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RESUMO

SILVA, Rodrigo Pires.

0 uso do patrocínio de atletas de surf no
desenvolvimento de uma marca em Florianópolis/SC, 2006. 70f. Trabalho de
Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de Administração,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

Orientador: Prof. Esperidião Amin Helou Filho

0 objetivo principal deste trabalho é analisar o uso do patrocínio de atletas de surf
no desenvolvimento de uma marca em Florianópolis/SC. Como objetivos
específicos foram definidos a identificação do nível sócio-econômico dos
praticantes e apreciadores do surf, examinar o interesse desse público em optar
por uma marca que patrocine atletas, identificar a imagem e comportamento do
atleta que tenha a preferência do público-alvo, investigar o grau de
reconhecimento das marcas que patrocinam os atletas de surf, bem como
observar qual o meio de comunicação mais adequado para a divulgação do atleta
e conseqüentemente da marca. No que se refere à metodologia utilizada, trata-se
de uma pesquisa cientifica quantitativa. Os meios de investigação utilizados nesta
pesquisa foram a pesquisa bibliográfica e o levantamento amostral. Quanto aos
fins este trabalho foi caracterizado como exploratório, descritivo e conclusivo. Já
quanto aos dados para a realização do estudo, estes foram coletados através de
levantamentos exploratórios e aplicação de questionários de autopreenchimento
pelo entrevistado. Com base nos resultados desta pesquisa, pode-se afirmar que
foram atingidos os objetivos anteriormente estabelecidos. Os resultados
mostraram que o surf atinge um público variado socialmente e economicamente,
que valoriza e considera importante utilizar uma marca que patrocina o esporte. As
pessoas pesquisadas reconhecem as marcas que patrocinam seus atletas
preferidos e, em alguns casos, já deixaram de consumir produtos de alguma
marca por não gostarem de certas atitudes dos atletas. Em geral constatou-se
viável utilizar da ferramenta do marketing esportivo, o patrocínio de atletas, para
desenvolver e fortificar uma marca na região de Florianópolis/SC.
Palavras-chave: marca, marketing esportivo, patrocínio, surf.
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1 INTRODUÇÃO

0 presente capitulo apresenta o tema desta pesquisa e o problema
delimitado. Logo após, trata dos objetivos geral e específicos extraídos do problema,
assim como as justificativas da pesquisa.

1.1

Tema e problema de pesquisa

0 estudo realizado neste trabalho mexe com as paixões das pessoas. Não
importa a idade, a classe social, etnias ou sexo, todos, de uma maneira ou outra, já
tiveram seus corações acelerados, um sorriso no rosto ou uma euforia repentina por
causa do esporte.
0 esporte, em suas diversas modalidades, tem seu público alvo fiel e por
muitas vezes praticante, que utiliza equipamentos, acessórios e artigos de vestuário
ligados à modalidade. Um mercado alvo de grande potencial.
Entre as diversas modalidades esportivas existentes, o surf está em ascensão
no pals. Uma modalidade bastante praticada e que está inserida em todas as
camadas sociais. Na vertente dos esportes considerados radicais está juntamente
com o skate entre os maiores em quantidade de praticantes.
Em Florianópolis/SC há diversas empresas ligadas ao surf. Hoje a cidade é a
grande vitrine do esporte no Brasil, com atletas migrando de todo o pais para treinar,
competir e aparecer na midia e para as empresas. Isto a faz uma região estratégica
para o negócio, além dos diversos surfistas há uma grande quantidade de mídia
especializada com escritórios localizados na Ilha de Santa Catarina.
A força do esporte é notada no estado de Santa Catarina. Uma das etapas do
WCT (World Championship Tournament), o campeonato mundial de surf é realizada
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na região. Outro grande evento é a etapa nacional do circuito mundial da divisão de
acesso, WQS (World Qualifying Series), sediada exclusivamente na Praia Mole em

Florianópolis.
Além desses dois torneios mundiais, a região de Florianópolis é sede de
etapas dos campeonatos brasileiro, estadual, regional e universitário, nas categorias
mais diversas como profissional, amador, junior, feminino, veteranos entre outras.
Na região há um grande número de praticantes, competidores ou não. Um

grande incentivo é dado à prática, com escolinhas de surf em quase todas as praias
do litoral. Pessoas com grande potencialidade de consumirem produtos e serviços
relacionados ao surf. Aliado a isso, as marcas ligadas ao surf não são utilizadas
apenas por praticantes do esporte, mas também por todos aqueles que são
apreciadores de esporte, ou apenas queiram ser associados á praia, jovialidade,
natureza e saúde.
Para o crescimento do esporte

e conseqüentemente suas marcas, as

empresas investem na modalidade, patrocinando eventos e atletas, amadores e
profissionais. Utilizam a imagem vencedora do atleta para conquistar consumidores
ao mesmo tempo em que o remuneram.
Atualmente o mercado está dominado por grandes empresas multinacionais,
principalmente americanas e australianas, que têm suas marcas vinculadas a atletas
e eventos de ponta, obtendo grandes ganhos em todo o planeta, inclusive no Brasil,

pais que tem poucas marcas nacionais de grande representatividade, até mesmo
internamente.
Observa-se a importância desse nicho de mercado dentro do contexto
apresentado, e a partir desse ponto o estudo tem como objetivo saber:
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Como o uso do patrocínio de atletas de surf como ferramenta do marketing
esportivo colabora para o desenvolvimento de uma marca em Florianópolis/SC?

1.2

Objetivos

Partindo-se do problema de pesquisa, propõe-se os seguintes objetivos geral
e específicos, os quais são definidos segundo Roesch (1999, p. 97), "o objetivo geral
é formulado de forma genérica

o suficiente para abranger vários objetivos

específicos".

1.2.1

Objetivo geral

Analisar o uso do patrocínio de atletas de surf como ferramenta do marketing
esportivo colabora para o desenvolvimento de uma marca em Florianópolis/SC.

1.21 Objetivos específicos

•

Identificar o nível sócio-econômico dos praticantes e apreciadores do surf;

•

Examinar o interesse desse público em optar por uma marca que patrocine
atletas;

•

Identi fi car a imagem e comportamento do atleta que tenha a preferência do
público-alvo;

•

Investigar o grau de reconhecimento das marcas que patrocinam atletas de surf;

•

Observar qual o meio de comunicação mais adequado para a divulgação do
atleta e conseqüentemente da marca.

1,

1.3

Justificativa

O esporte como midia é uma prática que apesar de não ser estudada

exaustivamente, tem grande importância como meio de comunicação alternativa das
empresas com o mercado consumidor.
A importância do estudo sobre investimento no esporte está em analisar o
retorno para marca ao patrocinar o atleta. È uma comunicação que surge como
alternativa A propaganda convencional e assim diferente também será a forma como
o retorno aparecerá podendo passar despercebido num primeiro momento pela

empresa, fazendo com que a mesma não volte a investir.
Este projeto apresenta sua originalidade e criatividade pela característica de
analisar o surf como uma possibilidade de investimento em publicidade para a
empresa. Investimento esse que não descaracteriza a modalidade, pelo contrário,
traz

a possibilidade do atleta dedicar-se totalmente ao

treinamento para as

competições

e

assim divulgar

o

aperfeiçoamento

esporte

e

e

a marca

patrocinadora em âmbitos nacionais e internacionais.
Outro ponto a destacar é a viabilidade afirmativa para a realização do projeto,
considerando que o pesquisador está inserido no grupo que é objeto desse estudo,
formado por praticantes, atletas e empresas desse segmento. Dessa forma o acesso
As informações é simples e fácil.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

0 presente projeto de conclusão de curso baseia-se em conceitos de
marketing, desenvolvimento de marcas, marketing esportivo e patrocínio de atletas.
A fundamentação teórica tem como alicerce a pesquisa bibliográfica, com
observações pertinentes ao assunto em pauta.

2.1

Marketing

0 conceito de marketing está transformando-se ao longo dos anos em função
da crescente competição entre as empresas e nesta nova fase o marketing vem
atuando em diferentes níveis da empresa. David Packard, presidente da HewlettPackard traz a tona o valor do marketing na obra de Kotler (1992) quando diz que a
importância do marketing é tamanha que não deve ser responsabilidade exclusiva
desse departamento.
Kotler (1992, p. 32) define marketing

como:

"um processo social e

administrativo pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e o que
desejam através da criação e troca de produtos e valor com outras pessoas". E
completa colocando que o marketing baseia-se nos desejos e necessidades
humanas. Dessa forma, as pessoas envolvidas com o marketing influenciam os
desejos dos consumidores, satisfazendo-os em necessidades especificas.
Já para Nickels e Wood (1999, p. 4) "marketing é o processo de estabelecer e
manter relações de troca mutuamente benéficas com clientes e outros grupos de
interesse".

