mullin et al.(2004), os licenciamentos de marcas esportivas são produtos que 

levam o logotipo ou nome de um clube ou evento esportivo. Por meio de um contrato, 

terceiros poderão desenvolver e explorar uma marca, sem que ocorra uma transferência de 

propriedade.  

Os contratos ou acordos de licenciamento devem prover controles, relatórios e 

balanços referentes à exclusividade da marca, uso, administração de royalties e controle de 

qualidade. Devem também descrever os produtos específicos a ser licenciados, a duração do 

acordo e os termos sob os quais o acordo pode ser encerrado ou modificado5. 

 

                                                           
4
  “Licenciamento de Marcas”. Disponível em: 

<http://www.pratike.com.br/solucoeslicenciamento.asp?autonumero=8>. Acesso em 21 de maio de 2009. 

 

5  Irwin, 1990, apud PITTS & STOTLAR, 2002, p. 314. 
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5.3 COMPOSTO DE MARKETING 

 

 

Para o melhor entendimento dos pilares base para um plano de marketing, torna-se 

importante clarificar alguns conceitos sobre o composto de marketing. 

Na visão de Kotler (2007, p.42), “o mix de marketing é o conjunto de ferramentas de 

marketing táticas e controláveis que a empresa combina para produzir a resposta que deseja 

no mercado-alvo”.  

O conceito se baseia nos estudos de Neil Borden que usou este termo, pela primeira 
vez em 1949. A partir de então a expressão Marketing Mix (mistura de Marketing) 
ou Composto de Marketing, como é conhecida no Brasil, passou a ser a teoria mais 
aceita para efetivar atividades de Marketing. Jerome McCarthy, professor da 
Universidade de Michigan, aprimorou a Teoria de Borden e definiu os quatro 
grandes grupos de atividades que representariam os ingredientes do composto e os 
separou em product (produto), price (preço), promotion (promoção) e place 

(distribuição)6. 

 

 

5.4 PRODUTO 

 

 

Para Kotler (2007, p. 42), produto significa: “a combinação de bens e serviços que a 

empresa oferece para o mercado-alvo”.  

O produto deve ser entendido como um conceito e visto como um termo abrangente 

que inclui bens, serviços, pessoas, lugares e idéias, com atributos tangíveis e intangíveis7.  

Las Casas (2005, p. 164) afirma que:  

                                                           
6  Serrano, Daniel. “Marketing Mix”. Disponível em: 
<http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Marketing%20Mix.htm>. Acesso em 27 de maio de 2009. 

  

7  Stanton, Etzel & Walker, 1991, apud PITTS & STOTLAR, 2002, p. 157-158. 
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Produtos podem ser definidos como o objeto principal das relações de troca que 
podem ser oferecidos num mercado para pessoas físicas ou jurídicas, visando 
proporcionar satisfação a quem os adquire ou consome. 

 

No momento em que falamos no mercado de moda esportiva, surge um importante 

questionamento: o que um torcedor, fanático pelo seu clube, espera de um produto? O 

produto, neste caso, pode transformar-se em uma experiência, como por exemplo, a 

oportunidade de sentir-se parte da história do clube, tirar uma foto com seu jogador preferido 

ou talvez possuir algum item do clube que para ele significa e representa uma importante 

conquista de algum campeonato. Há diversos meios de conquistar esse cliente e torna-se peça 

fundamental entender que nem todos os torcedores esperam e valorizam os mesmos 

acontecimentos, produtos e experiências da mesma forma. 

 

5.5 PREÇO 

 

 

Segundo Kotler (2007, p. 42): “preço é a quantia de dinheiro que os clientes têm que 

pagar para obter o produto”.  

Las Casas (2005) entende que o consumidor somente destinará quantidade monetária 

para obter um produto ou serviço, se o preço que lhe foi atribuído justificar o seu nível de 

satisfação que este trará após sua aquisição. 

O preço pode ser visto apenas como o valor monetário que se desembolsa em troca de 

algum produto ou serviço, como também pode-se auferir ao preço valor aquém do monetário, 

como valores emocionais. O valor que uma pessoa está disposta a pagar por certa peça de 

roupa, pode e provavelmente não será o mesmo para outra. Dentro deste pensamento sobre o 

que o preço representa ao consumidor é que se chega às questões de posicionamento e 

público-alvo das ofertas. 
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5.6 PROMOÇÃO 

 

 

“Promoção envolve as atividades que comunicam os pontos fortes do produto e 

convencem os clientes-alvo a comprá-lo” (Kotler, 2007, p. 42). 

 

Pitts & Stotlar (2002, p.100) afirmam que: 

Promoção é o processo de promover, ou seja, tornar as pessoas conscientes. O 
processo pode envolver uma série de métodos para chamar a atenção de alguém a 
fim de lhe dizer algo e informá-lo a respeito de algo, ou ambos. No momento de 
realizar a promoção o profissional deve elaborar a mensagem de modo a fazer três 
coisas: primeiro, chamar a atenção da pessoa; segundo, transmitir uma mensagem ou 
informar a pessoa; e terceiro, levar a pessoa a comprar o produto. 

A promoção pode ser entendida como o ato em que as informações sobre o produto 

são passadas aos clientes, mas também como uma forma de torná-lo interessado nos atributos 

que o diferenciam dos outros produtos e serviços da mesma categoria ou que tenham o mesmo 

público-alvo.  

 

5.7 DISTRIBUIÇÃO 

 

 

Kotler (2007, p.42) coloca que: “distribuição ou praça, envolve as atividades da 

empresa que disponibilizam o produto aos consumidores-alvo”. 

Segundo a afirmação de Pitts & Stotlar (2002, p.100): 

O ponto, ou distribuição, como também é chamado, exige que se conheça o tipo de 
produto, qual a melhor maneira de levar esse produto ao consumidor, ou de levar o 
consumidor ao produto, canais de distribuição eficientes e efetivos, embalagem e 
outros fatores. 

 

A distribuição é a maneira como as empresas fazem seus produtos ou serviços 

chegarem ao cliente. A vantagem competitiva aqui pode ser muito bem explorada, ao passo 

que clientes podem ser surpreendidos com a agilidade e disponibilidade dos produtos em 
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diversos pontos. A palavra que melhor caracteriza a distribuição seria a entrega, pois é neste 

momento que as organizações têm a oportunidade de surpreender e mostrar o serviço ao 

cliente, fato que as coloca em vantagem perante seus concorrentes. 

 

5.7 PLANO DE MARKETING 

 

 

É indispensável ao mencionar-se o significado de um plano de marketing, o 

entendimento da palavra planejamento. Antes que surja a idéia de um plano de marketing, 

deve-se compreender que este é realizado visando alcançar certos objetivos que no presente 

não fazem parte da realidade. Adicionam-se a isso os aspectos relacionados ao marketing 

dentro das empresas e então chega-se ao plano de marketing. 

O planejamento é o processo que antecipa condições e eventos futuros, determina a 

melhor maneira de atingir objetivos organizacionais (Boone & Kurtz, 2009). 

No entendimento de Ferrell (2005, p.36): “um bom plano de marketing requer grande 

quantidade de informações de várias fontes diferentes. É importante manter a visão do quadro 

geral ao mesmo tempo em que se volta a atenção para os detalhes”.  

