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1 INTRODUÇÃO 

 
 
1.1 Apresentação do tema 
 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) trata do assunto marketing 

esportivo e da utilização desta estratégia de marketing no Colégio de Aplicação da 

UNIVALI (CAU) de Balneário Camboriú (BC). 

O marketing esportivo é uma das estratégias de marketing que vem tendo 

grande crescimento no Brasil nos últimos anos, devido ao seu grande sucesso em 

diversas empresas como será verificado no decorrer do trabalho. 

A implantação do CAU/BC se deu no início de 2004 com a 1ª série do ensino 

médio e já está definido o lançamento das 2ª e 3ª séries a partir de 2005. Desta 

forma,  surge a oportunidade de criar um diferencial competitivo para esta instituição. 

Na presente situação em que a instituição busca conquistar novos clientes e 

se tratando de um público segmentado e como o esporte é de grande relevância 

para os mesmos (como será verificado em pesquisa), se desenvolve neste TCC um 

projeto de afinidade do perfil esportivo deste segmento com o CAU/BC. 

Partindo deste ponto, se busca embasamento teórico nas áreas afins para 

que se tenha um maior conhecimento do tema marketing esportivo e da utilidade 

que o mesmo possui e posteriormente se busca conhecimento do mercado através 

de pesquisas. 

Importante destacar que estão contidas no trabalho duas pesquisas: uma  

feita pela Central de Atendimento da UNIVALI e outra feita no decorrer do trabalho.  

A segunda pesquisa possui uma margem de erro de 10%  e  indica os principais 

interesses e anseios do público-alvo.  

Após a aplicação da pesquisa são verificados os resultados obtidos através 

da análise das respostas  dos alunos de ensino médio, foco da pesquisa. 

Posteriormente, são feitas conclusões, propostas e sugestões sobre o que 

pode o CAU/BC realizar para obter resultados exitosos e diferencial através do 

marketing esportivo, neste mercado tão competitivo. 
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1.2 Situação Problema 

 

A UNIVALI possui o CAU em Itajaí, Tijucas e iniciou suas atividades em 

Balneário Camboriú. O CAU Itajaí possui grande credibilidade, por existir a algum 

tempo e já ter comprovado sua qualidade. Já em Balneário Camboriú o CAU foi 

implantado apenas em 2004 com a 1ª série do ensino médio, ou seja está 

procurando se firmar e conquistar seu espaço no mercado. 

Uma das dificuldades iniciais encontradas é o fato de possuir poucos alunos, 

um dos motivos prováveis é porque o ensino é vespertino. A verificação desta 

afirmação será feita no decorrer do trabalho. 

Como o CAU/BC quer ampliar o número de alunos da 1ª serie e implantar as 

2ª e 3ª séries, é necessário desenvolver uma estratégia de marketing para o 

segmento de estudantes do ensino médio que os satisfaça e os atraia para 

ingressarem no CAU/BC ao invés dos concorrentes do mesmo. 

Desta forma, sabendo que o público-alvo é estudante de ensino médio, que 

se caracteriza por estar na faixa etária de 14 a 18 anos, se tem no esporte uma 

atividade de grande atratividade por parte destes estudantes, como será 

comprovado na pesquisa. 

Para que seja implantada uma, ou mais de uma estratégia de relacionamento 

com os alunos, é necessário identificar o perfil esportivo dos mesmos, para 

desenvolver esta relação entre a organização e seus consumidores gerando 

diferencial para o CAU/BC. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Elaborar uma Proposta de Marketing Esportivo para o Colégio de Aplicação 

da UNIVALI (CAU) Balneário Camboriú. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar escolas concorrentes; 

 Identificar características do público-alvo; 

 Identificar perfil esportivo do público-alvo; 

 Definir estratégias de relacionamento com o público-alvo por meio do 

marketing esportivo. 

 

 

1.4 Justificativa 

 

A importância deste trabalho se dá devido aos benefícios que proporciona 

para o acadêmico, para a instituição, para o esporte, para a comunidade e para o 

Estado de Santa Catarina. 

Quanto a  importância para o acadêmico, o mesmo escolheu este tema para a 

conclusão de seu curso por ser um assunto do qual vem tendo interesse e 

envolvimento a muito tempo.  

Atleta de diversas modalidades com destaque para o karatê e futebol. Além 

disso, tem interesse, muita vontade e idéias para atuar a frente de instituições que 

tenham o esporte como atividade principal, ou que utilizem o marketing esportivo 

como estratégia de marketing institucional.  

Até porque, segundo o primeiro Atlas do esporte brasileiro (2004, apud 

PAGLIA, 2004) “O esporte traz não apenas troféus e medalhas para o Brasil: gera 

mais de um milhão de empregos”. 

Pode-se confirmar este extenso mercado de trabalho com Tubino (2000, p. 

100): 

Há mais espaço ocupacional para o trabalho no esporte. Bons exemplos 
são os novos especialistas, tais como os marqueteiros, os treinadores 
específicos, como o de goleiro, o de velocistas (atletismo/natação), o 
preparador de defesas de basquetebol, os gerentes esportivos e muitos 
outros. 

 

O crescimento de agências de marketing esportivo é destacado por Cocco 

(2000, p. 189): 

De modo geral, entre todas as agências que temos atualmente no mercado 
– de propaganda, de promoções, de marketing direto e muitas outras -, as 
que mais cresceram e que vêm se desenvolvendo vertiginosamente são as 
agências de marketing esportivo. Por quê? Porque o próprio marketing 
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esportivo cresceu muito mais do que a propaganda, muito mais que 
promoção, muito mais do que qualquer outra atividade de marketing. 

 

Sem contar com os valores que o esporte movimenta, de acordo com 

Kearney (2003, p. 37): 

O negócio do esporte profissional movimentou mais de US$ 54 bilhões no 
mundo inteiro, em 2001, e cerca de US$ 370 bilhões em receita indiretas, 
de venda de calçados esportivos a turismo. Estima-se que as receitas 
diretas do chamado “sportainment” (entretenimento esportivo) cresçam 
mais de 7% ao ano no próximo quadriênio, chegando a US$ 73 bilhões em 
2005. E o céu é o limite para a receita indireta. 

 

Além disso, segundo Gryner (2000, p. 118): 

Marketing Esportivo virou um selo que qualquer um se auto-atribui e sai 
espalhando por aí. Ao mesmo tempo, isso cria uma oportunidade porque 
existe uma grande lacuna nas entidades esportivas de gente que conheça 
marketing; portanto, para aqueles que conhecem marketing, para aqueles 
que trabalham em marketing, há uma grande oportunidade, que é a de 
trabalhar com entidades esportivas e fazer um trabalho vastíssimo, porque 
está tudo por fazer. 

 

Com isso acabam existindo cursos voltados para a preparação de gestores do 

esporte, “A própria Fundação Getúlio Vargas oferece um curso de pós-graduação 

nesta linha, o MBA Administração Esportiva” (RIEDE, 2003, p. 15). 

Assim, quando surgiu a oportunidade de fazer o TCC, o foco não poderia ser 

outro se não o Marketing Esportivo. 

A proposta inicial foi fazer o TCC na Federação Catarinense de Futebol 

(FCF), por ser no esporte futebol, mas, principalmente por estar fazendo um projeto 

para o Estado de Santa Catarina, o melhor estado do Brasil em vários índices 

(conforme item 1.4.5), o que não ocorre, ou que não ocorria no seu futebol, que já 

obteve lugar de destaque com a título Copa do Brasil em 91 e posterior participação 

do Criciúma na Libertadores da América em 92, o título do Avaí de Campeão 

Brasileiro da Série C em 98, a classificação do Figueirense para a Copa Sul 

Americana de 2004 e agora, pelo menos até 26/06 possui dois Catarinenses como 

líderes do Brasileirão 2004, Criciúma e Figueirense mas, mesmo assim, fica muito 

atrás de outros estados com maior tradição.  

Entretanto, a FCF não mostrou interesse, então, surgiu a oportunidade e o 

interesse de fazer este trabalho na maior Universidade do Estado de Santa Catarina, 

a Universidade do Vale do Itajaí. 
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É de grande importância realizar este trabalho na UNIVALI. Além de ser a 

instituição onde este acadêmico estuda, ela tem tudo para no futuro aplicar um 

projeto mais amplo de marketing esportivo que pode resultar num processo como o 

da NCAA - National Collegiate Athletic Association (Associação Atlética Universitária 

Nacional) que de acordo com a informação em What is the NCAA? (o que é a NCAA 

– informação disponível em seu site) é uma associação que tem em torno de 1200 

colégios e universidades, conferencias de atletas e organizações esportivas que 

entre outras funções coordena as competições esportivas das Universidades dos 

EUA, onde alguns estudantes atuam no esporte, sendo que os melhores acabam se 

tornando atletas profissionais e ao mesmo tempo, são qualificados para a profissão 

em que se formam, fazendo com que a grande maioria dos atletas tenha ensino 

superior. 

Este trabalho também é importante para o CAU/BC por querer tornar cada 

vez mais sua marca forte e jovem, e superar sua concorrência, por isso é importante 

atuar no marketing esportivo. 

Para Melo Neto (2000, p. 71) “As empresas investem no esporte porque 

querem reforçar a imagem de suas marcas, consolidar suas posições de liderança 

no mercado e se posicionar de forma mais criativa na mente dos consumidores”. 

Segundo Cocco (2000, p. 190): 

 
O envolvimento com o esporte foi uma das principais razões para o bom 
desempenho das marcas citadas na última edição da pesquisa Top of Mind 
publicada anteontem na folha. Das 29 marcas mais lembradas, dezessete 
têm alguma ligação com o esporte. 

 

De acordo com as matérias publicadas por Soares e Azevedo na Agência 

Câmara de Notícias “Ministro anuncia lei de incentivo ao esporte” e “Agnelo Queiroz 

defende política para o esporte” publicadas em 14/04 e 15/06/2004 respectivamente: 

O Ministro dos Esportes Agnelo Queiroz anuncia uma lei de incentivo aos esportes, 

nos mesmos moldes da Lei Rouanet, que permite aos que os investidores em 

projetos culturais a dedução de até 100% do Imposto de Renda (IR).  

Se esta Lei for aprovada, os investimentos aumentarão consistentemente e 

na mesma proporção o crescimento do mercado de Administração e marketing 

esportivo. 

De acordo com o Ministro o esporte movimento no mundo 2% do Produto 

Interno Bruto (PIB), cerca de US$ 36 bilhões (equivalente a R$ 108 bilhões).  
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Este Projeto de Lei a princípio, não seria motivador para a Fundação UNIVALI 

manentedora do CAU porque a aquela já é imune ao IR por ser exatamente uma 

Fundação. (PAES, 2000). 

Entretanto, a UNIVALI poderia contar com parcerias de diversas empresas e 

estas poderiam receber isenção, fato que  acabaria beneficiando a UNIVALI. 

Segundo Afif (2000, p. 137): 

A intenção de uma empresa no primeiro momento, ao adotar o marketing 
esportivo como estratégia, é obter retorno institucional, que busca 
aumentar o índice de lembrança da marca entre os consumidores. Com 
isso, conseguem-se os seguintes benefícios: 
 Projeção da marca. 
 Simpatia perante o público. 
 Simpatia perante a mídia. 
 Visibilidade espontânea sem custo. 

 

Alguns concorrentes da UNIVALI utilizam muito bem o marketing esportivo, 

um grande exemplo é a UNISUL. 

De acordo com Sanz (2004) a UNISUL é um projeto de sucesso! (É utilizada 

referência de jornal não como fundamentação cientifica, mas como apoio a mesma 

já que os jornais trazem informações atuais). 

Montada com patrocínio e nome da Universidade, o clube foi criado em julho 

de 1999 sob a gerência do ex-craque da Seleção Brasileira Renan Dal Zotto. Em 

seu primeiro ano, o clube fez uma parceria com a Olympikus e trouxe para 

Florianópolis um time montado, que atuava no Rio, passando a se chamar UNISUL. 

Desde a primeira temporada, a equipe sempre esteve entre os três primeiros 

colocados das competições nacionais, em especial a Superliga. 

O Gerente de Esportes da UNISUL explica que toda esta estrutura não foi 

criada de um dia para o outro, mas hoje ele se sente satisfeito de ver que a cidade 

assimilou muito bem o projeto. 

“Firmamos parcerias com a Prefeitura Municipal de Florianópolis e temos 

apoiadores. A gente vê as pessoas no ginásio, vê a torcida usando a camisa do 

clube e percebe que o nome UNISUL já está integrado à comunidade” argumenta 

Renan. 

O vôlei, na verdade é o carro chefe do clube UNISUL, mas a universidade 

desenvolve quatro projetos esportivos, dois em Florianópolis e dois em Tubarão, a 

cidade onde está a matriz da universidade. “Em Tubarão, temos o futsal e o judô, e, 

em Florianópolis, o vôlei e o karatê”, lembra o gerente de esportes.  
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No mesmo dia desta reportagem do Diário Catarinense (DC), a UNISUL se 

tornou a melhor equipe de vôlei do país, conquistou a Superliga 2003/04 tendo como 

vice a ULBRA de Canoas – RS, também Universidade e que além do vôlei possui o 

também o futsal como um dos melhores do país. A UnC, a UNOESC, da mesma 

forma investem no futsal como a própria UNIVALI que também de acordo com 

reportagem do DC de (11/05/2004, p. 36) possui o Handebol feminino adulto 

campeão brasileiro com o nome Giorama/FME/Univali, porém não da destaque a 

marca UNIVALI e sim a marca Giorama. 

Além das Universidades, o Colégio Catarinense de Florianópolis igualmente 

possui uma equipe de futsal de grande tradição assim como o colégio, que é 

tradicional em Florianópolis, esta equipe tem o nome de Colegial. 

O CAU/BC pode utilizar a estrutura da UNIVALI para desenvolver suas ações, 

pois a mesma está em várias cidades e é a maior universidade do estado. Desta 

forma, pode utilizar as diversas modalidades de destaque no estado de Santa 

Catarina. E é utilizando uma ou mais de uma modalidade que o CAU/BC alavancará 

o lançamento de suas séries. 

Conforme Balbinotti (2004, p. 4) “Independe da modalidade esportiva que 

praticam, atletas e equipes do Estado mostram a todo o país que é possível 

conquistar bons resultados, mesmo distante do eixo Rio-São Paulo”. 

Em reportagem ao DC Balbinotti declara ainda mais: 

Vôlei, futsal, natação, tênis, surfe ou futebol. Não importa a modalidade. Nos 

últimos anos atletas e equipes catarinenses despontam mais que seus adversários 

nas competições nacionais e internacionais. Não é á toa que tanto nos esportes 

coletivos como individuais, a supremacia barriga-verde tem sido avassaladora. 

Balbinotti comenta sobre a Unisul (vôlei), Malwee (futsal), Figueirense 

(futebol), Xuxa e Eduardo Fischer (natação), Neco Padaratz e Jacqueline Silva 

(surfe), Gustavo Kuerten e Nanda Alves (tênis) e Márcia Narloch (atletismo), sem 

contar com outros atletas que serão citados mais a frente no item 2.13.5.1. 

Além disso, e de acordo com MELO NETO (2000, p. 25): 

As empresas que investem no esporte apresentam algumas características 
essenciais. Possuem marcas fortes ou potencialmente fortes e buscam 
novas formas de comunicação com os seus públicos e nos mercados onde 
atuam. Utilizam o esporte como mídia alternativa, com ênfase no reforço e 
disseminação da marca e na melhoria de sua imagem. E procuram 
comunicar-se melhor com seus segmentos de clientes atuais e futuros. 
Tais fatores constituem o que denominamos o tripé do marketing esportivo, 
sendo determinantes de sua natureza. 
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Esporte como mídia – Imagem – Comunicação Alternativa. 
 

É exatamente isto o CAU /BC procura, deixar sua marca cada vez mais forte, 

uma nova forma de comunicação com seu público alvo que é o segmento de 

estudantes, e melhorar sua imagem. 

Até porque segundo Vaz (2000, p. 263) “Os investimentos institucionais no 

esporte são em geral folgadamente compensados pelo retorno publicitário. O gasto 

equivalente para ter igual espaço em matéria paga seria muito maior que a verba 

institucional”. 

O esporte também se beneficia com este trabalho, por isso, é importante 

destacar o que é esporte. 

De acordo com a Carta Européia do Esporte (apud Tubino, 2000, p.93): 
 

Esporte significa todas as formas de atividade física que, pela participação 
espontânea e organizada, têm como objetivo expressar ou aprimorar a boa 
forma física e o bem-estar mental, formando relacionamentos sociais ou 
obtendo resultados em competições em todos os níveis. 

 

O esporte ganhará muito, pois é uma grande empresa e de qualidade que vai 

patrociná-lo e eventualmente atuar neste segmento que é carente de patrocínio. 

Desta forma estará ficando mais competitivo e com maior qualidade. 

De acordo com uma matéria publicada na revista Business Week (apud 

MELO NETO, 2000) revelou o seguinte: “A única saída para o esporte é o marketing, 

porque o esporte vende e o marketing esportivo ajuda o esporte a sobreviver”. 

E como já foi comentado anteriormente de acordo com reportagem publicada 

por Oliveira na Agência Câmara de Notícias – Projeto Sugere dedução do IR a 

doações ao esporte: No Projeto de Lei 1367/03 apresentado pelo Deputado 

Bismarck Maia (PSDB – RJ) as empresas poderão reduzir do IR 100% das doações 

e 70% dos patrocínios das atividades abaixo, que conseqüentemente obterão 

benefícios: 

1 - fomento de práticas desportivas formais e não-formais; 

2 - desenvolvimento de programas de universalização planejada da atividade 

física e de prática desportiva; 

3 - desenvolvimento de programas que promovam o esporte educacional e o 

esporte universitário; 

4 - implantação de centros de alto rendimento desportivo; 
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5 - desenvolvimento de programa nacional de infra-estrutura destinado a 

garantir acesso da população à prática desportiva; 

6 - implementação de projetos destinados a apoiar a preparação de atletas de 

alto nível olímpicos e paraolímpicos; 

7 - promoção de programas de apoio à prática desportiva das minorias 

étnicas, de grupos socialmente excluídos e de portadores de necessidades 

especiais; e 

8 - disseminação de novas tecnologias de transmissão de conhecimento 

desportivo, em especial na área de investigação desportiva. 

Para Rajzman (2000, p. 21) “o incentivo fiscal é a redenção do esporte no 

país, é a coisa mais importante”. 

Através de ações como estas o esporte terá grande crescimento assim como 

toda a indústria do esporte que é o mercado no qual os produtos oferecidos aos 

compradores relacionam-se ao esporte, fitness, recreação ou lazer e podem incluir 

atividades, bens, serviços, pessoas lugares e idéias.  (PITTS; STOTLAR, 2002). 

A comunidade também será beneficiada com este TCC, pois poderá 

eventualmente ter um esporte na sua região para torcer e, além disso, 

possivelmente terá a oportunidade de atuar no esporte ou nos esportes que forem 

definidos pelo CAU/BC, como atleta ou ainda como profissional da gestão deste 

esporte. 

Além disso, o esporte é uma forma excelente de inclusão social, apoiando o 

esporte se pode tirar uma pessoa da criminalidade e trazê-la para uma vida saudável 

de atleta. 

O esporte seria mais uma área em que a UNIVALI mostraria sua 

responsabilidade social, ela já atua no desenvolvimento da sociedade de outras 

formas como será visto a seguir: 

De acordo com o Reitor José Roberto Provesi em publicação da UNIVALI em 

comemoração aos 15 anos da instituição: 

 

A Universidade do Vale do Itajaí completa no dia 21 de março, 15 anos de 
sua instalação. A impressionante expansão de seu raio institucional 
caracteriza esta data de significado e importância. Hoje, sua condição de 
maior instituição de ensino catarinense leva a marca da ousadia e do 
desafio, e impõe-lhe a responsabilidade de cumprir uma missão histórica 
das mais marcantes. A Universidade converteu-se em pólo e vetor de 
desenvolvimento regional, resultado não só da projeção de sua 
responsabilidade social com que desenvolve sua política de inserção nas 
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comunidades onde irradia seu potencial transformador. Na capacitação 
profissional, na produção científica, na socialização do conhecimento via 
iniciativas de extensão, a Univali, com seus mais de 30 mil alunos, tornou-
se referência nacional. Por detrás dessa realização coletiva, fruto de seu 
maior patrimônio o capital humano, está a busca obsessiva pela 
excelência, sem o qual a Univali não alcançaria a marca de 15 anos como 
oitava maior instituição de Ensino Superiro do País, um motivo de orgulho 
para a comunidade acadêmica e para todas as cidades que sediam seus 
centros e núcleos de educação. 
Nesta publicação, apresentamos um pouco da trajetória de conquistas e de 
avanços da Universidade, um extrato de experiências que traduz sua 
função cada vez mais preponderante na promoção do progresso de nosso 
Estado. A Univali está consciente deste desafio, concebido como um 
compromisso coletivo de sua comunidade acadêmica. Mais do que uma 
meta institucional, nossa história inspira a responsabilidade de preparar um 
futuro de inserção e de desenvolvimento humano. É um papel que 
reinvidicamos, e para o qual, como evidenciamos aqui, a Univali está 
credenciada a assumir. [grifo do autor] 

 

Com o desenvolvimento da proposta apresentada ao final deste trabalho é 

possível contribuir com o Estado de Santa Catarina. 