Nessa incumbência o marketing assume um papel fundamental, que engloba
as atividades referentes As relações de troca orientadas para a satisfação dos
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desejos e necessidades dos consumidores. Segundo Richers (2000) o marketing
passa a ser considerado um método administrativo, portanto, deixa de ser visto
como simplesmente uma ferramenta de suporte para aumentar as vendas.
De acordo com Nickels e Wood (1999) o conceito de marketing se baseia em
três princípios, uma orientação para o cliente, a coordenação e integração de todas
as atividades de marketing e uma orientação para o lucro. Um pouco mais
abrangente, mas ainda sugerindo algo semelhante, Kotler (1992) acrescenta um
principio e cita quatro pilares principais para o conceito de marketing: ênfase no
mercado; orientação para o cliente; marketing integrado e lucratividade.
A ênfase no mercado para Kotler (1992) está na definição cuidadosa
realizada pelas empresas dos limites de seus mercados, com um plano de marketing
especifico para cada mercado-alvo.
A orientação para o cliente é bem definida por Nickels e Wood (1999, p. 10)
quando coloca "6 estabelecer e manter uma troca benéfica com os clientes. Apesar
de outros grupos de interesse serem importantes, os clientes são a chave para o
sucesso do marketing".
Outro principio citado é o marketing integrado. Para Kotler (1992) isto significa
duas coisas, a primeira é as várias funções de marketing como propaganda,
pesquisa e força de vendas trabalharem conectadas. A segunda é a integralização
do departamento de marketing com os outros departamentos. Nickels e Wood (1999,
p. 9) colocam que "o marketing tem que ser uma parte onipresente na descrição do
trabalho de todos, desde recepcionistas até o conselho de diretores".
Por fim, a lucratividade. 0 marketing tem como objetivo ajudar as
organizações a atingir suas metas, de acordo com Kotler (1992), que pode ser lucro,
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no caso de companhias privadas ou obter fundos suficientes para sobreviver

e

desempenhar seus trabalhos no caso de organizações públicas.
Um dos pontos essenciais do marketing é o conceito de mix de marketing, ou
habitualmente conhecido como os 4 Ps, por causa dos quatro elementos lembrados
por suas iniciais: Produto; Preço; Praça; Promoção. Nickels e Wood (1999) os
detalha um pouco mais e os descrevem da seguinte forma:

Desenvolvimento de produto e diferenciação (PRODUTO): Nesta
estratégia

o foco está no desenvolvimento de novos produtos,

aprimoramento dos existentes e a deliberação de ações a serem
empreendidas para tornar os produtos diferentes dos concorrentes;

Determinação de valor e pregos (PREÇO): É o conjunto de decisões e
ações utilizadas para criar valor e estabelecer um preço adequado que
levará a uma troca boa para ambos os lados;

Gerenciamento de canais e da cadeia de valor (PRAÇA): Uma
estratégia que estabelece um curso para administrar as relações com
as outras empresas na cadeia de valor, que é a seqüência de
atividades interligadas a serem realizadas por fornecedores, parceiros

e pela própria empresa, para criar e fornecer um pacote de valor que
satisfaça o cliente;

Comunicação integrada de marketing (PROMOÇÃO): Neste ponto há
um apoio 6 construção de relacionamento através da coordenação de
todas as mensagens de marketing e da abertura de diálogo com
clientes e outros grupos de interesse.
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2.2

Marca
Produtos de qualidade, preços competitivos e serviços de excelência não são

mais suficientes para as empresas vencerem no mercado competitivo. Nunes (2003)
ressalta essa importância no fato de considerar que o diferencial dos produtos 6,
hoje, pequeno e que os avanços na tecnologia e a globalização dos mercados

impõem uma maior dinâmica para as empresas. A qualidade e performance não
mais representam vantagem competitiva.
Para Melo Neto (2000), no mundo atual as empresas devem também
consolidar seu prestigio, ter credibilidade, reconhecimento

e visibilidade, en fi m,

valorizar sua marca.
Segundo Nunes

(2003),

atualmente

e

no futuro as empresas que

conseguirem provar, através de suas marcas, que satisfazem as necessidades das
pessoas, relacionadas à autorealização, auto-estima e autodesenvolvimento serão
consideradas

organizações de sucesso. "Marcas são entidades

constituídas

essencialmente por aspectos intangíveis de percepção e valor que habitam a mente

e o coração do usuário, do cliente, do consumidor final" (NUNES, 2003, p. 17).
Nesse sentido, Maslow (apud NUNES, 2003) explica que o ser humano tem
cinco tipos de necessidades progressivas, começando pelas básicas: as fisiológicas

(fome, sede, sexo) e as de segurança (proteção, moradia). A partir do momento que
estas vêm sendo satisfeitas progressivamente, dão lugar a necessidades sociais, de
relacionamento, com outras pessoas e com a comunidade. Em seguida estão
relacionadas as necessidades de estima, de reconhecimento. Por

fim,

as

necessidades de auto-realização e autodesenvolvimento. Estas duas últimas fases

são as de maturidade da pessoa, ela usa a razão e valores para decidir suas ações
e são onde devem atuar as marcas da empresa.

17

Nunes (2003) acrescenta que marca é a empresa após o relacionamento com
todos os seus stakeholders (termo criado para designar todas as pessoas ou
empresas que, de alguma maneira,

são influenciadas pelas ações de uma

organização), representando o valor criado para esse público após a experiência
deles com ela. 0 que fica para esse público, a marca, em termos de valor é muito
mais do que o produto.
Melo Neto (2000, p.53) acrescenta que uma marca forte possui um conceito
bem formulado e perfeitamente assimilado e internalizado pelos consumidores.
Complementando, Ries e Ries (1999, p. 20), enfatiza que "as marcas são a essência
da empresa. A própria existência da empresa depende do desenvolvimento das
marcas na mente dos clientes".
Em conformidade, Aaker e Joachimsthaler (1997) afirmam que a identidade, o
conceito da marca é a base de qualquer bom programa de desenvolvimento, e
concluem:
(...) uma empresa precisa ter uma identidade de marca clara, com
profundidade e substancia, para que aqueles que estão criando e
implementando os projetos de divulgação não enviem mensagens confusas
ou conflitantes para os clientes. (AAKER E JOACHIMSTHALER, 1997,
p. 40).

Uma marca forte, para Nunes (2003), tem a capacidade de atrair novos
consumidores, a taxas exponenciais e consistentes, bem como lhe permitir estenderse para novos produtos e serviços. Ao criar valor para seu consumidor e demais

públicos, também faz com que aumente e crie novos lucros para a empresa.
A marca tem capacidade de reter os consumidores atuais ao mesmo tempo
que aumenta sua freqüência de compra, fazendo com que se tenha menor
risco de seus lucros futuros, servindo, portanto, para reduzir a volatilidade
de vendas futuras e o próprio fluxo de caixa da empresa e, por conseguinte,
reduzir os custos de vendas e marketing. (NUNES, 2003, p. 87).
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Em um processo de construção de uma marca forte, Nunes (2003) explica
que a evolução é cíclica e geralmente começa pelos direcionadores (drivers) de
valor como preço e a qualidade do produto. Em seguida esse processo de evolução
migra para a familiaridade, depois relevância e, por fim, preferência.
A familiaridade com a marca possibilita aos clientes atuais

e potenciais

compreender a proposta de valor. Nunes (2003) explica que neste aspecto um
indicador-chave é o reconhecimento da marca por seu público em seu mercado, o
que se dá pela presença e visibilidade dos resultados de seus produtos através de
uma boa comunicação com seu público.
Num segundo momento, Nunes (2003) destaca a relevância, que é o
momento em que o público da marca passa a percebê-la com atributos não só de
performance, mas, agora, mais emocionais. É o momento vital de transição de

nenhum relacionamento para um relacionamento forte com a marca.
No último estágio está a preferência, que, na óptica de Nunes (2003) é onde
se cria uma forte sintonia com o cliente, lealdade com a marca que passa a ser
preferida por seu público. Neste ponto

é comum a marca obter vantagens

econômicas derivadas dessa lealdade.
Para Aaker e Joachimsthaler (1997) o papel da visibilidade da marca é muitas
vezes subestimado. 0 simples reconhecimento pode influenciar a percepção: as
pessoas tendem a gostar de marcas conhecidas, mesmo que nunca as tenham
usado. A visibilidade da marca pode indicar liderança, sucesso, qualidade,
substância e até entusiasmo e energia — antes mesmo que o produto entre em cena.
A visibilidade não deve ser (mica meta de um esforço de desenvolvimento de marca:
qualquer campanha para aumentar a visibilidade deve ter como objetivo maior o
desenvolvimento da identidade da marca.
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Aaker

e Joachimsthaler (1997)

colocam que as empresa precisam

desenvolver marcas fortes para serem competitivas, mas a segmentação dos meios
de comunicação e o aumento dos custos de veiculação vêm inibindo o marketing
através de meios tradicionais, como a televisão. Muitas empresas européias já se
ap6iam há tempos em canais de comunicação alternativos para criar a "percepção
do produto". Seus altos executivos incluem o desenvolvimento de marca no
planejamento estratégico e integram a estratégia alternativa de desenvolvimento de
marcas ao conceito geral da marca.

O patrocínio surge como canal alternativo para a formação da identidade e
imagem de uma marca e têm por base três elementos formadores ligados ao
patrocínio, que são, segundo Melo Neto (2000), a sugestão, a imitação e a empatia.
A sugestão faz com que o consumidor aceite as idéias que estão no conceito
da marca. Ao ser sugestionado, ele (consumidor) perde suas defesas e aceita as
idéias sem necessidades de fundamentações racionais.
0 segundo elemento, a imitação, cria a tendência de seguimento em termos
de atitudes e comportamentos dos atletas vencedores, objetos do patrocínio. "0
consumidor, ao desejar ser igual a eles, compra o produto e expressa sua
preferência e fidelidade à marca do patrocinador". (MELO NETO, 2000, p. 65)
Por fim, a empatia é o estágio mais completo, o aspecto afetivo. A
identificação do consumidor com a marca do patrocinador é total. Ao consumir o
produto da marca o consumidor se satisfaz plenamente.
Para completar os autores Aaker e Joachimsthaler (1997, p. 46) explicam
que: "Uma única e continua mensuração de valor da marca ajuda as empresas a
entender claramente a contribuição que os veículos alternativos de comunicação
dão ao desenvolvimento da marca".
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Contribuindo, Melo Neto (2000) ressalta que somente aquelas empresas que
investem em cultura, no esporte e no social conseguem oferecer a seus clientes uma
marca forte, de prestigio, com credibilidade e uma identidade própria. No entanto o
grande segredo é investir com criatividade.