Westwood (1996, p.3 e 4 ) afirma que: 

O plano de marketing estabelece os objetivos de marketing da companhia e sugere 
estratégias para atingi-los. Não inclui todos os objetivos e estratégias corporativas da 
empresa (...). Um plano de marketing é como um mapa – ele mostra à empresa onde 
ela está indo e como vai chegar lá. É uma ferramenta de comunicação que combina 
todos os elementos do composto mercadológico em um plano de ação coordenado. 
Ele estabelece quem fará o quê, quando, onde e como, para atingir suas finalidades. 

 

Las Casas (2005) diz que o plano de marketing por ser um documento operacional, 

deve ser de fácil entendimento a todos, prático e flexível. Flexível, no momento em que o 

ambiente muda constantemente e, portanto o documento deve estar devidamente elaborado 

para acompanhar tais mudanças. 

Kotler (2006, p. 41) entende que: 

O plano de marketing é o instrumento central para direcionar e coordenar o esforço 
de marketing. Ele funciona em dois níveis: estratégico e tático. O plano de 

marketing estratégico estabelece os mercados-alvo e a proposta de valor que será 
oferecida, com base em uma análise das melhores oportunidades de mercado. O 
plano de marketing tático especifica as táticas de marketing, incluindo 
características do produto, promoção, comercialização, determinação do preço, 
canais de vendas e serviços. 
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Em suma, o plano de marketing representa um planejamento com as metas a serem 

alcançadas pela empresa e como ela pretende conseguir atingi-las. É um plano no qual 

podemos organizar as formas para a obtenção de nossos objetivos de marketing, por meio de 

estratégias consideradas cabíveis à realidade da organização. Estas metas devem estar de 

acordo com as possibilidades da empresa de realizá-las tanto financeiramente quanto 

operacionalmente. 

Um plano de marketing pode ser realizado para ter efeitos no curto, médio ou longo 

prazo, cabendo à empresa analisar qual o espaço de tempo necessário para que os planos de 

ação propostos possam ser concretizados. Da mesma forma, existem planos de marketing com 

diferentes abrangências: planos para novos produtos, para uma família de produtos, assim 

como para todos os produtos que a empresa oferta, entre outros, portanto é importante que a 

necessidade da empresa seja analisada, para que o real objetivo do plano não se desvirtue. 

Na seção seguinte, serão abordadas as etapas para a concretização de um plano de 

marketing. 

 

 

5.7.1 Etapas para elaboração do Plano de Marketing 

 

 

Para a elaboração de um detalhado e coerente plano de marketing é indispensável 

conhecer as etapas que o constituem e entender como elas se aplicam a cada caso. Partiremos 

de definições já estabelecidas por autores renomados para apresentar um modelo de plano de 

marketing, baseado nas etapas necessárias à sua elaboração. Devemos lembrar que não existe 

um modelo fixo para a realização de um plano de marketing, tendo cada autor seu próprio 

entendimento, embora a maioria dos planos tenha em comum os elementos elencados pelo 

autor referido abaixo. 

Utilizar-se-á o modelo baseado nas definições de Ferrell (2005). Segundo o mesmo, a 

estrutura do plano de marketing baseia-se nas seguintes etapas: análise situacional, análise 

SWOT, metas e objetivos de marketing, estratégia de marketing, planos de ação e avaliação e 

controle. 

Na seguinte seção serão explanadas as fases da estrutura sugerida pelo autor, para o 

melhor entendimento das ações a serem executadas neste estudo. 
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5.7.1.1 Análise Situacional 

 

 

Este tipo de análise, como o próprio nome diz, é elaborada para caracterizar seu 

ambiente interno, ou seja, as fragilidades e o potencial de crescimento do negócio, 

relacionando às variáveis externas, as quais podem influenciar no sentido das operações  da 

empresa e finalmente do ambiente do consumidor, peça mais valiosa no que tange à 

preparação e elaboração de um plano de marketing. Toda e qualquer tipo de análise realizada 

referente a um plano de marketing estará abordando ações referentes ao comportamento de 

seu consumidor. Para entendê-lo melhor, necessita-se juntar o que se tem de melhorar em 

nossa organização, com as possíveis ameaças advindas de nosso ambiente externo, muitas 

vezes não podendo essas ser controladas pela empresa. 

No entendimento de Ferrell (2005, p.38-39): 

 
A análise situacional resume-se nas informações obtidas sobre os ambientes 
internos, externos e do consumidor. O ambiente interno considera aspectos como a 
disponibilidade e a distribuição dos recursos humanos, a idade e a capacidade dos 
equipamentos ou da tecnologia, a disponibilidade de recursos financeiros, entre 
outros. Além disso, resume os atuais objetivos e desempenho de marketing da 
empresa. O ambiente externo inclui fatores externos pertinentes – econômicos, 
políticos, sociais, legais e tecnológicos – que podem exercer influências diretas e 
indiretas consideráveis sobre as atividades de marketing da empresa. A análise do 

ambiente do consumidor fornece informações referentes às atuais necessidades do 
mercado-alvo, assim como mudanças que possam ocorrer e uma análise de até que 
ponto os produtos da empresa atualmente satisfazem tais necessidades. 

 

 

5.7.1.2 Análise SWOT 

 

 

A avaliação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada matriz 

SWOT, pois vêm das palavras de origem inglesa, (S) strenghts, (W) weaknesses, (O) 

opportunities e (T) threats. As forças e fraquezas referem-se ao ambiente interno da empresa, 

é o momento em que a empresa deve fazer a análise de seu desempenho quanto ao esperado 

por ela mesma. Do outro lado estão as oportunidades e ameaças que referem-se ao ambiente 

externo, ou seja, o desempenho da empresa perante seus concorrentes. 

Para Ferrell (2005), os elementos presentes na análise SWOT devem ser elaborados 

em relação às necessidades do mercado-alvo e à concorrência. 
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No entendimento de Westwood (1996, p.80): 

 

A análise SWOT faz as perguntas que lhe permitirão determinar se a sua empresa e 
o seu produto realmente serão capazes de satisfazer seu plano e quais serão as suas 
limitações. É importante ser completamente honesto quando listar seus pontos fortes 
e fracos. 

 

Boone & Kurtz (2009) consideram a SWOT “uma importante ferramenta de 

planejamento estratégico, pois ajuda planejadores a conhecer pontos fortes e fracos 

organizacionais internos com ameaças e oportunidades externas”.  

 

 

5.7.1.3 Metas e Objetivos de Marketing 

 

 

As metas são uma forma de quantificar os objetivos de marketing, por exemplo, em 

uma empresa pode-se determinar a meta de aumentar em 10% o marketing share em certa 

indústria, ao passo que o objetivo de marketing seria ganhar maior visibilidade perante o 

público-alvo. Metas estariam mais no sentido de resultados numéricos a serem atingidos, ao 

passo que os objetivos representam uma situação futura ideal para o crescimento da 

organização. 

O essencial é que estas metas e objetivos de marketing sejam traçados tendo em vista a 

realidade da empresa, pois os gestores as traçam para que possam ser alcançadas, ou pelo 

menos, para que se possa chegar perto de atingi-las. 