E se não for com este trabalho, a futura utilização do marketing esportivo pela 

UNIVALI trará sim benefícios para este Estado que tem muito potencial e qualidade. 

A Unisul e a Malwee já têm criado grandes equipes e benefícios para o 

Estado. Se a UNIVALI optar por apoiar um esporte ou esportista e esse apoio 

resultar em vitórias, ganha a UNIVALI e ganha Santa Catarina como um todo.  

De acordo com Amin e Bauer (2003, p. 4): 

Santa Catarina está no Brasil com os recursos naturais de 1,1% do 
território emerso e 7,62% do território submerso; 3,1 % da população. No 
quadriênio 1999-2002, os registros disponíveis mandam dizer que Santa 
fez para o Brasil 4% do PIB global e 4,2 % do PIB industrial; 6% da 
produção de grãos; 5,2% das exportações; saldo comercial US$ 7,250 
bilhões (até setembro de 2002); 3,9% do consumo de eletricidade; 4,12% 
das matrículas em graduação universitária; alto índice de Desenvolvimento 
Humano (0,863); oito (8) entre as 100 melhores cidades brasileiras para 
negócios (Florianópolis, Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, Criciúma, 
Itajaí, São José e Lages); duas (2) entre as 10 melhores (Florianópolis e 
Blumenau); dois (2) entre os 3 melhores municípios em alfabetização (São 
João d´Oeste e Pomerode); o segundo melhor índice de alfabetização 
(94,3%) depois do Distrito Federal; o melhor Coeficiente de Gini 
(distribuição de renda). [grifo do autor] 

 

Isso demonstra a qualidade de destaque que o Estado possuí em diversas, 

áreas e que vale a pena investir no desenvolvimento do seu esporte. 

Conforme o Diário Catarinense de 16/03/2004, em sua página quatro: “Santa 

Catarina é o melhor lugar para um jovem viver no país. O Estado lidera o ranking do 

Índice de Desenvolvimento Juvenil (IDJ), um indicador criado pela Organização das 
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Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para medir a 

qualidade de vida das pessoas de 15 a 24 anos”. 

O Estado fortalecerá ainda mais sua imagem e seu esporte com sua maior 

Universidade do Estado apoiando este segmento, sem contar que é o público jovem 

o foco do CAU/BC. 

O Art. 174 da Constituição do Estado de Santa Catarina trata do fomento as 

práticas desportivas como dever do Estado. 

Em seu parágrafo único diz que o Estado promoverá: 

I – o incentivo às competições desportivas estaduais, regionais e locais; 

II – a prática de atividades desportivas pelas comunidades, facilitando o 

acesso à áreas públicas destinadas à prática do esporte; 

III – o desenvolvimento de práticas desportivas para pessoas portadoras de 

deficiência. 

A execução destas atividades tem sido feita conforme propaganda “Santa 

Catarina Hoje” do Governo do Estado, mostrando uma ação da Secretaria de Estado 

da Organização do Lazer, em Florianópolis, encontrada no Diário Catarinense, ano 

XVIII, de 16/03/2004, ed. 6545, pág. 5: 

Eventos esportivos geram empregos e lazer: Com o apoio do Governo. 
Santa Catarina está se tornando parte do calendário de grandes eventos 
esportivos. Com isso, novos empregos são gerados e a população passa a 
contar com novas opções de lazer, além de projetar o Estado nacional e 
internacionalmente. Um exemplo nesse sentido foi a realização, em 2003, 
de uma etapa do WCT, campeonato mundial de surfe, e outra da Fórmula 
Renault, em Florianópolis. 

 

Também confirma este apoio do Diretor geral da Fesporte, João Ghizoni 

(2004, p. 10) “Fesporte vem implantando um audacioso processo de reestruturação 

do esporte catarinense”. 

Ghizoni (2004) comenta ainda sobre a integração com as Secretarias de 

Desenvolvimento Regional, sobre a retomada dos Jogos Escolares de Santa 

Catarina (JESC) e sobre o projeto Navegar, em parceria com o Ministério do 

Esporte, com aulas de remo vela e canoagem. 

A partir destas afirmações pode-se perceber o potencial deste estado e a 

importância do esporte para o mesmo, pois se tem dado mais valor a cada dia. 

Até porque as empresas de Santa Catarina sempre apoiaram o esporte em 

diversas modalidades esportivas como confirma Melo Neto (2000, p. 20): 
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A Sadia preferiu investir no vôlei, com uma equipe masculina, em 
Concórdia, e uma feminina, em São Paulo, além de formar equipes de 
futebol de salão, tênis de mesa, judô e bocha. 
O Grupo Hering também investiu no vôlei feminino adulto e patrocinou 
clubes da região de Blumenau. As Organizações Chapecó concentraram 
seus investimentos no vôlei masculino adulto e no judô, de cuja equipe 
saíram cinco campeões nacionais em diversas categorias. 
A Eliane, outra empresa catarinense, patrocinou o time de futebol do 
Criciúma. 
O Grupo Perdigão investiu em sua equipe de futebol de salão. 

 

Cabe, portanto ao CAU/BC desenvolver o esporte para a valorização da 

instituição e inclusive desenvolver o esporte estadual, podendo contar inclusive com 

parcerias com o Governo do Estado. 

 

 

1.5 Contextualização do ambiente de Estágio 

 

O CAU iniciou suas atividades em Itajaí no ano de 1978 (Conforme Histórico 

do Colégio de Aplicação da UNIVALI). 

Posteriormente, em 1997 (Conforme o Histórico do Colégio de Aplicação – 

Tijucas) fundou um CAU em Tijucas em um Colégio que já tinha atividades desde 

1910.  

E em 2004 surge o CAU de Balneário Camboriú, foco deste trabalho. 

O CAU/BC inicia suas atividades com a 1ª série do ensino médio com 

aproximadamente 15 alunos e com projeto de lançamento a partir de 2005 das 2ª e 

3ª séries. 

Encontra-se num mercado de grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo 

com vários concorrentes como os Colégios Unificado, Margirus, Evidência, Peart e o 

futuro colégio Energia que possuem o seu foco no mesmo tipo de consumidores: os 

estudantes de ensino médio que buscam um ensino de qualidade. 

É importante também destacar que o CAU/BC possui projeto para 

implantação de duas quadras poli esportivas, quadra de vôlei de praia, pista de 

bicicross, um half pipe (pista de skate) e uma piscina conforme Anexo A. 

Essa infra-estrutura deve subsidiar a definição de estratégias de marketing 

esportivo focadas nas modalidades por ela contempladas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Antes de entrar no mérito da fundamentação teórica propriamente dita, parece 

oportuna a recapitulação dos conteúdos das disciplinas estudadas durante o curso, 

já que se trata de um Trabalho de Conclusão de Curso, o último antes da 

Graduação, o que demonstra que foi preciso anos de estudo e de diversos 

conteúdos para se chegar até este ponto de desenvolver o TCC. 

Dessa forma, a seguir fazer-se-á o resumo do que foi tratado nas disciplinas 

do currículo II do Curso de Administração com Habilitação em Marketing e em 

seguida a fundamentação de informações necessárias para que se compreenda o 

trabalho e se ateste sua utilidade através de citações de diversos autores. 

 

 

2.1 Resumo por disciplina 

 

Quadro 1: Resumo por disciplina 

Introdução ao 

Marketing 

Com a disciplina de Introdução ao Marketing, o Marketing é 

apresentado para a vida do acadêmico. O Prof. Ênio Gomes 

consegue em um semestre dizer praticamente toda a abrangência do 

marketing, seu conceito, suas ferramentas, seu mix e como é o 

profissional de marketing. 

Filosofia (Marketing – 

Aspectos Éticos) 

Disciplina muito interessante a do Prof. Osmar Nunes Filho, foi 

abordado e debatido os valores éticos do marketing (ciência da 

conduta humana perante o ser e seus semelhantes) num júri 

simulado o que proporcionou conhecimento da disciplina e dos 

colegas, já que se estava no 1º período. 

Teorias da 

Administração 

Disciplina do Prof. Silvio Sandri se teve grande ênfase em Análise de 

Cenários e sobre empresa moderna para quem estava somente no 

1º período. 

Informática 

Nesta disciplina do Prof. Washington Luiz Tarnowski, se tratou dos 

conhecimentos de informática fundamentais, sistemas de informação, 

windows, word e excel. 
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Quadro 1: Resumo por disciplina 

Economia 

Na disciplina de Economia do Prof. Mauricio César Silva, no 1º 

semestre do Curso, se tem a oportunidade de ver o funcionamento 

do mercado, o estudo de oferta e demanda fundamental para o 

Administrador com Hab. em Marketing. Além disso, é possível 

conhecer alguns pensadores, fundamentais para que hoje exista a 

social-democracia e o neoliberalismo. 

Marketing: Ambiente e 

Mercado 

Nesta disciplina do Prof. Everton L. Soares, foram aprofundados um 

pouco mais os conceitos já aprendidos em introdução ao marketing, 

agora bem focado no ambiente e mercados. Foi dada grande ênfase 

nas Forças do macro ambiente e forças do micro ambiente. 

Sociologia 

Disciplina importantíssima a do Prof. Enio Luiz Spaniol para o 

conhecimento da sociedade, de seus pensamentos e da constante 

mudança que ela teve com o passar dos anos, fundamental para 

quem quer conhecer sobre mercado e pessoas. 

Matemática Financeira 

Indispensável para todos os Administradores. Aprende-se muito com 

o Prof. Sandré Granzotto Macedo sobre a área financeira como: valor 

presente e futuro, juros simples e compostos, fluxo de caixa, taxa 

interna de retorno, taxa mínima de atratividade, (que contribuíram 

para que este acadêmico fosse aprovado no Concurso do Banco do 

Brasil e da Caixa Econômica Federal) e também a utilizar um 

acessório fundamental para o administrador a HP-12. 

Administração de 

Recursos Humanos 

Nesta disciplina, do Prof. Paulo Renato Weimar se percebe a 

importância dos Recursos Humanos de uma organização, pois sem 

eles não existe organização. Além disso, aprende-se sobre as várias 

formas de recrutamento e seleção, planejamento estratégico, 

treinamento e desenvolvimento, os passos da entrevista, elaboração 

de currículo (muito utilizada por este acadêmico), e cargos e salários. 

Comunicação 

Empresarial 

Na Comunicação Empresarial a Professora Raquel Gastaldi Dias 

falou sobre teoria, elementos e obstáculos da comunicação e 

mostrou ações básicas para Administradores, porém essenciais na 

comunicação interna e externa de empresas: como ofício e 

comunicação interna, e também contribuiu para elaboração do 

currículo deste acadêmico. 
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Quadro 1: Resumo por disciplina 

Organização, Sistemas 

e Métodos 

Os processos de funcionamento de uma empresa saem desta 

disciplina do Prof. Paulo Renato Weimar, toda a organização da 

instituição está aqui, o conhecimento de organograma tirado desta 

disciplina possibilitou criar o organograma vertical da Prefeitura 

Municipal de Concórdia em um estágio realizado em 2003. 

Criação e Gestão de 

Novos 

Empreendimentos 

As várias palestras com vários empreendedores desta disciplina 

ministrada pela Professora Rosane Maria Neves nos mostraram 

diversos empreendedores suas dificuldades, e superações, seu perfil 

e fatores de sucesso. 

Database Marketing 

Disciplina do Prof. Erwin Telmo Steigleder, que se pode perceber a 

importância de um banco de dados, para a aplicação no marketing 

direto e também para a tomada de decisões e, além disso, se 

aprender a criar um banco de dados utilizando o Microsoft Access. 

Psicologia 

Da psicologia, disciplina da Professora Rosana Marques da Silva se 

percebe como são difíceis os relacionamentos com pessoas e 

principalmente com consumidores, além disso, foram mostradas 

ferramentas para entender o comportamento de compra dos 

mesmos. 

Estatística 

Disciplina do Prof. Celso Roberto Rischbeck muito interessante, a 

ciência dos dados, pois é possível aprender sua real abrangência e 

utilização com os seguintes termos: freqüência, rol, amplitude, ponto 

médio, moda, mediana, desvio médio e padrão, variância, entre 

outros. 

Pesquisa 

Mercadológica 

Essencial para o Marketing e para todas as empresas que querem 

permanecer no mercado a disciplina da Professora Lucia Raquel 

Costa Pellizzoni. Aprende-se sobre o processo de pesquisa, tipos de 

pesquisa, brief, questionário e plano de pesquisa.  Foi possível 

inclusive fazer uma pesquisa para o DAAD – Diretório Acadêmico de 

Administração, que foi e continua sendo de grande ajuda para sua 

gestão na área esportiva. 

Estudo do 

Comportamento do 

Consumidor 

Com o estudo do comportamento do consumidor, também disciplina 

da Professora Lucia Raquel Costa Pellizzoni se percebe a 

complexidade do consumidor e as várias alternativas de decisão e de 

influência do mesmo, de grande importância para o marketing. 
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Quadro 1: Resumo por disciplina 

Direito (Marketing 

Legal) 

Disciplina fundamental, ministrada pela Professora Eunice Pelizzaro 

concordiense, como este acadêmico. Infelizmente foi muito curta pela 

abrangência do conteúdo. Houve grande ênfase no Direito Comercial 

o que auxiliou muito a ter um maior conhecimento sobre títulos, 

fiança, aval, que conseqüentemente contribuiu para que tivesse 

sucesso no Concurso do Banco do Brasil, sendo aprovado em 55º na 

Região de Blumenau e em 404º no Estado de Santa Catarina e 

também na Caixa Econômica Federal, sendo aprovado em 137º na 

Região de Blumenau. 

Gerência e Liderança 

A Professora Marilize Petkow mostrou a diferença entre líderes e 

gerentes e as diversas formas de lideranças dos diversos países, 

além de nos passar as funções gerenciais, diferenças entre grupos e 

equipes, e os papeis gerenciais. 

Marcas e Patentes 

Prof. Manuel Carlos Pinheiro da Gama buscou a percepção da turma 

quanto a importância da marca numa organização e as estratégias 

de utilização da mesma. Este acadêmico teve grande aprendizado 

principalmente nas estratégias do posicionamento de Porter e nas 

críticas feitas por Mintzberg, graças a motivação do Prof. Manuel. 

Contabilidade 

Disciplina do Prof. Wilson Quemel Vieira que foi excelente, pois é 

essencial ao Administrador ter este conhecimento, pelo menos 

básico da contabilidade. Aprende-se sobre os campos de atuação, 

ativo, passivo, criação de contrato social, balancete de verificação, 

livro diário, entre outros. 

Administração 

Mercadológica 

Disciplina ministrada pelo Prof. Carlos Marcelo Ardigó que passou os 

conceitos centrais do marketing, a orientação da empresa para o 

mercado, o planejamento estratégico e o plano de marketing. 

Também foi desta disciplina e deste professor que este acadêmico 

adotou seu conceito para Marketing passado pelo Prof. Marcelo: 

“Entender e atender o mercado” (RICHERS, 1997, p. 17). 

Gestão da Qualidade 

Na Gestão da Qualidade o Prof. Manuel Carlos Pinheiro da Gama 

mostrou as diversas “ferramentas“ de qualidade como Benchmarking, 

Empowerment, 5´S, e as diferenças entre o modelo japonês e 

estadunidense, fundamental para qualquer Administrador em 

qualquer organização. Este acadêmico teve um bom desempenho na 

disciplina e ganhou do Prof. Manuel o livro CRM Series: Marketing 1 

to 1 de Peppers e Rogers, que é utilizado neste TCC. 
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Quadro 1: Resumo por disciplina 

Contabilidade Aplicada 

ao Marketing 

Da contabilidade aplicada ao marketing, disciplina da Professora 

Edilene Naciara Pereira se tem uma visão mais gerencial da 

contabilidade, disciplina muito importante para a alta gerência da 

empresa e para seu sucesso no mercado. 

Administração 

Financeira e 

Orçamentária 

Disciplina gerencial, com o Prof. Wilson Quemel Vieira, grande 

utilização de índices para se medir o desempenho da empresa e 

posterior tomada de decisões. Aprende-se muito sobre rentabilidade 

e liquidez, ponto de equilíbrio e alavancagem. 

Administração de 

Produção 

Na disciplina do Prof. Roberto Hering, aprende-se sobre sistemas de 

produção, administração estratégica de produção, just-in-time, MRP 

II, enfim tópicos fundamentais de produção para o Administrador.  

Além disso, é passado conteúdo sobre os serviços. 

Administração de 

Recursos Materiais e 

Patrimoniais 

Disciplina do Prof. Mércio Jacobsen, (Paraninfo dos formandos dos 

segundo semestre de 2004), onde se aprendeu muito sobre a curva 

ABC, medidas de desempenho logístico, inventário físico, Avaliação 

dos estoques (Custo médio, PEPS, UEPS), Just-in-time, ERP – 

Enterprise Resources Planning (Sistemas Integrados de Gestão), 

MRP II – Manufacturing Resource Planning (Planejamento dos 

Recursos de Manufatura) e sobre o Sistema Kanban. Além disso, foi 

feita visita a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo – 

SP sob orientação do Prof. Erwin Telmo Steigleder. 

Marketing Internacional 

Disciplina do Prof. Ademar José da Silva de grande interesse deste 

acadêmico por ser na área de relações internacionais e de comércio 

exterior. Foi possível aprender sobre os blocos econômicos, teorias 

do comércio internacional, estrutura brasileira de comércio exterior e 

sobre o ambiente de marketing internacional. 

Marketing Ecológico 

Disciplina da Professora Ana Paula Lisboa Sohn e fundamental para 

os administradores de marketing, pois se acaba percebendo a 

necessidade das empresas estarem investindo no marketing verde 

para garantir o desenvolvimento sustentável e com este diferencial, 

conquistar e fidelizar clientes. Também foi nesta disciplina que este 

acadêmico aumentou ainda mais o consumerismo ambiental e sua 

preocupação com o meio-ambiente o que contribuiu para a afiliação 

ao WWF-Brasil (Fundo Mundial para a Natureza). 
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Quadro 1: Resumo por disciplina 

Marketing em Turismo 

Nesta disciplina, também ministrada pela Professora Ana Paula 

Lisboa Sohn, foi possível ver o que é turismo e marketing turístico e 

sua aplicação, disciplina fundamental para os acadêmicos pela 

localização da Universidade e da possibilidade de trabalho nesta 

área. 

Atendimento ao 

Consumidor 

Nesta disciplina da Professora Nile M. Dias e do Prof. Erwin Telmo 

Steigleder aprende-se muito sobre qualidade e formas de 

atendimento ao cliente, as ferramentas de marketing direto 

(principalmente telemarketing), marketing de relacionamento, CRM - 

Customer Relationship Management (Gestão do Relacionamento 

com o Cliente) e sobre programas de fidelização de clientes. 

Disciplina de extrema importância para o desenvolvimento deste 

TCC. 

Marketing de Serviços 

Em Marketing de Serviços, disciplina da Professora Lucia Raquel 

Costa Pellizzoni se aprende sobre a importância de serviços como 

fator de agregação de valor no produto, análise de GAP, percepção 

de serviços, diferenciação, imagem e qualidade. 

Gerência de Produto 

Na Gerência de Produto do Prof. Ademar José da Silva, se passa por 

todas as fases para desenvolver um produto ou serviço, muito 

interessante e se pode ver a complexidade de se colocar um produto 

no mercado que seja viável. Aprende-se sobre a identificação de 

oportunidades, critérios de avaliação de resultados, entre outros 

tópicos. 

Política de Preço 

Disciplina do Prof. James Luiz Venturi, de extrema importância para o 

Administrador, que precisa conhecer de custos, onde foi dada muita 

ênfase e também nas políticas de preço, na forma estratégica que vai 

posicionar seu preço para o mercado. 

Administração de 

Vendas 

Na Administração de Vendas, do Prof. Antônio Sérgio Santos do 

Carmo se pode ver a importância das vendas e do vendedor em uma 

organização, pois como diz o Prof. Ovídio Fellipe Jr. na disciplina de 

Administração de Sistemas de Informação de Marketing não pode 

ser apenas um tirador de pedidos e sim deve pensar holisticamente. 

Foi criado um plano de vendas, onde percebemos a importância do 

mesmo para a realização da venda e satisfação do cliente. 
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Quadro 1: Resumo por disciplina 

Logística de Marketing 

Nesta disciplina do Prof. Carlos Marcelo Ardigó, aprende-se muito 

sobre a importância e utilização da Logística nas empresas e do 

valor agregado que ela adiciona os produtos. A logística acaba sendo 

um grande diferencial. 

Tópicos Emergentes 

Disciplina do Prof. Sandro Wojcikiewicz da Silveira, de grande 

importância para os futuros administradores que sairão em breve 

para o mercado, pois nos passa tópicos que estão surgindo e que 

possivelmente serão tratados. Assunto do qual este acadêmico teve 

grande interesse foi sobre Desenvolvimento Regional, uma área que 

gostaria de atuar principalmente por se tratar do Desenvolvimento 

das diversas regiões do Estado de Santa Catarina. 

Seminários Avançados 

Também disciplina do Prof. Sandro Wojcikiewicz da Silveira, trata 

sobre assuntos relevantes e intrigantes do mercado e sobre novas 

tendências. Afinal em breve, com a formação de Administrador será 

necessário saber enfrentar estes acontecimentos. 