2.3 0 esporte e o marketing

"Uma classificação sociológica define o esporte como o resultado de um
processo crescente de organização e complexidade de regras das atividades
recreativas." (VAZ, 1995, p. 253). Ainda segundo o autor há um nível primário e mais
elementar que é a Brincadeira, com função de entretenimento que conta apenas
pelo prazer da prática. Em um segundo momento, o estabelecimento de regras e
normas dão à brincadeira as características de Jogo que pode ser competitivo ou
não-competitivo.
Dos jogos competitivos surge

o

Esporte-Desempenho que enquadra

atividades esportivas, com elevado rendimento dos atletas e caráter de espetáculo.
As disputas são cercadas de alto grau de organização e despertam o interesse da
população. Neste ponto Vaz (1995, p. 255) salienta que "...é o topo do pedestal e
campo visado pelas empresas que promovem Marketing Esportivo."
0 autor Melo Neto (2000) confirma que o esporte é um produto excelente
tanto para as empresas, governo e para a mídia. 0 autor refere ainda o esporte
como integrante da indústria de entretenimento, gerando bilhões de dólares de
receita e milhões de oportunidades de emprego.
A indústria do esporte movimentou mundialmente no ano de 2004 cifras de
US$ 1 trilhão, trata-se hoje de uma das mais lucrativas indústrias e a que mais
cresce no planeta. Esses são números fornecidos pelo portal eletrônico Arena Sports
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(2005), que complementa declarando que o esporte fez nascer grandes companhias
da noite para o dia. Na Europa, anualmente, esse setor gera C$ 34 bilhões e nos
Estados Unidos esse setor movimenta US$ 50 bilhões e já está sendo denominado
de Produto Nacional Bruto do Esporte (PNBE). A indústria americana de esporte em
1982 era composta de apenas 10 investidores, hoje essa realidade é de 3,4 mil
empresas.
No Brasil, segundo Kasznar (2005), a Fundação Getúlio Vargas em pesquisa
realizada pelo Núcleo de Estudos de Contas do Esporte (NUCE), de 1996 a 2000,
demonstra que o crescimento desse segmento foi de 12,34%, isso contra 2,34%
registrado pela economia como um todo neste mesmo período. Em 2003, a indústria
do esporte gerou aproximadamente R$ 34 bilhões, representando 3,3% do PIB (6 a
quarta indústria brasileira), um aumento de 154% em relação a 1995. São gerados
1,6 milhão de empregos dos quais 960 mil são diretos. 0 PIB esportivo brasileiro é
resultado da soma dos valores dos bens e serviços produzidos pelos seguintes
segmentos em 2003:
•

Indústrias de artigos esportivos, incluindo varejo — R$ 17,864 bilhões;

•

Firmas especializadas, dentre as quais agências de publicidade e
marketing — R$ 12,546 bilhões;

•

Serviços indiretos, tais como transporte, alimentação e saúde — R$
3,538 bilhões.

A indústria do esporte é tratada cada vez mais como um negócio, os produtos
esportivos são desenvolvidos para atender as necessidades do consumidor e,
segundo Vaz (1995), os esportes tendem progressivamente a adotar uma estrutura
administrativa própria do mundo de negócios.
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O gerenciamento do esporte implica em um conceito bastante amplo e, de
acordo com Pitts e Stotlar (1996), abrange todas as pessoas, atividades, negócios e

organizações que envolvam produção, instalações, promoção e organização de
esportes, boa forma e produtos de recreação.
As empresas utilizam o esporte como estratégia para atingir suas metas e
uma das ferramentas em uso é o marketing esportivo, um segmento que vem sendo
bastante explorado na divulgação de seus produtos e serviços. No entanto a
abordagem

é realizada, em sua maioria, apenas por grandes

multinacionais e grandes empresas nacionais, que utilizam

corporações

o esporte como

estratégia de globalização de suas marcas e penetração em novos mercados,
segundo Melo Neto (2000).
Sobre o assunto, Melo Neto (2000, p. 84) ainda afirma que "(...) nossa classe
empresarial ainda desconhece os objetivos e a natureza do marketing esportivo,
sobretudo, os médios, pequenos e micro-empresários".
Um dos grandes motivos para investimento no esporte está na ascensão
tanto da divulgação como da prática esportiva. Há uma série de fatores relatados por
Pitts e Stotlar (1996) que demonstram o crescimento do esporte mundialmente. São
eles:

•

Aumento da quantidade e tipos de revistas voltadas para o esporte:
servem como fonte de informação, encorajam a prática, formam um

catálogo de produtos e serviços, além de direcionar a publicidade das
empresas para o mercado-alvo;
•

Aumento da exposição na mídia eletrônica: as pessoas são atingidas
em massa pela midia, principalmente a TV, que também utiliza o
esporte para atrair espectadores;

?3

•

Aumento de possibilidade de práticas esportivas para a diversidade da
população: os produtos esportivos, atualmente, estão mais disponíveis

e acessíveis para um maior número de consumidores. Alcança as mais
diversas etnias e classes, inclusive modalidades especificas com
equipamentos manufaturados de maneira única, principalmente para
portadores de deficiências físicas e/ou mentais;
•

Aumento do patrocínio e apoio ao esporte nas comunidades: grandes

empresas ap6iam o esporte, principalmente para o ganho de imagem
de responsabilidade social perante o consumidor de empresa e para
que a marca fique gravada na memória das pessoas;
•

Aumento das escolas voltadas para a prática esportiva: ensinamentos

não só voltados para aulas de prática, mas também em como ser um
treinador, como organizar eventos e gerenciar o esporte como um todo;
•

Aumento do uso do marketing na indústria esportiva: a indústria

esportiva é tratada mais como um negócio, os custos para a prática
bem como os produtos relacionados com o esporte têm aumentado.
Executivos têm utilizado cada vez mais suas habilidades de estratégia
e marketing para ganho de mercado e retorno financeiro. Um exemplo
dado sobre o futebol nos EUA pelos autores Pifts e Stotlar (1996, p. 16)
salienta esse ponto: "Porque o futebol não

é

televisionado

regularmente nos EUA? Porque não há tempo técnico que assegure a
publicidade dos comerciais", e continua, afirmando que a televisão está
pressionando os dirigentes do futebol para que se mude as regras e
assim o esporte fique mais adaptado para a TV.
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O que falta 6 uma cultura empresarial de investimento no esporte e, de

acordo com Melo Neto (2000, p. 84), há seis elementos formadores deste costume:
0 esporte deve ser visto como um negócio, ou seja, o dinheiro gasto deve
gerar retorno (elemento n°1), de imagem, e financeiro (elemento n°2), de
forma gradual (elemento n°3), centrado numa relação de parceria (elemento
n°4) e objetivando alcançar um diferencial competitivo para a marca
(elemento n°5).
Trata-se, portanto, de uma nova visão do esporte — o esporte como
marketing institucional e como mfdia espontanea (elemento n°6).

Dessa forma é elaborada a seguinte tabela:

1 Alocação do dinheiro no esporte é um investimento
2 Aplicação de capital voltada para a obtenção de retorno de imagem e
fi nanceiro
3 Crença no retorno gradual
4 Busca de relação de parceria entre a marca patrocinadora e a
comunidade

5 Obtenção de um diferencial competitivo
6 A visão do esporte como marketing institucional e midia espontânea

Tabela 1 - Elementos para investimento empresarial no esporte

Segundo Peyon (2005), o setor tem grandes possibilidades de crescer ainda
mais se resolver um dos principais problemas que 6 a falta de políticas para
estimular o esporte nas escolas, centros esportivos com boa infra-estrutura para
atletas profissionais e maior número de eventos esportivos.
As empresas industriais e comercias, de acordo com Vaz (1995), devem
estimular as modalidades às quais o seu negócio está relacionado. A curva do
faturamento irá variar de acordo com a curva da atividade esportiva. Quanto mais se
joga, mais ganhos para o fabricante e para o lojista.
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0 primeiro indicio de marketing esportivo no mundo, segundo Pitts e Stotlar
(1996) é de 1921, quando Hillerich & Bradsby (H&B) tornaram-se lideres de mercado
na venda de bastões de baseball com a marca Louisville Slugger. 0 plano de
marketing incluía análise das forças externas e as influências exercidas no ambiente
interno na utilização dos 4Ps básicos do marketing.
No Brasil, Pozzi (1998), declara que o primeiro fato envolvendo marketing
esportivo ocorreu nos anos 30 e foi no ramo automobilístico, onde um carro de
corrida pilotado pelo Barão de Tefé tinha o patrocínio da Cerveja Caracu em uma
prova realizada no Rio de Janeiro.
No entanto foi apenas no final dos anos 70 que a prática do marketing
esportivo começou a se fixar nas estratégias das empresas. Melo Neto (1995, p.17)
coloca que foi nesse período que "(...) houve uma transformação no esporte
brasileiro. Surgiram empresas que começaram a investir no esporte, buscando
retorno publicitário e de vendas. Era o inicio do marketing esportivo propriamente
dito".
Uma década depois, ainda segundo Melo Neto (1995), as principais empresas
públicas do pais também começaram a apoiar e investir em modalidades esportivas,
o Banco do Brasil no vôlei, os Correios em esportes aquáticos e ainda a Petrobrás