Para Ferrell (2005, p.39-40): 

 
“metas e objetivos de marketing são declarações formais dos resultados desejados e 
esperados do plano de marketing (...) A principal função das metas é guiar o 
desenvolvimento de objetivos e oferecer orientação para decisões de alocação de 
recursos (...) Todas as metas e objetivos de marketing têm sua base num cuidadoso 
estudo da análise SWOT e deve conter objetivos que combinem forças com 
oportunidades e/ou a transformação das fraquezas ou das ameaças”  

 

Westwood (1996, p.95) afirma que: “um objetivo de marketing preocupa-se com o 

equilíbrio entre os produtos e seus mercados. Relaciona-se a quais produtos queremos vender 

em quais mercados”. Segundo este mesmo autor, os objetivos de marketing devem ser 

elaborados de tal forma, que possam ser facilmente quantificados e definíveis. 
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5.7.1.4 Estratégia de Marketing 

 

 

No momento em que se têm formuladas as metas e objetivos de marketing é preciso 

elaborar uma maneira de atingi-los. A estratégia de marketing é a forma que necessita ser 

planejada e cuidadosamente posta em ação pelos executivos de marketing. 

Para Ferrell (2005, p.40) a parte estratégica do plano descreve como os objetivos serão 

alcançados: 

 
No sentido mais amplo, a estratégia de marketing diz respeito ao modo como a 
empresa irá gerenciar seu relacionamento com os consumidores, de maneira a levar 
vantagem sobre a concorrência. 

 

Sejam lá quais forem os objetivos de marketing da empresa é crucial que a mensagem 

passada ao consumidor seja entendida por este. O foco no cliente não significa apenas 

fazer um produto da forma como os responsáveis pela sua criação “acham” que seu público-

alvo irá gostar, mas deve-se entender o porquê de seus gostos, tentando colocar-se no lugar 

destes consumidores. 

Boone & Kurtz (2009, p.52) afirmam que: 

 
O sucesso de um produto no mercado – seja uma mercadoria palpável, um serviço, 
uma causa, uma pessoa, um lugar ou uma organização – depende de uma estratégia 
de marketing eficaz. Uma coisa é desenvolver um ótimo produto, mas se os clientes 
não entenderem sua mensagem, o produto fracassará. 

 

As estratégias normalmente se dividem nos quatro P’s do mix de marketing, ou seja, a 

partir das estratégias determinadas para produto, preço, praça (distribuição) e promoção é que 

são elaborados os planos de ação. Na seção seguinte estarão mais bem detalhados os planos 

de ação de um plano de marketing. 

 

 

5.7.1.5 Planos de Ação 

 

 

Na visão de Ferrell (2005), torna-se essencial chamar a atenção aos dois tipos de 

mercados-alvo que um profissional de marketing trata, ao executar seus planos de ação: 

mercados-alvo interno e externo. O externo, mais comum de ser falado nas organizações, 
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trata-se do consumidor final, aquele pelo qual a empresa vive. Menos comentado, mas não 

menos importante é o mercado-alvo interno, ou seja, os colaboradores pertencentes à 

organização, pois serão eles os responsáveis em desempenhar as atividades que 

implementarão a estratégia presente nestes planos. 

Os planos de ação representam a forma de pôr em prática os componentes das 

estratégias de marketing, portanto também subdividem-se em estratégias de produto, preço, 

praça e promoção. 

Para Westwood (1996, p.117), os planos de ação contêm os detalhes de cada ação, do 

momento em que será executada e de quem a executará. Já para Kotler (2006), é necessário 

estimar os prováveis custos das ações para a execução destes planos. 

Para que estes planos de ação sejam bem fundamentados, devem estar interligados 

com todas as questões relatadas sobre a estratégia de marketing determinada previamente. 

 

 

5.7.1.6 Avaliação e Controle 

 

 

Os ambientes podem ser extremamente propícios às mudanças, assim como podem 

mudar em menor escala, portanto, é importante que ocorra um acompanhamento dos 

resultados dos planos de ação no ambiente, pois dependendo do grau de mudanças pode ser 

necessário tomar certas ações corretivas. Para tanto, a empresa precisa estar bem informada 

das transformações ambientais, assim como preparada para reagir perante elas. 

Kotler (2006, p.57) afirma que à medida que implementa a sua estratégia, a empresa 

precisa acompanhar os resultados e monitorar os novos acontecimentos nos ambientes interno 

e externo. 

Para Ferrell (2005, p.35), as organizações elaboram a fase de avaliação e controle do 

planejamento estratégico para manter as atividades planejadas de acordo com as metas e 

objetivos. Ainda para Ferrell (2005, p.35), a necessidade de coordenação é especialmente 

intensa em marketing, no qual o cumprimento da estratégia de marketing sempre depende de 

execução coordenada com outras estratégias funcionais. 
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6. MÉTODO 

 

 

O plano de marketing para a empresa de moda esportiva Futebol Clube foi realizado 

objetivando a expansão da marca no território brasileiro. Foi utilizado como referência o 

modelo do plano de marketing proposto por Ferrell (2005).  

Inicialmente buscaram-se informações que pudessem servir para alimentar os dados 

secundários. Foram realizadas pesquisas em sites da internet, revistas, jornais, em programas 

de televisão e até em lojas que vendem artigos licenciados de futebol, visando um melhor 

entendimento do mercado de moda esportiva, assim como do ramo do licenciamento de 

artigos relacionados ao futebol brasileiro.  

Da pesquisa realizada acima, pôde-se também retirar alguns fatores importantes a 

destacar na parte da análise situacional. As entrevistas com os proprietários da empresa foram 

realizadas periodicamente durante todo a fase de elaboração do plano de marketing proposto e 

nelas buscou-se compreender os principais objetivos de marketing para o negócio da F.C. O 

acesso às informações foi bastante rico à medida que os sócios se dispuseram a fornecer os 

dados para o trabalho a todo e qualquer momento que isso fosse necessário. 

Foram levadas algumas questões aos intermediários da operação (revendedores da 

marca de licenciados) e aos responsáveis pelo setor de licenciamento do Sport Club 

Internacional, clube que tem contrato firmado de licenciamento de produtos têxteis com a 

empresa Futebol Clube, estes pessoalmente.  

Outros clubes do cenário nacional, como São Paulo, Portuguesa, Vasco, Santos, 

Palmeiras, Vitória, também foram contatados via e-mail e do mesmo modo responderam às 

questões referentes ao licenciamento de produtos com design diferenciado. Estas respostas 

serviram como uma complementação para uma visão mais ampla do mercado de 

licenciamento nos clubes de futebol do Brasil, enriquecendo assim o estudo. 

Concomitantemente, foram contatados os donos das lojas franqueadas do Sport Club 

Internacional, nas quais são vendidos os produtos da Futebol Clube, com o intuito de 

compreender as necessidades e desejos dos consumidores finais ao buscarem um produto 

licenciado diferenciado. Juntando-se as informações obtidas por meio de conversas com os 

sócios e as que foram reunidas após as entrevistas realizadas com os diversos clubes de 

futebol do cenário nacional, assim como com os intermediários, pôde-se então analisar os 

pontos essenciais para a realização da análise situacional e matriz SWOT. 
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As demais etapas como, objetivos e estratégias de marketing, planos de ação e 

controle e reavaliação foram elaborados mediante entrevistas realizadas com os sócios-

diretores da empresa. 

