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RESUMO 

 

Ativas em vários segmentos, as mulheres, começam a se sobressair quando o 

assunto é futebol. A forma de torcer, consumir e engajar com toque feminino mostra para o 

mercado a necessidade de maior atenção, a mudança de comportamento e da estrutura 

familiar da sociedade brasileira. Essas transformações precisam ser acompanhadas e os 

anseios atendidos para que os clubes, principalmente o Sport do Recife, objeto de pesquisa, 

tenham condições de amadurecer o relacionamento com suas torcedoras, estruturar-se 

internamente e conquistar rendas maiores.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sport Club do Recife; mulheres; consumo; pesquisa; tendência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A paixão pelo futebol parece constante dos brasileiros. Alguns amam mais, outros 

menos. Independente da intensidade, esse esporte ocupa um lugar diferenciado na vida das 

pessoas. Uma das grandes evidências é a quantidade de clubes atuando nos campeonatos 

profissionais no Brasil. Segundo dado da CBF, de 2009, há 7831 times no país, sem somar 

os amadores e os não registrados. Esses números representam um mercado lucrativo, 

carente de recursos e atenção.  

As gestões imaturas ao redor do País, muitas vezes, são ofuscadas por títulos e 

patrocínios milionários que, ao longo dos anos, foram prejudicando o desenvolvimento de 

estruturas sólidas preocupadas com resultados em longo prazo.  

Diante dessa realidade, nos deparamos com o crescimento acelerado de agências e 

empresas focadas em marketing esportivo, motivadas pela Copa do Mundo de 2014 e pelas 

Olimpíadas de 2016, mas que não estão totalmente preparadas para gerir as transformações 

causadas antes e depois dos megaeventos, pois, para isso, é necessário estudar o mercado 

ascendente e conhecer as ferramentas que o circundam, como é o caso da pesquisa.  

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Publicidade – Marcas e Estratégias do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante do 8º. Semestre do Curso de Publicidade e Propaganda, email: andreza.salgueiro@gmail.com. 
3 Estudante recém graduada do Curso de Publicidade e Propaganda, email: ferraz.raquel@gmail.com. 
4 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Publicidade e Propaganda, email: rodrigoduguay@unicap.br.  
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Neste trabalho, escolhemos o Sport Club do Recife como objeto de estudo, em 

virtude do seu destaque no cenário nordestino. O intuito é mostrar o quanto a utilização da 

ferramenta de pesquisa ajuda a perceber tendências e oportunidades e a conhecer, de fato, 

os vários perfis das pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com o clube. 

Optamos pelo recorte de um grupo só da pesquisa realizada, o público feminino, tanto pelas 

limitações de espaço apresentadas pelo formato desse artigo quanto pela relevância do 

assunto dado ao crescimento deste target. 

No primeiro momento analisaremos o mercado atual de marketing esportivo assim 

como a situação do clube e seus concorrentes. Após isso abordaremos os referenciais 

teóricos, a pertinência e os objetivos do trabalho.  

No segundo momento mostraremos a metodologia utilizada para a coleta de dados e 

seus respectivos resultados. Por fim, apresentaremos o perfil feminino encontrado e faremos 

nossas considerações acerca do resultado da pesquisa. 

 

ANÁLISE DE MERCADO 

 

 O aumento do interesse dos brasileiros pelos esportes incentivou as empresas a 

procurarem entender as novas formas de consumo e a representação do torcedor dentro da 

massa. O Ibope, recentemente, realizou uma pesquisa que relaciona o consumo de esportes 

aos meios de comunicação. A pesquisa, nomeada de Esporte Clube IBOPE Media
5
, mostra 

que a televisão é o meio preferido para se informar sobre esportes por 72% dos brasileiros, 

seguida por rádio (21%) e internet (16%). O futebol se apresenta como o esporte mais 

acompanhado no País, independente da plataforma, e como a principal opção de atividade 

esportiva. 