no iatismo. 0 resultado foi a consagração das marcas com uma boa imagem
passada para os clientes
0 marketing esportivo e toda a cadeia de elementos pertinentes a ele passam
a ganhar maior atenção das organizações, os estudos sobre essa forma de atuar no
mercado passam a um aprofundamento e detalhamento maior, fazendo com que
caminhos e sentidos teóricos fossem elaborados.
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"0 termo marketing esportivo foi lançado pela Advertising Age em 1978 para
descrever as atividades inerentes ao trabalho de marketing que cada vez mais
utilizava o esporte como veiculo" (CONTURSI, 2000, p. 39). Consiste nas atividades
que buscam atender as expectativas e necessidades do consumidor do esporte.
0 termo consumidor do esporte é utilizado em diversos tipos de vínculos da
pessoa com o esporte, segundo Contursi (2000) inclui participação ativa e passiva,
organização, leitura e audiência; ao vivo, televisiva, impressa e radiofônica. Dessa
forma, o marketing esportivo busca atingir pessoas que pratiquem, ou venham a
praticar, atividades físicas e ainda as que tenham o contentamento de apenas
apreciar o esporte pelos meios de comunicação.
Já a definição dada por Pitts e Stotlar (1996, p. 80) engloba a teoria do
marketing geral e suas variáveis, sendo elaborada da seguinte forma: "Marketing
esportivo é o processo de desenvolver e implementar atividades para a produção,
preço, promoção e distribuição de um produto esportivo para satisfazer as
necessidades ou desejos dos consumidores e atingir os objetivos da empresa".
Melo Neto (2000) acrescenta que cada esporte tem seu público direto, sejam
jovens, pré-adolescentes, adultos e idosos, homens e mulheres, tanto de classe A,
B, C ou D.
As pesquisas de marketing esportivo se caracterizam por abranger quatro
campos de estudo, de acordo com Pitts e Stotlar (1996), o consumidor, o
competidor, a empresa e o ambiente, sendo que as duas maiores áreas onde os
esforços do marketing gastam a maior parte do tempo são os dois primeiros citados.
A ligação entre consumidor e competidor é extremamente forte para Pitts e
Stotlar (1996). 0 consumidor é influenciado pelo sucesso do competidor, neste caso
podendo ser atleta ou equipe. Quanto maior e mais gloriosas forem as vitórias, maior
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será a motivação para adquirir produtos que façam com que o consumidor sinta-se
vitorioso assim como seu ídolo/equipe.
Observa-se importância da divulgação dos produtos ou serviços de uma
empresa no esporte, seja em equipes ou atletas. Esse patrocínio faz com que a
marca tenha grande visibilidade e fique na memória do consumidor.
Dentro desse contexto, pode-se citar a definição de marketing esportivo de
Melo Neto (1995). Para ele, trata-se de um tipo de marketing promocional que se
diferencia da propaganda tradicional pelos seguintes atributos:
•

Faz do consumidor não apenas um objetivo a ser buscado, mas lhe dá
também a chance de participar ativamente desse mercado;

•

Chega ao consumidor de forma muito rápida

e

mais direta,

possibilitando ótima resposta no que se refere A imagem e vendas.
0 objetivo principal é aproximar do consumidor a imagem de sua marca e/ou
produto através de um diferencial, com risco praticamente nulo, custos menores e
grande margem de êxito.

2.4

Marketing de patrocínio

Uma ferramenta do marketing esportivo para a valorização e posicionamento
das marcas das empresas no mercado é o patrocínio.
Para Melo Neto (2000), o patrocínio na condição de ação promocional de
caráter estratégico, atua como elo de ligação entre o mix de marketing da empresa e
o seu composto promocional. Ainda, segundo o autor, é através do patrocínio que a
marca do patrocinador torna-se forte e consagrada, ganha espaço na mídia e fica
conhecida do grande público. É por meio da associação da marca com o atleta ou
clube que ocorre o processo de agregação de valor A marca.
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Melo Neto (1995, P. 25) descreve os fatores que cercam o patrocínio
esportivo:

No patrocínio esportivo, a empresa objetiva potencializar a sua marca. As
maiores motivações para o investimento no esporte são o seu forte apelo
junto à mfdia, o vasto mercado constituído pelos torcedores, praticantes e
admiradores das diversas modalidades esportivas e a sua segmentagaa
beneficio principal é a divulgação, e em menor escala, a valorização da
marca, que ganha novos atributos advindos do esporte. Os maiores retornos
sac) os de mfdia, o institucional e o de vendas.

Ou seja, uma estratégia de investimento que, como todas as outras, busca
alcançar retorno, sendo que sua extensão mais importante é a promoção da marca.
No entanto, a promoção da marca não é a única conseqüência que se espera
em uma ação de patrocínio. Busca-se aumentar as vendas, os clientes, participação
no mercado e fazer com que a marca seja veiculada na mídia de forma espontânea.
Melo Neto (2000, p. 13) observa:

importância do patrocínio no contexto do marketing estratégico
empresarial é tamanha que já podemos falar de mix do patrocínio,
envolvendo ações de prospecção e identificação dos alvos do patrocínio (o
produto do patrocínio), o valor do investimento em patroclnio (o prego do
patrocínio), o locais de realização das ações de patrocínio (local do
patrocínio) e as ações de comunicação do patrocínio (promoção do
patroclnio).

A

Uma empresa patrocinadora é grande investidora no esporte, arcando com os
recursos financeiros para os custos e despesas da promoção e realização dos
eventos esportivos e, em troca, exige a promoção institucional de suas marcas
através de quatro fatores descritos por Melo Neto (2000) e representados no gráfico
seguir:
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Gráfico 1 - Elementos indutores do patrocínio

Complementando, Melo Neto (2000) explica que a maximização da exposição
da marca somente ocorre em eventos de sucesso ou com atletas e equipes que
ocupam grandes espaços na mídia. A veiculação tem seu potencial maximizado
quando é bem feita a promoção do patrocinador, produzindo maior cobertura da
mídia.
Dando continuidade, a maximização da adequação da marca combina o
esporte e o atleta escolhido com a mensagem e posicionamento do patrocinador.
Finalmente, a maximização no processo de agregação de valor à marca, que ocorre
quando os atributos da marca ou do produto de beneficiam dos valores e atributos
do objeto do patrocínio, ambos ganhando credibilidade e a confiança do consumidor.
Empresas e marcas lideres costumam aproveitar-se da boa imagem de
atletas e equipes esportivas junto a opinião pública,

o que gera resultados

extremamente positivos para suas imagens. Nesse sentido, Afif (2000) diz que hoje
em dia profissionais de marketing precisam de muita criatividade para se sobressair
publicidade tradicional, inovando com algo que tenha o poder de mexer com as
pessoas.
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Assim, o marketing esportivo e o patrocínio têm sua valorização, pois é o
momento em que se pode atingir o espectador (consumidor) em sua hora de lazer,
seduzido pela beleza e pelas emoções, quando está aberto à mensagem da
empresa e de seus produtos. Melo Neto (2000, p. 99) coloca "ao contrário da
propaganda convencional, o patrocínio, quando é bem divulgado na mídia, o seu
impacto na mente do consumidor é mais forte, pois ele é parte do entretenimento do
consumidor".
Afif (2000) explica que hoje muitas pessoas começam a compreender que,
além do patrocínio esportivo, podem ter a oportunidade de realizar alguns negócios,
participando de investimentos e licenciando a marca da equipe esportiva para utilizála em suas ações de marketing.
As principais características do patrocínio segundo Pozzi (1998, p 121) são:

• consegue adequar-se para promover a consciência de uma marca ou
companhia;
• revitaliza, rejuvenesce e dinamiza a imagem de uma marca ou
companhia;

• 6 mais eficiente que a propaganda nos dois primeiros casos, porém
menos eficiente quando se deseja explicar as funções ou características
de um produto ou posicionar uma marca;
• 6 mais bem aceito pelo público, que o considera menos perturbador e
intromissor que a propaganda.

0 autor Melo Neto (2000) ainda descreve três objetivos para o patrocínio:
aumentar as vendas, a valorização institucional da marca e a melhoria das
comunicações. 0 aumento das vendas é realizado através do marketing
promocional, com alternativas diferenciadas para promover a marca e o produto do
patrocinador.
0 outro objetivo é valorizar institucionalmente a marca, com o aumento do
seu potencial de divulgação na mídia. "Quando o objetivo de patrocínio é um clube,
um atleta, a imagem da marca se fortalece, com a sua estreita vinculação ao
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desempenho superior e, conseqüentemente, com os atributos daquele que é
patrocinado" (MELO NETO, 2000, P. 20). Dessa forma, há um aumento de
personalidade para a marca, uma imagem positiva, com maior divulgação.
Por fim, o terceiro objetivo, melhorar as comunicações tornando o patrocínio
uma ação de relações públicas, abrindo novos canais de comunicação com clientes,
fornecedores, distribuidores e demais parceiros da empresa patrocinadora.
0 processo de construção e reforço da identidade da marca também é
facilitado pelas ações de patrocínio, através de dois processos distintos, segundo
Melo Neto (2000), a transferência e reforço do conceito e o sugestionamento do
consumidor.
O primeiro contribui para a formação do conceito da marca, a sua idéia-força,
através da transferência do conceito da modalidade esportiva ser patrocinada. Em
seguida, como elemento de sugestionamento do consumidor, onde o patrocínio
aumenta a sugestão, a capacidade de aceitar idéias sem fundamentação racional.
A associação da marca de uma empresa ao esporte gera forte impacto no
público. Dessa forma é importante escolher uma modalidade que mais se identifica
com o público-alvo de cada empresa patrocinadora. Afif (2000) afirma que

o

importante é que a escolha da modalidade esportiva seja condizente com o objetivo
da empresa.
Para tanto é necessário observar as características do público, o qual pode
variar de acordo com a região, o sexo, a idade, a classe social, etc. Assim, diversas
ações podem efetivar o marketing, Afif (2000, p. 54) destaca cinco delas:
• Alternativa à midia convencional — a evidência do nome ocorre não s6
durante a duração das competições como também nos dias seguintes,
com a divulgação da imprensa, na televisão e nos jornais;
• Reforço ou construção da imagem institucional — a emoção que o esporte
oferece ao publico 6 transferida a imagem da empresa patrocinadora,
pois a marca também está participando daquele "momento mágico";
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•

Incremento das verbas — criação de comerciais com a participação de

atletas;
•

Segmentação do público alvo — 6 uma maneira de conciliar o produto ao

público alvo, racionalizando investimentos. Para isso, é preciso recorrer
às pesquisas de mercado.
• Rejuvenescimento da imagem — incentivar atividades esportivas constrói
uma imagem mais jovem da empresa, tanto no produto quanto na marca
da companhia. Algumas empresas adotam o marketing esportivo
principalmente para alavancar um novo momento quando atravessam
momentos de crise.