 

 

7. PLANO DE MARKETING 

 

 

 Este capítulo é composto pelo plano de marketing proposto para a empresa de moda 

esportiva Futebol Clube, com o intuito de auxiliá-la em seu processo de expansão no território 

nacional. Os aspectos detalhados aqui foram previamente referenciados quanto a sua teoria no 

capítulo de revisão bibliográfica. Será utilizada como base a metodologia proposta por Ferrell 

(2005) que engloba as seguintes etapas: análise situacional, análise SWOT, metas e objetivos 

de marketing, estratégia de marketing, planos de ação e avaliação e controle. 

 

 

7.1 ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

Nesta seção serão detalhados aspectos que tenham influências indireta ou diretamente 

no negócio proposto pela Futebol Clube, dentre eles fatores do ambiente externo, tais como: 

econômicos, políticos, sociais, legais e tecnológicos. No que diz respeito à análise do 

ambiente interno, identificar-se-ão as potencialidades e fragilidades da organização e, 

finalmente, no ambiente do consumidor, procurar-se-á entender as atuais necessidades do 

mercado de artigos licenciados. 

A realização desta análise inicial é extremamente necessária, na medida em que, como 

o próprio nome diz, mostra a situação tanto do ambiente externo, no qual a empresa está 

envolvida, assim como do interno, o qual nos dirige à execução da matriz SWOT.  
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7.1.1 Análise do ambiente externo 

 

 

a) Fatores econômicos: Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), o 

Brasil registrou o maior aumento de importações entre as principais economias em 2008, 

tendência que deve ser mantida no presente ano (2009). As importações brasileiras cresceram 

44% - três vezes mais que a média mundial em 2009. Com tais dados, pode-se perceber que o 

mercado interno ao mesmo tempo em que ganha certa vantagem com as importações de 

produtos têxteis, como da China, pode ser prejudicado no caso de alguns, pois nem todas as 

empresas têm demanda ou porte para efetuarem compras de tamanha escala. Os grandes se 

fortalecem, pois têm poder de barganha e conseguem comprar uma matéria-prima muito mais 

barata. Por outro lado, as empresas de pequeno porte ficam em desvantagem. A China no 

primeiro semestre de 2009, segundo reportagem do jornal Zero Hora, do dia 25 de agosto de 

2009, é o maior exportador do mundo (vendeu US$ 521,7 bilhões) seguido da Alemanha, que 

se mantinha como o maior exportador do mundo desde 2003.  

A Futebol Clube se enquadra no caso das pequenas empresas e, portanto fica em 

desvantagem no que diz respeito ao poder de barganha de seus concorrentes. Estes já estão há 

mais tempo atuando no mercado de produtos licenciados de futebol e possuem a vantagem de 

poderem comprar a matéria-prima importada e conseqüentemente mais barata, pela 

quantidade que lhes é demandada de produtos.           

b) Fatores políticos: Os clubes de futebol, nos últimos tempos, vêm se 

profissionalizando e hoje, em sua maioria, caracterizam-se por clubes-empresas. As questões 

gerenciadas pelos diretores dos clubes tornaram-se mais profissionais, estando mais 

submetidos a certos padrões e regulamentos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dá 

certas diretrizes a serem cumpridas em questões como contratações de jogadores, por 

exemplo. Patrocinadores, assim como política de licenciamento de marca e uso de imagem 

tornam-se mais presentes. 

c) Fatores sociais: O futebol, assim como tantos outros esportes, pode ser visto 

sob o aspecto social como um meio de engajar pessoas que poderiam estar nas ruas em uma 

atividade saudável. Tanto no Brasil, mundialmente conhecido como o país do futebol, quanto 
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no resto do mundo, esta atividade esportiva envolve a sociedade numa espécie de irmandade, 

ou seja, todos os seus seguidores (torcedores) estão ali por uma só razão: o fanatismo e o 

amor pelo seu clube. Tendo como base essa afirmação, a realização de eventos consulares ou 

de qualquer outra natureza que envolva estes torcedores e os mantenha engajados, torna-se 

imprescindível para que o laço seja criado e/ou mantido perante clube e torcedor.   

A forma de utilização dos artigos esportivos também mudou em relação ao que se 

pode observar do passado, pois as pessoas estão começando a usar produtos que representem 

a paixão pelo seu esporte preferido não apenas em situações já conhecidas como à beira de 

um campo de futebol, de uma quadra de tênis, mas sim em ocasiões aonde o ato de usar este 

tipo de vestimenta represente uma forma de status social. Exemplo disto são as pólos de 

rugby, futebol americano, entre outros, que levam distintivos de grandes campeonatos 

conhecidos e de seus clubes. 

Sob outro ponto de vista, com a criação das chamadas “’Redes Sociais”, tais como 

Orkut, Facebook, Twitter, entre outras, surge um novo meio de chegar aos consumidores, 

assim como as informações tanto positivas, quanto negativas relativos a um produto se 

propagam em velocidade inexplicável. 

d) Fatores legais: A pirataria pode ser citada como um preocupante concorrente 

dos produtos licenciados, pois em teoria há um órgão fiscalizador, o qual garante que não 

sejam vendidos produtos sem possuírem o contrato de licenciamento, mas na prática não é 

exatamente isso que acontece. Muitos produtos são vendidos sem a permissão dos 

proprietários para o uso da marca e assim alimentado o chamado “mercado negro”. As 

pessoas compram estes produtos por um valor mais baixo do que o original, mas ao mesmo 

tempo estão prejudicando os clubes de futebol que têm uma marca registrada e para tal 

cobram royalties pelo uso da marca e/ou imagem. Estes torcedores deixam de ajudar o clube 

que apóiam.  

e) Fatores tecnológicos: As tecnologias para a fabricação de novos tecidos, 

assim como novas técnicas de produção ajudam em questões como a preocupação na 

utilização de materiais ambientalmente corretos, assim como para a inovação desejada pela 

empresa Futebol Clube em seus designs.  Há também uma tendência devido ao intensivo uso 

da internet no dia-a-dia das pessoas, que é o aumento do e-commerce tanto no Brasil como no 

mundo todo. As lojas já não são a primeira opção para a disponibilização dos produtos ao 

mercado consumidor, mas sim os websites que acabam sendo a porta de entrada ao mercado 
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para os novos produtos. Por esta razão, de alguns anos para cá, intensificam-se esforços para 

uma maior interatividade e comunicação com o consumidor online. 

 

 

7.1.2 Análise do Ambiente Interno  

 

  

Por ser uma empresa de pequeno porte, a Futebol Clube, possui uma estrutura enxuta. 

O acompanhamento de todo o funcionamento da empresa fica a cargo dos dois sócios, que 

dividem-se especificamente em partes administrativo-financeira e criação e/ou marketing. As 

demais atividades são realizadas conjuntamente. 

A F.C depende de seus fornecedores na medida em que não tem estrutura para fazer 

sua própria produção, visto que necessitaria de um forte investimento para tal. Para tanto, faz 

questão de manter um bom relacionamento com todos os seus fornecedores e parceiros.  