 A presença desse esporte no cotidiano feminino é cada vez mais frequente. Pesquisa 

realizada pela Sophia Mind
6
, empresa de inteligência de mercado do grupo Bolsa de 

Mulher, com 2.084 mulheres, com idades entre 18 e 60 anos, das cinco regiões brasileiras, 

revelou que 80% delas torcem para algum time de futebol. 

                                                 
5
Disponível em: 

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=ca

ldb&comp=Not%EDcias&docid=E78E47A368E52BE98325791F004AB524 Acessado em 01/11/2011 às 

22h15   
6
 Disponível em: http://www.sophiamind.com/pesquisas/consumo-pesquisas/futebol-uma-paixao-nacional/ 

Acessado em 25/06/2012 

http://www.sophiamind.com/pesquisas/consumo-pesquisas/futebol-uma-paixao-nacional/
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 Segundo a pesquisa, a televisão foi eleita a principal fonte de informação sobre 

futebol, seguida da internet. Trinta por cento costumam acompanhar campeonatos. Em 

relação às partidas, preferem assistir aos jogos pela televisão, apenas 16% ficam de mau 

humor com derrotas. Se for uma final de campeonato, o percentual sobe para 33%. No 

âmbito do consumo, 69% das mulheres compram produtos ligados a futebol e 53% delas, 

para consumo próprio. Mas para 65% das brasileiras, faltam no mercado produtos 

esportivos desenvolvidos para o público feminino. 

 

 

 

 Dentro da realidade do Sport Club do Recife, segundo o Ibope
7
, as mulheres são 

maioria e de acordo com o site oficial 
8
o total de torcedores é de 3,3 milhões, dos quais 

13.500, em media, são sócios titulares. Somando a essas informações, a pesquisa realizada 

pelo Lance!-Ibope (2010), o clube possui a 11ª maior torcida do Brasil, à frente de times 

como Botafogo, Fluminense, Atlético-PR e todos os grandes times do Nordeste. A pesquisa 

mostra que, nos próximos 10 a 15 anos, o Sport subirá para 8° no ranking. Outra pesquisa 

realizada pelo Instituto Maurício de Nassau
9
 aponta o Sport com a maior torcida do estado 

de Pernambuco (26%), contra 16% do Santa Cruz; 8% do Náutico; 22% de times de outros 

estados; 5% de outros times e 19% nenhum time. A renda e a distribuição da torcida no 

Estado também são aspectos que reforçam a característica de time de massa.   

 Na internet, o Sport tem presença forte. No twitter são 106 mil seguidores (em 27 de 

junho), enquanto no Facebook são 116 mil (em 27 de junho). As mulheres também 

participam ativamente nas redes sociais do clube, destaque para as “Meninas Sport”.  

                                                 
7
 Disponível em: http://www.ibope.com.br/maximidia2011/apresentacao_exclusiva.pdf Acessado: 26/06/2012 às 12h30 

8 Disponível em: http://www.sportrecife.com.br/clube/torcida.cfm Acessado: 21/06/2012 
9 Ibidem 

http://www.ibope.com.br/maximidia2011/apresentacao_exclusiva.pdf
http://www.sportrecife.com.br/clube/torcida.cfm
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 As Meninas Sport são um grupo formado por seis meninas rubro-negras, torcedoras 

assíduas que se dividem para abastecer de informações a página do Facebook
10

, Twitter
11

 e 

o site
12

. Nos canais, elas apresentam visões diferentes, transmitem os jogos, marcam 

encontros com o objetivo estreitar o relacionamento entre as torcedoras. Os trabalhos para 

ampliar os adeptos estão cada vez mais estrut’1 hy~´urados e correspondendo às 

expectativas. Hoje, são mais de dois mil seguidores no Twitter, quase mil seguidores no 

Facebook.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O futebol é um dos maiores mobilizadores de investimentos e de emoções. Em 

2007, o Brasil foi o país que mais exportou jogadores. Em 2006, o Campeonato Brasileiro 

foi considerado o 5° melhor campeonato nacional de futebol do mundo pela Federação 

Internacional de História e Estatística do Futebol – IFFHS. Como forte exemplo de laço 

afetivo com esse esporte, temos nosso calendário marcado por eventos futebolísticos: 

campeonatos estaduais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores da 

América, Copa Sul-Americana e Mundial de Clubes da Fifa. 