O patrocínio esportivo focado em atletas tem seu grau de importância pois,
para Melo Neto (2000), os atletas ocupam lugar de destaque na mídia, possuem
grande empatia com o público e, portanto, vendem quase tudo. Estão sempre na
moda e são modelos de comportamento para todos, com exceção daqueles que se
desviam para violência, fraudes ou drogas. Assim Melo Neto (2000, p. 195) define
que: "Havendo pertinência para o uso de sua imagem e plena adequação dos
aspectos profissionais e pessoais, os atletas são excelentes promotores de marcas e
produtos".
Quanto aos benefícios que uma empresa pode obter com o apoio a um atleta,

Vaz (1995) coloca que destacam-se os ganhos de prestigio, melhora na imagem e
conceitos públicos, além da repercussão a curto prazo, em função do desempenho e

popularidade do esportista que contribuem para uma rápida recuperação dos valores
investidos.
0 retorno publicitário normalmente ocorre pela exposição da marca
estampada em uniformes e equipamentos utilizados pelo atleta. Este passa
a ser uma espécie de outdoor ambulante da empresa patrocinadora, numa
estratégia já consagrada no meio esportivo internacional. (VAZ, 1995. p.
260).

Neste ponto, Melo Neto (2000) acrescenta outras duas formas de como o

patrocínio de um atleta pode contribuir para a marca do patrocinador.
A primeira é através da vivência de uma experiência de sucesso, quando o
atleta apresenta um bom desempenho, é vencedor. Neste caso, o patrocínio induz o
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consumidor à imitação de quem é vencedor, ou seja, dos atletas que obtiveram
sucesso. 0 consumidor começa a adotar o mesmo padrão de conduta dos atletas e
usam os produtos da marca patrocinadora.
A segunda é quando o consumidor sente-se também um vencedor e
compartilha da iniciativa do atleta e, principalmente, da marca, identificando-se com
ela. Aqui, o patrocínio aumenta a empatia da marca, o consumidor identifica-se a tal
ponto que passa escolhe-la preferencialmente, criando fortes laços de fidelidade.
"No primeiro caso, ao vivenciar a experiência de sucesso da marca, o
consumidor vive a experiência do próprio sucesso. No segundo caso, a identidade
com a marca, ele se sente o próprio vencedor." (MELO NETO, 2000, p. 64).
As possibilidades de alto retorno para o patrocinador na consumação do
patrocínio dependem de cinco pré-requisitos básicos, de acordo com Melo Neto

(2000), são eles:
•

Boa imagem do objeto do patrocínio — atleta;

•

Garantia de ampla cobertura da mídia;

•

Bom desempenho do atleta;

•

Existência de um calendário de eventos ou um evento de grande

projeção para a mídia e para o público;
•

Credibilidade da modalidade esportiva com atratividade para o público.

No entanto, para a potencialização da marca do patrocinador e maximização
das suas vendas, Melo Neto (2000) sugere três princípios da ação de patrocínio a
serem seguidos: o patrocínio deve ter uma relação de conformidade com a marca;
deve constituir a imagem desejada para a marca; por fim, o consumidor atual e
potencial da empresa patrocinadora deve tomar conhecimento da ação de
patrocínio.
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Para concluir Melo Neto (2000, p. 55) define: "0 patrocínio 6, portanto, uma
ação promocional que necessita ser planejada com vistas as conceito, identidade,
personalidade e posicionamento da marca do patrocinador".
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3

METODOLOGIA
Segundo Mattar (1999), é necessária a definição da metodologia de pesquisa

pois diferentes tipos de pesquisa implicam em diferentes procedimentos para coleta

e análise dos dados, de forma a atender econômica e tecnicamente aos objetivos da
pesquisa.

3.1 Caracterização da pesquisa
Trata-se de uma pesquisa cientifica pois, segundo Kerlinger (apud MATTAR,

1999, P. 51) "(...) é uma investigação sistemática, controlada, empírica e critica de
proposições hipotéticas sobre as relações presumidas entre fenômenos naturais". 0
objetivo fundamental desta pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante
a utilização de procedimentos científicos. È uma pesquisa aplicada já que, segundo
a definição de Cervo e Bervian (1983), o investigador busca soluções para
problemas concretos, sendo movido pela necessidade de contribuir para fins

práticos.
A pesquisa é classificada como quantitativa de acordo com a natureza das

variáveis estudadas. De acordo com Mattar (1999), os dados são obtidos de um
grande número de respondentes e procura medir o grau em que algo está presente.
Nesta, foram aplicados questionários com perguntas abertas e fechadas para

obtenção de dados numéricos e estudos estatísticos.
Quanto à natureza dos relacionamentos entre as variáveis estudadas, a
pesquisa é classificada como descritiva definida por Vergara (1997, p. 45) como uma
pesquisa que "expõe características de determinada população ou de determinado

fenômeno".

A

autora

complementa que a pesquisa descritiva

não tem

o
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compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal
explicação.
Outra classificação é quanto ao objetivo e grau de cristalização do problema.
Mattar (1999) escreve que o grau de estruturação da pesquisa e seu objetivo
imediato podem ser classificados de duas formas, pesquisa exploratória

e a

pesquisa conclusiva. Quanto A pesquisa realizada nesse trabalho, ela pode ser
classificada como exploratória e conclusiva.
Exploratória

em seu inicio, no levantamento de dados considerados

secundários como bibliografias, pesquisas anteriores e documentais. Após este
momento Mattar (1999) salienta que com os objetivos bem definidos a pesquisa
passa ao posto de conclusiva, com procedimentos formais, bem estruturados com a
finalidade de obter respostas para as questões ou hipóteses da pesquisa.
A pesquisa também é classificada como um levantamento amostral, o que
segundo Mattar

(1999)

caracteriza-se pela obtenção de dados de maior

representatividade da população estudada.

3.2

Coleta de dados
As técnicas de coleta de dados constituem os meios empregados para reunir

todo o tipo de informação julgada necessária à construção dos esclarecimentos a
respeito de um determinado fenômeno.
A coleta de dados referente ao tema teve inicio com a busca por dados em
bibliografias, o que segundo Mattar (1999) envolve procura em livros, revista
especializadas, dissertações e teses. Algumas fontes pesquisadas não forneceram
dados relevantes para esta pesquisa, sendo assim, vale ressaltar que os dados não
fornecidos pelas fontes citadas anteriormente foram alcançados em websites na
internet.
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A seguir, adquirido conhecimento suficiente para a elaboração de uma
pesquisa conclusiva, o autor desta pesquisa elaborou e aplicou um questionário de
20 (vinte) perguntas (anexo), com perguntas abertas e fechadas.
Mattar (1999) classifica este questionário como sendo autopreenchido, nos
quais o instrumento de coleta deve ser lido e respondido pelo próprio pesquisado.
No caso desta pesquisa, o pesquisador esteve presente pessoalmente em todas as
aplicações estando A disposição para sanar quaisquer dúvidas que poderiam surgir
quanta As questões e finalidades da pesquisa.
Estes dados são considerados primários, definidos da seguinte forma:
Dados primários são aqueles que não foram antes coletados, estando ainda
em posse dos pesquisados, e que são coletados com o propósito de
atender as necessidades especificas da pesquisa em andamento.
(MATTAR, 1999, p. 134).

Os questionários foram aplicados nos locais onde a possibilidade seria maior
de encontrar indivíduos ligados de alguma forma com a modalidade esportiva em
estudo, o surf. A aplicação do questionário foi realizada em diferentes regiões da
cidade de Florianópolis: uma loja de artigos de surf localizada na Lagoa da
Conceição e nas praias Mole e Joaquina, em dias e períodos aleatórios, sendo, em
momentos, coincidente com o campeonato mundial de surf e totalizando 300
(trezentos) questionários.
O método de amostragem utilizado por essa pesquisa foi o método nãoprobabilistico, um tipo de método que, segundo Mattar (1999), é utilizado pela sua
conveniência, mas que não fornece estimativas precisas da população de pesquisa.
Quanto As limitações ocorridas nesta pesquisa destaca-se o fato de ter uma
restrição geográfica na coleta de dados. A redação do instrumento de pesquisa pode
não ter sido plenamente interpretada por todos os pesquisados. Além disso, há a
possibilidade do entrevistado responder com falta de sinceridade, alguns
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questionários podem ter sido respondidos de forma enganosa devido A exposição

social referente a algumas questões. Por fim, algumas pessoas podem não terem
considerado a pesquisa importante ou queriam terminar rapidamente com a
entrevista.
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4 ANALISE DOS DADOS
Este capitulo realiza em sua primeira parte um resgate histórico no
desenvolvimento do surf no Brasil, a contextualização do esporte e seu mercado. Em
seguida descreve

e

analisa os dados obtidos através da aplicação dos

questionários.