Análise e Planejamento 

Mercadológico 

Na Análise e Planejamento Mercadológico, disciplina ministrada pelo 

Prof. Fernando César Lenzi se tem grande foco para os diferentes 

tipos de Planejamento e sobre a importância deles para que as 

empresas tenham um “norte” (como diria o Prof. Erwin Telmo 

Steigleder). 

Administração de 

Sistemas de 

Informação de 

Marketing 

Na disciplina do Prof. Ovídio Fellipe Jr., aprende-se sobre a 

importância de um SIM para a tomada de decisão em uma empresa. 

Disciplina muito importante também para a fundamentação deste 

TCC. 

Tópicos Avançados de 

Marketing 

Nesta disciplina além da Palestra do Prof. Aniceto Luiz Mund sobre 

Marketing Político (área que  este acadêmico também tem grande 

interesse), o Prof. Sandro Wojcikiewicz da Silveira destaca com 

ênfase a gestão de marcas. 

Análise e Planejamento 

Mercadológico 

Disciplina do Prof. Ricardo Boeing, na qual destaca a importância do 

Planejamento. Foi também feito um plano de marketing para o CEBC 

da UNIVALI. 

Comunicação 

Institucional 

Na comunicação institucional, disciplina da Professora Lucia Raquel 

Costa Pellizzoni apreende-se sobre a utilização de propaganda, 

relações públicas, assessoria de imprensa entre outros tópicos. 
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Quadro 1: Resumo por disciplina 

Tópicos Avançados de 

Marketing 

Nesta disciplina do Prof. Prof. Aniceto Luiz Mund aprende-se muito 

sobre temas atuais e específicos de marketing como: marketing 

esportivo, marketing pessoal e marketing político. 

Publicidade e 

Propaganda 

Disciplina da Professora Fabrícia Durieux Zucco, fundamental para 

as empresas e para o profissional de marketing o conhecimento do 

“P” promoção. Desenvolve-se um projeto de propaganda o que é 

muito benéfico para a noção das atividades sesta área. 

Projetos Empresariais 

Na disciplina de projetos empresariais da Professora Marilize Petkow 

aprende-se sobre a realização de projetos em todas as suas partes 

da elaboração do projeto passando pelos conflitos internos até a sua 

implantação. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Tendo feito uma revisão das disciplinas, é passado então para a real 

fundamentação dos conceitos de essencial importância para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

“O esporte é um produto mágico, apaixonante. Faça um teste: quantas 
pessoas você já viu adotando uma nova escola, um novo parceiro, um 
novo partido político ou até mesmo uma nova religião? Agora, quantos 
você já viu adotando um novo time? O torcedor pode ser maltratado, 
espezinhado, podem fazer a chamada “segunda-feira negra”, o que for. 
Mas ele não muda de time. Dentro de um estádio, ginásio, arena, não tem 
doutor, não tem ministro, não tem povão: são todos torcedores 
apaixonados”. (COCCO, 2000, p. 193). 

 

Partindo desta citação se pode perceber a importância do esporte para a 

sociedade e o retorno institucional que uma empresa pode ter investindo no 

marketing esportivo. 

Mas para que se fale de marketing esportivo é importante que se comece 

falando de marketing. 
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2.2 Marketing 

 

O primeiro conceito a ser citado é de Hass. Embora seja um conceito mais 

voltado para a indústria que não é o ramo de negócio deste trabalho, é importante 

que seja citado para que se perceba a evolução do conceito do marketing com o 

passar dos tempos. 

Segundo Haas (1978, apud COBRA, 1985), marketing: 

É o processo de descoberta e a interpretação das necessidades, desejos e 
expectativas do consumidor industrial e das exigências para as 
especificações do produto e serviço e continuar através de efetiva 
promoção, distribuição, assistência pós-venda a convencer mais e mais 
clientes a usarem e a continuarem usando esses produtos e serviços. 

 

Este conceito tem mudado muito, principalmente por Hass não comentar 

sobre um “P”, o preço do marketing-mix de McCarthy, mas principalmente pela parte 

ética do marketing, seria antiético utilizar o termo convencer os clientes, na verdade 

o que deve acontecer é realmente desenvolver o melhor produto, ou serviço com 

maior valor agregado para satisfazer seu cliente. 

Quanto ao mix de marketing, é destacado por McCarthy (1976 apud GAMA, 

2002) da seguinte forma: Produto – Ponto (local) – Preço e Promoção. Essa 

denominação foi desenvolvida para facilitar a memorização, denominados assim 

como os quatro principais elementos de um Marketing Mix ou “quatro PS". 

Voltando ao conceito de marketing, Kotler (1987, p. 31) afirma que: “Marketing 

é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos através 

dos processos de troca”. 

Padilha (2001, p. 23) diz que “marketing é, simplesmente o conjunto de 

pesquisas, estudos, planejamentos e ações de uma organização, destinados à 

conquista e manutenção dos clientes em um mercado, através da satisfação de seus 

desejos, necessidades e anseios”. 

Um conceito mais extenso e que mostra mais uma vez o foco na satisfação e 

lista algumas ações de marketing para alcançar este objetivo. 

Mas, o melhor conceito, o mais simples, porém amplo é o seguinte: 

“Marketing consiste em entender e atender o mercado (RICHERS, 1997, p. 17)”. 



 

 

 

39 

Quando Richers fala em entender, são todas as formas para que se entenda 

o mercado como: pesquisa, estudos, e planejamento. Com este conhecimento em 

mãos, se pode buscar atender o cliente através de diversas ações que visem sua 

satisfação. 

E é isto que se quer que o CAU/BC proporcione, através do marketing bem 

focado no seu segmento, atrair através do esporte e satisfazer o mesmo através de 

seu ensino de qualidade, para que possa fidelizar grande parte deste nicho de 

mercado. Mas, para que se chegue a este objetivo é necessário que se tenha um 

planejamento.  

 

 

2.3 Planejamento 

 

De acordo com Robbins (2001, apud LENZI; ROSEMBROCK, 2003), 

“planejamento compreende a definição de metas de uma organização, o 

estabelecimento de uma estratégica global para alcançar essas metas e o 

desenvolvimento de uma hierarquia de planos abrangentes para integrar e 

coordenar atividades, diz respeito, portanto, aos fins (o que será feito) e também aos 

meios (como será feito)”. 

O planejamento assim “diz” para a organização que caminho deve ser 

seguido para seu sucesso, que pode ser confirmada por Rocha: 

“O Planejamento é a função administrativa de determinar antecipadamente o 

que deverá ser feito, qual ou quais as técnicas que deverão ser utilizadas, onde, 

quando e por quem serão empregadas, enfatizando maiores e menores detalhes 

como o caso exigir” (ROCHA, 1995, p. 22). 

Planejamento Estratégico é um método formal de considerar alternativas 

relacionadas ao crescimento, desenvolvimento ou outras opções de uma empresa, 

uma organização ou um negócio (STONE, 2002, p. 42). 

Alternativas sim, porque a empresa faz a análise ambiental e identifica 

oportunidades e ameaças para seu desenvolvimento. 

Segundo Cobra (1985, p. 221) O planejamento estratégico é uma chave para 

a sobrevivência, para o lucro, para a tomada de decisão e para evitar erros. 
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Quando se percebem as ameaças, é possível tomar ações que previnam que 

eventuais problemas ocorram. 

Para Contursi (2000, p. 255) “O planejamento estratégico é uma filosofia 

administrativa caracterizada pela identificação de propósitos, objetivos e resultados 

almejados, estabelecendo um programa adequado para a obtenção destes 

resultados, e avaliando sempre a performance”. 

O marketing esportivo está inserido no planejamento estratégico a partir do 

momento em que se determinam ações para atingir determinadas metas e objetivos.  

No desenvolvimento do planejamento se perceberá que o foco da empresa é 

um determinado nicho de mercado, portanto será feita uma segmentação. 

 

 

2.4 Segmentação 

 

“A segmentação é a maior vantagem do marketing esportivo. É o que lhe 

confere o atributo de plus, pois ele proporciona um alto grau de segmentação dentro 

do universo social” (MELO NETO, 2000, p. 31). 

Atuar-se-á exatamente de acordo com as características do público 

segmentado. 

Para Pitts e Stotlar (2002, p. 118) “Segmentação é a divisão de um todo em 

partes. No negócio esportivo, a segmentação envolve dividir uma população (um 

mercado) em segmentos de mercado, ou uma indústria em segmentos de indústria”. 

Segundo Kotler (1987, p. 180):  

A segmentação de mercado é a subdivisão de um mercado em 
subconjuntos distintos de clientes, em que qualquer subconjunto pode, 
concebivelmente, ser selecionado como um objetivo de mercado, para ser 
alcançado com um composto de marketing distinto. 

 

Este marketing distinto no caso deste TCC é o marketing esportivo. 

Cobra (1997, p. 71) Diz que “a segmentação é uma subdivisão do mercado 

global de uma empresa em parcelas o mais homogêneas possível, com o fito de 

formular estratégias de marketing”. 

Existem incontáveis maneiras para segmentar um determinado mercado. 

Mas, partindo de critérios em parte técnicos em parte pragmáticos, se pode 
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classificar as modalidades em oito categorias conceitualmente diferenciadas, 

conforme tabela abaixo (RICHERS, 1991): 

 

Quadro 2: Segmentação 

MODALIDADES CRITÉRIOS 

Geográfica Extensão do mercado, potencial, concentração geográfica, 

transporte e acesso, polarização bairros e ruas, tráfego, centros 

de compra. 

Demográfica Idade, sexo, domicílio, família, ciclo de vida (jovem, adulto, 

idoso). 

Socioeconômica Classe de renda, instrução, ocupação, status, migração, 

mobilidade social. 

Padrões de 

Consumo 

Freqüência de compra, local de compra, lealdade a marcas, 

heavy & light users, curva ABC. 

Benefícios 

procurados 

Satisfação sensual, prestígio social, emulação-preço favorável, 

qualidade/durabilidade, redução de custos, 

atendimento/serviços. 

Estilos de vida Expectativa de vida, uso do tempo, interesses predominantes, 

participação em eventos e agrupamentos sociais, uso do 

dinheiro, amizades e relações pessoais. 

Personalidade Bases culturais, atitudes e valores, liderança, apentes de 

mudanças. 

Caracterização 

econômica 

Setor de atividade, tamanho das empresas, atuação de 

concorrentes, acessibilidade, usos e aplicações, unidade de 

decisão de compra, demanda derivada. 

Fonte: Richers (1991, p. 18). 

 

Desta forma, como foi citado no planejamento se desenvolverão estratégias 

para se atuar neste segmento. 

Mas, para que se tenham as informações corretas do segmento e que se 

possa aplicar a estratégia focada no marketing esportivo é necessário que se tenha 

um sistema de informações. 
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2.5 SIG - Sistema de Informações Gerenciais 

 

Segundo Foina (2001, p. 187) “Sistema de apoio gerencial (conhecidos 

também como Executive Information System – EIS). Conjunto de programas 

destinados a dar suporte e apoio às tarefas de tomada de decisão gerencial e 

controle das atividades da empresa”. 

A empresa toma as decisões baseada nas informações que possui como 

confirma Cruz e Oliveira. 

De acordo com Cruz (2000, p. 54) Sistemas de Informações Gerenciais “são o 

conjunto de tecnologias que disponibiliza os meios necessários à operação do 

processo decisório em qualquer organização por meio do processamento de dados 

disponíveis”. 

Já Oliveira (1999, p. 40) afirma que Sistema de Informações Gerenciais “é o 

processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura 

decisória da empresa, proporcionando, ainda, a sustentação administrativa para 

otimizar os resultados esperados”. 

Como a atuação será no marketing, e as informações são de marketing é de 

extrema importância falar do SIM como veremos a seguir. 

 

 

2.6 SIM - Sistema de Informações de Marketing 

 

De acordo com Smith; Brien; Stafford (1968, apud KOTLER, 1987) o Sistema 

de Informação de Marketing é: “Um complexo estruturado de pessoas, máquinas e 

procedimentos em interação, projetados para gerar um fluxo ordenado de 

informações pertinentes, coletadas tanto de fontes internas como externas da 

empresa, para uso como base para tomada de decisão em áreas de 

responsabilidade específicas da administração de marketing”. 

Segundo Berenson (1969 apud COBRA 1985) “O Sistema de Informação de 

Marketing é definido por alguns autores como uma estrutura da integração entre 

pessoas, equipamentos, métodos e controles, estabelecidos para criar um fluxo de 

informações capaz de prover as bases para a tomada de decisão de marketing”. 
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Padilha (2001, p. 161) diz que “Um SIM é um sistema ou processo utilizado 

por uma pessoa ou empresa para registrar, organizar e processar informações sobre 

o mercado”. 

Para Kotler (1999, p. 73) “O SIM é constituído de pessoas, equipamentos e 

procedimentos que reúnem, selecionam, avaliam e distribuem informações 

necessárias, atuais e precisas para que os profissionais de marketing possam tomar 

suas decisões”. 

“Os Sistemas de Informação de Marketing caracterizam-se em geral como um 

conjunto de dados que a administração utiliza na operação e desenvolvimento de 

programas de marketing e decisões relativas ao mercado”. (PITTS; STOTLAR, 2002, 

p. 135). 

Pode-se perceber que tanto o SIG quanto o SIM são sistemas que visam a 

tomada de decisões. A diferença entre eles é que o SIG é para tomada de decisões 

nas mais diferentes áreas e o SIM é para a tomada de decisões específicas de 

marketing. 

Após o SIM que é de onde se têm as informações dos clientes é de extrema 

importância que se utilize isso como forma de relacionamento com os clientes para 

fidelizá-los como será visto com o Marketing de Relacionamento. 

 

 

2.7 Marketing de Relacionamento 

 

De acordo com Gordon (2000, p. 31) “o marketing de relacionamento é o 

processo contínuo de identificação e criação de novos valores com clientes 

individuais e o compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de 

parceria”. 

Conhecendo os clientes é possível oferecer para eles atendimento 

personalizado com constante satisfação. 

Segundo Kotler e Armstrong (1999, apud BOGMANN, 2002): 

 

Marketing de Relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos 
relacionamentos com os clientes e outros públicos. Cada vez, o marketing 
vem transferindo o foco das transações individuais para a construção de 
relacionamentos que contêm valor e redes de oferta de valor. O marketing 
de relacionamento está mais voltado a longo prazo. Sua meta é oferecer 
valor de longo prazo ao cliente, e a medida do sucesso é dar-lhes 
satisfação a longo prazo. Para acontecer, é necessário, uma total sintonia 
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entre os vários níveis da empresa com o departamento de marketing, 
necessitando criar bons níveis de relacionamento nos campos econômico, 
técnico, jurídico e social, que resultam em alta lealdade ao cliente. 

 

Kotler (2003, p. 133) afirma que os “relacionamentos geralmente valem mais 

do que os ativos físicos da empresa. Os relacionamentos determinam o valor futuro 

do negócio”. 

São os clientes que mantém a empresa. Se os relacionamentos com os 

clientes seguirem constantes a empresa terá como atender e superar as 

necessidades dos mesmos e conseqüentemente continuará vendendo e obtendo 

lucratividade. 

Uma grande forma de realizar o marketing de relacionamento é o CRM, como 

será visto a seguir. 

 

 

2.8 CRM – Customer Relationship Management – Gerência do Relacionamento 

com Clientes 

 

Segundo Peppers e Rogers (2001, p. 83): 

 

“O CRM é o mesmo que marketing one to one. Esse modelo de negócios 
centrado no cliente também é conhecido como marketing de 
relacionamento, marketing em tempo real, intimidade com o cliente. Mas a 
idéia é a mesma, ou seja, estabelecer relacionamento com os clientes de 
forma individual e depois utilizar as informações coletadas para tratar 
clientes diferentes de maneira diferente. O intercâmbio entre um cliente e a 
empresa torna-se mutuamente benéfico, uma vez que os clientes oferecem 
informações em retribuição aos serviços personalizados que atendem às 
suas necessidades individuais”. 

 

Ou seja, com o CRM é possível tratar cada cliente como um cliente único, 

porque se tem informação de diversas características do mesmo. Basta saber utilizar 

este conhecimento para que se tenha sucesso. 

 

De acordo com Dantas (2000, p. 286) o CRM: 

é um conceito relacionado a implementação de mudanças e processos 
contínuos na melhoria, visando incrementar o relacionamento com os 
clientes; é uma filosofia de trabalho que, para funcionar em seu sentido 
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completo, exige a integração entre os sistemas e uma empresa toda 
voltada para o cliente, não apenas as áreas de marketing e vendas. Desse 
modo, a responsabilidade do relacionamento com o cliente é passada para 
toda a empresa. Isso significa que um processo de CRM pode morrer na 
portaria, na secretária mal-educada ou num atendente mal treinado. 

 

Algo que também pode acontecer é no armazenamento das informações, 

faltar dados, isso ocorre quando nem todos os funcionários da empresa estão 

comprometidos ou conhecem o processo. Se isso acontece a empresa fica sem 

informações e acaba não atendendo da melhor forma possível. 

A importância destas informações e utilização do CRM se demonstra não só 

no meio empresarial, mas também em outras áreas como a de segurança. De 

acordo com a entrevista feita por Cavallazzi (2004, p. 28) com Ronaldo Benedet - 

Secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, se quer fazer o CRM 

do crime.  

As modernas organizações tem o chamado CRM, o cadastro de seus 
clientes. A minha idéia é um cadastro geral do crime. Você pegar nos 
últimos 15, 20 anos todos os criminosos que passaram pela Justiça, pela 

polícia, para ter um quadro de estatísticas e informações. 
 

Lógico que CRM é muito mais que um cadastro, mas o simples fato de se 

pensar na utilização do CRM e a busca de informações sobre o seu funcionamento e 

benefícios que traz, já demonstra sua importância. 

De acordo com Fletcher (apud GREENBERG, 2001) “CRM é uma 

mentalidade empresarial, um mantra e um conjunto de processos e políticas de 

negócios que são estabelecidos para conquistar, manter e servir os clientes”. 

“Alguém já disse que CRM nada mais é do que uma maneira dispendiosa de 

conhecer o que de outra forma poderia ser aprendido durante uma conversa de 

cinco minutos com o cliente” (KOTLER, 2003, p. 85). 

Personalização! É isso que os consumidores querem, é isso que faz com que 

se tornem clientes fiéis. 

Para que se possa ter as informações para fazer o relacionamento com os 

clientes dar certo, é necessário o database marketing como confirma Kotler. 

“A essência do CRM é o database marketing. Os bancos de dados facilitam 

para os profissionais de marketing o desenvolvimento de ofertas relevantes para 

cada cliente” (KOTLER, 2003 p. 39). 

Então se torna fundamental verificar o que é database marketing. 
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2.9 Database Marketing 

 

Segundo Goldstein (1998, apud BOGMANN, 2002): 

O Database marketing consiste em gerenciar um sistema baseado em 
banco de dados relacional computadorizado em tempo real de informações 
atualizadas e relevantes sobre clientes, interessados, prospects e 
suspects, para identificar nossos melhores clientes com o objetivo de 
desenvolver um relacionamento continuado, de longa duração e de alta 
qualidade e pelo desenvolvimento de modelos de previsão que nos 
permitam enviar mensagens adequadas, no momento certo e no formato 
certo para pessoas certas obtendo como resultados a satisfação dos 
nossos clientes, o aumento das taxas de resposta por moeda monetária 
investida e a diminuição do custo por pedido, aumentando nossos negócios 
e nossos lucros. 

 

Com o database marketing se poderá realizar o marketing de relacionamento, 

pois todas a empresa terá em mãos as informações relevantes sobre os clientes. 

Já Nash (1994 apud BOGMANN, 2002) afirma que: “database marketing é um 

conjunto organizado de dados abrangentes sobre clientes ativos, potenciais ou 

prováveis; deve ser atual, acessível e adicionável para propósitos de marketing, 

como geração e qualificação de interessados (leads), venda de um produto ou 

serviço ou manutenção deste relacionamento”. 

De acordo com Stone (2002, p. 27) “Há aqueles que afirmam que os bancos 

de dados são a ”arma secreta” do marketing direto. O que é bastante verdadeiro, 

pois são estes profissionais que levantam sua mão expressando interesse nos 

produtos e serviços comercializados. Sabem quem são seus compradores, o que 

compram, com que freqüência, se o fazem pelo telefone ou correio, quanto gastam e 

que meios de pagamentos utilizam. 

“Marketing com banco de dados usa tecnologia de banco de dados e técnicas 

analíticas e sofisticadas combinadas com métodos de marketing direto para obter 

uma resposta desejada e mensurável de indivíduos-alvo”. (FELIPPE JR. 1999, p. 2) 

Stone afirma que o database marketing é, portanto a arma secreta do 

marketing direto, e com certeza é. Fellipe Jr. também destaca a utilização de 

marketing direto, mas o que é marketing direto? 
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2.10 Marketing Direto 

 

Conforme a Direct Marketing Association (apud STONE 2002) “Marketing 

Direto é um sistema interativo de marketing que utiliza um ou mais veículos de 

propaganda a fim de produzir respostas e/ou transações mensuráveis, e em 

qualquer local”. 

Borges (1999) altera do conceito acima veículos de propaganda, por mídias.  

