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UM NOVO TUPI!!!



MAIS DE 100 ANOS DE TRADIÇÃO
A REPENTINA EXPLOSÃO DOS CARIJÓS

O Tupi Foot Ball Club foi fundado em 26 de maio de 1912
por importantes nomes do cenário juiz-forano e ainda se
estabelece como uma das inegáveis forças do futebol da
cidade e do Estado de Minas Gerais, pois construiu ao
longo do tempo uma história, repleta de bons e maus
momentos, mas sobretudo fomentou a paixão do povo
de Juiz de Fora pelo esporte, especialmente pelo futebol,
pela sua insistência e pela sua vontade, já que o Galo
Carijó, como é carinhosamente chamado, jamais desistiu
de viver e de sonhar por dias melhores.
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Primeira diretoria do Galo: De pé da esquerda pra direita: Humberto Chianini, segundo secretário - Francisco
Noronha, segundo tesoureiro - Waldemar de Oliveira, procurador. Sentados na mesma ordem: Joaquim
Barbosa Braga, primeiro secretario - Antonio Maria Júnior, presidente e fundador do clube e Othelo Rossi,
primeiro secretário.



SOBRE O CLUBE
GESTÃO PROFISSIONAL E TRANSPARENTE

Objetivando incrementar e apresentar um trabalho dinâmico, atualizado e estritamente profissional em gestão de
futebol, o Tupi Foot Ball Club se rende à incrível capacidade de nossa cidade e região, em revelar talentos, muitos
deles desperdiçados por vários fatores. Assim sendo, o Galo Carijó se credencia, legitimamente, à representar o
futebol local e regional como uma das principais referências, visando contribuir decisivamente para o definitivo
reconhecimento de nossas potencialidades. O objetivo é de reconduzir o clube à posição de destaque a qual sempre
foi de costume. A proposta é formar uma equipe profissional competitiva e investir nas categorias de base.

Com uma concepção de Gestão moderna, profissional e transparente, o Tupi Foot Ball Club visa a excelência do
futebol, tendo como modelo os principais clubes do mundo. Nas mãos do seu presidente, Eloísio Pereira de
Siqueira, o Tupi busca retomar sua credibilidade no mercado e tornar o clube uma grande força no futebol mineiro
novamente, e a médio/longo prazo, estar de volta às competições nacionais.
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TORCEDOR: O MAIOR PATRIMÔNIO 
Milhares de consumidores (apaixonados pelo TUPI FC) 

prontos para consumir o seu produto/serviço.



IDENTIDADE
MISSÃO

Ocupar posição de destaque no desporto nacional, com ênfase no futebol, através do protagonismo em inclusão
social e da valorização da paixão de seus torcedores.

VISÃO

Ser reconhecido como a marca esportiva mais importante de Juiz de Fora, através da excelência no desempenho
esportivo, na gestão dos seus negócios e comprometimento social.

VALORES

Respeito | Responsabilidade | Inovação | Transparência | Profissionalismo | Planejamento | Trabalho em equipe.
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MARCA DO CLUBE
Seria o clube ter sua própria marca, no sentido de planejamento e execução, ter um estilo particular de trabalho que
vá ao encontro dos componentes da instituição como um todo.

CULTURA VENCEDORA
Inserir dentro do clube a politica e a cultura vencedora, de luta, de raça, de orgulho, pois o Tupi Foot Ball Club é um
clube de grande alcance e proporção, e as metas e os pensamentos, assim como os resultados, devem ser
condizentes com a grandeza do clube.