O reflexo dessa paixão nacional é percebido através da grande importância que a 

mídia concede a esse esporte. Frederico Mandelli
13

 afirma que a mídia difunde e promove 

modalidades e eventos esportivos, contribuindo para o surgimento de ídolos. 

Consequentemente, pode favorecer anunciantes. Segundo o IBOPE, 64% da população 

assistem a esportes na TV e 38% praticam alguma atividade física. Futebol e 

automobilismo são as modalidades mais assistidas; a primeira é a mais praticada. 

De acordo com pesquisa realizada por Fernando Mandelli
14

, a indústria esportiva 

verde e amarela movimentou, em 2008, R$ 35,2 bilhões (3,73% do PIB nacional). Levando 

para o âmbito mundial, esse montante equivale ao que as principais ligas americanas 

arrecadam e a um pouco menos que as receitas das competições europeias (R$ 25,7 

bilhões).  

                                                 
10 Disponível em: fb.com/MeninasSport87 
11Disponível em:  twitter.com/MeninasSport 
12 Disponível em: http://meninassport.com.br/ 
13

 http://www.slideshare.net/fremanguar/marketing-esportivo-no-brasil-um-panorama-geral-2548577  
Acessado: 01/06/2011, às 19h15 
14

 ibidem 

http://fb.com/MeninasSport87
http://twitter.com/MeninasSport
http://meninassport.com.br/
http://www.slideshare.net/fremanguar/marketing-esportivo-no-brasil-um-panorama-geral-2548577
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Segundo Neumann (1998), o futebol mostra ir além dos limites do campo. Num país 

que tem tradição neste esporte, investir em patrocínio cria uma imagem ativa, dinâmica e 

rende bons lucros às agências de publicidade que utilizam disso como forma de atrair 

investimentos para os vários meios de comunicação. 

Apesar de a mídia voltar sua atenção para o futebol, os próprios clubes pecam 

quando o assunto é gestão e, principalmente, quando se trata de conhecer, a fundo, o seu 

torcedor. De acordo com Underhill (1999), a grande ignorância de um homem de negócios 

é não conhecer com quem está lidando. Nesse caso, os “homens de negócios” seriam os 

clubes que negligenciam o comportamento dos seus torcedores. Kotler e Keller (2006) 

reforçam a ideia, ao afirmar que o monitoramento dos clientes (torcedores) deve ser 

constante. Além disso, o comportamento reflete diretamente na renda do clube, sendo 

necessário o conhecimento das diversas variáveis que circundam o universo futebolístico e 

as peculiaridades de cada clube. 

O lento amadurecimento na gestão do futebol brasileiro levou ao desenvolvimento 

de uma cultura baseada no achismo e, apenas, nos bons resultados dentro de campo. 

Segundo Brunoro
15

, o baixo grau de profissionalismo na gestão do futebol no Brasil é o 

principal fator da crise financeira e estrutural dos clubes, e, caso fosse resolvido, melhoraria 

significativamente o desempenho deles fora de campo. Afif (2000) complementa: o 

marketing esportivo é a solução para o desenvolvimento do profissionalismo no esporte e a 

fonte para maiores receitas.  Pitts e Stollar (2002) definem o marketing esportivo como:  

O processo de elaborar e implementar atividades de produção, formação de preço, 

promoção e distribuição de produto esportivo para satisfazer as necessidades ou 

desejos de consumidores e realizar os objetivos da empresa. 

 

Essa vertente ganhou espaço em virtude do crescimento da indústria do esporte. 

Ainda de acordo com Pitts e Stollar (2002), a indústria esportiva representa o mercado no 

qual os produtos oferecidos aos compradores relacionam-se a esporte, fitness, recreação ou 

lazer e podem incluir atividades, bens, serviços, pessoas, lugares ou ideias.  