De acordo com a Associação Brasileira de Marketing Direto – Abemd (apud 

DANTAS, 2000): 

Considera-se como Marketing Direto não apenas as vendas de produtos 
entregues via correio ou entregadoras particulares, mas também as vendas 
de serviços, como por exemplo, de cartões de crédito, seguros, consórcios, 
convênios médicos e até venda de ações, desde que se utilizem de 
qualquer mídia associada (e não apenas a mala direta) para obter uma 
resposta direta do consumidor. 

 

Kotler (1999, p. 302) diz que “O marketing direto usa várias mídias de 

propaganda para interagir diretamente com os consumidores, em geral solicitando 

deles uma resposta direta”. 

Para que se obtenha essa resposta direta se utilizará uma ou mais de uma 

mídia, a decisão de qual e quantas conforme Borges (1999) se dará pela relação de 

custo X benefício, as mídias poderão ser: mala-direta, revista, jornais, TV, catálogo, 

internet e telemarketing, que será visto o que é e qual a sua importância a seguir. 

Até porque, Borges (1999) comenta que telemarketing representa em termos 

de investimento cerca de 70% do que é feito de novo em marketing direto no mundo. 

 

 

2.11 Telemarketing 

 

Segundo Dantas (2000, p. 69) o conceito de telemarketing é: “A utilização 

planejada de recursos de telecomunicações e informática como forma de se obter 

lucro direto ou indireto, através da satisfação do mercado consumidor de qualquer 

bem ou serviço”. 
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De acordo com Stone (2002, p. 268) “O telemarketing é um veículo de 

propaganda para anunciantes de resposta direta como a mídia impressa, rádio, TV e 

mala direta”. 

Um grande benefício do telemarketing conforme Kotler (2003, p. 212) é que 

“agindo de maneira correta, os profissionais de telemarketing conseguem aprender 

novas idéias com os clientes, realizar pesquisas para conhecer melhor o mercado e 

ainda estimular a venda de itens correlatos”. 

Com o telemarketing se pode manter em constante atualização os desejos 

dos clientes que estarão em constante contato com a empresa. Borges (1999) 

comenta quer as maneiras para permanecer em contato são o telemarketing ativo 

(quando a empresa liga para o cliente) ou o receptivo (quando o cliente liga para a 

empresa). 

A partir das informações adquiridas pelo telemarketing e utilizando-se o SIM 

poderá ser definido o perfil do público para que se possa definir no planejamento e 

assim atingir o objetivo de satisfazê-lo. 

Contudo, já passados estes vários conceitos e aplicações de marketing, 

planejamento, segmentação, SIG, SIM, marketing de relacionamento, CRM, 

database marketing, marketing direto e telemarketing, que serão utilizados para 

entender e atender os clientes, se passa agora para a escolha de uma estratégia de 

marketing institucional, mas o que é marketing institucional? 

 

 

2.12 Marketing Institucional 

 

Marketing Institucional é uma categoria geral, da qual expressões Marketing 

Cultural, Marketing Social, Marketing Esportivo e outras constituem áreas 

específicas de aplicação (VAZ, 2000). 

A palavra “institucional” é usada ainda para indicar as iniciativas através 
das quais uma empresa procura fixar junto ao público uma imagem positiva 
da organização. Para tanto, busca associar o seu nome a determinados 
valores e conceitos consagrados pela Opinião Pública (VAZ, 2000, p. 7) 

 

Vaz destaca em seu livro de Marketing Institucional o Marketing Político, o 

Cultural, o Esportivo, o Social, o Pessoal, o Religioso, o Ecológico, o Turístico, o 

Comunitário e o Corporativo. 
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Para este TCC, será utilizado o Marketing Esportivo, por ser o público-alvo 

composto por estudantes de ensino médio de 14 a 18 anos, no qual o esporte tem 

grande influência e destaque, além de ser saudável. 

 Tavares (2000, p. 134) também destaca a escolha do esporte: 

E por que esporte, porque não cultura, embora haja sempre os patrocínios 
culturais e esportivos? Quais as razões para se atuar em esporte? 
Primeiro, ele é uma modalidade ligada a saúde, e o praticante de esportes 
é tido como sendo de boa saúde. É uma modalidade que agrega o 
ambiente familiar. Principalmente durante uma Copa do Mundo, uma 
Olimpíada, vários membros de uma família se reúnem, assistem ao jogo, 
conversam – não há discriminação social. Isto também ajuda. 

 

Kasznar (2000, p. 48) fala da importância do esporte: 

Constatamos que surgem nas diversas indústrias, nos diversos setores da 
área comercial, do ramo de serviços e também na agroindústria, espaços 
tão avançados na tecnologia, que o homem passa a ter mais tempo para o 
lazer, formando também sua renda ao longo do tempo, o que implica na 
escolha de opções de passatempo. Os esportes pela sua natureza, 
convidam o homem moderno à sua prática crescente. Não existe apenas o 
esporte por conta do fato de que o custo do tempo do homem moderno 
está caindo. Não apenas isto ocorre porque o desemprego é maciço em 
inúmeras nações desenvolvidas – e o que dizer do nosso querido Brasil. 
A medicina moderna está alardeando como é importante que o homem 
deixe de ser sedentário e que ele se movimente. Por isso mesmo, as 
atividades indoors e outdoors passam a ser disseminadas, exercitadas, 
ensinadas nas escolas. 
Cada vez mais, o ser humano está sendo convidado a ser uma esportista. 

 

Portanto, na seqüência será tratado sobre Marketing Esportivo! 

 

 

2.13 Marketing Esportivo 

 

“Marketing Esportivo consiste nas atividades que visam satisfazer as 

expectativas e necessidades do consumidor do esporte” (CONTURSI, 2000, p. 40). 

De acordo com Afif (2000, p. 17): 

  

Marketing Esportivo é uma das estratégias, dentro de um planejamento, 
que utilizam o esporte para atingir suas metas. Constituem-se em agentes 
desse processo as empresas que investem em busca de algum tipo de 
retorno, as agências promotoras de eventos esportivos, as organizações de 
marketing esportivo, que atuam em nichos de mercado, os clubes, as 
federações esportivas e os atletas. A televisão, por exemplo, ao promover 
jogos de beach soccer, também passa a ser agente do esporte. 
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Já Tavares (2000, p. 133) afirma que “O marketing esportivo é uma das 

estratégias de comunicação para agregar valor à imagem de uma companhia ou de 

uma marca”. 

Segundo Cardia (2003, p. 22) “Marketing Esportivo é o processo pelo qual se 

suprem necessidades e desejos de entidades esportivas através da troca de 

produtos e valores com seus mercados”. 

De acordo com Mullin, Hardy e Sutton (2004, p. 18) “O marketing esportivo 

consiste em todas as atividades designadas a satisfazer as necessidades e desejos 

dos consumidores esportivos através de processos de troca”. 

Para Pitts e 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. 

 

Para que se tenha um conceito mais simples, mas que não perca a amplitude 

do marketing esportivo, é possível adaptar o conceito de marketing de Raimar 

Richers já comentado no item 2.2. 

Desta forma se pode afirmar que: Marketing Esportivo é entender e atender o 

mercado esportivo.  

 

 

2.13.1 Processo de Marketing Esportivo 

 

O Processo de Marketing Esportivo para Afif (2000, p. 34) se baseia em cinco 

aspectos: “análise da situação, planejamento, viabilização do projeto, controle, 

análise do retorno”. 

 

 

2.13.1.1 Análise da Situação 

 

Fase fundamental para o processo. A empresa precisa ter conhecimento dos 

recursos disponíveis e do conjunto de problemas que precisam ser resolvidos por 

meio de suas ações. Essa é a base do planejamento: conhecer os problemas que 
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precisam ser solucionados, as metas a se atingidas e os recursos para alcançar o 

objetivo traçado. (AFIF, 2000). 

A análise da situação resume todas as informações obtidas do meio externo, 

do mercado-alvo e da organização. É uma análise da situação atual da empresa 

perante o mercado. (LENZI e ROSEMBROCK, 2003). 

Para Pitts e Stotlar (2002, p. 92): 

Uma importante responsabilidade da administração é analisar a situação 
da empresa em relação a suas situações passada, presente e futura. Essa 
análise fornece dados concretos referentes a onde a empresa esteve, onde 
se encontra agora e onde deseja estar no futuro. 

 

 

2.13.1.2 Planejamento 

 

O Planejamento já foi destacado no item 2.3 de forma ampla, agora é destaca 

de forma mais específica para um plano de marketing esportivo. 

O Planejamento estratégico serve para fortalecer as relações entre o 

marketing esportivo e outras áreas funcionais administrativas da empresa. O plano 

de marketing esportivo é o plano de ação escrito para a empresa ou produto dela 

(PITTS, STOTLAR, 2002, p. 101). 

Nesta fase, no plano de marketing, é necessário avaliar se os recursos 

disponíveis são suficientes para viabilizar o projeto com eficiência, pois podem 

apresentar-se oportunidades ou limitações no processo decisório. O segundo passo 

é a determinação de objetivos, que devem estar de acordo com a capacidade da 

empresa de aplicá-los (AFIF, 2000). 

Os objetivos devem ter linguagem clara e resumida, definição por escrito, 

especificação de resultados, apresentação de cronograma de consecução de metas, 

descrição em termos mensuráveis (quantidade, posição no ranking etc.) e realismo 

em relação aos recursos disponíveis. (AFIF, 2000). 

Segundo Afif (2000) os objetivos se caracterizam da seguinte forma: 

 Curto prazo: períodos trimestrais e até anuais. 

 Médio prazo: entre um e dois anos. 

 Longo prazo: períodos de três a cinco anos ou até mais longos. 

Afif (2000, p. 35) afirma ainda que: 

Durante a fase de planejamento é elaborada a estrutura organizacional – 
para a implementação das atividades de marketing – e também 
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estabelecida a estratégia de marketing: identificação de oportunidades, 
seleção de mercados-alvo e determinação do posicionamento do produto.  

 

 

2.13.1.3 Viabilização do Projeto 

 

É quando se executam as ações de marketing. É muito importante que essas 

ações sejam executadas por profissionais capacitados, senão todo o esforço e 

investimento acabarão sendo inúteis (AFIF, 2000). 

Para Lenzi e Rosembrock (2003, p. 266): 

O sucesso de uma implementação depende da eficácia das estratégias e 
sendo assim, envolve vários componentes e atividades inter-relacionadas, 
como: compartilhamento de metas e valores, estrutura do departamento de 
marketing, sistemas e processos internos, recursos, sejam eles financeiros 
ou humanos. 

 

Para Pitts e Stotlar (2002, p. 101) “A implementação envolve estabelecer um 

sistema para planejamento e gerenciamento da realização das estratégias de 

marketing da empresa esportiva”. 

 

 

2.13.1.4 Controle 

 

Para que não se corra o risco do projeto sofrer desvios de metas, o gerente 

da área deverá fazer o acompanhamento sistemático da evolução dos trabalhos 

para que, ao menor indício de qualquer tipo de problema, tenha condições de aplicar 

os ajustes necessários sem prejuízo do objetivo final do planejamento traçado (AFIF, 

2000). 

Para Lenzi e Rosembrock (2003, p. 273) “Controle de marketing envolve a 

definição de padrões, a avaliação de desempenho real, comparando-o com esses 

padrões, e, se necessário, a adoção de ação corretiva, para reduzir as discrepâncias 

entre o desempenho desejado e real”.  

Para Kotler e Fox (1994, p. 115) “O sistema de controle de marketing inclui 

técnicas para determinar quando as metas do plano estão sendo atingidas e fazer 

ajustes quando isso não estiver ocorrendo”. 

 

 



 

 

 

53 

2.13.1.5 Análise do Retorno 

 

Periodicamente deverá ser medido o recall (grau de lembrança) da marca 

perante o público. Isso pode ser feito por pesquisas ou por medição nos meios de 

comunicação. Esses dados são importantes porque mostram se a estratégia está 

surtindo ou não os resultados esperados. (AFIF, 2000). 

Pitts e Stotlar (2002, p. 101) destacam que “a avaliação envolve estabelecer 

um sistema para análise de estratégias de marketing com o fim de determinar se 

estas estão alcançando os objetivos propostos”. 

Gryner (2000, p. 126) destaca que é fundamental fazer pesquisas de público 

para o patrocinador: “Saber qual foi a audiência gerada com aquele evento, quantas 

pessoas assistiram, quantas leram, os vários tipos, enfim, de medições que são 

feitas pela mídia”. 

De acordo com Kearney (2003, p. 46) “Embora atribuam um valor importante 

ao esporte patrocinado são poucas as companhias que quantificam o retorno sobre 

o investimento. Num estudo recente, 72% dos patrocinadores disseram a 

Performance Research que não têm orçamento para pesquisar tais resultados. 

Apenas 1% ou menos, faz pesquisa para avaliar o retorno”. 

Para Melo Neto (2000, p. 60) “As empresas, ao decidirem investir no esporte, 

buscam reforçar a imagem de suas marcas. Este é o retorno que todas as equipes 

patrocinadoras buscam”. 

Melo Neto (2000, p. 27) comenta ainda que: 

Segundo Darren Marshall, vice-presidente da SRI – Sponsorship Research 
Internacional, que esteve no Brasil em dezembro de 1994, durante a 1ª 
Conferência Internacional de Marketing Esportivo, “... o retorno de uma 
marca ou produto envolvido em patrocínio de eventos esportivos é quatro 
vezes maior que de uma boa campanha publicitária”. 
Esta é, portanto, a primeira vantagem no marketing esportivo – ele 
possibilita um alto retorno publicitário para seus investidores. 
Uma outra vantagem do marketing esportivo é a sua capacidade de fixação 
da marca ou do produto da empresa investidora na mente do consumidor. 
O que contribui para a melhoria da imagem da empresa e da sua marca 
junto aos clientes atuais e potenciais. Neste aspecto, o marketing esportivo 
possibilita um retorno institucional.  
Retorno Publicitário - de imagem - sobre as vendas. 

 

Determinar o valor de uma ação de marketing esportivo não é muito simples, 

entretanto alguns indicativos sinalizam na formação deste valor, e devem sempre ser 

considerados na sustentação das propostas como: a importância da modalidade 
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esportiva na cultura do público atingido, a periodicidade, a duração, o nível de 

participação dos atletas envolvidos, a tradição do evento, o público estimado, os 

contratos de transmissão e características da modalidade. (REZENDE, 2000). 

 

 

2.13.2 O Mix do Marketing Esportivo 

 

Para Melo Neto (2000, p. 35) o mix do marketing esportivo é composto pelos 

seguintes elementos: 

 

 produto: atleta, clube evento e marca; 
 preço: valor do patrocínio e das demais alternativas viáveis de comercialização 

(licenciamento, franchising, serviços, venda de imagem, venda de ingressos em 
eventos etc.); receitas provenientes da gestão de empreendimentos tais como bingos 
e demais parcerias; receitas decorrentes de aluguéis e arrendamentos; venda de 
títulos; receitas provenientes de taxa de manutenção pagas pelos sócios; e venda 
dos direitos de transmissão dos jogos do clube pela televisão; 

 distribuição: os canais de distribuição utilizados pelo clube ou entidade esportiva e 
empresa patrocinadora: licenciados, franqueados, lojas próprias , estandes nos 
locais dos eventos etc; 

 promoção: envolvendo todas as atividades que formam o seus composto 
promocional: propaganda, merchandising, vendas diretas (telemarketing, TV 
interativa etc.), assessoria de imprensa, relações públicas. 

 

 

2.13.3 Diferença entre Marketing Esportivo e Patrocínio Esportivo 

 

De acordo com Cocco (2000, p. 193): 

 
Marketing Esportivo é a utilização das técnicas do marketing na 
industrialização e comercialização de produtos, eventos serviços inerentes 
a indústria do esporte. Neste sentido o marketing se comportará como 
marketing de qualquer produto. Lógico, cada segmento tem seus macetes, 
seus segredos, suas idiossincrasias, mas é o marketing que será utilizado 
com técnicas de marketing. Já o Patrocínio Esportivo é uma das 
oportunidades de propaganda, publicidade, promoção e comunicação com 
o mercado, tendo como gancho as atividades esportivas. 

 

De forma geral, pode-se entender o patrocínio esportivo como uma estratégia 

de marketing esportivo, como um dos componentes ou uma das opções do 

marketing esportivo. 

A seguir será tratado sobre a modalidade a ser patrocinada, ou que se vai 

atuar. 
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É importante destacar Vaz nas citações a seguir porque este tem um 

pensamento mais voltado para a empresa que patrocina e traz o marketing esportivo 

como apenas uma das formas de marketing institucional. 

Os outros autores têm uma “paixão” pelo marketing esportivo assim como 

este acadêmico, e esta paixão acaba fazendo com que algumas vezes busque-se a 

visão do esporte e não da instituição que o patrocina. 

Portanto, as citações dos demais autores ampliarão a linha do pensamento de 

Vaz. Serão, portanto, um suporte. 

E se começará pela modalidade. 

 

 

2.13.4 Modalidade 

 

De acordo com Vaz (2000, p. 257): 

 

A primeira decisão de uma empresa, ao atuar no Marketing Esportivo, é 
definir a modalidade mais adequada aos seus objetivos. Estes podem ser 
fixados em termos de retorno institucional, de benefícios para a imagem da 
organização ou outra dentre as vantagens que o Marketing Institucional 
proporciona. 

 
A importância da modalidade também é ressaltada por Afif (2000, p. 25) “O 

importante é que a escolha da modalidade esportiva seja condizente com o objetivo 

da empresa. Daí a necessidade de observar as preferências do público, que são 

diferenciadas e variam de acordo com região, sexo, idade, classe social etc”. 

Para Melo Neto (2000, p. 26) “O segredo do sucesso, no marketing esportivo 

é saber compatibilizar a modalidade esportiva adequada à estratégia de marcado da 

empresa patrocinadora e ao seu perfil institucional”. 

Para Tavares (2000, p. 135) os atributos do esporte devem ser compatíveis 

com a marca: 

No caso da Petrobrás, os atributos da marca são: brasilidade – é uma 
empresa brasileira, que atua no país inteiro -; liderança – ela é líder de 
mercado -; qualidade – ela sempre procura melhorar a qualidade de seus 
produtos -; desafio, principalmente na área de perfuração - ela está sempre 
buscando vencer limites, perfurar cada vez mais profundo. E dentre o 
esporte que a gente escolheu para patrocinar, todos eles têm uma ligação 
com estes atributos.  

 



 

 

 

56 

È importante destacar as fases do ciclo de vida da indústria esportiva no 

Brasil que segundo PEEM – Fundação Getúlio Vargas (1996, apud KASZNAR e 

GRAÇA Fº 2002) se compõe em 4 fases: I nascimento, II crescimento acelerado, III 

amadurecimento e IV declínio. Na fase I encontram-se o tênis e a natação; na fase II 

atletismo, basquete e voleibol, este último entrando no amadurecimento e na fase III 

o futebol que está ingressando na fase IV. 

 

 

2.13.4.1 Case Banco do Brasil 

 

O Banco do Brasil tem grande destaque no marketing esportivo nas 

modalidades Vôlei e Tênis. No tênis deve ser dado destaque ao atleta catarinense 

Gustavo Kuerten e quanto ao vôlei será visto detalhadamente seu projeto abaixo. 

Conforme o PROJETO VÔLEI BRASIL o Banco do Brasil e o Vôlei têm tido 

resultados positivos dentro e fora de quadra. 

O Banco do Brasil investe em marketing esportivo desde 1991, quando iniciou 

o projeto VôleiBrasil, patrocinando todas as seleções brasileiras de voleibol 

masculina e feminina, nas categorias adulta, juvenil e infanto-juvenil. O BB também 

realiza o Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia, nas categorias masculino e 

feminino que reúnem 16 etapas. 

 

Ações desenvolvidas: 

 

Vôlei indoor 

 Seleções Brasileiras - Patrocínio das seleções brasileiras de 

vôlei indoor masculina e feminina, nas categorias infanto-juvenil, juvenil e 

adulta.  

 Clínica de vôlei.  

 Escolinhas de vôlei para adolescentes de 11 a 16 anos.  

 Seminários em universidades com comissão técnica e 

jogadores.  
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 Desenvolvimento de ações sociais - visitas a hospitais apoiados 

pela FBB - Fundação Banco do Brasil.  

 

Vôlei de Praia 

 Realização do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia - 16 

etapas nas principais capitais brasileiras? torneio de qualificação e principal. – 

Que de acordo com Nuzman (2000, p. 163) “É um sucesso incrível, a ponto 

de ser o melhor circuito de voleibol de praia do mundo, porque o americano 

faliu, quebrou”. 

 Escolinha de vôlei de praia para adolescentes de 11 a 16 anos.  

 Torneio estudantil.  

 Torneio para funcionários do Banco do Brasil.  

 

Resultados mercadológicos 

 

O investimento no vôlei contribui para rejuvenescer a marca Banco do Brasil e 

aproximar a Empresa do público jovem. Desde 1991, a média de idade do 

correntista do BB diminuiu dez anos. Atualmente existem no Banco cerca de 132 mil 

contas BB Conta Jovem e 920 mil contas BB Conta Universitária. 

 

Parceria no Vôlei está garantida até a próxima olimpíada 

 

O BB já está trabalhando seus projetos de marketing esportivo com a visão da 

Olimpíada de 2004, em Atenas. 