RESPEITO À HISTÓRIA
Trazer toda representatividade da história do clube, da dimensão de suas conquistas, o que o clube representa para
a cidade, da sua apaixonada torcida, o contexto como um todo. O atleta para jogar no Tupi, deve respeitar o clube e
sua história, seus valores e principalmente sua torcida que é seu maior patrimônio.
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IDENTIDADE



CONQUISTAS
➢ Campeão Brasileiro da Série D – 2011.
➢ Campeão da Taça Minas Gerais – 2008.
➢ Campeão Mineiro do Módulo II – 2001.
➢ Campeão Mineiro da segunda divisão - 1983
➢ Vice-campeão Mineiro da primeira divisão – 1933.
➢ Vice-campeão Mineiro do Módulo II – 2006.
➢ Vice-campeão da Taça Minas Gerais – 2007.
➢ Campeão juiz-forano – 1921, 1923, 1926, 1929 (invicto),

1933 (invicto), 1935 (invicto), 1936, 1937 (invicto), 1940
(invicto), 1941, 1944, 1945 (invicto), 1947 (invicto), 1948
(invicto), 1951 (invicto), 1952, 1954, 1958, 1963, 1965 e
1969 (invicto).

➢ Campeão Regional – 1976, 1977 e 1978.
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ESTRUTURA
ESTÁDIO SALLES OLIVEIRA

Inaugurado no dia 19 de junho de 1932, o Salles Oliveira está
localizado no bairro de Santa Terezinha, um dos bairros mais
valorizados da cidade. O nome é uma homenagem ao ilustre torcedor
do clube, o advogado, professor, jornalista e político, o Dr. Francisco
de Salles Oliveira. O local serve de Centro de Treinamento para o
elenco profissional e para as categorias de base. As dependências,
além de um campo profissional, conta com um alojamento para até
16 atletas, espaço para refeitório, além de três vestiários, sala de
fisioterapia e lavanderia.
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ESTRUTURA
ESTÁDIO MUNICIPAL RADIALISTA MÁRIO HELÊNIO

Estádio inaugurado em 30 de outubro de 1988. Tem capacidade para
31.863 pessoas e pertence à Prefeitura de Juiz de Fora. Seu nome é
uma homenagem ao radialista, jornalista e cronista esportivo Mário
Helênio de Lery Santos, um dos maiores nomes do esporte de Juiz de
Fora. O Tupi Foot Ball Club manda todas suas partidas no Estádio
Mário Helênio, considerado um dos melhores estádios de Minas
Gerais, que oferece conforto aos atletas, torcedores, profissionais da
imprensa e demais.
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NOSSA CIDADE

Juiz de Fora é uma das cidades brasileiras com melhores índices de
qualidade de vida. Com cerca de 600 mil habitantes, o município se
encontra na região da Zona da Mata Mineira, estrategicamente
localizada entre os maiores mercados consumidores do País, é dotada
de toda a infraestrutura exigida para modernos empreendimentos. A
cidade tem um PIB per capita de R$ 6,2 mil e uma das mais altas
expectativas de vida do Brasil, ocupando lugar de destaque em Minas
em qualidade de vida e investimentos. Juiz de Fora também se
destaca no ranking de desenvolvimento humano da Organização das
Nações Unidas-ONU.

Fonte: Site oficial da Prefeitura de Juiz de Fora



COMUNICAÇÃO

AMPLO ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO EM 
DIVERSAS PLATAFORMAS

SITE OFICIAL DO 
CLUBE

REDES SOCIAIS 
OFICIAIS DO 

CLUBE

VEÍCULOS DE 
IMPRENSA DA 

CIDADE E 
REGIÃO
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COMUNICAÇÃO
➢ AMPLO ESPAÇO DE DIVULGAÇÃO EM DIVERSAS PLATAFORMAS

Os meios de comunicação desempenham um importante papel na relação clube/empresa oferecendo uma
visibilidade espontânea de grande alcance.

Os veículos de imprensa exercem papel importante perante a sociedade e sempre foram de fundamental
importância na cobertura de eventos esportivos. Desta forma, as diversas plataformas atualmente existentes
geram conteúdos diários, gerando uma visibilidade espontânea, agregando valor tanto à marca do clube como às
marcas parceiras.