 A empresa possui uma sede, onde ficam localizadas as áreas de criação, marketing, 

administrativa, financeira, estoque e atendimento aos clientes, não possuindo loja própria. 

Além dos dois sócios fundadores, contam com a ajuda de representantes comerciais que 

mantém vínculo de freelancers e fazem trabalhos sob encomenda, além do contador. Há 

também as fábricas que atuam como terceirizadas, realizando parte do processo produtivo, ou 

todo ele. Os designs das peças são elaborados na sede da empresa, gerando posteriormente 

peças-piloto e a produção para venda. As vendas acontecem por meio do website, contato via 

e-mail, telefone ou por meio dos representantes que levam as peças às lojas. 

  Percebe-se a grande importância em concretizar o contrato de licenciamento com o 

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, pela experiência das exigências feitas pelo seu mercado 

consumidor, o qual muitas vezes questiona sobre as peças do clube rival. As lojas que 

trabalham com produtos esportivos compram sempre dos dois clubes, pois, como é sabido, a 

preferência do público e a rivalidade demandam que assim o seja. 
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7.1.2.1 Concorrentes 

 

     
CONCORRENTES PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

- Pioneira no mercado de 
artigos licenciados de 
futebol. 

- Empresa recente no mercado 
de artigos licenciados do 
Sport Club Internacional. 

- Atuação em mercados 
internacionais. 

- Produtos com pouco apelo 
ao design, estampas mais 
padrões. 

BRAZILINE 

- Tem diversos clubes do 
futebol brasileiro 
licenciados. 

 

- Possui fabricação própria 
(Free Surf). 

- Produtos com design 
diferenciado e ênfase na 
usabilidade. 

INTER RED 

 

- Marca associada a apenas 
um clube de futebol não 
dificilmente podendo ser 
aproveitada para os demais a 
serem licenciados. 

- Posição consolidada no 
mercado de artigos 
licenciados. 
 
- Extensa gama de 
produtos e preço 
competitivo. 

MEGAFORCE 

 

- Produtos com pouco apelo 
ao design, estampas mais 
padrões. 

- Posição consolidada no 
mercado de artigos 
licenciados. 

- Vantagem competitiva: 
importa insumos de países 
estrangeiros, preço abaixo 
dos demais players. 

POÁ TÊXTIL 

  

- Produtos com pouco apelo 
ao design, estampas mais 
padrões. 

 

Tabela 1 – Análise da concorrência. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Seus concorrentes diretos estão estabelecidos no mercado de produtos licenciados de 

futebol e, portanto, obtém razoável vantagem competitiva. Destacam-se as empresas 

Braziline,  InterRed, Megaforce e Poá Têxtil, como explicado na tabela acima. 

Embora existam fortes concorrentes no ramo de licenciados de artigos têxteis de 

futebol, entende-se que a Futebol Clube traz uma nova postura e idéia de produto, ou seja, um 

novo conceito de marca. Os produtos F.C têm designs diferenciados de seus concorrentes, 

assim como são elaborados com a idéia de que o torcedor possa expressar sua paixão pelo 

clube a qualquer momento de seu dia-a-dia. As peças permitem que o consumidor use-as em 

momentos de jogo, assim como em atividades sociais e por isso é dada tanta importância para 

a qualidade dos insumos utilizados em sua produção, assim como na criação de suas 

estampas. 

O concorrente com uma proposta mais próxima da empresa foco deste estudo, 

atualmente, é a marca Inter Red, pois esta foca na questão da usabilidade das peças, 

enfatizando assim como a F.C, a questão de poder usá-las em toda e qualquer situação do 

cotidiano e conta com a questão favorável do grande apelo na mídia por tratar-se de uma 

marca apresentada ao mercado pelo próprio Sport Club Internacional e que obtém uma 

confecção própria. 

 

 

7.1.3 Mercado consumidor 

 

O mercado consumidor da F.C é constituído pelos chamados intermediários, ou seja, 

lojas franqueadas do Sport Club Internacional e lojas de esportes multimarcas, que levam os 

produtos ao consumidor final. Como eles dependem das compras realizadas por este 

consumidor final, as expectativas destes com relação aos produtos da F.C são muito 

importantes.  

O mercado alvo da empresa caracteriza-se, em sua maioria, por pequenos empresários 

que vendem em seus pontos, produtos licenciados de futebol, sendo estes geralmente lojas 

franqueadas apenas do Sport Club Internacional, podendo estes ser mistos, contendo produtos 

do Grêmio também, estando inclusas as lojas multimarcas, que vendem diversos produtos 

relacionados ao esporte em geral. 
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Em entrevistas realizadas com os donos de lojas franqueadas do Internacional, 

perceberam-se alguns aspectos em comum. Portanto, abaixo estarão relacionados alguns 

pontos  importantes a destacar, como: 

a) a maioria das vendas dos produtos licenciados refere-se a produtos que tenham 

apenas o distintivo dos clubes. Alguns franqueados relataram vender mais produtos 

licenciados, porém outros disseram vender mais produtos oficiais. Esta diferença deve-se ao 

tipo de franqueado, pois alguns investem mais em produtos de um tipo do que outro; 

b) os artigos têxteis alusivos às grandes conquistas dos clubes são mais 

procurados em épocas em períodos recentes de títulos ou comemorações importantes; 

c) os consumidores finais equilibram-se em número entre os gêneros masculino e 

feminino, mas muitos destes compram roupas para seus filhos como forma de incentivo ao 

clube; 

d) a maioria dos intermediários concorda que as vendas estão diretamente 

relacionadas com o desempenho das equipes de futebol nos campeonatos disputados. 

 

 

7.1.4 Análise SWOT 

 

Após o detalhamento dos ambientes interno, externo e do consumidor, a análise SWOT 

poderá ser mais bem delineada, pois conta com o embasamento de tais informações de grande 

importância para sua construção. Estará dividida em uma análise interna da empresa por meio 

de suas forças e fraquezas e em uma análise externa, relacionando os aspectos de 

oportunidades e ameaças. 
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7.1.4.1 Forças 

 

a) Design diferenciado e inovação no conceito de vestuário licenciado 

 

Os produtos da F.C têm um design diferenciado, pois as estampas são criadas de forma 

que o torcedor as possa utilizar em diversas ocasiões, não apenas nas partidas de seu time. 

Além disso, muitos dos artigos não revelam ao primeiro olhar, que se trata de uma camiseta 

do Sport Club Internacional, já que as estampas são diferenciadas e muitas delas só serão 

identificadas por quem realmente conhecer um pouco da história do clube.  

 

b) Colaboração de profissionais experientes no design das peças 

 

Além de um dos sócio-fundadores ser o responsável pela criação das estamparias, a F.C 

conta com experientes profissionais que trabalham como freelancers, o que torna a qualidade 

e gama de estilos de estampas maior. As idéias das estampas são discutidas em reuniões com 

os sócios e posteriormente criadas pelos designers. A idéia de agregar outros profissionais do 

ramo do design à empresa teve o intuito que diversificar as visões sobre as estampas, assim 

como ter uma maior possibilidade de estilos. 