A carência e a novidade que representam esse novo mercado abrem oportunidades 

para novas empresas e produtos, acirram a concorrência e despertam a necessidade de 

melhoria na gestão. Afif (2000) afirma que: 

 

                                                 
15

 www.scielo.br/pdf/rae/v46n3/v46n3a08.pdf Acessado: 02/06/2011 às 20h45 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v46n3/v46n3a08.pdf%20Acessado:%2002/06/2011
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Ninguém pode ignorar a força que o marketing esportivo representa entre 

as várias possibilidades que uma empresa desfruta para trabalhar sua imagem ou 

mesmo popularizar seu produto. Com o crescimento das atividades econômicas 

relacionadas ao lazer, em que o esporte será o carro-chefe no Brasil, as 

companhias deverão, de alguma forma, estar ligadas ao marketing esportivo, 

patrocinando equipes, atletas ou promovendo eventos.  

 

Para complementar, o mesmo autor considera a pesquisa uma ferramenta 

imprescindível para ter o conhecimento de como o esporte está posicionado no mercado e 

quem é seu consumidor. Ela vai permear todo o planejamento de marketing, pois é uma 

base sólida para o desenvolvimento das ações. Pitts e Stollar (2002) ressaltam:  

A empresa esportiva precisa de informações. Informar-se é necessário para 

tomarem decisões concernentes a aspectos financeiros da empresa esportiva, 

desenvolvimento do produto, estratégias de preços, de distribuição e 

promocionais e a todas as demais funções e operações dentro da empresa. 

 

O esforço para compreender as reais necessidades, satisfações e insatisfações do 

público ajuda a detectar futuras ameaças, a conhecer as oportunidades, confirmar e/ou 

melhorar fraquezas e forças – além de saber o momento certo para iniciar uma nova ideia 

ou produto, realizar reformas ou construções e atingir um novo target. Pitts e Stollar (2002) 

acrescentam que se deve analisar e compreender a empresa esportiva, sua indústria e sua 

concorrência.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A crescente participação do público feminino em estádios de futebol vem causando 

mudanças significativas no planejamento dos clubes. Apesar dos homens comporem a 

maioria, a participação das mulheres dentro e fora de campo acaba sendo tão significativa 

quanto à masculina. Esse fato pode ser justificado por meio de ações direcionadas (Dia das 

mães nos clubes brasileiros
16

), produtos específicos (Lingerie para o Dia dos Namorados
17

), 

canais de comunicação segmentados (Flunáticas
18

) e pesquisa. De acordo com a 

                                                 
16 Disponível em: http://www.maquinadoesporte.com.br/i/noticias/marketing/25/25156/Dia-das-Maes-divide-marketing-

de-clubes/index.php  Acessado em: 12/05/2012 às 10h45  
17  Disponível em: http://www.maquinadoesporte.com.br/i/noticias/marketing/25/25430/Vasco-lanca-lingerie-para-Dia-

dos-Namorados/index.php Acessado em: 31/05/2012 às 21h 
18 Disponível em: http://www.flunaticas.com.br/  Acessado em 20/06/2012 às 9h30 

http://www.maquinadoesporte.com.br/i/noticias/marketing/25/25156/Dia-das-Maes-divide-marketing-de-clubes/index.php%20%20Acessado%20em:%2012/05/2012%20às%2010h45
http://www.maquinadoesporte.com.br/i/noticias/marketing/25/25156/Dia-das-Maes-divide-marketing-de-clubes/index.php%20%20Acessado%20em:%2012/05/2012%20às%2010h45
http://www.maquinadoesporte.com.br/i/noticias/marketing/25/25430/Vasco-lanca-lingerie-para-Dia-dos-Namorados/index.php%20Acessado%20em:%2031/05/2012
http://www.maquinadoesporte.com.br/i/noticias/marketing/25/25430/Vasco-lanca-lingerie-para-Dia-dos-Namorados/index.php%20Acessado%20em:%2031/05/2012
http://www.flunaticas.com.br/
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apresentação realizada pelo Ibope
19

, no Maximídia 2011, nas torcidas de Flamengo, 

Grêmio, Cruzeiro, Vitória, Náutico e, principalmente, na torcida do Sport as mulheres são 

maioria.   