4.1

Surf: história e mercado
De acordo com o website Waves (2005), os primeiros vestígios do surf

brasileiro ocorreram na cidade de Santos, litoral de São Paulo. No entanto, há
divergências quanto ao protagonista

e a data do feito. Thomas Rittscher,

um estrangeiro, reivindica para si a proeza, que teria acontecido na metade da
década de 30. Mas costuma-se apontar o brasileiro Osmar Gonçalves, Juá e Silvio
Malzoni como os pioneiros, no ano de 1938.
Entretanto o website 360graus (2006) relata duas pessoas diferentes como
precursores do surf no pais. Os paulistas Júlio Putz e João Roberto seriam, junto
com o já citado Osmar Gonçalves, os responsáveis pelo inicio da modalidade,
quando fabricaram a primeira prancha brasileira. A prancha media 3,6 metros e
pesava 80 Kg, foi desenvolvida a partir de uma matéria de uma revista americana
que especificava as medidas e o tipo de madeira a ser usada.
Mesmo sem ter certeza quem tenham sido os precursores, tratou-se de uma
prática pontual, isolada, que não foi dividida por outras pessoas e que permaneceu
por apenas alguns anos, caindo no esquecimento logo após os descobridores terem
parado de praticar.
0 surf só voltou a ser praticado nos anos 50, mas desta vez no Rio de
Janeiro, mais precisamente na praia do Arpoador, onde se firmou como cultura e
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logo passou a compor o comportamento jovem da época. Ali nascia, para os
brasileiros, a "cultura surf", que definia padrões de conduta, comunicação e
vestimenta.
Foi no Rio de Janeiro que ocorreu aquele que é apontado como o mais
importante evento da fase inicial do esporte no Brasil: a apresentação do australiano
Peter Troy na praia do Arpoador, em meados dos anos 60.
Este australiano mudou o conceito do termo surfar quando mostrou para os
nossos pioneiros que pegar onda não se limitava a deslizar em direção à beira da
praia.
Além disso, ele possuia uma prancha de linhas e materiais muito diferentes
das que eram produzidas aqui, o que alterou fundamentalmente a fabricação das
pranchas (shapes) que eram realizadas até então.
Em 1965, o Cel. Parreiras funda a primeira fábrica de pranchas nacional no
Rio de Janeiro, a São Conrado Surfboards, adaptando técnicas de trabalhar a
madeira no aeromodelismo no desenvolvimento da envergadura das pranchas.
Neste período as pranchas já eram de isopor com apenas um filete de madeira
colocado de ponta a ponta longitudinalmente de nome longarina (preservada até
hoje nas pranchas).
0 isopor foi substituído por poliuretano em 1969 e até hoje a maioria das
pranchas utilizam dessa matéria-prima. 0 material foi desenvolvido a partir da
importação da química Clark Foam pelo Cel. Parreiras
0 Rio de Janeiro é considerado então o berço do esporte já que foi desta
cidade que saíram os primeiros surfistas que estiveram no Hawaii, onde foram
criadas as primeiras publicações especializadas em surf e foi nas praias cariocas
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que ocorreram os primeiros campeonatos e o surgimento dos surfistas competitivos
do pais.
Na região Sul do pais, acredita-se que os surfistas pioneiros sejam
integrantes das famílias gaúchas Johanpeter e Sefton, os quais no fim dos anos 60
exploraram as regiões de lmbituba

e Garopaba,

em Santa Catarina. Em

Florianópolis, o surf apareceu no inicio da década de 70 e rapidamente a prática se
consolidou, principalmente pelo fato da presença constante de surfistas cariocas.
Desse período aos dias de hoje o esporte ganhou outra dimensão. Gerou
uma indústria respeitável, que movimenta centenas de milhões de reais por ano. Em
2005 foi realizada em Sao Paulo a 12a edição da Surf & Beach Show, evento anual e
também o maior do segmento de surfwear, streetwear e moda praia da América
Latina, registrando cerca de 40.000 visitantes e negócios da ordem de R$ 230
milhões.
Também ganhou status de esporte profissional, contando com dezenas de
associações, clubes, federações e estrutura digna de qualquer dos esportes ditos
convencionais.
Diante da imagem de atividade saudável e de parte integrante da cultura
jovem, algumas esferas do Poder Público passaram a enxergar no surf um relevante
mecanismo de inclusão social.
Embora o Estado ainda não intervenha de forma satisfatória já foram tomadas
iniciativas importantes como a criação de escolinhas públicas, o patrocínio e o apoio
a campeonatos de grande porte e a realização de eventos em homenagem a
surfistas pioneiros.
Essa mesma visão fez com que setores da indústria e prestadores de serviço
considerassem o surf um eficaz instrumento de marketing para atingir o público

4?

jovem,

com

constante presença em

campanhas publicitárias

e

programas

televisivos.
0 surf está instalado em todas as regiões litorâneas do pais. E também
rompeu as barreiras do litoral, deixando de ser apenas uma atividade esportiva para
efetivamente ditar comportamentos, influenciando pessoas que moram a centenas
de quilômetros da praia, como no interior de Sao Paulo, onde há lojas de artigos de
surf e pessoas que vestem roupas e acessórios produzidos por grandes marcas de
surf. Muitos deles talvez nunca surfaram, mas de algum modo sofrem influência
desta cultura.
Em complemento a isso, há o campeonato brasiliense de surf, realizado por
diversas vezes em Santa Catarina. Ou seja, um campeonato de surf envolvendo
atletas residentes na região Centro-Oeste do Brasil.

0 panorama das antigas forças hegemônicas do surf brasileiro, Rio de
Janeiro e São Paulo não é o mesmo e por isso não é tão atrativo quanto antes. Os
surfistas da região Nordeste, juntamente com vários paulistas e cariocas, passaram
a se instalar naquele que parece ser o novo eldorado do surf nacional: Santa
Catarina.
Em solo catarinense, onde a boa qualidade de vida é indiscutível, o surf
encontra condições ideais para ganhar consistência, fato que poderá impulsionar o
progresso dessa prática em toda a região sul. Santa Catarina dispõe de excelentes
ondas, o surf conta com um apoio razoável do governo e, o mais importante, as
pessoas se mostram fascinadas e envolvidas com o esporte. Nota-se isso, por
exemplo,

o destaque que os habitantes locais deram à etapa nacional do

campeonato mundial, o WCT regulado pela Associação de Surf Profissional, a ASP.
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Patrocinado pela Nova Schin, o WCT é o evento do ano e mobiliza toda a
comunidade local. Nos anos em que esta etapa brasileira foi realizada no Rio de
Janeiro, apesar do grande público que compareceu, foi pequena a repercussão pelo
fato dos diversos outros eventos internacionais promovidos anualmente na cidade.
Segundo a ASP (2005), com premiação total de US$ 270 mil, o campeonato
Nova Schin está em 2005 no seu terceiro ano, é um evento móvel com sede
principal na praia da Joaquina em Florianópolis, mas que também é disputado em
outras praias, como a do Silveira em Garopaba/SC

e a praia da Vila em

Imbituba/SC, caso as condições do mar estiverem melhores, dinamizando
economicamente todo o litoral centro-sul catarinense.
Além da etapa do circuito mundial, é realizada em Florianópolis, alguns dias
antes do WCT, uma etapa da divisão de acesso, o WQS, este evento ocorre na
Praia Mole e é classificado como 6 estrelas, a maior classificação dada a uma etapa
pela Associação de Surfistas Profissionais (ASP), distribuindo os maiores valores de
prêmios em dinheiro (US$ 125 mil) e pontos para o ranking do torneio.
0 sucesso do esporte é tamanho que já no inicio de 2006 ocorreram,
simultaneamente, outra etapa 6 estrelas do WQS e, pela primeira vez no pais, uma
etapa do circuito feminino do WQS (4 estrelas), desta vez durante o mês de fevereiro
e na Praia do Santinho, região norte de Florianópolis.

4.2

Resultados da pesquisa

A análise dos dados da pesquisa tem sua importância realçada por Mattar
(1998, p. 63): "0 objetivo principal das análises é permitir, ao pesquisador, o
estabelecimento das conclusões, a partir dos dados coletados".
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Os resultados da pesquisa e a devida análise dos dados estão aqui
representados por tabelas

e

gráficos

que correspondem

ás

perguntas do

questionário.
A quantidade total das respostas de cada questão será expressada acima de
cada tabela. Isso porque o pesquisado poderia seguir diferentes caminhos de
respostas, como nas questões 01, 07 e 17 nas quais as respostas das questões
posteriores dependeriam da escolha de determinadas alternativas. Além disso as

questões 08, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 20 davam a liberdade do pesquisado optar por
mais de uma resposta se assim o desejasse.
Para maiores detalhes quanto ao questionário vide Anexo.

01. Qua! 6 sua relação com o surf?
300 respostas

A. surfo

B. aprecio
C. amigo/parente de praticante
D. não tenho relação

Freqüência

Freqüência

Absoluta

Relativa

187
58
51
4

62,34%
19,48%
16,88%
1,30%

Tabela 2 - Relação com o surf

Esta questão foi colocada para concentrar as informações posteriores do

questionário em um

público-alvo relevante. Observa-se que mais

60% dos

entrevistados praticam o esporte e apenas 1,30% não tinham quaisquer relação com
o esporte sendo dispensados de continuar com o preenchimento.
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Gráfico 2 - Relação com o surf

02. Qual seu sexo?

296 respostas

A. masculino
B. feminino

Freq. Absoluta Freq. Relativa
199
67,11%
97
32,89%
Tabela 3 - Sexo

As pessoas do sexo masculino são 67,11% dos entrevistados, enquanto
32,89% são do sexo feminino.
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Gráfico 3 - Sexo
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03. Qual sua faixa etária (em anos)?
296 respostas

Freq. Absoluta Freq. Relativa
A. até 20
B. 21 á 30
C. 31 à 40
D. 41 â 50
E. 51 ou mais

62
191
35
8
0

21,05%
64,47%
11,84%
2,63%
0,00%

Tabela 4 - Faixa etária

Esta questão mostra que o grande público do esporte são os indivíduos com
menos de 30 anos, um total de 85,53% do entrevistados.
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Gráfico 4 - Faixa etária

04. Qual seu estado civil?
296 respostas

Freq. Absoluta Freq. Relativa
A. solteiro
B. casado

222
62
0

75,00%
21,05%
0,00%

D. divorciado/separado

4

1,32%

E. outro

8

2,63%

C. viúvo

Tabela 5 - Estado civil

A definição de um público de maioria solteiros com 75%, em seguida fica a
quantidade de casados com 21,05%
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Gráfico 5 - Estado civil

05. Qua! a sua ocupação?
296 respostas

Freq. Absoluta Freq. Relativa
A. estudante
B. trabalhador autônomo

105
58
8
55
31
35
4

C. funcionário público

D. empregado de empresa privada
E. empresário

F. atleta
G. outro

35,53%
19,74%
2,63%
18,42%
10,53%
11,84%
1,32%

Tabela 6 - Ocupação

Estudantes são maioria entre o público pesquisado com 105 entrevistados, a
seguir estão os trabalhadores autônomos e empregados de empresa privada, com
58 e 55 pessoas respectivamente.
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Gráfico 6 - Ocupação
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06. Qual sua renda familiar incluindo você? (R$)
284 respostas