 

c) Conceito único de marca 

 

 A F.C apresenta um conceito único de marca em relação à concorrência, pois desde 

sua criação buscou a neutralidade do nome utilizado em sua marca, para que desde já pudesse 

ser utilizada como referência em produtos licenciados para qualquer equipe de futebol. Tanto 

a cor neutra utilizada, no caso o laranja, quanto o conceito inovador que pudesse interessar a 

todo clube de futebol, sem que a marca ficasse associada a um clube apenas. Esta questão 

possibilita a criação de coleções para todo e qualquer time de futebol que possa ter interesse 

em licenciar sua marca.  
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d) Baixo custo fixo  

 

Pelo fato de a empresa ter sido recentemente fundada e não contar com funcionários 

com vínculo empregatício, apenas terceirizado, mantém um baixo custo fixo, o que 

impulsiona o investimento em algumas áreas importantes para o crescimento do negócio. Um 

exemplo disso é o fato de não possuir fabricação própria, deixando de ter custos com 

maquinário em geral, além de aluguéis, luz, IPTU, encargos sociais, depreciação, etc. 

 

 

7.1.4.2 Fraquezas 

 

a) Baixo capital de giro 

 

Como se trata de uma empresa de pequeno porte, visto que foi fundada recentemente, 

apresenta um baixo capital de giro. Isto pode representar uma baixa capacidade de 

investimento em alguns setores necessários para o desenvolvimento da empresa. Por outro 

lado, essa situação leva os sócios a pensarem em formas criativas e mais diretas de 

utilizarem seus recursos. 

Na opinião dos sócios, sob uma visão financeira, em determinado momento poderá ser 

necessário investir para crescer. É neste momento em que os mesmos se vêem deparados 

com um dilema: utilização de capital de terceiros versus capital próprio. 

 

b) Distribuição não consolidada 

 

 Quando a Futebol Clube foi criada, a única forma de distribuição existente era o 

contato via website, porém com o crescimento das vendas, percebeu-se a necessidade de 

aperfeiçoar a questão da disponibilidade dos produtos. Para tanto a F.C vislumbrou como  
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potencial a ajuda de representantes comerciais que pudessem levar a marca aos diferentes 

franqueados do Internacional em todo o Estado do Rio Grande do Sul. 

Porém, vislumbra-se que a distribuição deva ser aprimorada, visto que há áreas nos 

estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina (litoral) e Mato Grosso do Sul, que os produtos 

da F.C precisam ser divulgados e os sócios percebem uma boa oportunidade nesses mercados. 

 

c) Produção lenta e dependente de quantidades 

 

Outro ponto importante a destacar é o fato de a produção ser lenta e dependente de 

quantidades, ou seja, algumas peças necessitam ser feitas em lotes mínimos, pois é uma 

exigência dos fornecedores, não podendo a F.C influenciar nesta decisão. Essa exigência 

pode tornar-se, muitas vezes, sinônimo de estoque parado, sem efetivamente ser vendido. 

 

 

d) Dependência de fornecedores 

 

Como a F.C não tem estrutura atualmente para produzir seus produtos internamente, 

depende de seus fornecedores para que os artigos estejam prontos dentro das datas previstas 

em seu planejamento. Entretanto fica vulnerável ao comprometimento destes para com os 

limites de datas estipulados entre a empresa e os fornecedores. 
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7.1.4.3 Oportunidades 

 

 

a) Centenário do Sport Club Internacional 

 

Pelo fato de que atualmente, conta apenas com o licenciamento do Sport Club 

Internacional, torna-se crucial a exploração de todo e qualquer grande evento que esteja 

associado a este clube. No ano de 2009, o clube com qual mantém o contrato de 

licenciamento comemora seu centenário e a empresa enxerga como uma oportunidade a 

criação de artigos alusivos a esta data comemorativa. Foi responsável pela criação do símbolo 

dos 100 anos do clube. 

 

b) Moda esportiva em alta 

 

Assim como no ramo do futebol, outros esportes tais como rugby, pólo e futebol 

americano estão utilizando esta idéia de “moda esportiva” para produzirem suas coleções. 

Estes artigos começam a ser usados como forma de demonstrar status social. 

A F.C entra no mercado como um competidor importante a produzir artigos têxteis 

que se encaixem neste nicho. 

 

c) Proximidade da Copa do Mundo de 2014 

 

Para a F.C, o fato de Porto Alegre ser uma das capitais escolhidas para sediar os jogos 

da Copa de 2014 é de grande importância, pois atrai olhares de todas as partes do mundo para 

a cidade e suas empresas. Recentemente a empresa foi autora da criação da camiseta com o 

slogan “A copa do mundo é nossa”, a pedido do Sport Club Internacional, em comemoração à 
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escolha do Brasil como sede para 2014. Conseqüentemente, obteve grande visibilidade em 

uma das partidas, aonde o grupo inteiro de jogadores entrou vestindo a mesma. 

 

e) Licenciamento do Grêmio pode dobrar faturamento 

 

É de grande interesse dos sócios, assim como representa um aumento do faturamento 

da empresa, expandir a gama de clubes que mantenham contratos de licenciamento com a 

F.C. Porém, apesar de os designers já terem desenvolvido alguns modelos para apresentar a 

idéia, o conceito ao Grêmio, as negociações para o fechamento do contrato ainda estão por 

serem finalizadas. Os sócios acreditam que primeiramente devem fechar contrato com o 

Grêmio para depois pensarem em expandir suas coleções aos outros clubes do Brasil. 

 

f) Rendimento dos times de futebol nos campeonatos disputados  

 

O rendimento dos times de futebol nos campeonatos disputados está diretamente 

relacionado com o volume de vendas deste tipo de produto, pois torcedores normalmente 

consomem mais estes artigos quando estão acreditando em seu time e contentes com as 

vitórias conquistadas. A força da marca dos clubes de futebol é forte, mas não suficiente para 

que não ocorra nenhuma variação nas vendas destes produtos, podendo ser esta tanto positiva, 

quanto negativa. 

 

g) Utilização das estampas já elaboradas para a criação de outros produtos 

 

As estampas já elaboradas para os artigos têxteis podem ser utilizadas em adesivos, 

posters e demais produtos em potencial. Esta é uma opção a ser considerada no momento em 

que os sócios percebam a necessidade de expandir seu portfólio de produtos. 
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h) Parcerias com estilistas ou marca renomados 

 

Por meio de parcerias com estilistas ou marcas já inseridos no mercado e com 

considerável reconhecimento, a F.C poderia lançar produtos com um grau de diferenciação 

maior. 

 

7.1.4.4 Ameaças 

 

 

a) Rendimento dos times de futebol nos campeonatos disputados  

 

O rendimento dos times de futebol nos campeonatos disputados está diretamente 

relacionado com o volume de vendas deste tipo de produto, pois torcedores normalmente 

consomem mais estes artigos quando estão acreditando em seu time e contentes com as 

vitórias conquistadas. A força da marca dos clubes de futebol é forte, mas não suficiente para 

que não ocorra nenhuma variação nas vendas destes produtos, podendo ser esta tanto positiva, 

quanto negativa. 