 As mulheres, dentro da esfera do consumo, são caracterizadas, muitas vezes, como 

as responsáveis pelas decisões de compra. Tal peculiaridade atrelada ao maior interesse 

pelo futebol pode proporcionar mais uma fonte de renda significativa e contínua, pois, 

dependendo das construções de relacionamento (solteira, casada, casada com filhos etc.), o 

consumo de produtos ou jogos pode ser contínuo em pequena, média ou grande escala. 

Elegemos o perfil “mulheres” dentre os demais perfis encontrados na pesquisa 

(sócios, torcida jovem, colecionadores, casados) pelas possibilidades de exploração em 

diversos âmbitos do consumo, participação e tomada de decisões. Além de ser um grupo 

que vem recebendo esforços mais cuidadosos de comunicação, está percebendo sua 

importância dentro do universo futebolístico, atuando de forma positiva e promovendo o 

engajamento.  

 

PROBLEMAS DE PESQUISA 

 

O futebol sempre conviveu lado a lado com o amadorismo. Segundo Afif (2000), 

dificilmente um clube destina sua verba para trabalhar a própria imagem ou promover 

jogos: em primeiro lugar, vem a folha de pagamento. Contudo, nas últimas décadas, o 

amadurecimento vem sendo notado em virtude da profissionalização.  

As primeiras evidências do cuidado com o futuro estão na tentativa de construção da 

marca como um ativo de valor e na busca pela estruturação de um departamento capaz de 

desenvolver pensamentos estratégicos a fim de aumentar a renda do clube e a satisfação de 

quem torce. Hoje, temos a supervalorização das campanhas de sócio-torcedor, canais de 

televisão específicos, diversas plataformas na internet, ações diferenciadas, como foi o caso 

da República Popular do Corinthians
20

, que procuram aproximar mais pessoas aos clubes. 

Apesar dessas tentativas, o conhecimento acerca do público é fundamentado pela paixão. 

Ao trazer tais aspectos para a realidade do objeto de pesquisa, o Sport Club do 

Recife, nota-se forte carência. Existe uma demanda com sede de experiências, consumo e 

informação, mas a instituição esportiva ainda não consegue corresponder a todos os pontos. 

                                                 
19 Disponível em: http://www.ibope.com.br/maximidia2011/apresentacao_exclusiva.pdf Acessado: 26/06/2012 às 12h30 
20

 Disponível em: http://www.brainstorm9.com.br/22146/advertising/republica-popular-do-corinthians-video-

case/ Acessado em 20/09/2011   

http://www.ibope.com.br/maximidia2011/apresentacao_exclusiva.pdf
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Nós últimos anos, houve uma melhoria evidente no envolvimento com o torcedor rubro-

negro na comunicação para o grande grupo, embora não haja o conhecimento do tipo de 

adepto com que estão interagindo. 

Dentro da massa rubro-negra, o grupo das mulheres se destaca como o mais 

crescente, participativo e carente. Existe forte necessidade de um acompanhamento 

diferenciado para atender as diversas formas de demanda que esse público pode oferecer. 

Além disso, o conhecimento que se tem hoje é genérico (baseado em pesquisas sobre 

dimensão da torcida, enquetes de opinião sobre o andamento do time, por exemplo), fruto 

da experiência e da observação. Não existe, hoje, nenhum estudo qualitativo ou que se 

dedique a entender este público específico e suas nuances. 

 

METODOLOGIA 

 

Todos os dados que conseguimos de pesquisas realizadas sobre os torcedores 

pernambucanos eram de natureza quantitativa, relacionadas ao tamanho das torcidas. Não 

existiam informações específicas sobre o torcedor do Sport e muito menos dados sobre sua 

relação com o time ou consumo. Percebemos então uma carência em estudos que se 

dedicassem à análise deste grupo e decidimos direcionar nosso trabalho para esta lacuna 

encontrada.  