O patrocínio do BB inclui o período de preparativos e a participação do 

esporte brasileiro na próxima Olimpíada de 2004. Além do vôlei, o Banco do Brasil 

patrocina o tênis brasileiro e o paradesporto. 

De acordo com pesquisa realizada pelo instituto Datafolha, o vôlei é o 

segundo esporte na preferência do brasileiro. Junto ao público feminino, é o número 

1. Além de mobilizar, majoritariamente, um público entre 10 e 25 anos, o vôlei tem 

crescido mais do que o futebol no País. 
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O presidente da CBV, Ary Graça, registra que a entidade implantou uma 

estrutura moderna e profissional para o vôlei brasileiro. Da 11ª. posição no ranking, 

em meados de 1970, o vôlei deu um salto técnico e está hoje entre as principais 

equipes do mundo. Para Ary Graça o projeto da entidade encontrou total 

receptividade na estratégia de marketing esportivo do Banco do Brasil. "O BB tem 

sido o 13º. jogador na quadra e o 3º. na praia. É mais que patrocinador, participa, dá 

boas idéias e incentiva o esporte". Na visão de Ary, o modelo do Banco do Brasil 

serve de inspiração para atuação de outras empresas, privadas e públicas, no 

marketing esportivo. 

Azedo (2004) destaca o lançamento por parte do BB de uma logomarca 

especial para as Olimpíadas de Atenas com o tema “Brilha Brasil”. 

Esta foi uma ação de estréia para um pesado plano de marketing para os 

jogos de Atenas, que abrange além de comunicação, um conjunto de promoções 

com foco em negócios. O investimento para toda a iniciativa é de R$ 9,5 milhões. 

“Desde 1992, em Barcelona, estamos envolvidos com as Olimpíadas, mas o 

evento de Atenas, na Grécia, é o que vamos atuar de forma mais intensa”, conta o 

gerente de marketing esportivo do Banco do Brasil, José Augusto Gonçalves. 

A empresa patrocina os seguintes esportes olímpicos: vela, tênis, vôlei de 

quadra e vôlei de praia. 

Serão feitas propagandas na rádio, jornal, revista, tv, distribuições de brindes 

para os clientes que fizerem novas aquisições, nos centros culturais da empresa 

serão transmitidos os principais jogos, serão patrocinadas ainda a Band, Sportv e Tv 

Cultura, entre outros veículos de comunicação. 

Sem contar que na Grécia, o BB prepara guias de orientação com tabelas de 

jogos e outras dicas para serem distribuídas nos hotéis e outros pontos de encontros 

brasileiros. Serão entregues 7 mil camisetas com a inscrição “Brilha Brasil” para a 

torcida que verá os jogos ao vivo e em cores. 

“No conjunto, o objetivo é fidelizar nossos clientes, conquistar novos e vender 

mais produtos. Queremos reforçar o estímulo para o investimento” ressalta o 

Gerente do BB. (AZEDO, 2004). 
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2.13.5 Praticante/Participante 

 

Conforme Vaz (2000, p. 259) “Tendo em vista que o praticante, ou 

participante, do esporte é um centro de interesse e atenção, a empresa pode 

escolher direcionar o patrocínio a um atleta, um clube, uma equipe ou, em certos 

casos, o Estado”. 

Segundo Contursi (2003, p. 8) “Patrocínio pode ser definido como a aquisição 

dos direitos de afiliar, ou associar produtos, eventos e/ou marcas, com o intuito de 

diversificar, e/ou ampliar os benefícios obtidos com esta associação”. 

 

 

2.13.5.1 Atleta 

 

Quando uma empresa pensa em patrocinar, ou em qualquer atitude que ela 

tome, é natural que pense em quais benefícios terá. Ao tratar-se de atleta, alguns 

dos vários benefícios são de acordo com Vaz (2000, p. 259): “ganhos de prestígio, 

melhorando sua imagem e conceito públicos, e de popularidade, condicionada este 

ao desempenho e carisma do atleta”. 

Kearney (2003, p. 46) afirma que “Especialistas em marketing dizem que a 

chancela de uma estrela provoca um desses três impactos sobre a organização 

esportiva: aumenta suas vendas; torna a empresa mais consciente de sua posição; 

melhora sua imagem”. 

Para o CAU, o ideal seria patrocinar um atleta catarinense e da região, pois 

estaria alavancando o esporte da região e teria maior contato com o seu público-

alvo. Sem contar que teoricamente sairia mais em conta. 

Sob a ótica da fundamentação teórica, vale a pena destacar atletas 

catarinenses que tem projeção a nível nacional para que posteriormente e 

eventualmente sejam utilizados como estratégia de relacionamento. 

Conforme Balbinotti (2004) são vários os atletas catarinenses destaques e em 

diversos esportes conforme será visto a seguir: 
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Quadro 3: Atletas Catarinenses Destaque 

Atletismo 
Márcia Narloch, medalha de ouro no Pan-americano de Santo 

Domingo, é outra que se classificou para Atenas. 

Automobilismo 

Luís Tedesco e Sidinei Broering, campeões brasileiros de rali de 

velocidade em 2003. 

Édio Fuchter e Milton Pereira, tricampeões do Rali dos Sertões. 

Basquete 
Thiago Splitter, pivô que joga na Espanha, é a grande revelação 

da Seleção Brasileira nos últimos anos. 

Ciclismo 

Márcio May, líder do ranking nacional e melhor brasileiro colocado 

no ranking da União Ciclística Internacional (UCI), ganhou a última 

edição da Volta do Rio de Ciclismo. 

Murilo Fischer, medalha de ouro na prova de entrada do 4º 

Mundial B de Ciclismo, competição que reuniu 166 atletas de 40 

países na Suíça, no ano passado. Com o resultado, Murilo garantiu 

vaga em Atenas. 

Handebol 

Chana Franciela Masson é a goleira titular da Seleção Brasileira 

Feminina e, 

Jaqson Luiz Kojoroski, o armador da Seleção Brasileira 

Masculina. 

Jet Ski Alexander Lenzi, campeão mundial de free style. 

Natação 

Eduardo Fischer estabeleceu recordes nos 50, 100 e 200 metros 

peito em março deste ano no Campeonato Sul-Americano de 

Natação, conquistando quatro medalhas de ouro. Em etapas da 

Copa do Mundo acumula cinco medalhas de ouro, oito de prata e 

três de bronze. 

Fernando Scherer, medalha de ouro nos 50 metros livre e 

revezamento 4 X 100 metros livre no Pan-Americano de Santo 

Domingo/2003, é uma das maiores esperanças brasileiras em 

Atenas. Em Atlanta/96 e Sydney/2000, o atleta catarinense ganhou 

dois bronzes, um no 50 livres e outro no 4 X 100 livres. 

Remo 
Anderson Nocetti, Fabiana Beltrame, Gilbran Cunha e Alexandre 

Soares formam a base da equipe olímpica brasileira. 
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Quadro 3: Atletas Catarinenses Destaque 

Sandboard 

Digiácomo Dias, paulista radicado em Florianópolis conquistou o 

bicampeonato mundial de sandboard em outubro do ano passado, 

nos Estados Unidos. Um mês antes ele havia sagrando-se 

campeão sul-americano no Peru. 

Surfe 

Neco Padaratz, campeão do WQS 2003 e atual líder do WQS 

2004, em 10 anos de carreira contabiliza duas vitórias no WCT e 

sete no WQS. 

Jacqueline Silva, vice-líder do WCT 2004, venceu a primeira 

etapa d Mundial deste ano. No total, tem sete anos como 

profissional, acumula dois triunfos do WCT e cinco no WQS. 

Tênis 

Gustavo Kuerten, ex-número um do mundo, vencedor de três 

Grands Slams da França, em Roland Garros, é o brasileiro melhor 

colocado no ranking mundial e já conquistou 20 títulos na ATP.  

Nanda Alves, primeira colocada no ranking brasileiro e melhor 

tenista do país no ranking mundial feminino. 

Vela 

Bruno Fontes, único brasileiro a vencer o hexacampeão mundial 

da classe Laser, Robert Scheidt. 

André Fonseca, tetracampeão brasileiro (2001/2002/2003/2004) 

da classe 49er. 

Fonte: Adaptado de Balbinotti (2004) 

 

 

Segundo Blecher (2004) e de acordo com pesquisa realizada pelo instituto 

Research as personalidades “cool” (legais, modernas, originais), escolhidas pelo por 

jovens de 18 a 30 anos em quarto capitais – São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e 

Porto Alegre foram a atriz Malu Mader, o tenista Gustavo Kuerten e o apresentador 

Jô Soares que se destacaram em suas respectivas áreas. [grifo do autor] 

Isso mostra a influência e força que o atleta catarinense – Gustavo Kuerten 

(Guga) – tem entre todos os brasileiros. É um grande formador de opinião para ser 

eventualmente utilizado como estratégia de relacionamento pelo CAU/BC. 
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Além disso, Gustavo Kuerten juntamente com Nereu Ramos (político 

catarinense e Ex-Presidente da República) foram homenageados como os nomes 

catarinenses do século. (OLIVEIRA, 2000).  

 Segundo Vaz (2000, p 263): “Os investimentos institucionais no esporte são 

em geral folgadamente compensados pelo retorno publicitário. O gasto equivalente 

para ter igual espaço em matéria paga seria muito maior que a verba institucional.” 

Sanz (2004) destaca a esquadra catarinense em Atenas, os 20 atletas de 

Santa Catarina que farão parte da Olimpíada de Atenas 2004, 10 a mais que na de 

Sydney 2000. 

 

Quadro 4: Esquadra Catarinense em Atenas 

Atletismo 

Márcia Narloch – natural de Joinville (maratona) 

José Alessandro Baggio – Timbó (marcha atlética) 

Alessandra Picagevicz – Timbó (marcha atlética) 

Sérgio Galdino – Blumenau (marcha atlética) 

Ciclismo 
Márcio May – Salete (prova de resistência) 

Murilo Fischer – Brusque (prova de resistência) 

Futebol Feminino Andréia dos Santos (Maicon) – Lages (meia) 

Handebol Feminino 

Chana Masson – Capinzal (goleira) 

Ana Carolina Amorim – Blumenau (armadora) 

Fabiana Kuestner – Blumenau (armadora) 

Handebol Masculino 
Ivan Mazieiro – Joaçaba (central) 

Jaqson Luiz Kojoroski – São Miguel do Oeste (armador) 

Judo Fabiano Zambonetti (peso pesado) – atleta reserva 

Natação 
Fernando Scherer – Florianópolis (50m livre) 

Eduardo Fischer – Joinville (100m peito) 

Remo 
Anderson Nocetti – Florianópolis (single skiff masculino) 

Fabiana Beltrame – Florianópolis (single skiff feminino) 

Tênis* 
Gustavo Kuerten – Florianópolis 

Maria Fernanda Alves – Florianópolis 

Vela André Fonseca – Florianópolis (49er) 

  Fonte: Adaptado de Sanz (2004) 

* Convocação é feita via ranking mundial, levando em conta os 100 primeiros. 
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2.13.5.2 Clube 

 

De acordo com Vaz (2000, p. 259): 

 

O apoio a um clube pode ser considerado, em termos de foco de 
patrocínio, como ampliação do apoio a um atleta. Patrocina-se uma pessoa 
jurídica – um agrupamento social orgânico e formal – ao invés de uma 
pessoa física, isoladamente. Mas é praticamente só em relação a esse 
aspecto que podemos considera-lo uma ampliação ao apoio ao atleta. 

 

Conforme Balbinotti (2004) os destaques catarinenses não são apenas os 

atletas mais também clubes e diversas modalidades: 

 

Quadro 5: Equipes Catarinenses Destaque 

Futebol 
Figueirense, líder do Brasileiro da Série A, classificado para disputar a 

Copa Sul-americana de 2004. 

Vôlei 
Unisul, campeã da Superliga Masculina 2003/2004, do Gran Prix Brasil 

2003 e da Supercopa 2003. 

Futsal 

Malwee, bicampeã da Taça Brasil, disputa a Liga Futsal deste ano 

juntamente com o Joinville. Em 2003, a Malwee chegou a semifinal, 

perdendo a vaga na decisão para o Carlos Barbosa (RS). 

Fonte: Adaptado de Balbinotti (2004) 

 

 

2.13.5.3 Equipe 

 

Várias modalidades esportivas são disputadas por grupos de atletas que 

formam uma equipe, mas não necessariamente um clube. Em geral representam 

uma comunidade. Pode ser uma família. Por exemplo, o apoio da Ceval através da 

marca Milleto à família Schurmann em sua passagem de dez anos no mar. (VAZ, 

2000). 
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2.13.5.4 Estado 

 

As empresas podem também direcionar o patrocínio para equipes que 

representam o País, Estados da Federação ou Municípios. (VAZ, 2000, p. 264).  

É o que costumam fazer Nike, Umbro, Adidas ao patrocinarem seleções de 

diversos países. 

 

 

2.13.5.5 Certame 

 

O patrocínio a um certame coloca em evidência o nome da marca patrocinada 

durante todo o tempo da realização do evento. Somam-se a esse período as 

especulações que procedem e as repercussões posteriores à sua efetivação. (VAZ, 

2000, p. 264). 

Um exemplo bem atual foi a Claro (operadora de celular que está ingressando 

no mercado nacional) que patrocinou alguns campeonatos como o Campeonato 

Catarinense de Futebol de 2004, além de também patrocinar algumas equipes. 

De acordo com Melo Neto (1997, p. 25): 

Não resta dúvida de que o evento esportivo é o grande produto do 
marketing esportivo. Desde que bem elaborado e ajustado ao mix 
promocional e de marketing da empresa patrocinadora, o evento sempre 
gera um bom retorno para seus investidores. 

 

E Melo Neto (2003, p. 34) destaca que: “o binômio marketing 

esportivo/promoção de eventos constitui o que denominamos de base de 

sustentação do desenvolvimento da indústria esportiva”. 

No caso do CAU/BC, poderia ser interessante criar uma competição de 

esportes radicais, pois de acordo com Kearney (2003) para um público masculino de 

15 a 18 anos não há nada melhor do que esportes radicais. Por exemplo: skate, 

street luge (espécie de rolimã de alta velocidade que faz circuitos downhill), 

patinação in-line e bike stunt (o competidor faz com a bicicleta as mesmas manobras 

radicais feitas com skates e patins). 

A utilização de atletas dos esportes radicais também poderia ser utilizada, 

mais especificamente, do skate, como o atual campeão do X-Games Brasil, Sandro 

Dias (Mineirinho) ou ainda Bob Burnquist que já venceu praticamente todas as 
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competições, com grande reconhecimento nacional e internacional devido ao título 

mundial. 

Outro exemplo de destaque, principalmente no sul do país é o da Parati com 

o Projeto Bom de Bola. 

Conforme Moraes (2004) a Parati, indústria de alimentos do sul do Brasil, vem 

patrocinando desde 1995 o Projeto Bom de Bola, o maior campeonato escolar do 

país que abrange Santa Catarina – Moleque Bom de Bola, Rio Grande do Sul – Guri 

Bom de Bola e Paraná – Piá Bom de Bola atendendo adolescentes de 11 a 14 anos 

das redes de ensino público e privada, nas modalidades masculino e feminino. 

Com este projeto a Parati contribui com a propagação do esporte, aumento do 

interesse do aluno pelo estudo e evita que ele se interesse pelas drogas, tudo isso 

acaba sendo relacionado com a Parati na visão do seu consumidor. 

Importante destacar também os atletas revelados através deste projeto como 

o Florianopolitano Eduardo Costa e o Itajaiense Fábio Pinto. 

Moraes (2004) conclui que:  “O Bom de Bola potencializa a formação integral 

do aluno, oportunizando um conhecimento de suas aptidões, inatas ou adquiridas, 

para o direcionamento de seu futuro na profissão e no exercício da cidadania. 

Campeões no campo, na escola e na vida”. 

 

 

2.13.5.6 Praça de Esportes 

 

De acordo com Vaz (2000, p. 266): 

 

A praça de esportes, cena do espetáculo, é outro ponto de interesse para o 
patrocinador. Passa a ser ponto de referência de disputas, com citações 
regulares na imprensa. A marca da empresa, estampada em quadras, 
pistas ou campos, ganha visibilidade certa quando da transmissão de jogos 
pela televisão. 

 

Um exemplo disso é o patrocínio da Antarctica ao estádio do Palmeiras em 

São Paulo cujo o nome é Parque Antarctica. 
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2.13.5.7 Torcida 

  

A paixão esportiva é traduzida pelas manifestações da torcida, conjunto de 

associados e admiradores de um clube que o acompanham em todos os jogos, seja 

nas praças de esportes ou através dos veículos de comunicação. (VAZ, 2000, p. 

266). 

Nesta forma de patrocínio o Banco do Brasil também se destaca distribuindo 

aos torcedores do vôlei, tanto de praia quanto de quadra, camisetas amarelas com a 

logomarca do BB. Quando se pensa na torcida de voleibol é inevitável lembrar do 

Banco do Brasil. 

 

2.13.6 Importância da Comunicação 

 

É importante falar sobre comunicação, porque além de ser a forma que 

posteriormente o CAU/BC mostrará ao seu público-alvo os atributos que possui, 

também é necessário que exista uma comunicação interna da empresa e que todos 

tenham em mente o mesmo objetivo para que se diminuam os erros e dificuldades 

no caminho e se consiga realmente alcançá-lo. 

Para Bucior (2004, p. 28): 

A comunicação de uma empresa ainda é amplamente vista com maior 
importância em relação às informações a serem divulgadas externamente, 
para os clientes e mercados. Obviamente, esta comunicação externa deve 
ser mais bem trabalhada, diminuindo custos de mídia e ampliando a 
eficácia de suas ações. Mas a comunicação interna tem um outro valor, tão 
importante quanto a externa, só que proporcionando resultados pouco 
visíveis e difíceis de serem mensurados. Estes resultados podem ser: 
evitar erros operacionais, táticos e estratégicos, ajudar a administração a 
entender e melhor utilizar o clima humano, promover o trabalho em equipe, 
a motivação dos colaboradores, entre outros. 

  

“Um estudo da revista Fortune mostra que os principais executivos das 

quinhentas maiores empresas norte-americanas investem cerca de 80% de seu 

tempo em comunicação”. (AFIF, 2000, p. 52). 

Se a comunicação não estiver em harmonia com todos, que podem dizer o 

que pensam, e se não houver um crescimento íntimo da filosofia de trabalho e de 

tudo aquilo que está sendo desenvolvido, a repercussão será negativa. Por isso, um 

trabalho de comunicação eficaz não pode ser descartado em nenhuma 

circunstância. (AFIF, 2000). 
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Levar dados relevantes à grande imprensa – responsável por informar 
público, investidores e formadores de opinião – tornou-se investimento tão 
importante quanto os serviços de atendimento ao cliente ou marketing 
agressivo. Quem fornece informação boa e segura ganha credibilidade. 
Cada ação deve passar por um planejamento detalhado, capaz de prever 
sua repercussão. (AFIF, 2000, p. 53). 

 

Para Kotler e Fox (1994, p. 334): 

As comunicações eficazes de marketing são autênticas. Não existe lugar 
para decepções ou exageros. As pessoas que visitam a faculdade ou 
decidem matricular-se, logo em breve constatarão as falhas e se sentirão 
ressentidas. Além disso, uma instituição educacional não pode e não deve 
mostrar situações negativas dos diferentes grupos interessados em seus 
cursos. Por exemplo, os folhetos que orientam as matrículas ou e outras 
comunicações de recrutamento devem atender um “teste de realidade” – 
revistos pelos alunos matriculados e outras pessoas bem informadas sobre 
a instituição. 
Finalmente, as instituições educacionais devem lembrar-se que um 
programa eficaz de comunicação de marketing, embora importante, é 
apenas um componente do esforço de marketing da instituição. Esta deve 
assegurar seu desempenho e viabilidade através de programa, sistema de 
preços e decisões de distribuição seguros. 

 

Conforme Tubino (2000, p. 99): 

Não se pode negar a influência da mídia sobre a cultura esportiva. A mídia 
cria mitos, heróis, exemplos e aumenta o debate esportivo, tornando o 
esporte o maior fenômeno sociocultural deste final de século XX, perdendo 
em noticiário apenas para a política. 

 

Na palestra “A importância do Rádio para o Marketing Esportivo” do 

palestrante Clóvis Reis em 20 de maio de 2004, o marketing esportivo é destacado 

como um dos compostos da comunicação, conforme Anexo B. 

A opinião de Reis diverge da de Cocco (destacada anteriormente no item 

2.13.3), pois para este seria o patrocínio esportivo um dos compostos da 

comunicação, e o marketing esportivo seria como o marketing de qualquer produto. 

 

 

2.13.7 Marketing Esportivo com características de comunicação 

 

Após se falar da importância da comunicação no marketing esportivo é 

fundamental destacar que o marketing esportivo possui características de 

comunicação que são destacadas por Afif. 
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Quadro 6: Marketing Esportivo com características de comunicação 

Alternativa à mídia 

convencional 

O marketing esportivo é um meio eficiente de 

comunicação, pois consegue excelentes resultados 

trabalhando com uma verba bem menor se comparada 

com o custo de uma campanha que envolva inserções na 

mídia e ações de suporte. 