A alta exposição nos uniformes, placas de publicidade, backdrop, mídias digitais, entre outros, permitem que a
marca dos parceiros alcancem um grande público com um investimento relativamente baixo, potencializando seus
negócios e fundamentalmente sua imagem.
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COMUNICAÇÃO
➢ SITE OFICIAL E REDES SOCIAIS

Marca visível para milhares de expectadores.

O objetivo principal é criar um ambiente digital extremamente profissional com conteúdos que gerem maior
visibilidade ao público-alvo, criando publicações com identidade visual própria e informações pertinentes que sejam
de relevância.

Esse trabalho consiste em criação de artes, layouts, posts, seguindo um cronograma pré-determinado, além de
monitoramento das postagens, comentários, com o objetivo de alcançar o maior engajamento possível. O mais
importante é que o clube tenha uma imagem profissional e de credibilidade, alcançando uma maior e melhor
exposição digital, e consequentemente alavancando a imagem dos seus patrocinadores e parceiros.

Encerramos a competição de 2022 com números expressivos no marketing digital. Em apenas quatro meses,
atingimos quase sete mil seguidores reais no Instagram, com mais de 3 MILHÕES de visualizações dos nossos
conteúdos. No Facebook, onde temos mais de 25 mil seguidores, foram 1.017.131 visualizações dos conteúdos. No
Twitter foram 457 mil impressões (número de vezes que as pessoas viram uma publicação). Em nosso site foram
mais de 5 mil visualizações das nossas publicações.
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NEGÓCIOS | MARKETING
➢ SUA MARCA “OFERECENDO” CONTEÚDOS PATROCINADOS PARA

AMPLIFICAR O ENGAJAMENTO DA AUDIÊNCIA E ENRIQUECER A
INTERATIVIDADE NAS REDES SOCIAIS.

ATIVOS DIGITAIS

➢ POST: “SUA MARCA: OFERECE”: ESCALAÇÃO DA EQUIPE PARA O JOGO
➢ POST: “SUA MARCA: OFERECE”: RESULTADO FINAL DO JOGO
➢ POST: “SUA MARCA: OFERECE”: BASTIDORES DO JOGO
➢ POST: “SUA MARCA: OFERECE”: O MELHOR JOGADOR DA PARTIDA

SUA MARCA



NEGÓCIOS | MARKETING
➢O DASAFIO DAS MARCAS HOJE É SE

CONECTAR COM O CONSUMIDOR!!!

ATIVOS DIGITAIS

➢ NÃO BASTA ESTAR PRESENTE, TEM QUE SE FAZER PRESENTE!!!

➢ A TECNOLOGIA TRANSFORMOU O HÁBITO DE CONSUMO!!!



NEGÓCIOS | MARKETING
➢ FAÇA PARTE DA RECONSTRUÇÃO DO MAIOR CLUBE DE JUIZ DE FORA

▪ MARCA COM FORTE IMPACTO SOCIAL
▪ MILHARES DE APAIXONADOS TORCEDORES
▪ PRINCIPAL REPRESENTANTE DO ESPORTE DA CIDADE POR MUITAS DÉCADAS

Ao associar a marca ao Tupi Foot Ball Club, a empresa parceira terá a possibilidade de desenvolver diversas ações
de marketing e relacionamento. Iremos oferecer espaços de publicidade que irão alavancar grandes resultados para
o sucesso da parceria, como: Uniforme de jogo e treino, backdrop, placas em volta do campo, Site, Redes Sociais,
entre outras ações de marketing.

O Tupi busca empresas que percebam o potencial de vincular a marca a uma modalidade esportiva de forte impacto
social, como forma de reforçar a imagem institucional, oferecendo um produto altamente qualificado e de muito
valor que pode promover a marca de maneira positiva trazendo grandes benefícios:

Objetivo: Estreitar a relação com o torcedor/cliente e aumentar o valor da marca no mercado e atingir novos
clientes.
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NEGÓCIOS | MARKETING
➢Se bem utilizado, o patrocínio é um poderoso recurso de

diferenciação e consolidação da identidade de uma marca.
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NEGÓCIOS | MARKETING
➢ FORTALECE O RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR

➢ POTENCIALIZA A LEALDADE PARA A MARCA

➢ CRIA CONEXÃO EMOCIONAL

➢ ATRAI E FIDELIZA O CONSUMIDOR/FÃ

➢ GERA RETORNO FINANCEIRO

O PATROCÍNIO É UMA ÓTIMA FERRAMENTA DE MARKETING
SE BEM ALINHADO, PLANEJADO E ATIVADO



NEGÓCIOS | MARKETING
➢ ESPAÇOS OFERECIDOS:

▪ Exposição na Camisa de Jogo e Treinamento, tanto na equipe Profissional, quanto Categorias de Base;

▪ Exposição no Backdrop;

▪ Ingressos para os jogos em Juiz de Fora;

▪ Exposição no Site Oficial do clube;

▪ Exposição nas Redes Sociais do clube;

▪ Placas de publicidade no CT e no Estádio Municipal (Confecção por conta do patrocinador);

▪ Divulgação dos produtos e/ou serviços do patrocinador nos meios de comunicação do clube;

▪ Demais ações de marketing ativadas em parceria clube-empresa (Distribuição de brindes, panfletagem, exposição

de produtos, sorteios, promoções, etc).

▪ *Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR do clube, que ainda será lançado, podendo oferecer

vantagens e promoções para os sócios ativos.
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NEGÓCIOS | MARKETING
➢EXPOSIÇÃO DA MARCA – CAMISA DE JOGO
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NEGÓCIOS | MARKETING
➢EXPOSIÇÃO DA MARCA - BACKDROP
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NEGÓCIOS | MARKETING
➢EXPOSIÇÃO DA MARCA – PLACAS DE PUBLICIDADE
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NEGÓCIOS | MARKETING
➢EXPOSIÇÃO DA MARCA – SITE E REDES SOCIAIS
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COMPETIÇÃO EM 2023
O clube estará na disputa do Campeonato Mineiro da Primeira Divisão – Módulo II. A data de início e término da
competição ainda será divulgado pela Federação Mineira de Futebol, mas provavelmente terá seu início entre Março
e Abril de 2023. A duração da competição dependerá do regulamento aprovado pelas equipes em Congresso
Técnico a ser realizado no próximo ano.

▪ PRINCIPAL OBJETIVO:

➢ Conquistar o acesso à elite do futebol mineiro, local de onde jamais o Galo deveria ter saído!!!

▪ EXTRACAMPO:

➢ Estreitar o relacionamento da marca com seus milhares de torcedores;
➢ Aperfeiçoar a experiência de consumo dos torcedores nos jogos;
➢ Manter-se como a principal equipe desportiva de Juiz de Fora, constituindo-se em símbolo de paixão e orgulho;
➢ Consolidar a marca Tupi Foot Ball Club como a mais importante e mais influente do interior de Minas Gerais.
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PROPOSTAS DE PATROCÍNIO



COTAS A E B PREENCHIDAS

▪ COTA C
Investimento: R$70.000,00 valor único, podendo ser parcelado.
Período: À confirmar

EXPOSIÇÃO DA MARCA:
➢ Uniforme de jogo e treino
➢ Site oficial
➢ Redes Sociais (Marcas nas artes de divulgação e 4 publicações

mensais no feed e stories)
➢ Backdrop
➢ Duas Placas de publicidade em volta do campo de treino e duas

no campo de jogo *(fornecidas pelo parceiro)
➢ Ingressos para os jogos como mandante
➢ Duas camisas oficiais
➢ Demais ações de marketing e ativações programadas
➢ Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR

PATROCÍNIO



COTAS A E B PREENCHIDAS

▪ COTA D
Investimento: R$60.000,00 valor único, podendo ser parcelado.
Período: À confirmar