Freq. Absoluta Freq. Relativa
A. até 1.000,00
B. de 1.001,00 a 2.000,00
C. de 2.001,00 a 3.000,00
D. de 3.001,00 a 4.000,00
E. acima de 4.000,00

78
51
47
23
86

27,40%
17,81%
16,44%
8,22%
30,14%

Tabela 7 - Renda familiar

De todos os entrevistados, 27,40% ganham menos que R$ 1.000,00 por mês.
Na outra ponta com ganhos de mais de R$ 4.000,00 estão 30,14% dos individuos.
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Gráfico 7 - Renda familiar

07. Você valoriza mais as empresas que investem no esporte?
296 respostas

Freq. Absoluta Freq. Relativa
A. Sim
B. Não

288
8

97,37%
2,63%

Tabela 8 - Valorização maior das empresas que investem no esporte

De acordo com a pesquisa, 97,37% dos entrevistados dão um maior valor ás
empresas que investem no esporte, ao contrário de 2,63%, 8 entrevistados do total.
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Gráfico 8 - Valorização maior das empresas que investem no esporte

08. Assinale com um X as afirmativas com as quais você concorda. (no
máximo 2). Valorizo as empresas que investem no esporte porque...
518 respostas
Freq. Absoluta Freq. Relativa
A. ajudam a promover o esporte

230

44,36%

B. contribuem para o desenvolvimento do corpo e da mente dos (as) desportistas

47

9,02%

C. ajudam a promover a cidade, região e/ou o pais

62

12,03%

D. oferecem entretenimento e lazer ao público

39

7,52%

E. ajudam a descobrir novos talentos

105

20,30%

F. sabem divulgar suas marcas e produtos

35

6,77%

Tabela 9 - Motivos da valorização das empresas investidoras no esporte

Observa-se aqui que os entrevistados dão maior importância às empresas
pois elas ajudam a promover o esporte (44,36%), ajudam a descobrir novos talentos
(20,30%) e ajudam a promover a cidade, região e/ou pais (12,03%).
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Gráfico 9 - Motivos da valorização das empresas investidoras no esporte

09. Qual o nível de importância para você em utilizar uma marca que
patrocine atletas de surf?
296 respostas

A. muito alto
B. alto
C. razoável
D. baixo
E. muito baixo
F. não tenho opinião

Freq. Absoluta Freq. Relativa
86
28,95%
66
22,37%
82
27,63%
31
10,53%
12
3,95%
19
6,58%

Tabela 10 - Nível de importância da marca

A importância em utilizar as marcas patrocinadoras de atletas é qualificada
como muito alto ou alto por 51,32% dos entrevistados.
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Gráfico 10 - Nível de importância da marca
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10.0 patrocínio de algum atleta já influenciou você na hora de escolher um
produto?
296 respostas

A. sim

Freq. Absoluta Freq. Relativa
156
52,63%
140
47,37%

_

B. não

Tabela 11 - Influência do patrocínio na escolha de produtos

O público entrevistado mostra equilíbrio com as duas respostas perto dos
50%, ainda assim prevalece o sim (156 respostas) perante o não (140 respostas).
DA
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Gráfico 11 - Influência do patrocínio na escolha de produtos

11. Quais surfistas você admira?
495 respostas

Kelly Slater
Andy Irons
Mineirinho
Fabio Gouveia

Marco Polo
Occy

Teco Padaratz
Tom Curren
Outros
não sei/não conheço

Freq. Absoluta Freq. Relativa
121
24,41%
23
4,72%
23
4,72%
16
3,15%
16
3,15%
16
3,15%
16
3,15%
16
3,15%
199
40,16%
51
10,24%

Tabela 12 - Surfistas preferidos

A grande preferência do público é pelo norte-americano Kelly Slater com
24,41%, maior que a soma dos próximos seis surfistas escolhidos pelo público que
totalizam 22,05%. Apesar da resposta outros ter mais de 40% as escolhas estão
diluídas entre um grande número de diferentes atletas.
• Kelly Slater
II Andy Irons

45,00%
40,16%
40,00%

Mineirinho

35,00%

O Fabio Gouveia

30,00%

• Marco Polo
24,41%

25,00%

• Occy

20,00%

O Teco Padaratz

15,00%
10,24%
10,00%
4,72%
5,00%

4.72%315%

Cloutros
3,15%.

7

0,00%

• Tom Curren

3,15%_3,15%
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Gráfico 12 - Surfistas preferidos

12. Quais fatores fazem com que você os(as) admire? (assinale até 2

alternativas).
347 respostas
Freq. Absoluta Freq. Relativa
A. resultado em competições

B. carisma
C. beleza física
D. estilo de surf
E. outro

74
74
0
171
27

21,35%
21,35%
0,00%
49,44%
7,87%

Tabela 13 - Fatores que fazem o atleta ser admirado

0 estilo de surf é o fator mais marcante para que as pessoas admirem os
atletas com 49,44%. Acontecimento curioso é o fato que beleza física não foi
assinalado uma vez.

53

Gráfico 13 - Fatores que fazem o atleta ser admirado

13. Qual a marca patrocinadora deste(s) atleta?
362 respostas

Quiksilver
Billabong
Hang Loose
Mormaii
Outros
nào conheço

Freq. Absoluta Freq. Relativa
86
23,66%
39
10,75%
23
6,45%
23
6,45%
117
32,26%
74
20,43%
Tabela 14 - Marca patrocinadora

Esta questão visa o medir o conhecimento das marcas e sua relação com os
atletas patrocinados.
A marca australiana Quiksilver (patrocinadora do surfista Kelly Slater) ficou
em primeiro com 23,66%. Em seguida a também australiana Billabong ficou com
10,75%. As marcas brasileiras Hang Loose e Mormaii ficaram empatadas com
6,45%.
Um ponto interessante a observar é o fato de que alguns entrevistados terem
assinalado marcas que não correspondiam aos nomes dos atletas da questão
número 11. Apesar dessa não relação, o pesquisador considera mais importante o
reconhecimento da marca e por isso computou as respostas. No entanto para sanar
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qualquer dúvida a Hang Loose obteve 8 citações enganosas e a Billabong e Mormaii
obtiveram 4 cada uma.
Apesar de outros terem 32,26% da participação a grande variedade de
marcas assinaladas diluiram a freqüência.
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Gráfico 14 - Marca patrocinadora

14. Qual o fabricante de pranchas (shaper) que este(s) atleta(s) costuma
utilizar?
288 respostas
Freq. Absoluta Freq. Relativa
Al Merrick

Schlickmann
Havenga
Wetworks
Outros

não conheço

66
19
16
16
39
132

22,97%
6,76%
5,41%
5,41%
13,51%
45,95%

Tabela 15 - Fabricantes de pranchas (shapers)

Está questão também serve para a avaliar o nível de reconhecimento das

marcas dos fabricantes de prancha junto ao público e relacioná-las com os atletas
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Novamente a marca patrocinadora do heptacampeão mundial Kelly Slater
aparece em primeiro lugar, Al Merrick com 22,97%, muito superior ã marca
Schlickmann que com 6,76% aparece em seguida.
No entanto a maior concentração ficou com 45,95% que são as pessoas que
não sabem quem fabrica as pranchas do atleta.
Assim como na questão anterior houve marcas citadas não correspondentes
aos atletas citados, mas foram computadas da mesma forma. A principal foi a
Schlickmann que por 16 vezes foi mencionada sem que o atleta fosse patrocinado
Por ela.
50,00%

45,95%

45.00%
40.00%
35,00%
30,00%
25,00%

,

22,97%

20,00%
13,51%

15,00%
10,00%

,76%

5,41%

5,41%

Havenga

Wetworks

5,00%
0,00%

Al Merrick Schlickmann

outros

não sei

Gráfico 15 - Fabricantes de pranchas (shapers)

15. Qua! o principal fator que prejudica a imagem de um atleta em sua vida
particular? (cite no máximo 2 alternativas)
499 respostas
Freq. Absoluta Freq. Relativa

A. aparência física
B. envolvimento com álcool
C. uso de drogas ilegais
D. falta de educação
E. envolvimento em violência física/brigas
F. outro

12
66
171
109
136
4

2,34%
13,28%
34,38%
21,88%
27,34%
0,78%

Tabela 16- Fatores que prejudicam a imagem do atleta

56

Com 34,38% o fato que mais prejudica a imagem dos atletas segundo os
entrevistados é o uso de drogas ilegais e em seguida o envolvimento em violência
físicas e brigas com 27,34%.
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Gráfico 16 - Fatores que prejudicam a imagem do atleta

16. Você já deixou de consumir algum produto por não gostar das atitudes
de algum atleta patrocinado?
281 respostas

A. sim
B. não

Freq. Absoluta Freq. Relativa
86
30,56%
195
69,44%

Tabela 17- Consumidores sob influência das atitudes dos atletas

Dos entrevistados, 69,44% responderam que não deixaram de consumir
algum produto por causa do atleta. Ao contrário de 30,56% que disseram terem sido
influenciados a não consumir certos produtos.
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Gráfico 17 - Consumidores sob influência das atitudes dos atletas

17. Qual o veiculo de comunica cão que você mais utiliza para acompanhar
as noticias sobre o surf? (assinale até 2 alternativas).
460 respostas

A. página na internet
B. jornal
C. revista
D. televisão
E. outro
F. não acompanho

Freq. Absoluta Freq. Relativa
179
38,98%
23
5,08%
132
28,81%
97
21,19%
16
3,39%
12
2,54%

Tabela 18 - Meio de comunicação preferido

Páginas na internet e revistas são os preferidos dos entrevistados com
38,98% e 28,81% do total de respostas quanto a preferência por um veiculo de
comunicação sobre o esporte.
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Gráfico 18 - Meio de comunicação preferido
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18. Identifique o nome do(s) veiculo(s) de comunicação assinalado:
378 respostas
Freq. Absoluta Freq. Relativa
Waves (internet)
Fluir (revista)
Sport TV (televisào)
Globo (televisão)

ESPN (televisão)
Outro

140
94
39
27
19
58

37,11%
24,74%
10,31%
7,22%
5,15%
15,46%

Tabela 19 - Veículos de comunicação

A tabela mostra em ordem decrescente a porcentagem da preferencia por
determinado veiculo de comunicação. Com 37,11% a página da internet Waves ficou
em primeiro lugar seguido pela revista Fluir (24,74%) e pelo canal pago Sport TV
(10,31%).
Apesar de 58 indivíduos escolherem outra opção, a diversidade veículos fez
baixar o índice de representatividade da cada um.