Outra vantagem participa por meio da publicidade estática 

ou mais ativamente se estiver patrocinando uma equipe 

ou atleta, pois a evidência do nome ocorre na realização 

do evento e ainda na mídia no dia seguinte. 

Reforço ou construção 

da imagem 

institucional 

A imagem institucional de uma empresa é amplamente 

favorecida, pois se associa o que o esporte representa e 

suas alegrias à imagem da empresa. 

De acordo com o Professor Donald G. Smith “se você 

associa sua marca a grandes atletas, está colocando isso 

no coração das pessoas. O esporte é o elemento com 

exceção da música, que mais toca o coração do ser 

humano”. 

Incremento das 

Vendas 

A ampliação das vendas também é alavancada devido ao 

marketing esportivo. 

Acredito ser poucas as organizações que ainda não 

utilizaram o esporte como meio de aumentar suas vendas, 

já que os publicitários conhecem os benefícios oferecidos 

pelas várias modalidades esportivas, até pela plasticidade 

da imagem. Por este motivo, também é muito comum a 

criação de comerciais com a participação de atletas. 

Segmentação do 

público-alvo 

A segmentação já foi destacada no item 2.4, mas é 

importante lembrar que não importa qual o público-alvo, 

pode ser homens, mulheres, jovens ou adultos, baixos ou 

altos, é possível atingir este público com algum esporte ou 

atleta. 
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Quadro 6: Marketing Esportivo com características de comunicação 

Rejuvenescimento da 

imagem 

O esporte é utilizado pela comunicação com cada vez 

mais freqüência, pois além de ser uma ferramenta 

indispensável de marketing ainda constrói e rejuvenesce 

um produto ou a marca de uma organização. Um dos 

cases clássicos é o do Banco do Brasil, já destacado no 

item 2.13.4.1. 

Fonte: Adaptado de Afif (2000). 

 

 

7.13.8 Riscos 

 

São várias as empresas que investem ou estão interessadas em investir no 

esporte pelos benefícios já comentados que o mesmo proporciona. 

Entretanto, fatores incontroláveis do esporte, como a imprevisibilidade 

advinda da performance de time/atletas, clima e resultados vem se juntar a outros 

fatores mais controláveis como a desorganização administrativa, violência e baixa 

qualidade dos estádios e ginásios. (POZZI, 2000). 

Este conjunto de fatores pode acabar influenciando na decisão de muitas 

empresas que fazem um processo sério de avaliação das melhores oportunidades 

de investimento no esporte. Por isso várias multinacionais relutam em investir no 

mercado nacional. (POZZI, 2000). 

Na visão dos autores estadunidenses Pitts e Stotlar (2002) é arriscado investir 

na América do Sul devido a crise financeira nas últimas décadas, eles estão 

conscientes que se trata de um grande mercado para esportes em diversos 

segmentos, todavia destacam que: 

“Tocar um empreendimento no Caribe, na América Central ou na América do 

Sul tem seus aspectos positivos, mas somente se o profissional lidar eficientemente 

com as idiossincrasias empresariais e políticas nesses continentes” (PITTS, 

STOTLAR, 2002, p. 37). 

“O mercado brasileiro está bem longe dos padrões europeu e norte-

americano de gestão esportiva” (MENDES, 2000, p. 24). 
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Há uma série de incidentes no esporte, assim como em qualquer outra 

atividade que demonstram que a empresa deve tomar ações de Relações Públicas 

rapidamente para evitar prejuízo a sua imagem (POZZI, 2000). 

Para Afif (2000, p. 54) “Nenhuma empresa irá investir numa equipe marcada 

por problemas de comando ou envolvida em escândalos”. 

Exemplos são vários como o caso do ex-zagueiro palmeirense Tonhão que 

depois do jogo em abril de 1995 de Palmeiras e Portuguesa, pisou na camisa desta 

e que levou um dos diretores da Portuguesa que também era um dos diretores do 

sindicato das padarias a propor um boicote aos produtos Parmalat (patrocinador do 

Palmeiras na época) (POZZI, 2000). 

Porém Afif (2000, p. 62) afirma: 

Há, ainda, pessoas que acham perigoso patrocinar uma equipe de futebol. 
O argumento mais comum é de que os torcedores dos outros times 
poderão deixar de consumir produtos da marca patrocinadora se esta não 
estiver em seus clubes. Ora, se isso fosse verdade a Parmalat não estaria 
no futebol e justamente no Palmeiras, que é o grande rival do Corinthians, 
a maior torcida de São Paulo e a segunda do país. 

Pozzi (2000) destaca também o episódio da Copa 98 que supostamente a 

Nike estaria interferindo na escalação de jogadores e obrigando que Ronaldinho 

participasse de todos jogos. Após o episódio do mal-estar de Ronaldinho poderia dar 

impressão a opinião pública que a Nike estaria pondo em risco a vida do atleta para 

garantir seus objetivos comerciais, o que traria um efeito devastador na imagem da 

empresa.  

É preciso que as empresas adotem medidas de Relações Públicas rápidas e 

transparentes perante aos problemas visando solucioná-los. Desta forma, as 

empresas demonstrarão respeito por seus consumidores, aumentando a 

probabilidade de desassociar sua marca de um acontecimento negativo. (POZZI, 

2000). 

É importante também pensar nas possibilidades de vitórias e derrotas, se isso 

teria influência na marca ou no desempenho do produto. 

Para Las Casas (2002, p. 182) “O investimento em determinada equipe de 

futebol é uma forma simpática para os torcedores daquela equipe, porém pode se 

transformar em antipática para as outras”. 
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Porém, segundo  Afif (2000, p. 140): 

Para a empresa, a marca não sofre influência, já que existe retorno de 
mídia uniforme e espontâneo (sem custo). É claro que, quando a equipe 
vence uma partida muito importante, principalmente no futebol, o retorno 
sofre ligeiro aumento. Nas derrotas, no entanto, o desempenho não é 
abalado. 

 

Para que um torcedor deixe de consumir um produto de determinada empresa 

que patrocina a equipe rival à sua, o mesmo tem que ser muito fanático. Por 

exemplo, um torcedor do Avaí não comprar uma ducha da Fame porque esta 

patrocina o Figueirense. E mesmo nesse caso, o torcedor pode acabar comprando o 

produto por lembrar que a Fame é uma empresa que patrocina o esporte. 

Contudo percebe-se que realmente como já foi comentado na justificativa do 

trabalho, se trata de um mercado novo, porém em ascensão, que existem empresas 

que não acreditam no potencial do mesmo, e então se chega a conclusão que está 

tudo por fazer e para quem tiver conhecimento e dedicação, a utilização de 

estratégias de marketing esportivo serão sempre positivas e é sendo pioneiro, 

buscando fazer antes que os outros que se tem um grande retorno. 

Também não se pode deixar de destacar que o risco não é grande de se 

investir no marketing esportivo porque de acordo com Melo Neto (2000, p. 34) as 

maiores vantagens do marketing esportivo são: “pouco ou nenhum risco, custos 

menores e grande margem de êxito”. 

A constante profissionalização deste segmento de mercado, só têm a 

contribuir tanto com o esporte, quanto as empresas que participam da indústria do 

esporte. E é fundamental esta profissionalização. 

Segundo Afif (2000, 159) “Se hoje os ingleses possuem o clube mais rico do 

mundo, o Manchester, isso se deve a uma lei britânica que obrigou as equipes a se 

profissionalizar”. 

A Lei Zico de 1993 e a Lei Pelé (lei nº 9.615 de 1998) estão contribuindo para 

a profissionalização do esporte nacional (TUBINO 2000).  

Nessa nova etapa do profissionalismo, o marketing esportivo se torna 

relevante devido à sua importância na formação da imagem e da marca, e também 

pela proposta de transformação dos torcedores em consumidores dos produtos do 

clube. (LAS CASAS, 2002). 
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E realmente o brasileiro possui grande potencial e paixão pelas atividades 

esportivas. Todavia, é necessária uma maior estruturação para que este seja um 

mercado sem grandes riscos e com grandes conquistas para todos os envolvidos. 

 

 



 

 

 

73 

3 METODOLOGIA 

 

 “A metodologia da pesquisa é a relação interativa e iterativa entre o 

referencial teórico e o empírico, de modo que surgem no âmbito desta relação tanto 

a problemática de pesquisa quanto a sua resolução”. (KIESEL 2000, p. 43). 

 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa é a base do desenvolvimento das estratégias de marketing, pois 

traz o conhecimento do mercado. Pode ser para identificar imagem da marca, perfil 

dos consumidores ou avaliação dos resultados. (AFIF, 2000). 

A pesquisa de marketing é a investigação sistemática, controlada, empírica 
e crítica de dados com o objetivo de descobrir e (ou) descrever fatos e (ou) 
de verificar a existência de relações presumidas entre fatos (ou variáveis) 
referentes ao marketing de bens, serviços e idéias, e ao marketing como 
área de conhecimento de administração. (MATTAR, 1996, p. 15). 

 

Para Kotler e Fox (1994, p. 77) “Pesquisa de marketing é o planejamento 

sistemático, coleta, análise e relatório de dados e descobertas relevantes de uma 

situação de marketing específica ou problema enfrentado por uma instituição”. 

“Considerando-se que o uso do esporte como veículo promocional é 

relativamente novo, existe pouca pesquisa acadêmica sobre o assunto. Entretanto, 

alguns estudos indicam que o patrocínio esportivo traz de fato resultados positivos” 

(POZZI, 1998, p. 183). 

Hawilla (2000, p. 103) sabedor da importância da pesquisa para demonstrar e 

comprovar a utilidade do marketing esportivo destaca a falta dela no esporte 

brasileiro: 

O futebol no Brasil, por exemplo, não sabe quantas Coca-Colas são 
consumidas nos estádios do Brasil aos domingos, não sabe quantas 
cervejas são consumidas nos estádios do Brasil aos domingos, quanto os 
automóveis gastam de combustível rodando, quanto se gasta de 
estacionamento, de pneus, de motor, de sanduíches, de hambúrgueres, 
não sabe qual é o consumo que ele provoca até hoje, depois de quarenta 
anos de profissionalismo, depois de muita venda, depois de muito exercício 
de profissionalismo. 

 

Percebe-se com esta afirmação o que o esporte movimenta, mas voltando ao 

conceito de pesquisa: 
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De acordo com Pitts e Stotlar (2002, p. 107) “Pesquisa de marketing esportivo 

é o processo de planejar e organizar atividades com o fim de obter informações”. 

Estas informações foram utilizadas para a tomada de decisão da melhor 

estratégia de marketing esportivo a ser adotada, mas para que se chegasse a isso 

foi necessária a pesquisa. 

Foi realizada uma pesquisa conclusiva descritiva com método quantitativo.  

Segundo Mattar (1996, p. 23) “As pesquisas conclusivas são caracterizadas 

por possuírem objetivos bem definidos, procedimentos formais, serem bem 

estruturadas e dirigidas para a solução de problemas ou avaliação de alternativas”. 

De acordo com Aaker, Kumar e Day (2001, p. 94) “A pesquisa descritiva é 

uma dos tipos mais utilizados em marketing”. 

A maioria das pesquisas de marketing realizadas são pesquisas descritivas 
conclusivas (ou simplesmente chamadas pesquisas descritivas). Sob 
denominação de pesquisas descritivas, é agrupada uma série de pesquisas 
cujos processos apresentam importantes características em comum. 
Diferentemente do que ocorre nas pesquisas exploratórias, a elaboração 
das questões de pesquisa pressupõe profundo conhecimento do problema 
a ser estudado. O pesquisador precisa saber exatamente o que pretende 
com a pesquisa, ou seja, quem (ou) o que deseja medir, quando e onde o 
fará, como o fará e por que deverá fazê-lo. (MATTAR, 1996, p. 23). 

 

 

3.2 População e amostra 

 

Considera-se população do presente objeto de pesquisa, os alunos 

matriculados nos colégios identificados como concorrentes do CAU/BC, nas séries 

7ª, 8ª, 1ª, 2ª e 3ª e os alunos no próprio CAU/BC. Embora os alunos do 3º ano não 

possam ser considerados publico potencial, foram incluídos na população com o 

objetivo de identificar seu perfil, da mesma forma é necessário entender o perfil dos 

alunos do CAU/BC. 

A amostra selecionada é do tipo probabilística que se caracteriza pelo 

conhecimento da possibilidade de cada elemento da população possa ser 

selecionado para compor a amostra (MATTAR, 1996). 

Segundo Mattar (1996, p. 128): 

Amostra é qualquer parte de uma população. 
Amostragem é o processo de colher amostras de uma população. 
A idéia básica da utilização de amostragem em um processo de pesquisa 
de marketing é de que a coleta de dados relativos a alguns elementos da 
população e sua análise pode proporcionar relevantes informações sobre 
toda a população. A amostragem está intimamente relacionada com a 
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essência do processo de pesquisa descritiva por levantamentos: pesquisar 
apenas uma parte da população para inferir conhecimento para o todo, em 
vez de pesquisá-la toda (censo). 

 

Foram entrevistados 94 alunos, obtendo-se aí um índice de confiança de 90% 

e erro de 10% (MATTAR, 1996). 

Importante destacar que a intenção inicial era de entrevistar 400 pessoas, que 

resultaria numa margem de erro de 5%. Entretanto, devido a falta de tempo no 

segundo semestre e a outros fatores, não foi possível. 

A pesquisa foi feita com 94 alunos dos seguintes colégios: Atlântico Sul, 

Evidência, Liceu Catarinense, Peart, Unificado, Margirus, João Goulart, Maria da 

Glória, Laureano Pacheco, Áster, Francisca Alves Gevaert, Alfredo Domingo e 

Salesiano, além disso, foi feita também com alunos do próprio CAU/BC. 

A estratificação foi feita de forma aleatória tanto de séries quanto de colégios, 

só se buscou dividir exatamente os questionários entre sexo masculino e feminino. 

  

 

3.3 Coleta de dados 

 

A atividade de realizar medições é fundamental para a pesquisa de marketing. 

Em sua essência, a atividade de pesquisa de marketing consiste em realizar 

medições (MATTAR, 1996, p. 81). 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado, não 

disfarçado encontrado no Apêndice A.  

Segundo Mattar (1996, p. 62): “Neste instrumento, comumente denominado 

questionário, as perguntas são apresentadas exatamente com as mesmas palavras, 

sempre na mesma ordem, e com as mesmas opções de resposta a todos os 

respondentes”. 

O método de comunicação quanto a forma de aplicar é de entrevista pessoal 

que é aquela que o entrevistador e o entrevistado estão em contato pessoal para 

obtenção de dados (MATTAR, 1996). 

Os alunos foram entrevistados por telefone. 
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3.4 Análise e interpretação dos dados 

 
A etapa final do processo de pesquisa de marketing é desenvolver 

informações e descobertas significativas para apresentar ao administrador que 

solicitou o estudo (KOTLER; FOX, 1996, p. 89). 

Mattar (1996, p. 187) destaca que: “o objetivo principal das análises é permitir 

ao pesquisador o estabelecimento das conclusões a partir dos dados coletados”. 

Os dados foram analisados a partir do método quantitativo, com tabelas e 

gráficos para melhor visualização que serão vistos a seguir. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

De acordo com  Universidade do Vale do Itajaí (2004) a Central de 

Atendimento UNIVALI realizou uma campanha de divulgação do CAU/BC em 

conjunto com uma pesquisa com o objetivo de medir a eficácia dos métodos 

utilizados para divulgação do lançamento do CAU/BC no período de 10/02/2004 a 

12/03/2004 

A pesquisa com 1066 entrevistados foi composta por 4 perguntas, como 

segue: 

 

Tabela 1: Tem conhecimento de que a UNIVALI oferece Ensino Médio pelo 

CAU/BC? 

Resposta Quantidade 

SIM 357 

NÃO 709 

TOTAL 1066 

Fonte: Universidade do Vale do Itajaí (2004) 
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Fonte: Universidade do Vale do Itajaí (2004) 

 

De acordo com a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) em seu Relatório  

da Campanha de divulgação CAU/BC (2004): 
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Percebe-se que a comunidade desconhece o fato de que a UNIVALI/BC 
oferece ensino médio, visto que 709 dos entrevistados (66,5%) assim se 
posicionaram, contra apenas 357 (33,5%) que informaram saber da 
existência do CAU/BC. 
Fica evidenciada também a importância do telemarketing como ferramenta 
de divulgação, pois os 709 entrevistados que não sabiam da existência do 
CAU/BC, agora conhecem as características especiais dessa proposta de 
ensino. 

 

 

Tabela 2: Como soube que a UNIVALI oferece Ensino Médio em BC? 

Resposta Quantidade 

Amigos/parentes 89 

TV 20 

Mala Direta 161 

Outdoor 15 

Portal 01 

Internet 01 

Outros 70 

TOTAL 357 

Fonte: Universidade do Vale do Itajaí (2004) 
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Fonte: Universidade do Vale do Itajaí (2004) 

 

De acordo com a UNIVALI (2004): 

A Mala-Direta destacou-se como mídia de divulgação, visto que dos 357 
entrevistados que informaram conhecer o CAU/BC, 161 (45,1%) souberam 
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do CAU por esse meio. Em função do custo, vale destacar a pouca 
influência da TV (5,6%) na divulgação do CAU. 

 
 

Tabela 3: Sr (a) possui filhos cursando o Ensino Médio? 

Resposta Quantidade 

SIM 334 

NÃO 732 

TOTAL 1066 

Fonte: Universidade do Vale do Itajaí (2004) 
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Fonte: Universidade do Vale do Itajaí (2004) 

 

Conforme a UNIVALI (2004): 

Destacamos a importância da seleção adequada do mailing (perfil desejado 
da clientela), visto que 68,7% dos entrevistados (732 contatos) não têm 
filhos cursando o ensino médio. Na aquisição do mailing atual, foi definido 
que os contatos fora do perfil serão repostos sob a forma de um novo 
mailing, o que está sendo providenciado. 

 

È destacado ainda que: 

“A ressalva feita com relação a adequação do mailing se justifica em função 

de que, naquela oportunidade, foi definido um determinado perfil de contatos e a 

empresa fornecedora do mailing repassou dados fora desse perfil”. (UNIVALI, 2004). 
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Tabela 4: Em que colégio de “ENSINO MÉDIO” estão matriculados os seus 

filhos? 

Resposta Quantidade 

UNIFICADO 59 

MARGIRUS 10 

PEART 09 

ATLANTICO SUL 05 

LICEU CATARINENSE 06 

COLÉGIO PÚBLICO 15 

TOTAL 104 

Fonte: Adaptado da Universidade do Vale do Itajaí (2004) 
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Fonte: Adaptado da Universidade do Vale do Itajaí (2004) 

 

 “O UNIFICADO destacou-se como maior concorrente do CAU/BC, tendo sido 

apontado como colégio dos filhos por 17,6% (59 contatos) dos 334 entrevistados 

com filhos cursando ensino médio (31,3%)” (UNIVALI, 2004). 
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Na pesquisa realizada com o público-alvo, os estudantes de ensino médio se 

pôde verificar o seguinte: 

Qual colégio você estuda? 

 

Tabela 5: Masculino   Tabela 6: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Atlântico S. 3 6,38% Atlântico S. 8 2,13% 

CAU 6 12,77% CAU 2 4,26% 

Evidência 4 8,51% Evidência 5 10,64% 

Liceu C. 1 2,13% Liceu C. 1 2,13% 

Peart 3 6,38% Peart 6 12,77% 

Unificado 3 6,38% Unificado 4 8,51% 

Margirus 1 2,13% Margirus 0 0,00% 

J. Goulart 18 38,30% J. Goulart 13 27,66% 

Maria da G. 3 6,38% Maria da G. 6 12,77% 

L. Pacheco 2 4,26% L. Pacheco 1 2,13% 

Outro 3 6,38% Outro 1 2,13% 

Total 47 100% Total 47 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 7: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Atlântico S. 11 11,70% 

CAU 8 8,51% 

Evidência 9 9,57% 

Liceu C. 2 2,13% 

Peart 9 9,57% 

Unificado 7 7,45% 

Margirus 1 1,06% 

J. Goulart 31 32,98% 

Maria da G. 9 9,57% 

L. Pacheco 3 3,19% 

Outro 4 4,26% 

Total 94 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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A pesquisa foi feita quase na sua totalidade com alunos que estavam em um 

mailing-list, devido a dificuldade de se aplicar a pesquisa da forma proposta 

inicialmente - na porta dos colégios. Por este motivo, existem tantos alunos do 

Colégio João Goulart. 

 

Série que está cursando? 

 

Tabela 8: Masculino   Tabela 9: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

7ª 1 2,13% 7ª 0 0,00% 

8ª 1 2,13% 8ª 1 2,13% 

1ª 32 68,09% 1ª 36 76,60% 

2ª 5 10,64% 2ª 8 17,02% 

3ª 8 17,02% 3ª 2 4,26% 

Total 47 100% Total 47 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 10: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

7ª 1 1,06% 

8ª 2 2,13% 

1ª 68 72,34% 

2ª 13 13,83% 

3ª 10 10,64% 

Total 94 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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O motivo pelo qual 72% dos entrevistados estudam na 1ª série do ensino 

médio é o mesmo da pergunta anterior, se refere aos alunos que tinham seus nomes 

no mailing-list.  

 
 

Você mora em BC? 