 

b) Contrato de exclusividade do patrocinador oficial 

 

Alguns clubes, em seus contratos com o patrocinador oficial do time, podem ter 

cláusulas que exijam a exclusividade para artigos do ramo têxtil, como camisetas, shorts, 

casacos, entre outros. 

De acordo com as entrevistas realizadas com diversos clubes do cenário nacional 

pôde-se perceber que a exclusividade normalmente se dá na parte do material utilizado em 

campo e/ou treinamento pelo grupo de jogadores dos clubes. Há uma preocupação da área de 

licenciamento dos mesmos para com a semelhança entre artigos produzidos pelo patrocinador 
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oficial e o licenciado, passando todo e qualquer artigo a ser licenciado pelo crivo destes 

profissionais. 

 

c) Crise econômica no período de 2008/2009 

 

Com a crise desencadeada por diversos acontecimentos na economia norte-americana, 

o resto do mundo sentiu os efeitos e com isso acontece o que chamamos de retração. As 

pessoas ficam relutantes a comprometerem-se com longas contas, assim como o crédito junto 

ao mercado fica mais difícil. A economia sofre os efeitos da crise, por meio da diminuição 

dos valores gastos pela população e diversos fatores exteriores ao alcance da economia 

brasileira, mas que de uma forma ou de outra acabam atingido-a. 

Portanto, as pessoas retêm seus gastos, digamos, supérfluos e determinam-se a apenas 

gastar no que for estritamente necessário, prejudicando setores da economia como um todo. 

 

d) Concorrentes  

 

A concorrência é um fator muito importante a ser considerado, pois como visto e 

detalhado na seção anterior, em sua maioria, estes acham-se há mais tempo no mercado e 

podem  aproveitar-se de sua experiência para começar a fazer produtos com o mesmo 

conceito da F.C 

É essencial que a empresa esteja atenta aos seus pontos fracos para que consiga 

transformá-los em fortes, assim construindo vantagem competitiva sobre seus concorrentes. 

Abaixo está representada a matriz SWOT em um quadro ilustrativo para melhor visualização 

dos itens mencionados acima. 
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FORÇAS FRAQUEZAS

* Design diferenciado e inovação no conceito de vestuário licenciado * Baixo capital de giro

* Colaboração de profissionais talentosos no design das peças * Distribuição não consolidada

* Conceito único de marca * Produção lenta e dependente de quantidades

* Baixo custo fixo * Dependência de fornecedores
OPORTUNIDADES AMEAÇAS

* Centenário do Sport Club Internacional * Rendimento dos times de futebol

* Moda esportiva em alta * Contratos de exclusividade dos patrocinadores oficiais

* Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas em 2016 * Crise econômica no período de 2008/2009

* Licenciamento do Grêmio * Concorrentes

* Rendimento dos times de futebol  

Figura 2 – Quadro ilustrativo análise SWOT 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

7.2 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

 

 Os objetivos de marketing definidos neste trabalho referem-se ao ano de 2010, período 

previsto de aplicação do plano de marketing. Estes objetivos foram elaborados de acordo com 

as informações relatadas na análise situacional e da SWOT. 

 Abaixo seguem os objetivos de marketing definidos sob a perspectiva dos sócios-

diretores da empresa Futebol Clube, assim como pela análise dos dados coletados, seriam 

estes: 

 

1)  aumento do faturamento da empresa em 30% no período de um ano, com o 

intuito de gerar receita para seu autofinanciamento; 

2) licenciar novas marcas dos clubes de futebol para tornar a marca reconhecida e 

com mais opções aos seus clientes; 

3) garantir um preço competitivo, qualidade e prazo de entrega na produção das 

peças. 
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7.3 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

 

 Como mencionado anteriormente no capítulo 5 de Revisão Bibliográfica, as 

estratégias de marketing servirão para detalhar a forma com a qual a empresa Futebol Clube 

pretende alcançar os objetivos traçados. Para tanto, foram apontadas as estratégias que se 

seguem: 

 

a) Estratégia de Produto: Obter o licenciamento da marca Grêmio Foot-ball Porto 

Alegrense; 

b) Estratégia de Preço: Firmar parcerias com fornecedores, de modo que os prazos 

de entrega das produções sejam estipulados e cumpridos; 

c) Estratégia de Praça (Distribuição): Aumentar a equipe de vendas atendendo 

integralmente o Rio Grande do Sul e áreas-chave das regiões de Santa Catarina, regiões onde 

já atuam alguns representantes. Assim como nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul 

onde a F.C ainda não atua. Intensificar os esforços para conseguir vender as peças aos sites 

que vendem produtos licenciados do Sport Club Internacional; 

d) Estratégia de Promoção: Manter seus clientes atualizados com as notícias da 

Futebol Clube por meio de newsletters, blog, Twitter, Orkut ou quaisquer outros tipos de 

redes sociais.  

 

7.4 PLANOS DE AÇÃO 

 

 

 Os planos de ação para produto, preço, ponto de venda e promoção serão relatados 

abaixo e são baseados nas informações da análise SWOT que levaram primeiramente à 

construção dos objetivos e posteriormente das estratégias de marketing. 
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a) Plano de Ação (Produto): Firmar contrato de licenciamento com o Grêmio 

Foot-Ball Porto Alegrense. 

 Descrição: É muito importante para uma empresa que licencia artigos têxteis de 

futebol, que esta trabalhe com as principais equipes da área geográfica alvo. Para tanto, o 

licenciamento da marca Grêmio é essencial para que as vendas e o negócio da F.C expandam-

se. Ao conseguir firmar este contrato, a empresa estará aumentando seus possíveis mercados, 

tendo em vista que muitas lojas franqueadas acabam comprando de outros licenciados as 

peças do Grêmio. 

 Responsáveis: Rafael Camargo e Cristopher Bertoni. 

 Período de execução: Primeiro semestre de 2010. 

Custo estimado: É variável, pois depende do valor estipulado por cada clube ao 

firmar o contrato de licenciamento e uso da marca. 

 

b) Plano de Ação (Preço): Firmar parcerias com fornecedores, de modo que os 

prazos de entrega das produções sejam estipulados e cumpridos.   

Descrição: Para que se consiga uma vantagem competitiva em relação aos seus 

concorrentes, a F.C entende que seja necessário criar e manter parcerias com os fornecedores, 

visando a produção de artigos de qualidade e que, ao mesmo tempo, seja possível assegurar 

que os prazos de entrega sejam cumpridos, visto que a empresa terceiriza grande parte de sua 

produção.  

Responsáveis: Rafael Camargo e Cristopher Bertoni. 

Período de Execução: ao longo de todo ano de execução do plano. 

Custo estimado: Ação constante que exige negociação, acompanhamento, supervisão, 

portanto está sujeita a influências externas. 

 

c) Plano de Ação (Praça ou Distribuição): Aumentar o número de 

representantes comerciais. 
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Descrição: Com o intuito de fazer com que o produto chegue a mais lojas franqueadas 

em quase todo o Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do 

Sul, a F.C entende que é necessário aumentar o número de representantes que levem os 

catálogos das peças às lojas mais distantes de Porto Alegre. Com isso, seria atendida uma área 

mais reduzida por cada representante, porém o atendimento seria mais personalizado. 