•Waves (internet)
O Fluir (revista)
O Sport TV (televisão)
OGlobo (televisão)

III ESPN (televisão)
O outro

Gráfico 19 - Veículos de comunicação
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19. Com que freqüência você acompanha os noticiários sobre o surf no
meio de comunica cão assinalado?
269 respostas

A. todos os dias
B. semanalmente
C. quinzenalmente
D. mensalmente
E. menos de 1 vez por mês

Freq. Absoluta Freq. Relativa
74
27,54%
105
39,13%
27
10,14%
39
14,49%
23
8,70%

Tabela 20 - Freqüência de acompanhamento das noticias sobre o esporte

A freqüência semanal foi a mais escolhida pelos entrevistados com 39,13%.
Já 27,54% das pessoas dizem acompanhar diariamente as noticias sobre o esporte.
Enquanto isso apenas 8,70% diz acompanhar menos de 1 vez por mês.
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Gráfico 20 - Freqüência de acompanhamento das noticias sobre o esporte

20. Quais eventos relacionados com o surf você comparece? (assinale até 3

alternativas)
518 respostas

A. campeonatos
B. festas
C. lançamentos de filmes

D. feiras
E. não compareço
F. outro

Freq. Absoluta Freq. Relativa
234
45,11%
105
20,30%
90
17,29%
55
10,53%
35
6,77%
0
0,00%

Tabela 21 - Eventos preferidos
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Os campeonatos têm a maior participação do público. Segundo os
pesquisados, 45,11% comparecem a esse tipo de evento, em seguida as festas tem
a popularidade de 20,30%. Apenas 6,77% diz não participar de qualquer evento.

0%

Gráfico 21 - Eventos preferidos
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo geral analisar como o uso do patrocínio de
atletas de surf como ferramenta do marketing esportivo colabora para

o

desenvolvimento de uma marca em Florianópolis/SC.
Para tanto, foram descritos, com base nas publicações disponíveis, os
conceitos referentes ao desenvolvimento de marca, marketing e marketing esportivo
e patrocínio. Complementando, foi realizado também um breve histórico sobre o surf
e sua participação no mercado da região pesquisada.
A utilização do patrocínio de atletas surge como forma de expor a marca da
empresa perante o grande público. Uma forma de mídia alternativa. A marca da
empresa acompanha o sucesso dos seus atletas patrocinados, obtendo assim a
imagem vencedora que acompanha o atleta.
De acordo com o estudo realizado, o surf atinge direta e indiretamente
diferentes tipos de público. Homens e mulheres, de até 40 anos (97,36%) e renda
familiar variada, como mostra a questão 06 que relata 27,40% dos entrevistados
com renda inferior a R$ 1.000,00 e 30,14% com renda superior a R$ 4.000,00.
0 investimento no esporte realizado pelas empresas é valorizado pelo público
(97,37%), principalmente por promover o esporte e descobrir novos talentos, futuros
idolos. Complementando, o estudo mostra que para 51,32% dos pesquisados é
grande a importância utilizar uma marca que patrocine os atletas de surf sendo por
diversas oportunidades influenciados no momento de escolher os produtos.
Não por acaso, os atletas de preferência do público foram: os campeões
mundiais Kelly Slater (7 vezes) e Andy Irons (3 vezes) e, também, Adriano
Mineirinho, o grande expoente e esperança brasileira para os próximos anos. São

62

seus estilos de surf, seus resultados nas competições e por terem características de
carismáticos os motivos que os fazem cativar o público.
A importância da escolha do atleta pelos patrocinadores é identificada na
questão 16, no momento em que 30,56% dos pesquisados demonstraram que, por
algumas vezes, já deixaram de consumir produtos por não gostarem de certas
atitudes e comportamentos dos atletas, principalmente o uso de drogas ilegais e
envolvimento com violência física e brigas relatados na questão 15.
A pergunta 13 demonstra que as pessoas reconhecem e relacionam as
marcas patrocinadoras com os atletas, principalmente marcas que tenham no
segmento de vestuário seus mais fortes produtos. Os fabricantes de pranchas
também são reconhecidos (questão 14), no entanto em escala menor.
Este reconhecimento se deve principalmente ao fato dessas marcas estarem
veiculadas nas páginas da Internet e nas revistas especializadas, meios de
comunicação da preferência de 67,79% dos entrevistados que, em geral, buscam
informações semanalmente sobre

o

esporte, principalmente no portal de

informações online Waves (37,11%) e na revista Fluir (24,74%). As empresas
contam ainda para a divulgação das suas marcas com os campeonatos, as festas e
os lançamentos de filmes de surf, lugares preferidos a serem freqüentados pelo
público.
Em geral, com o resultado do estudo realizado, foi verificado que o mercado
da região de Florianópolis é promissor para as marcas que ap6iam os atletas de
surf. 0 público-alvo mostrou-se conhecedor do universo que envolve essa
modalidade esportiva e consciente da importância do papel das organizações em
apoiarem o esporte.
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0 uso do patrocínio de atletas de surf para o desenvolvimento da marca pode
ser considerado um bom investimento para as empresas na região de
Florianópolis/SC. Promove uma vantagem competitiva na estratégia de comunicação
utilizando-a de forma alternativa e criativa, criando identidade e gerando a
visibilidade e o reconhecimento da marca.
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ANEXO

N°
Este questionário faz parte de um trabalho proposto à analisar qual a importância do patrocínio de
atletas de surf no desenvolvimento de uma marca. Sua contribuição é muito importante. Muito obrigado!
01. Qual é sua relação com o surf?

07. Você valoriza mais as empresas que investem no

A. surfo

C. amigo/parente de praticante

esporte?

B. aprecio

D. não tenho relação (pare por aqui!)

A. sim

08. Assinale com um X as afirmativas com as quais

02. Qual seu sexo?
A. masculino

B. não (vá para a questão 09)

B. feminino

você concorda. (no máximo 2).
Valorizo as empresas que investem no esporte

03. Qual sua faixa etária (em anos)?

porque...

A. até 20

C. 31 a 40

A. ajudam a promover o esporte

B. 21 a 30

D. 41 a 50

E. 51 ou mais

B. contribuem para o desenvolvimento do corpo e da
mente dos (as) desportistas

04. Qual seu estado civil?
A. solteiro

C. viúvo

B. casado

D. divorciado/separado

E. outro

C. ajudam a promover a cidade, região e/ou o pais
D. oferecem entretenimento e lazer ao público
E. ajudam a descobrir novos talentos
F. sabem divulgar suas marcas e produtos

05. Qual sua ocupação?
A. estudante
B. trabalhador autônomo
C. funcionário público
D. empregado de empresa privada

09. Qual o nível de importância para você em
utilizar uma marca que patrocine atletas de surf?
A. muito alto
B. alto

C. razoável
D. baixo

E. muito baixo
F. não tenho opinião

E. empresário
F. atleta
G. outro

10. 0 patrocínio de algum atleta ki influenciou você
na hora de escolher um produto?
A. sim

B. não

06. Qual sua renda familiar mensal incluindo você?
(R$)

11. Quais surfistas você admira? (cite no máximo 2)

A. até 1.000,00
B. de 1.001,00 a 2.000,00
C. de 2.001,00 a 3.000,00
D. de 3.001,00 a 4.000,00

A. 12B. não conheço / não sei (vá para a questão n° 15)

E. acima de 4.000,00

VIRE A PAGINA

12. Quais fatores fazem com que voce os (as)

17. Qual o veiculo de comunicação que você mais

admire? (assinale até 2 alternativas)

utiliza para acompanhar as noticias sobre o surf?

A. resultados em competições;

(Assinale até 2 alternativas)

B. carisma;

A. página na internet

C.

beleza fisica;

B. jornal

D. estilo de surf;

C. revista;

E.

D. televisão

outro. Qual?

E. outro. Qual?

13. Qual a marca patrocinadora deste (s) atleta?

F. não acompanho (vd para a questão no 20)

A. I 2B. não conheço

18.

Identifique

o

nome

do(s) veiculo(s)

de

comunicação assinalado:

14. Qual o fabricante de pranchas (shaper) que
este(s) atleta(s) costuma utilizar?
A. 1 -

19. Com que freqüência você acompanha os

2-

noticiários sobre surf no meio de comunicação

B. não sei

assinalado?
A. todos os dias

15. Qual o principal fator na vida particular de
um(a) atleta que prejudica sua imagem? (cite no
máximo 2 alternativas)

B.

semanalmente

C.

quinzenalmente

D. mensalmente

A. aparência fisica
E.
B.

envolvimento com álcool

C.

uso de drogas ilegais

menos de 1 vez por mês

20. Quais eventos relacionados com o surf você

D. falta de educação

comparece? (assinale até 3 alternativas)

E.

envolvimento em violência fisica / brigas

A. campeonatos

F.

outro

B.

festas

C.

lançamento de filmes

16. Voce já deixou de consumir algum produto

D.

feiras

por não gostar do comportamento de algum atleta

E.

não compareço

patrocinado?

F.

outro. Qual?

A.

sim

B. não

MUITO OBRIGADO!!