 

Tabela 11: Masculino   Tabela 12: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 46 97,87% Sim 46 97,87% 

Não 1 2,13% Não 1 2,13% 

Total 47 100% Total 47 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Tabela 13: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 92 97,87% 

Não 2 2,13% 

Total 94 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

Você mora em BC? (Feminino)

98%

2%

Sim

Não
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Você mora em BC? (Total)

98%
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Os entrevistados foram quase na totalidade moradores de Balneário 

Camboriú, apenas  um entrevistado de cada sexo morava em municípios diferentes 

que foram Itajaí e Camboriú. 

 

 

Como você costuma ir para a escola? 

 

Tabela 14: Masculino   Tabela 15: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

A pé 23 48,94% A pé 31 65,96% 

Carro 6 12,77% Carro 9 19,15% 

Bicicleta 12 25,53% Bicicleta 2 4,26% 

Ônibus 5 10,64% Ônibus 4 8,51% 

Outro 1 2,13% Outro 1 2,13% 

Total 47 100% Total 47 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 16: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

A pé 54 57,45% 

Carro 15 15,96% 

Bicicleta 14 14,89% 

Ônibus 9 9,57% 

Outro 2 2,13% 

Total 94 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Como você costuma ir para a escola? 

(Masculino)
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

Como você costuma ir para a escola? 
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Nesta pergunta sugerida pelo CAU/BC se tem a percepção de que a maioria 

dos alunos costuma ir para a escola a pé. O que pode dificultar o deslocamento para 

o CAU/BC. Porém precisaria ser feita uma análise mais profunda sobre a forma de 

deslocamento dos atuais alunos do CAU/BC. E com os demais alunos de outros 

colégios uma pesquisa mais específica para saber se a localização impede destes 

alunos freqüentarem o CAU/BC e da necessidade de transporte especial. 
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Você já sabe onde vai cursar a série seguinte? 

 

Tabela 17: Masculino   Tabela 18: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 26 66,67% Sim 29 64,44% 

Não 13 33,33% Não 16 35,56% 

Total 39 100% Total 45 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 19: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 55 65,48% 

Não 29 34,52% 

Total 84 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Você já sabe onde vai cursar a série 

seguinte? (Total)

65%

35%
Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Nesta pergunta se tem a percepção de que a maioria dos entrevistados já se 

decidiu do colégio que vai estudar no ano seguinte. 

 

Se sim em qual colégio? 

Tabela 20: Masculino   Tabela 21: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Atlântico S. 2 7,69% Atlântico S. 5 17,24% 

CAU 5 19,23% CAU 3 10,34% 

Evidência 3 11,54% Evidência 2 6,90% 

Margirus 1 3,85% Margirus 0 0,00% 

Peart 2 7,69% Peart 4 13,79% 

Unificado 2 7,69% Unificado 1 3,45% 

Energia 0 0,00% Energia 4 13,79% 

J. Goulart 6 23,08% J. Goulart 7 24,14% 

Maria da G. 2 7,69% Maria da G. 3 10,34% 

Outro 3 11,54% Outro 0 0,00% 

Total 26 100% Total 29 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 22: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Atlântico S. 7 12,73% 

CAU 8 14,55% 

Evidência 5 9,09% 

Margirus 1 1,82% 

Peart 6 10,91% 

Unificado 3 5,45% 

Energia 4 7,27% 

J. Goulart 13 23,64% 

Maria da G. 5 9,09% 

Outro 3 5,45% 

Total 55 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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No geral se pode verificar que um maior número de alunos vão estudar no 

João Goulart, mas se for feita comparação com o número de entrevistados que 

estudam no mesmo colégio se tem a percepção de que o número não é alto 

proporcionalmente. Na seqüência aparece o CAU/BC possui grande número de 

interessados. 
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Quem decide qual escola a estudar? 

 

Tabela 23: Masculino   Tabela 24: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Você 20 42,55% Você 17 36,17% 

Você e 
seus pais 10 21,28% 

Você e 
seus pais 12 25,53% 

Pais 17 36,17% Pais 18 38,30% 

Total 47 100% Total 47 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Tabela 25: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Você 37 39,36% 

Você e 
seus pais 22 23,40% 

Pais 35 37,23% 

Total 94 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Quem decide qual escola a estudar? 

(Masculino)

43%

21%

36% Você

Você e seus pais

Só seu pais

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

Quem decide qual escola estudar? 

(Feminino)

36%

26%

38% Você

Você e seus pais

Só seu pais

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 



 

 

 

91 

Quem decide qual escola estudar? 

(Total)
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 
 

Com esta pergunta é possível perceber que quem decide qual escola estudar, 

são na verdade o próprio aluno e também os pais porque os resultados são muito 

próximos e se considerando a margem de erro, estão empatados. 

 
 

Qual sua escola preferida, sua primeira opção para freqüentar o ensino médio? 

 

Tabela 26: Masculino   Tabela 27: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Atlântico S. 1 2,13% Atlântico S. 5 10,64% 

CAU 8 17,02% CAU 9 19,15% 

Evidência 6 12,77% Evidência 2 4,26% 

Liceu C. 1 2,13% Liceu C. 1 2,13% 

Margirus 2 4,26% Margirus 0 0,00% 

Peart 2 4,26% Peart 4 8,51% 

Unificado 4 8,51% Unificado 4 8,51% 

Energia 0 0,00% Energia 7 14,89% 

Não sei 9 19,15% Não sei 7 14,89% 

J. Goulart 8 17,02% J. Goulart 4 8,51% 

Maria da G. 2 4,26% Maria da G. 3 6,38% 

Outro 4 8,51% Outro 1 2,13% 

Total 47 100% Total 47 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 28: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Atlântico S. 6 6,38% 

CAU 17 18,09% 

Evidência 8 8,51% 

Liceu C. 2 2,13% 

Margirus 2 2,13% 

Peart 6 6,38% 

Unificado 8 8,51% 

Energia 7 7,45% 

Não sei 16 17,02% 

J. Goulart 12 12,77% 

Maria da G. 5 5,32% 

Outro 5 5,32% 

Total 94 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Nesta questão se tem novamente destaque para o CAU/BC que obteve o 

maior número de indicações de colégio preferido. Entretanto, o CAU/BC deve estar 

atento ao Colégio Energia que estará entrando no mercado no próximo ano e já 

possui um número razoável de interessados já que não iniciou suas atividades 

ainda. 

 
 

Por que você considera esta a sua escola preferida? 

 

Tabela 29: Masculino   Tabela 30: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Melhor 
ensino/profes

sores 16 42,11% 

Melhor 
ensino/prof

essores 22 55,00% 

Melhor 
estrutura 
técnica 4 10,53% 

Melhor 
estrutura 
técnica 2 5,00% 

Melhor 
estrutura 

física 2 5,26% 

Melhor 
estrutura 

física 0 0,00% 

Melhor custo 
x benefício 3 7,89% 

Melhor 
custo x 

benefício 0 0,00% 

Amigos 
estudam 8 21,05% 

Amigos 
estudam 9 22,50% 

Propaganda, 
Com. 0 0,00% 

Propagand
a, Com. 4 10,00% 

Próximo 4 10,53% Próximo 1 2,50% 

Já está na 
faculdade 2 5,26% 

Já está na 
faculdade 2 5,00% 

Outro 3 7,89% Outro 3 7,50% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 31: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Melhor 
ensino/professores 38 48,72% 

Melhor estrutura 
técnica 6 7,69% 

Melhor estrutura 
física 2 2,56% 

Melhor custo x 
benefício 3 3,85% 

Amigos estudam 17 21,79% 

Propaganda, Com. 4 5,13% 

Próximo 5 6,41% 

Já está na 
faculdade 4 5,13% 

Outro 6 7,69% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Esta era uma grande dúvida, o motivo se tem preferência por determinado 

colégio, qualidade de ensino, ou as amizades que se tem e a resposta foi a primeira 

opção já que 48,72% buscam melhor ensino e melhores professores. 

  

Existe alguma escola você não gosta, dificilmente freqüentaria? 

 

Tabela 32: Masculino   Tabela 33: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Atlântico S. 2 4,26% Atlântico S. 2 4,26% 

Evidência 1 2,13% Evidência 0 0,00% 

Liceu C. 0 0,00% Liceu C. 1 2,13% 

Margirus 3 6,38% Margirus 2 4,26% 

Peart 2 4,26% Peart 3 6,38% 

Unificado 3 6,38% Unificado 9 19,15% 

J. Goulart 9 19,15% J. Goulart 9 19,15% 

Maria da G. 3 6,38% Maria da G. 5 10,64% 

Outro 4 8,51% Outro 1 2,13% 

Não existe 20 42,55% Não existe 15 31,91% 

Total 47 100% Total 47 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 34: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Atlântico S. 4 4,26% 

Evidência 1 1,06% 

Liceu C. 1 1,06% 

Margirus 5 5,32% 

Peart 5 5,32% 

Unificado 12 12,77% 

J. Goulart 18 19,15% 

Maria da G. 8 8,51% 

Outro 5 5,32% 

Não existe 35 37,23% 

Total 94 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

21
0

32
3

93
4

20

0 5 10 15 20

Quantidade

1

R
e

s
p
o

s
ta

Qual escola não gosta (Masculino)
Não existe

Outro

Maria da Glória

João Goulart

Unificado

Peart

Margirus

Liceu Catarinense

Evidência

Atlântico Sul

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

Qual escola não gosta? (Feminino)

2
0

1
2

3 9
9

5
1

15

0 5 10 15 20

1

R
e

s
p

o
s
ta

Quantidade

Não existe
Outro
Maria da Glória

João Goulart
Unificado
Peart
Margirus

Liceu Catarinense
Evidência
Atlântico Sul

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 



 

 

 

97 

Qual escola não gosta? (Total)

4
1
1

5
5

12
18

8
5

35

0 10 20 30 40

1

R
e

s
p

o
s
ta

Quantidade

Não existe

Outro

Maria da Glória

João Goulart

Unificado

Peart

Margirus

Liceu Catarinense

Evidência

Atlântico Sul

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Esta é uma questão interessante, o nível de rejeição que os colégios 

possuem, deve se destacar os Colégios João Goulart e Unificado com o número 

maior de alunos que não gostam dos mesmos. No que se refere ao João Goulart o 

que os entrevistados pensam sobre o mesmo é que: bagunça, colégio de marginal, 

drogas, professores ruins, desorganizado, ensino fraco, é público, medo. No que se 

refere ao Unificado: em geral é que não gostam das pessoas, consideram as 

mesmas arrogantes. 

Também é importante destacar que o CAU/BC não  foi mencionado nenhuma 

vez como colégio que não estudaria. 

 

Qual o turno você prefere estudar? 

 

Tabela 35: Masculino   Tabela 36: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Matutino 34 72,34% Matutino 41 87,23% 

Vespertino 3 6,38% Vespertino 2 4,26% 

Noturno 10 21,28% Noturno 4 8,51% 

Total 47 100% Total 47 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Tabela 37: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Matutino 75 79,79% 

Vespertino 5 5,32% 

Noturno 14 14,89% 

Total 94 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Qual o turno você prefere estudar? 

(Masculino)

73%

6%

21%
Matutino

Vespertino

Noturno

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

Qual o turno você prefere estudar? 

(Feminino)

87%

4%

9%

Matutino

Vespertino

Noturno

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

Qual o turno você prefere estudar? 

(Total)

80%

5%

15%

Matutino

Vespertino

Noturno

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Esta questão é importantíssima, uma das indagações iniciais do trabalho e 

que realmente mostrou que o CAU/BC não deve manter seu ensino vespertino, já 

que apenas 5% dos entrevistados aprovam o ensino a tarde. Já o ensino no período 

matutino é aprovado por 80%. 
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Você gosta de esportes? 

 

Tabela 38: Masculino   Tabela 39: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 46 97,87% Sim 42 89,36% 

Não 1 2,13% Não 5 10,64% 

Total 47 100% Total 47 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Tabela 40: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 88 93,62% 

Não 6 6,38% 

Total 94 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Você gosta de esportes? (Masculino)

98%
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Sim
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

Você gosta de esportes? (Feminino)

89%

11%

Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Você gosta de esportes? (Total)

94%

6%

Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 
 

 

Com esta pergunta se comprova mais uma vez que o esporte é uma atividade 

essencial e que desperta interesse de praticamente todos os entrevistados. Ou seja, 

vale a pena ter o mesmo como diferencial da instituição. 

 

 

Quais esportes você prefere? 

 

Tabela 41: Masculino   Tabela 42: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Futebol 25 54,35% Futebol 10 23,81% 

Vôlei 12 26,09% Vôlei 28 66,67% 

Basquete 15 32,61% Basquete 7 16,67% 

Surf 4 8,70% Surf 3 7,14% 

Natação 2 4,35% Natação 1 2,38% 

Artes Marc. 3 6,52% Artes Marc. 1 2,38% 

Handebol 1 2,17% Handebol 6 14,29% 

Tênis Mesa 4 8,70% Tênis Mesa 1 2,38% 

Skate 2 4,35% Skate 0 0,00% 

Outro 4 8,70% Outro 1 2,38% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 43: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Futebol 35 39,77% 

Vôlei 40 45,45% 

Basquete 22 25,00% 

Surf 7 7,95% 

Natação 3 3,41% 

Artes Marc. 4 4,55% 

Handebol 7 7,95% 

Tênis Mesa 5 5,68% 

Skate 2 2,27% 

Outro 5 5,68% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

Nesta questão, não se está definindo exatamente qual o esporte preferido, 

vôlei e futebol por exemplo não são excludentes, foi possível escolher mais de um 

esporte. 

Quando se segmenta entre público masculino e feminino, não se tem 

nenhuma surpresa, o resultado foi o esperado, futebol para o público masculino e 

vôlei para o feminino. 

Agora quando se analisa o resultado total (geral) se percebe a força do vôlei 

já que das pessoas entrevistadas que gostam de esportes 45,45% gostam de vôlei. 

Isso é reflexo do cenário nacional, e estadual, devido ao fato que o vôlei nacional 

masculino conquistou todos os títulos possíveis e vem tendo desempenho 

extraordinário, o feminino não está tão bem quanto o masculino, mas merece 

destaque. E esta estrutura do vôlei já vem sendo muito bem organizada a muito 

tempo, quando Carlos Arthur Nuzman, atual Presidente do COB (Comitê Olímpico 

Brasileiro) era ainda Presidente da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) e 

realizou diversas ações com planejamento, comprometimento e profissionalismo. 

Pode-se ter ainda uma maior percepção do motivo pelo qual Banco do Brasil 

e a campeã nacional de vôlei masculino UNISUL escolheram a modalidade vôlei 

para patrocinar. 

Quanto ao futebol, o mesmo vem perdendo prestígio com o passar dos anos 

devido ao fato de sua desorganização e falta de profissionalização a nível nacional. 

Com uma história de campeonatos desorganizados, dirigentes corruptos, e os clubes 

não sendo empresas, não tendo administradores que os conduzam para o sucesso 

o resultado não poderia ser outro. 
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Prova disso são que os clubes cariocas de tradição Flamengo, Vasco, 

Botafogo e Fluminense estão com enormes dificuldades financeiras e com equipes 

ruins. Já clubes estruturados, organizados, profissionais e que não possuem tanta 

tradição como Atlético-PR, São Caetano e Figueirense estão em situação muito 

melhor, tanto no campo quanto fora dele, já devido ao fato de estarem estruturados. 

O que falta aos grandes clubes, para voltarem a ser grandes é 

profissionalização. 

 

 

Você costuma praticar regularmente algum(s) esporte(s)? 

 

Tabela 44: Masculino   Tabela 45: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 41 89,13% Sim 35 83,33% 

Não 5 10,87% Não 7 16,67% 

Total 46 100% Total 42 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 46: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 76 86,36% 

Não 12 13,64% 

Total 88 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Você costuma praticar regularmente 

alguns esportes? (Feminino)

83%

17%

Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

Você costuma praticar regularmente 

alguns esportes? (Total)

86%

14%

Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 
 

 

Mais uma vez é possível perceber o interesse no esporte por parte do público-

alvo agora inclusive na prática do esporte. 

 

Quais esportes você pratica? 

 

Tabela 47: Masculino   Tabela 48: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Futebol 21 51,22% Futebol 9 25,71% 

Vôlei 10 24,39% Vôlei 19 54,29% 

Basquete 9 21,95% Basquete 4 11,43% 

Handebol 0 0,00% Handebol 5 14,29% 

Surf 4 9,76% Surf 2 5,71% 

Artes Marc. 3 7,32% Artes Marc. 2 5,71% 

Skate 1 2,44% Skate 1 2,86% 

Tênis Mesa 1 2,44% Tênis Mesa 1 2,86% 

Outro 5 12,20% Outro 1 2,86% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 49: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Futebol 30 39,47% 

Vôlei 29 38,16% 

Basquete 13 17,11% 

Handebol 5 6,58% 

Surf 6 7,89% 

Artes Marc. 5 6,58% 

Skate 2 2,63% 

Tênis Mesa 2 2,63% 

Outro 6 7,89% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Pode-se perceber um empate técnico entre futebol e vôlei, a justificativa pode 

ser considerada a mesma dos esportes preferidos. 

 

Existe algum atleta que você seja fã, admire, goste? 

 

Tabela 50: Masculino   Tabela 51: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 29 63,04% Sim 10 23,81% 

Não 17 36,96% Não 32 76,19% 

Total 46 100% Total 42 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 52: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 39 44,32% 

Não 49 55,68% 

Total 88 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Existe algum atleta que você seja fã, 

admire, goste? (Masculino)

63%

37%
Sim
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Existe algum atleta que você seja fã, 

admire, goste? (Feminino)

24%

76%

Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Existe algum atleta que você seja fã, 

admire goste? (Total)

44%

56%

Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Nesta questão se tem a percepção de que o público masculino costuma ter 

ídolos no esporte já o público feminino, muito menos. 

 

Quais atletas você gosta? 

 

Tabela 53: Masculino   Tabela 54: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Ronaldo 5 17,24% Ronaldo 0 0,00% 

R. Gaúcho 4 13,79% R. Gaúcho 0 0,00% 

Giba 3 10,34% Giba 0 0,00% 

Falcão 2 6,90% Falcão 0 0,00% 

O´Neal 2 6,90% O´Neal 0 0,00% 

Jordan 2 6,90% Jordan 0 0,00% 

Guga 2 6,90% Guga 1 10,00% 

R. Carlos 2 6,90% R. Carlos 2 20,00% 

Daiane S. 0 0,00% Daiane S. 2 20,00% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 55: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Ronaldo 5 12,82% 

R. Gaúcho 4 10,26% 

Giba 3 7,69% 

Falcão 2 5,13% 

O´Neal 2 5,13% 

Jordan 2 5,13% 

Guga 3 7,69% 

R. Carlos 4 10,26% 

Daiane S. 2 5,13% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Estes são os atletas a nível nacional e até internacional dos quais os alunos 

são fãs. Os demais citados que obtiveram apenas um voto foram: Carlos Honorato 

(Judô), Neco Padaratz (Surf), Kobe Bryant (Basquete), Oscar Schmidt (Basquete), 

Robinho (Futebol), Kelly Slater (Surf), Márcio May (Ciclismo), Alex Barros (Moto 

velocidade), Valentino Rossi (Moto velocidade), Bernardinho (Vôlei), Vanderlei 

Cordeiro de Lima (Atletismo), Ana Moser (Vôlei), Toni Hawk (Skate), Janeth 

(Basquete) e Serginho – Escadinha (Vôlei). 

A nível estadual se pode destacar os catarinenses Gustavo Kuerten (Tênis), 

Neco Padaratz (Surf), Márcio May (Ciclismo), Ana Moser (Vôlei) e o atleta da equipe 

do futsal catarinense Falcão da Malwee. 

 

Você costuma assistir ao vivo (não na TV) algum tipo de competição 

esportiva? 

 

Tabela 56: Masculino   Tabela 57: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 24 52,17% Sim 22 52,38% 

Não 22 47,83% Não 20 47,62% 

Total 46 100% Total 42 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 58: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 46 52,27% 

Não 42 47,73% 

Total 88 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Você costuma assistir ao vivo (não na 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 



 

 

 

110 

Você costuma assistir ao vivo (não na 

TV) algum tipo de competição esportiva? 

(Feminino)

52%

48% Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Você costuma assistir ao vivo (não na 

Tv) algum tipo de competição 

esportiva? (Total)

52%

48% Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Mais que a metade dos que gostam de esportes costuma assistir eventos 

esportivos no ao vivo, no local da competição, tanto o público masculino quanto o 

feminino. 

 

Qual competição ao vivo? 

 

 

Tabela 59: Masculino   Tabela 60: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Futebol 13 54,17% Futebol 4 18,18% 

Vôlei 2 8,33% Vôlei 7 31,82% 

Handebol 1 4,17% Handebol 1 4,55% 

Atletismo 2 8,33% Atletismo 0 0,00% 

Surf 1 4,17% Surf 2 9,09% 

Basquete 1 4,17% Basquete 2 9,09% 

JASC 0 0,00% JASC 1 4,55% 

JEBEC 3 12,50% JEBEC 9 40,91% 

Outro 4 16,67% Outro 3 13,64% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 61: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Futebol 17 36,96% 

Vôlei 9 19,57% 

Handebol 2 4,35% 

Atletismo 2 4,35% 

Surf 3 6,52% 

Basquete 3 6,52% 

JASC 1 2,17% 

JEBEC 12 26,09% 

Outro 7 15,22% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

É importante destacar que 40,91% do público feminino que assiste 

competições ao vivo assiste o JEBEC que são jogos estudantis da cidade, e se 

considerarmos o público em geral tanto masculino quanto feminino o índice é 

26,09%. É relevante destacar neste ponto que pode ser desenvolvido um evento 

esportivo pelo CAU/BC. A modalidade que mais se assiste é naturalmente futebol 

para o público masculino e vôlei para o feminino. 