Responsável: Rafael Camargo 

Período de Execução: Primeiro semestre de 2010. 

Custo estimado: Os representantes trabalham como terceirizados, portanto serão 

pagas as comissões sob o percentual das vendas. No cenário atual da empresa o percentual 

pago é de 8 % sobre o valor do pedido efetuado. 

 

 

d) Plano de Ação (Promoção): Criação de blog, twitter e aperfeiçoamento da 

comunidade no Orkut. 

 Descrição: Visando intensificar os esforços para o reconhecimento da marca Futebol 

Clube, torna-se essencial que a empresa invista na comunicação e promoção por meio das 

redes sociais. Os consumidores precisam conhecer a marca para que exijam nas lojas 

franqueadas as peças da F.C, assim como os próprios intermediários podem, por meio destas 

redes sociais, ter conhecimento sobre as novidades da empresa. Estas redes podem servir 

como meios para que as pessoas dêem sugestões, façam críticas e ao mesmo tempo para que a 

própria empresa tome conhecimento sobre o comportamento de seus consumidores. 

 Responsável: Cristopher Bertoni. 

 Período de Execução: Janeiro de 2010. 

 Custo Estimado: Normalmente calculado pelas horas trabalhadas de quem executar a 

ação. 
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7.5 CONTROLE E REAVALIAÇÃO 

 

 

As empresas necessitam não apenas planejar, mas à medida  que começam a colocar 

em prática suas estratégias, um acompanhamento no que diz respeito ao cumprimento de tais 

objetivos torna-se imprescindível. Para tanto, seria interessante que a Futebol Clube criasse 

um mecanismo que possibilitasse esse acompanhamento. 

Os sócios serão os responsáveis por fazer o acompanhamento dos planos de ação. Será 

estruturado um cronograma, com datas-limite para que as tarefas sejam cumpridas e/ou 

alcançadas. Após a elaboração deste cronograma, será mensalmente estruturado um relatório 

contendo os seguintes itens para análise: 

• valores das vendas para lojas franqueadas; 

• valores de vendas por tipo de artigo; 

• vendas por representante; 

• faturamento geral; 

• regiões geográficas de maior receita. 

Conforme os resultados mensais, poderão ser feitos ajustes no planejamento proposto. 

Portanto, estas revisões mensais são essenciais para que, ao final do período de um ano, 

proposto para a implementação do plano de marketing, o maior número de objetivos seja 

cumprido.  

Entende-se que esta parte do plano é chave para o sucesso do mesmo, pois a F.C tem 

objetivos a serem cumpridos e sem o devido acompanhamento, este aspecto acaba sendo 

dificultado. Por outro a reavaliação dos objetivos propostos deve acontecer 

concomitantemente com as mudanças ocorridas no cenário geral, ou seja, aspectos citados na 

análise situacional mudam consideravelmente e deve-se dar a devida atenção às mudanças 

que possam vir a ser necessárias para o melhor aproveitamento do plano de marketing. 
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8.  CONCLUSÃO 

 

 

 Sabe-se, há bastante tempo, que o Brasil é um país que apresenta grandes 

oportunidades para o desenvolvimento de negócios no ramo do futebol. Com o passar dos 

anos, as equipes tornaram-se clubes-empresa e os “mercados paralelos” relacionados a esta 

atividade foram sendo impulsionados. 

Fundada há aproximadamente dois anos atrás, a Futebol Clube encontra-se em fase 

incipiente, entretanto, apresenta grandes possibilidades de crescimento, visto que atua em um 

mercado onde há grandes tendências de desenvolvimento. Este estudo foi realizado com a 

finalidade de auxiliar a empresa Futebol Clube na expansão de sua marca no território 

brasileiro e da mesma forma, buscou-se apresentar uma pequena mostra do que representa o 

mercado de artigos licenciados de futebol, no Estado do Rio Grande do Sul, mais 

especificamente. Foi utilizado como orientador, o modelo de plano de marketing proposto por 

Ferrell (2005), mas também foram pesquisadas diversas visões de outros autores para a mais 

ampla compreensão do estudo. 

Percebe-se, mesmo com recente atuação neste mercado, que a empresa possui 

considerável demanda pelos seus produtos e necessita estar bem preparada para o passo 

seguinte que será a sua expansão no mercado de artigos licenciados de futebol, já que almeja 

licenciar as demais e principais equipes de futebol do país. 

Espera-se ter contribuído para o melhor entendimento das necessidades da empresa 

com relação às suas ações de marketing, mas também é válido salientar que os objetivos 

propostos necessitam ser constantemente acompanhados por meio de mecanismos de controle, 

para que, caso seja necessário, sejam feitas mudanças o decorrer do ano de concretização das 

tarefas propostas no plano de marketing. 
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 2006/2   INSTITUIÇÕES DE DIREITO PRIVADO E LEGISLAÇÃO COMERCIAL  

(DIR02203)   
 D    B    Aprovado   4  

 2006/2   INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA  (INF01210)    AG   A    Aprovado   4  
 2006/2   METODOLOGIA BÁSICA DE CUSTOS  (ECO03320)    A    B    Aprovado   4  
 2006/2   ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS E ESTÁGIO I  (ADM01187)    A    A    Aprovado   6  
 2004/2   CÁLCULO I-B  (MAT01102)    B    C    Aprovado   6  
 2004/2   INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA  

(DIR04416)   
 C    C    Aprovado   4  

 2004/2   INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA  (HUM06409)    A    A    Aprovado   4  
 2004/2   LÍNGUA PORTUGUESA I A  (LET01405)    B    A    Aprovado   4  
 2004/2   PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO  (ADM01110)    B    A    Aprovado   4  
 2004/2   SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO  (ADM01104)    A    A    Aprovado   4   

   
  TRABALHO DE CONCLUSÃO   

Atividade de Ensino: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
Aréa de Atuação: MARKETING 
Título:  PLANO DE MARKETING PARA A EMPRESA DE MODA ESPORTIVA FUTEBOL CLUBE 
Período Letivo de Início: 2009/2 Período Letivo de Fim: 2009/2 
Data de Início: 17/08/2009 Data de Fim: 04/12/2009 
Tipo de Trabalho: Trabalho de Diplomação Data Apresentação: 04/12/2009 
Conceito:  -   
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  ATIVIDADES LIBERADAS   

Ano 
 Semestre  

Atividade de Ensino 
 Considera  

Créditos 
 Cré-  
ditos 

 2004/2   TEORIA ECONÔMICA  (ECO02206)    Sim   4  
 2004/2   ANÁLISE MICROECONÔMICA I  (ECO02207)    Sim   4  
 2004/2   INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE  (ECO03343)    Sim   4  
 2004/2   ESTATÍSTICA GERAL I  (MAT02214)    Sim   4  
 2004/2   INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA PARA ADMINISTRAÇÃO  (HUM04004)    Sim   4  
 2004/2   MATEMÁTICA FINANCEIRA - A  (MAT01031)    Sim   4  
 2004/2   TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO  (ADM01115)    Sim   4  
 2004/2   INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS  (ADM01185)    Sim   4  
 2004/2   FILOSOFIA E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO  (ADM01009)    Sim   4   

 

 

 

 

 