Dado o status de desconhecimento sobre o nosso público-alvo, optamos por realizar 

uma pesquisa exploratória, já que esta tem sua utilização necessária “quando se busca um 

entendimento sobre a natureza geral de um problema, as possíveis hipóteses alternativas e 

as variáveis relevantes que precisam ser consideradas” (AAKER; KUMAR; DAY, 2004). 

Como o objetivo do trabalho era analisar partes desta população e não sua 

generalidade, escolhemos uma amostragem não probabilística, já que não precisaríamos 

utilizar métodos estatísticos que garantissem a fidelidade do universo amostral ao seu 

público-alvo. Optamos também por uma amostragem por conveniência, que, para Aaker, 

Kumar e Day (2004), se mostra uma forma rápida e barata para obter informações. 

Uma vez que estamos trabalhando com uma pesquisa não probabilística, não existe 

um universo amostral, já que não estruturamos nossa amostra. Destacamos, inclusive, a 

impossibilidade de definir um universo amostral, já que não temos um perfil definido do 

torcedor do Sport para usar como espelho, nem um número confiável de variáveis capazes 

de traçar o perfil padrão para o desvio amostral. 
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Como o nosso questionário foi publicado na internet, tivemos que escolher um site 

ou ferramenta que o hospedasse e gerasse também seus gráficos e relatórios. Ficamos em 

dúvida entre o Google Docs
21

 e o SurveyMonkey
22

. Apesar de ser um recurso pago, 

optamos pela segunda opção pela facilidade e rapidez. 

Os dados coletados pela pesquisa vieram de fontes primárias, onde todas as 

informações são obtidas “especialmente para determinada pesquisa” (AKKER; KUMAR; 

DAY, 2004), o que se aplica diretamente ao que foi realizado neste trabalho, no caso, os 

dados coletados pelos questionários. Também utilizamos fontes secundárias, estas se 

caracterizam por serem “coletadas por pessoas ou agências para outros propósitos que não a 

resolução do problema específico”, como foram os casos das pesquisas diversas que 

utilizamos em nosso trabalho – por exemplo, sobre o tamanho das torcidas em Pernambuco 

ou sobre o marketing esportivo em geral. Estas informações foram muito importantes, tanto 

para embasar e justificar o nosso trabalho, quanto para tomadas de decisão. Um dos maiores 

motivos para a escolha do clube como objeto de pesquisa deste trabalho foi a constatação, 

através de pesquisas consultadas, de que o Sport possui a maior torcida de Pernambuco. 

A Internet foi o meio onde conseguimos a maioria dos dados objetivos que 

embasaram o nosso trabalho. Desde pesquisas disponibilizadas em sites especializados até 

mesmo a divulgação do nosso questionário. A preferência por este meio se deve à facilidade 

e à rapidez na obtenção de informações. Não dispúnhamos de tempo e recursos financeiros 

para realizar uma pesquisa com o número de respostas encontradas nesta se tivéssemos 

optado por entrevistas presenciais. 

Apesar de a escolha possuir limitações, já que exclui os torcedores que não possuem 

acesso à internet, vemos um crescimento significativo de usuários do meio. Segundo o 

Mídia Dados (2011), a penetração da Internet no mercado brasileiro, em 2000, era de 15%; 

já em 2010, este dado cresceu para 48%. Percebemos, através deste dado, que triplicaram os 

usuários do País. No Grande Recife, o salto é ainda maior. A penetração saiu de 9% para 

atingir a marca de 41%, um crescimento que só confirma a relevância do meio. 

 

 

 

                                                 
21

 O Google Docs, é um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX. Funciona totalmente on-line 

diretamente no browser. Os aplicativos são compatíveis com 

o OpenOffice.org/BrOffice.org, KOffice e Microsoft Office, e atualmente compõe-se de um processador de 

texto, um editor de apresentações, um editor de planilhas e um editor de formulários. (WIKIPEDIA, 2011) 
22

 O Survey Monkey é um site que oferece o serviço de autogerenciamento de pesquisas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/AJAX_(programa%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Browser
http://pt.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
http://pt.wikipedia.org/wiki/BrOffice.org
http://pt.wikipedia.org/wiki/KOffice
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

TÓPICOS-CHAVE 

Perfil: jovens de 21 a 25 anos (37,9%), ensino superior incompleto (30,8%), até 03 salários 

mínimos (37,3%). 