EXPOSIÇÃO DA MARCA:
➢ Uniforme de jogo e treino
➢ Site oficial
➢ Redes Sociais (Marcas nas artes de divulgação e 2 publicações

mensais no feed e stories)
➢ Backdrop
➢ Duas Placas de publicidade em volta do campo de treino e duas

no campo de jogo *(fornecidas pelo parceiro)
➢ Ingressos para os jogos como mandante
➢ Demais ações de marketing e ativações programadas
➢ Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR

PATROCÍNIO



COTAS A E B PREENCHIDAS

▪ COTA E
Investimento: R$50.000,00 valor único, podendo ser parcelado.
Período: À confirmar

EXPOSIÇÃO DA MARCA:
➢ Uniforme de jogo e treino
➢ Site oficial
➢ Redes Sociais (Marcas nas artes de divulgação e 2 publicações

mensais no feed e stories)
➢ Backdrop
➢ Uma Placa de publicidade em volta do campo de treino e duas no

campo de jogo *(fornecidas pelo parceiro)
➢ Ingressos para os jogos como mandante
➢ Demais ações de marketing e ativações programadas
➢ Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR
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COTAS A E B PREENCHIDAS

▪ COTA F
Investimento: R$40.000,00 valor único, podendo ser parcelado.
Período: À confirmar

EXPOSIÇÃO DA MARCA:
➢ Uniforme de jogo e treino
➢ Site oficial
➢ Redes Sociais (Marcas nas artes de divulgação e 2 publicações mensais

no feed e stories)
➢ Backdrop
➢ Uma Placa de publicidade em volta do campo de treino e duas no

campo de jogo *(fornecidas pelo parceiro)
➢ Ingressos para os jogos como mandante
➢ Demais ações de marketing e ativações programadas
➢ Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR
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COTAS A E B PREENCHIDAS

▪ COTA G
Investimento: R$50.000,00 valor único, podendo ser parcelado.
Período: À confirmar

EXPOSIÇÃO DA MARCA:
➢ Uniforme de jogo e treino
➢ Site oficial
➢ Redes Sociais (Marcas nas artes de divulgação e 2 publicações

mensais no feed e stories)
➢ Backdrop
➢ Uma Placa de publicidade em volta do campo de treino e duas no

campo de jogo *(fornecidas pelo parceiro)
➢ Ingressos para os jogos como mandante
➢ Demais ações de marketing e ativações programadas
➢ Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR
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COTAS A E B PREENCHIDAS

▪ COTA H
Investimento: R$40.000,00 valor único, podendo ser parcelado.
Período: À confirmar

EXPOSIÇÃO DA MARCA:
➢ Uniforme de jogo e treino
➢ Site oficial
➢ Redes Sociais (Marcas nas artes de divulgação e 2 publicações mensais

no feed e stories)
➢ Backdrop
➢ Uma Placa de publicidade em volta do campo de treino e duas no

campo de jogo *(fornecidas pelo parceiro)
➢ Ingressos para os jogos como mandante
➢ Demais ações de marketing e ativações programadas
➢ Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR
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COTAS A E B PREENCHIDAS

▪ COTA I
Investimento: R$20.000,00 valor único, podendo ser parcelado.
Período: À confirmar

EXPOSIÇÃO DA MARCA:
➢ Calção de jogo
➢ Site oficial
➢ Redes Sociais (Marcas nas artes de divulgação e 1 publicação mensal

no feed e stories)
➢ Backdrop
➢ Uma Placa de publicidade em volta do campo de treino e uma no

campo de jogo *(fornecidas pelo parceiro)
➢ Ingressos para os jogos como mandante
➢ Demais ações de marketing e ativações programadas
➢ Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR
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COTAS A E B PREENCHIDAS

▪ COTA J
Investimento: R$10.000,00 valor único, podendo ser parcelado.
Período: À confirmar

EXPOSIÇÃO DA MARCA:
➢ Uniforme de jogo
➢ Site oficial
➢ Redes Sociais (Marcas nas artes de divulgação e 1 publicação

mensal no feed e stories)
➢ Backdrop
➢ Uma Placa de publicidade em volta do campo de treino e uma no

campo de jogo *(fornecidas pelo parceiro)
➢ Ingressos para os jogos como mandante
➢ Demais ações de marketing e ativações programadas
➢ Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR

PATROCÍNIO



▪ PLACAS DE PUBLICIDADE

*Placa Salles Oliveira (CT) 7mx1m (Valores únicos) (Confecção da
placa por conta do parceiro)
Investimento:
Setor A - R$1.200,00 (frontal) - Uma placa
Setor B - R$1.000,00 (atrás gols) – Uma placa

*Placa Mário Helênio 7mx1m (Valores únicos) (Confecção da placa
por conta do parceiro)
Investimento:
Setor A – R$4.000,00 ou 4x R$1.000,00 (meio campo)
Setor B – R$3.000,00 ou 4x R$750,00 (meio campo nas laterais)
Setor C – R$2.000,00 ou 4x R$500,00 (atrás gol no cantos)

Período de exposição das placas:
CT (Por 12 meses)
Estádio (Durante as competições)

PATROCÍNIO



▪ PARCEIRO DIGITAL

Você que tem uma empresa, seja de qualquer porte, deseja ter mais
visibilidade no mercado e ainda quer fazer parte da reconstrução do
Tupi Foot Ball Club, essa é a oportunidade.

Nossa proposta vai permitir que eventuais patrocinadores,
interessados em associar sua marca ao clube mais vencedor da
cidade, mas que se viam impossibilitados em razão dos valores
praticados no mercado do futebol, possam se tornar parceiros
digitais, com investimentos acessíveis.

O parceiro digital Carijó terá sua marca exposta em publicações em
nossas redes sociais e a sua logo em nosso site oficial como
APOIADOR. A empresa poderá também, criar ações de marketing em
conjunto com o clube.

PATROCÍNIO



▪ PARCEIRO DIGITAL

O futuro do patrocínio de Clubes de Futebol está nos seus ativos digitais, e você, deseja que a sua
marca seja pioneira nisto?

*Parceiro digital - Divulgação da marca do parceiro em publicações (Uma por mês no feed e uma por
semana nos stories) nas redes sociais do clube (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin), logo da
empresa no site oficial do clube como apoiador, linkando com o endereço digital da empresa (site ou
rede social), ações ilimitadas de marketing em conjunto com o clube. Relacionamento com o
programa SÓCIO-TORCEDOR.

Investimento:
Valor mensal: R$2.000,00.
(Período ilimitado, de acordo com o interesse da empresa)
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▪ PARCEIRO OFERECE
PATROCÍNIO

➢ POST: “SUA MARCA: OFERECE”: ESCALAÇÃO DA EQUIPE
➢ POST: “SUA MARCA: OFERECE”: RESULTADO FINAL DO JOGO
➢ POST: “SUA MARCA: OFERECE”: BASTIDORES DO JOGO
➢ POST: “SUA MARCA: OFERECE”: O MELHOR JOGADOR DA PARTIDA

*Relacionamento com o programa SÓCIO-TORCEDOR

Investimento:
Valor mensal: R$3.000,00.
(Durante o período de competições)

SUA MARCA



CONSIDERAÇÕES FINAIS
De forma clara e transparente, buscamos parceiros nessa missão de resgatar o orgulho dos torcedores Carijós e de
toda cidade de Juiz de Fora, retomando nossa trajetória centenária e vencedora. Muito nos orgulha a oportunidade
de apresentarmos nossa proposta e de poder tê-los conosco nessa caminhada, juntando-se aos parceiros que já
acreditam em nosso projeto.

Os valores dos patrocínios preestabelecidos nessa proposta, são totalmente baseados na estimativa de custo para
que o clube possa disputar a competição com reais condições de obter sucesso, porém, os mesmos são
negociáveis, à partir do interesse da empresa em fazer parte do nosso time!!!

Associe sua marca ao clube de maior visibilidade no
cenário esportivo juiz-forano e vamos juntos em busca do
sucesso!!!
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