 

 

Você costuma acompanhar pela TV algum tipo de competição esportiva? 

 

Tabela 62: Masculino   Tabela 63: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 39 84,78% Sim 36 85,71% 

Não 7 15,22% Não 6 14,29% 

Total 46 100% Total 42 100% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 64: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Sim 75 85,23% 

Não 13 14,77% 

Total 88 100% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Você costuma acompanhar pela Tv 

algum tipo de competição esportiva? 

(Masculino)

85%

15%

Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

 

Você costuma acompanhar pela Tv 

algum tipo de competição esportiva? 

(Feminino)

86%

14%

Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Você costuma acopanhar pela Tv 

algum tipo de competição esportiva? 

(Total)

85%

15%

Sim

Não

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Pela TV o índice de audiência no esporte também é expressivo chegando a 

85,23% dos que gostam de esportes. 
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Quais competições pela TV? 

 

Tabela 65: Masculino   Tabela 66: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Futebol 24 61,54% Futebol 22 61,11% 

Vôlei 11 28,21% Vôlei 24 66,67% 

Basquete 10 25,64% Basquete 3 8,33% 

Surf 1 2,56% Surf 1 2,78% 

Tênis 1 2,56% Tênis 1 2,78% 

F1 6 15,38% F1 1 2,78% 

Handebol 0 0,00% Handebol 2 5,56% 

Outro 4 10,26% Outro 1 2,78% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Tabela 67: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Futebol 46 61,33% 

Vôlei 35 46,67% 

Basquete 13 17,33% 

Surf 2 2,67% 

Tênis 2 2,67% 

F1 7 9,33% 

Handebol 2 2,67% 

Outro 5 6,67% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

46
35

13
2
2

7
2

5

0 10 20 30 40 50

Quantidade

1

R
e
s
p

o
s
ta

Que esportes pela TV (Total)
Outro

Handebol

F1

Tênis

Surf

Basquete

Volei

Futebol
 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Os esportes em destaque novamente são futebol para o público masculino e 

vôlei para o público feminino, no geral se pode destacar o futebol, é importante 

também lembrar que o futebol passa mais freqüentemente na TV. 

 

O que você costuma fazer nos momentos de lazer? 

 

Tabela 68: Masculino   Tabela 69: Feminino 

Resposta Quantidade Porcentagem Resposta Quantidade Porcentagem 

Ouvir Música 4 5,51% 
Ouvir 

Música 6 12,77% 

Praticar 
esportes 18 38,30% 

Praticar 
esportes 4 8,51% 

Computador/
Internet/Jogo

s 8 17,02% 

Computado
r/Internet/J

ogos 7 14,89% 

Passear/Sair 1 2,13% 
Passear/Sa

ir 20 42,55% 

Praia 6 12,77% Praia 6 12,77% 
 Fonte: Desenvolvido pelo autor  Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Tabela 70: Total 

Resposta Quantidade Porcentagem 

Ouvir Música 10 10,64% 

Praticar esportes 22 23,40% 

Computador/Internet/Jogos 15 15,96% 

Passear/Sair 21 22,34% 

Praia 12 12,77% 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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A percepção é de que até mesmo  nos momentos de lazer o esporte merece 

destaque principalmente por parte dos homens já que se for feita segmentação do 

público feminino se tem maior destaque com  passear/sair. 
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5 CONCLUSÕES, PROPOSTAS E/OU SUGESTÕES 

 

Após contextualizar o ambiente de estágio, obter embasamento teórico e 

analisando os resultados obtidos na pesquisa é possível tirar algumas conclusões: 

Quanto ao objetivo de identificar a concorrência, se tem a seguinte 

percepção: O CAU/BC está num mercado muito competitivo, com diversos 

concorrentes de diversas características. O maior concorrente observado em 

pesquisa realizada pela a UNIVALI, é o Colégio Unificado. Fica caracterizada a 

importância de estar atento aos novos entrantes no mercado, devido ao fato de que 

muitas pessoas vêm o futuro Colégio Energia como um colégio de qualidade e 

superior aos demais. 

Na identificação de características do público-alvo: fica evidenciada na 

pesquisa a necessidade de mudança de turno do CAU/BC que deve passar o seu 

ensino para o período matutino. 

A pesquisa também mostra que a decisão do colégio que se vai estudar é 

tanto dos pais quanto dos filhos, portanto, é importante valorizar os anseios de 

ambos. É relevante comentar neste ponto que o esporte é uma atividade saudável e 

que fomenta o bom desenvolvimento do ser humano. E este é um diferencial 

importante perante os pais, já que existem muitos casos atualmente de crianças que 

chegam a ficar obesas devido a má alimentação e a não praticarem exercícios, já 

que optam pelos jogos eletrônicos. 

Além disso, e felizmente para o CAU, a escolha do colégio preferido, do qual 

se deseja estudar se dá pela maioria devido ao fato de ter o melhor ensino e 

melhores professores e em segundo lugar ao fato de ter amigos estudando no 

colégio. Evidente que esta segunda opção é muito importante, mas para um colégio 

que atualmente possui poucos alunos, porém um excelente potencial de crescimento 

e de qualidade de ensino, é fundamental que a primeira opção do seu público-alvo 

seja a qualidade. 

Chegando ao objetivo de definir o perfil esportivo do público-alvo, é 

importante destacar que 93,62% dos entrevistados gostam de esportes; que 86,36% 

destes, praticam esportes; 44,32% são fãs, admiram, ou gostam de determinados 

atletas; que 52,27% assistem eventos ao vivo no local; 85,23% assistem pela TV e a 
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atividade principal nas horas vagas destacada foi a prática de atividades esportivas 

principalmente pelo público masculino. 

Por tudo isso e mais outros fatores destacados no decorrer do trabalho, se 

têm a percepção de que o CAU/BC deve utilizar o esporte como seu diferencial 

competitivo, perante os outros colégios. E é com base nestes fatores que são feitas 

as propostas. 

Parte deste diferencial já começa com a construção inicial, e que no futuro 

obterá na sua totalidade duas quadras poli esportivas, quadra de vôlei de praia, pista 

de bicicross, um half pipe (pista de skate) e uma piscina conforme anexo A.  

Esta estrutura permite que os alunos passem mais tempo no colégio se 

ocupando de uma atividade saudável e útil. E além disso, com a aprovação de seus 

pais. 

O CAU/BC também pode utilizar a estrutura citada acima para desenvolver 

escolinhas de determinados esportes para a comunidade em geral que não precisa 

necessariamente ser estudante do mesmo. 

Outra forma que o CAU/BC poderia obter destaque no esporte seria a 

realização de competições municipais. Vale destacar neste momento que 40,61% do 

público feminino que gosta de esportes assiste o JEBEC e que 86,36% do público-

geral pratica esportes como foi destacado anteriormente. 

O CAU/BC poderia contar com a parceria de alguma empresa de marketing 

esportivo e/ou eventos para realizar uma competição municipal. Poderia ser de vôlei  

já que esta modalidade foi a que obteve maior destaque na pesquisa, chegando a 

superar o futebol no geral. Para alguns pode ser uma surpresa, para outros já  

poderia ser esperado (conforme considerações feitas no capítulo anterior). Enfim, a 

competição seria para alunos de ensino médio, podendo o local ser na praia. 

É necessário analisar de que forma poderia ser realizada esta competição, no 

caso do CAU/BC ser o responsável e ter sua marca vinculada ao evento, o 

campeonato teria que ser aberto para quem quisesse se inscrever e correria o risco 

de não haver muitos participantes. 

Outra forma seria a UNIVALI realizar um campeonato de vôlei específico para 

ensino médio e fazer as inscrições nos colégios. Porém, estes poderiam não querer 

participar por saber que estariam contribuindo com a UNIVALI  e conseqüentemente 

com o CAU/BC. Além disso, a própria UNIVALI pode não querer vincular sua marca 

ao vôlei, já que seu maior concorrente UNISUL possui grande destaque com este 
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esporte, ou, o contrário, querer vincular para mostrar que também visa o 

desenvolvimento do esporte de maior preferência pelos entrevistados. Uma decisão 

um pouco conturbada e com vários impedimentos. 

Um evento que o CAU/BC poderia realizar seria, “O dia do esporte” ou fim de 

semana do esporte”, “Sports Weekend” onde seriam realizadas competições 

esportivas de diversas modalidades que são contempladas no complexo esportivo 

do CAU/BC. 

Poderia ser feito este evento no mês de dezembro (próximo das matrículas), 

convidando a comunidade a participar e praticar esportes, os inscritos seriam atletas 

de 14 a 18 anos e seriam realizadas atividades paralelas para os pais dos mesmos 

como visitas a instituição. 

As inscrições seriam no shopping Atlântico e no próprio CAU/BC semanas 

antes do evento com distribuição de camisetas para os inscritos.  

É de grande importância que se crie uma marca, um slogan, mascote, como é 

de praxe em outros eventos da UNIVALI. 

No dia do evento, seriam distribuídas camisetas para torcida que estaria 

preenchendo um cadastro e concorrendo a determinados prêmios. 

Também se pode colocar stands de diversas empresas interessadas naquele 

público-alvo que diluiria parte o custo. 

Os vencedores poderiam ganhar bolsas para estudar no CAU/BC ou até na 

Graduação da UNIVALI. 

Posteriormente ao evento, a Central de Atendimento da UNIVALI entraria em 

contato com os participantes, falando sobre o colégio e sobre as matrículas. Estes 

dados serviriam também para realizar novamente a competição nos anos seguintes. 

Mais uma forma de diferencial esportivo, seria a utilização da imagem de um  

determinado atleta, criando vínculo com a instituição. 

Se for feita análise quanto aos resultados da pesquisa no quesito ser fã, ou 

gostar de atleta, o resultado acabou sendo amplo, com vários atletas a nível 

mundial, entretanto, sem um grande destaque entre os votados. Dos que foram 

votados, todos são atletas com carisma. E não significa que porque outros 

entrevistados não tenham escolhido nenhum atleta que não gostem dos votados. 

Estes atletas são formadores de opinião e merecem destaque os que levam o 

nome do Estado de Santa Catarina citados na pesquisa que são: Falcão da Malwee 

de Jaraguá do Sul (Futsal), Ana Moser de Blumenau (Vôlei), Neco Padaratz de 
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Florianópolis (Surf), Márcio May de Brusque (Ciclismo), e Gustavo Kuerten de 

Florianópolis (Tênis). 

A forma do CAU/BC ser beneficiado com um destes atletas teria que partir da 

UNIVALI que utilizaria um determinado atleta para criar vínculo com sua imagem e 

que automaticamente transmitiria o vínculo para o CAU/BC, o de Tijucas e o de 

Itajaí, enfim, tudo que está ligado a UNIVALI. 

A primeira possibilidade seria a contratação do jogador Falcão da Malwee, já 

que a UNIVALI possui um time de futsal em Itajaí e poderia utilizar a imagem do 

mesmo como estratégia de marketing esportivo. Porém, a UNIVALI teria que montar 

um time mais competitivo para que o atleta aceitasse jogar no time e o mesmo já 

declarou que só sai da Malwee para jogar no exterior. 

Segunda possibilidade, seria utilizar a ex-atleta Ana Moser que possui grande 

carisma e integridade para divulgar a instituição, o preço não seria dos mais altos já 

que a mesma deixou de jogar, entretanto, muitos dos jovens que são o público-alvo 

da UNIVALI podem não conhecê-la. 

Terceira possibilidade, seria o atleta Neco Padaratz, também de grande 

carisma e que têm influência no território que a UNIVALI está localizada que é o 

litoral de Santa Catarina, sem contar que o Surf tem grande aceitação no mercado 

nacional devido ao imenso litoral brasileiro. Vale destacar que o atleta tem deixado 

de competir e está se dedicando a organização de eventos da modalidade. 

Quarta possibilidade, o atleta Márcio May de Brusque, porém o mesmo não é 

muito conhecido por quem não conhece e não acompanha o esporte ciclismo e além 

disso, este esporte não é um dos mais praticados. 

Quinta possibilidade seria utilizar o atleta Gustavo Kuerten, que além de ser o 

que recebeu mais votos na pesquisa entre os catarinenses (3), é uma personalidade 

que as pessoas em geral  no Brasil acham “cool”, legal. Além disso, é junto com 

Nereu Ramos o nome catarinense do século, ou seja, estaria representando o 

estado com qualidade para todo o Brasil e até mesmo para o mundo, o que acaba 

tendo sincronismo com os interesses da UNIVALI, já que é uma instituição 

catarinense de qualidade demonstrada a nível nacional. Isso tudo sem contar com 

as características que Guga possui: carisma, humildade, integridade e perseverança, 

uma pessoa que chega aos seus objetivos. É exatamente o que uma instituição de 

ensino precisa passar para seu público-alvo. 
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Quanto ao investimento, caberia ser negociado com o atleta, mas vale 

lembrar que o mesmo não está em boa fase profissional, o que diminuiria o valor a 

ser investido, entretanto a má fase não diminui seu carisma com o público-alvo. As 

formas de investimento também podem ser diversas como: patrocinar o atleta, 

utilizar o mesmo na divulgação da instituição ou até mesmo, fazer uma campanha a 

favor do esporte, falando do que o esporte proporciona para a sociedade, com 

patrocínio da UNIVALI com possível parceria com governo nacional ou estadual e 

quem sabe sem cobrança de cachê por parte do atleta. 

Enfim, são propostas a serem analisadas (inclusive através de outras 

pesquisas de mercado e com maior detalhamento nas propostas), tanto pelo 

CAU/BC quanto pela área de marketing da UNIVALI que estariam posicionando e 

vinculando sua marca ao esporte. 

Este investimento deverá aumentar a percepção por parte do público-alvo que 

buscara fazer parte, estar ligado de alguma forma ao esporte e a instituição que o 

promove. 

Desta forma, o CAU/BC estará sendo bem visto no mercado e aumentará o 

número de alunos assim como a UNIVALI para o caso de patrocínio de atletas. 

Isso tudo aliado a qualidade de ensino do CAU/BC que se tornará uma 

referência em Balneário Camboriú. 
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APÊNDICE A 
P E S Q U I S A – Questionário autopreenchível 

Alunos do Ensino Médio e Fundamental 
 

Questionário Nº. _________ 
 
 

Bom dia / tarde. Meu nome é André, sou aluno da Univali e estamos realizando uma pesquisa com os 
alunos de escolas de Balneário Camboriú e gostaríamos de contar com sua participação. Obrigado. 
 
 
Perfil do Entrevistado 

SEXO:   1 – Masc.           2 – Fem.   

QUAL COLÉGIO VOCÊ ESTUDA?____________________________________________________ 

SÉRIE QUE ESTÁ CURSANDO:     1- 7ª             2- 8ª              3 – 1ª                4 – 2ª 5 – 3ª                     

VOCÊ MORA EM B.C?     1- Sim       2 – Não  → ONDE? _____________________________ 

COMO VOCÊ COSTUMA IR A ESCOLA?   1 – A pé  2 – Carro 3 – Bicicleta 

      4 – Ônibus 5 – Topic / Van  6 – Outro: _________ 

 

Q1. VOCÊ JÁ SABE ONDE IRÁ CURSAR A SÉRIE SEGUINTE?  
          1 – Sim              2 – Não     

              ↓ 
                ONDE?    1 – Atlântico Sul  2 – CAU     3 – Evidência 4 – Liceu Catarinense 5 – Margirus 

6 – Peart  7 – Unificado  8 – Outro_________________________ 

 
Q2. QUEM DECIDE QUAL ESCOLA A ESTUDAR? 
1 – Você  2 – Você e seus pais 3 – Só seus pais 4 – Junto com os amigos 5 – Outro______________ 

 
Q3. QUAL A SUA ESCOLA PREFERIDA, A SUA PRIMEIRA OPÇÃO PARA 
FREQUENTAR O ENSINO MÉDIO?  
1 – Atlântico Sul 2 – CAU  3 – Evidência 4 – Liceu Catarinense 5 – Margirus 6 – Peart   
7 – Unificado  8 - Energia 9 – Salesiano 10 – São José  11 – Não sei dizer 12 – Outro_____  
                                   
Q4. POR QUE VOCÊ CONSIDERA ESTA A SUA ESCOLA PREFERIDA?      
1 – Melhor qualidade de ensino / com os melhores professores. 
2 – Melhor sistema de avaliação. 
3 – Mais moderna, mais atualizada da cidade/região. 
4 – Melhor estrutura técnica (bibliotecas / laboratórios / salas de informática, etc) 

5 – Melhor estrutura física (salas de aula / ginásios de esporte / pátio, etc) 
6 – Melhor custo X benefício / Mensalidades mais adequadas. 
7 – A maioria dos seus amigos estudam / estudarão lá.  
8 – Mais tradicional da cidade / região.  
9 – Escola com boa comunicação (propaganda, ouvi falar bem) 
10 – Outro:_________________________________________________________________   
 
 
Q5. QUAL/IS A/S ESCOLA/S QUE VOCÊ NÃO GOSTA, DIFICILMENTE 
FREQUENTARIA?     
1 – Atlântico Sul 2 – CAU  3 – Evidência 4 – Liceu Catarinense 5 – Margirus 6 – Peart   
7 – Unificado 8 – João Goulart  9 – Maria da Glória 10 – Não existe  11 – Outra:____________________ 
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Q6. POR QUE VOCÊ NÃO FRQUENTARIA ESTA ESCOLA? 
__________________________________________________________________________ 
 
Q7. QUAL O TURNO QUE VOCÊ PREFERERIA ESTUDAR?  
        1 - Matutino (manhã)                   2 - Vespertino (tarde)                    3 - Noturno (noite) 
 
Q8. VOCÊ GOSTA DE ESPORTES?  
          1 – Sim              2 – Não (Se não, pule para a questão 11)     

              ↓ 
                QUAIS ESPORTES VOCÊ PREFERE?  
(  ) 1 – Futebol   (  ) 2 – Vôlei  (  ) 3 – Basquete (  ) 4 – Handebol 
(  ) 5 – Futsal   (  ) 6 – Surf  (  ) 7 – Natação (  ) 8 – Tênis 
(  ) 9 – Artes Marciais  (  ) 10 – Skate    (  ) 11 – Xadrez  (  ) 12 – Frescobol     
(  ) 13 – Automobilismo (  ) 14 – Hipismo (  ) 15 – Gin. Olímpica (  ) 16 – Ciclismo 
(  ) 17 – Atletismo  (  ) 18 – Esp. Náuticos  (  ) 19 – Outros: QUAIS? _____________ 
 
Q9. VOCÊ  COSTUMA PRATICAR REGULARMENTE ALGUM DESTES ESPORTES?  
          1 – Sim              2 – Não     

              ↓ 
                QUAIS ESPORTES VOCÊ COSTUMA PRATICAR?   
(  ) 1 – Futebol   (  ) 2 – Vôlei  (  ) 3 – Basquete (  ) 4 – Handebol 
(  ) 5 – Futsal   (  ) 6 – Surf  (  ) 7 – Natação (  ) 8 – Tênis 
(  ) 9 – Artes Marciais  (  ) 10 – Skate    (  ) 11 – Xadrez  (  ) 12 – Frescobol     
(  ) 13 – Automobilismo (  ) 14 – Hipismo (  ) 15 – Gin. Olímpica (  ) 16 – Ciclismo 
(  ) 17 – Atletismo  (  ) 18 – Esp. Náuticos  (  ) 19 – Outros: QUAIS? _____________ 
 
Q10. EXISTE(M) ALGUM(S) ATLETA QUE VOCÊ SEJA FÃ, ADMIRE, GOSTE? 
          1 – Sim              2 – Não     

              ↓ 
                 QUAIS ATLETAS? _________________________________________________ 
                  
Q11. VOCÊ COSTUMA ASSISTIR AO VIVO (NO LUGAR EM QUE OCORRE) ALGUM 
TIPO DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA?  
          1 – Sim              2 – Não     

              ↓ 
                 QUAL COMPETIÇÂO ? _____________________________________________ 
                 EM QUE LOCAL? _________________________________________________ 
 
Q12. VOCÊ COSTUMA ACOMPANHAR PELA TV ALGUM TIPO DE PROGRAMAÇÃO  
       OU COMPETIÇÃO ESPORTIVA?  
          1 – Sim              2 – Não     

              ↓ 
                 QUAL PRINCIPAL PROGRAMAÇÃO / COMPETIÇÂO?_________________ 
          
Q13. O QUE VOCÊ COSTUMA FAZER NOS SEUS MOMENTOS DE LAZER?  
1 – Ler  2 – Ouvir Música 3 – Praticar esportes 4 – Internet 5 - Cinema 
6 – Passear 7 - Shopping  8 - Jogos eletrônicos 9 - Praia  10 – Outro____ 
 
 
 
 

Agradecer e encerrar a entrevista! 
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ANEXO B 

 

 

Fonte: Foto tirada pela acadêmica Rafaela Pinheiro em 20/05/2004 

 

 

 