Relação com o Sport: não sócias (74,8%), raramente vão aos jogos na Ilha do Retiro 

(28,1%), arquibancada frontal (33,1%), acompanhadas por familiares (39,6%). 

 

Apesar de numericamente não tão representativo quanto o masculino, o público 

feminino (14%) é um grupo bastante interessante pelo seu potencial de crescimento. Mesmo 

não sendo muito estimulado, se informam bastante acerca do assunto e compram com 

frequência trimestral artigos do time (tendo como motivação maior contribuir com o Sport). 

O perfil dado pela pesquisa nos mostra que a maioria é formada por jovens cursando a 

faculdade, ganhando até três salários mínimos e morando com os pais. O que indica que são 

mulheres ainda entrando no mercado de trabalho e que possuem um ritmo de vida puxado.  

A sua relação com o clube, desde sua escolha pelo time até a forma como 

acompanham os jogos, é muito ligada à cultura familiar. Preferem, inclusive, assistir aos 

jogos em casa a ir ao estádio. 

O seu contato com os meios de comunicação é intenso. Internet, jornal e televisão 

são suas fontes diárias de informação sobre o Sport preferidas.  

 

 
Gráfico 1 - PERFIL FEMININO - Com que frequência compra produtos do time? 
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Gráfico 2 - PERFIL FEMININO - O que lhe motiva na hora de comprar um produto do Sport? 

 
Gráfico 3 - PERFIL FEMININO - Qual sua relação com o Sport? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É intrínseco ao sexo feminino a adoração pelo consumo. Elas compram para uso 

próprio e, quando casadas ou mães, integram seus maridos e filhos à lista de compras. 

Atrelando isso à resposta ao questionário aplicado por este trabalho de que as mulheres 
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consomem trimestralmente um artigo do Sport, observamos que existem poucos produtos 

específicos para elas. Não só objetos, mas também vantagens que as motivam a comparecer 

mais aos jogos. Preços reduzidos para as mulheres em determinadas partidas, pacotes                          

família, ingresso premiado (ingresso de arquibancada que pode valer para dois nas cadeiras 

ou para outro jogo), por exemplo, podem ser atrativos. 

No quesito consumo, entre as maneiras de envolver as mulheres, estão os kits de 

uma maneira geral (uniforme principal + uniforme reserva/terceiro uniforme/camisa 

comemorativa/rara, uniforme + bolsa/nécessaire, uniforme + ingressos etc.). O atual 

momento do Recife também é propício para o aumento do consumo. A cidade está sendo 

palco de várias corridas, e a preocupação com a saúde e o físico está em alta. É uma 

oportunidade para explorar os shorts, roupas de academia, produtos que tenham sinergia 

entre o futebol e os exercícios físicos, que se apresentam como alternativas diferenciadas 

para exposição da marca e aumento na frequência de compra. 

Foi visto que, na maioria, são jovens, muitas cursando a faculdade, o que abre 

margem para deduzirmos que estão em busca de novas experiências de forma intensa, ou 

seja, são mais propícias a aventuras. Isso abre um leque de opções para se trabalhar diversos 

tipos de promoções que podem envolver pacote de viagens para ver o time jogar, já que 

muitas assistem aos jogos acompanhadas pela família. 

No que diz respeito aos meios de massa, elas preferem a internet, em seguida 

televisão, jornal e rádio, nessa ordem. Elas ouvem mais menos rádio e leem mais jornais, o 

que representa oportunidades para os patrocinadores. 

A partir das análises realizadas, constatamos o potencial feminino diante de várias 

esferas e como as mulheres respondem de maneira positiva às manifestações do clube. 

Diante disso, esforços de comunicação, licenciamento, patrocínios, parceiros etc. deveriam 

ser fortalecidos para atender a essa demanda apaixonada e ávida pelo consumo. 
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