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PREÂMBULO  

Sendo um apaixonado por voleibol e tendo sido jogador do Sport Lisboa e Benfica nesta 

mesma modalidade, foi-me possível juntar na presente dissertação, duas antigas e recentes 

paixões, num estudo sobre o marketing desportivo. Particularizando o estudo do voleibol na 

tentativa de compreender o que tem sido feito, o que é feito e o que se tenciona fazer, no Sport 

Lisboa e Benfica, para a dinamização das modalidades menos mediáticas, procurando 

perceber como funciona esta ferramenta de gestão. 

Quando damos conta da realidade actual, pela qual as modalidades menos mediáticas 

passam, encontramo-las sempre remetidas a um lugar secundário no panorama desportivo 

Português:  

 Pavilhões/estádios vazios – se tivermos em consideração o preço dos bilhetes 

relativamente a outros desportos; 

 Quase nenhuma ou por vezes mesmo nenhuma publicidade ou mediatização – se 

pedir que se lembre da última vez que viu o anúncio de um jogo que não implique uma 

bola pelos pés, será capaz de me responder? 

 Escassos apoios, patrocínios e colaboradores; 

 Constante falta de apoio dos adeptos – que no futebol é tida como certa, assim como 

estádios bem compostos, receitas elevadas, um incessante apoio e manifestações de 

afecto. 

Quando se faz parte de uma modalidade, de um clube como o Sport Lisboa e Benfica e se 

sente que o voleibol, como as restantes modalidades menos mediáticas, é colocado em 

segundo plano em detrimento de outras, como é o caso do Futebol, torna-se necessário 

questionar, interrogar e procurar mudar esta realidade.  

Advirá este facto de uma real falta de recursos ou da má gestão de marketing? Ou 

mesmo da sua inexistência?  

O desporto é uma das grandes paixões dos indivíduos, estando por esse facto em constante 

ascensão, despertando o interesse de todos os segmentos da sociedade contemporânea. 

Cada vez mais os media expõem de forma maciça os produtos a este associados, que visam 

atender às exigências de um público/consumidor que apela por mais e melhor entretenimento, 

lazer e emoção (Haiachi e Matarina, 2008). 

Ser jogador é amar uma modalidade, situação que nos leva a procurar mudar realidades que 

temos como erradas, visando aplicar todos os nossos conhecimentos que o estudo da 

comunicação nos fornece, a uma área em si paradoxal, extremamente mediatizada, enquanto 

desporto, e ao mesmo tempo tão esquecida, como no caso das modalidades menos 

mediáticas. Comunicar é, a meu ver, amar aquilo que se comunica e a quem se quer 

comunicar. 
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RESUMO 

O Marketing Desportivo é hoje uma das mais importantes ferramentas de gestão em qualquer 

organização desportiva, que agrega no seu seio um conjunto de técnicas, desde os estudos de 

mercado, à segmentação, à publicidade, relações públicas, entre outros, baseando-se numa 

filosofia de gestão que se alicerça no grupo de consumidores de desporto interessados pelos 

serviços da organização. Tomando como estudo de caso o voleibol do Sport Lisboa e Benfica, 

todo o processo de investigação circula em volta do objectivo de compreender qual a 

necessidade real desta ferramenta, a sua real empregabilidade, benefícios e também 

vantagens. Mas será esta ferramenta utilizada da devida forma? O que é que é feito pelo 

voleibol do Sport Lisboa e Benfica no momento, neste sector de actividade? É o que viso 

descobrir recorrendo à entrevista e ao inquérito por questionário. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Marketing, Marketing Desportivo, Voleibol, Sport Lisboa e Benfica 

 

 

ABSTRACT 

Sports Marketing is now one of the most important management tools in any sports 

organization, which brings within it a set of techniques from market research, targeting, 

advertising, public relations, among others, based on the philosophy management that 

underpins the group of consumers interested in the sport's services organization. Taking 

as a case study of Sport Lisboa e Benfica Volleyball, the entire research process circulates 

around the goal of understanding what the is the real need of this tool, its real utility and 

benefits and advantages as well. But is this tool used in a proper way? What is being done 

by Sport Lisboa e Benfica Volleyball at the moment? That is what I intend to discover using 

interviews and a questionnaire survey. 

 

KEYWORDS 

Marketing, Sports Marketing, Volleyball, Sport Lisboa e Benfica  
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INTRODUÇÃO 

O desporto globalizou-se e com ele a competição seguiu o mesmo caminho (Rein, Kotler, 

Shields, 2006). Com a crescente difusão dos hábitos e práticas desportivas pelos mais 

diversos segmentos da vida social, falamos hoje em marketing do desporto mais do que 

nunca. Neste sentido, este trabalho trata o marketing desportivo na óptica das 

modalidades menos mediáticas, num estudo de caso do voleibol do Sport Lisboa e 

Benfica, procurando compreender a sua evolução e a sua estratégia actual – a sua 

relação com o desporto e a sua influência sobre o consumidor. Ou seja, responder à questão: 

será a ferramenta “marketing” devidamente utilizada, quando falamos de 

modalidades menos mediáticas, como é o caso do voleibol? 

Neste contexto, recorreu-se à entrevista – a oito especialistas na temática e à equipa 

dirigente e técnica da modalidade – a inquéritos online a 306 indivíduos e ainda à 

observação participante de quatro jogos e quatro treinos da modalidade. 

A escolha deste tema tem por detrás um sentimento de lembrança, um passado do qual fiz 

parte, do qual tive de abdicar na busca de outras experiências, na procura de uma 

especialização e de uma aprendizagem diferente. Talvez por isso, seja para mim 

importante entender o porquê de o voleibol, em particular do Sport Lisboa e Benfica não 

ser elevado ou destacado a um lugar tão “digno” como o futebol, ou outra modalidade que 

implique uma bola nos pés dos jogadores.  

No fundo, o marketing desportivo deve ser visto como uma ferramenta de gestão 

essencial e fulcral a qualquer organização desportiva, e/ou projecto desportivo, seja ele de 

cariz lucrativo, não lucrativo, de beneficência, mais ou menos mediático (Correia, 2006).  

Nos dias de hoje, os indivíduos têm ao seu dispor um vasto número de actividades, que 

não param de crescer, para ocuparem os seus tempos livres. Tornaram-se mais exigentes 

com aquilo que compram, tornam-se mais ambiciosos sobre aquilo que esperam obter 

com a compra.  

As organizações desportivas passaram, assim, a competir umas com as outras como 

qualquer outro produto comerciável tendo o marketing desportivo ocupado neste cenário 

um lugar de destaque para que possam existir altos padrões de qualidade dentro das 

organizações, que as destaquem de entre as demais (Correia, 2006). 

O marketing assume uma atitude de gestão das organizações relativamente pouco abordada. 

O caso do Sport Lisboa e Benfica, aqui retratado, é um dos muitos casos que podemos 

encontrar no actual mercado desportivo português composto por uma variedade de clubes e 

organizações que corporalizam um espectro variado de diferentes modalidades que competem 

entre si.  

Os resultados mostram que a maioria dos inquiridos sabe efectivamente o que é o 

marketing desportivo, ou pelo menos, é capaz de identificar alguns instrumentos-chave que o 

caracterizam. O futebol é sem dúvida um desporto-rei, que atrai multidões e que diariamente se 
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encontra vinculado nos mais diversos suportes – ao contrário das modalidades menos 

mediáticas (como o voleibol) que raramente tiveram espectadores declarados durante a 

aplicação do questionário, tendo sido apenas lembrada a sua aparição nos media. Porém, é 

discutível se estas acções foram realmente eficazes, tendo a maioria dos inquiridos afirmado 

que as acções não os levaram a assistir aos jogos.  

O presente trabalho encontra-se para o efeito dividido em duas partes. Num primeiro ponto 

serão abordadas as questões de ordem metodológica e em seguida as questões de ordem 

prática, ou seja, descrição do trabalho prático e dos resultados obtidos. Neste ponto o leitor 

poderá encontrar aspectos relacionados com o marketing desportivo e o desporto; as 

organizações desportivas; o consumidor. Por fim, este poderá ainda encontrar uma nova 

estratégia de comunicação e marketing (da minha autoria) planeada tendo em conta os dados 

obtidos junto das entrevistas realizadas, bem como dos inquéritos e respectivas opiniões dos 

inquiridos e entrevistados, para o próximo ano para o voleibol do Sport Lisboa e Benfica. 
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1. PROJECTO 

1.TEMÁTICA 

1.1. MARKETING DO DESPORTO: MODALIDADES POUCO MEDIÁTICAS 

Desde que a televisão emitiu os Jogos Olímpicos de Roma em 1960, a face do desporto 

moderno alterou-se de forma radical. Aquilo que no passado era realizado apenas aos fins-de-

semana, sem mediatismos, de uma forma diletante, vista somente por um conjunto restrito 

constituído apenas por praticantes, técnicos e dirigentes, tornou-se numa actividade 

multifacetada, com uma organização de grande complexidade na qual passaram a estar 

envolvidos milhões de interessados (Correia, 2006).  

Hoje o desporto – e falo de desporto englobando todas as suas modalidades, não elevando o 

futebol a um patamar mais “digno” ou de maior relevo – assume uma importância económica, 

social e política que obriga a que se utilizem novos conhecimentos, que até à relativamente 

pouco tempo eram ignorados.  

Segundo Correia (2006) não chega apenas o conhecimento da técnica só por si, se esta não 

for devidamente aplicada e contextualizada à realidade de cada modalidade. O marketing do 

desporto só ganha real sentido se estiver devidamente contextualizado no mundo das práticas 

desportivas, atendendo à realidade social e económica, de cada clube ou modalidade.  

Para além de um conjunto de técnicas, desde os estudos de mercado, à segmentação, à 

publicidade, passando pelas relações públicas, entre outros, o marketing desportivo baseia-se 

numa filosofia de gestão que se alicerça no grupo de consumidores de desporto interessados 

pelos serviços da organização (Correia, 2006). 

O paradigma do marketing desportivo tem sofrido, porém, algumas alterações nas últimas 

décadas. A temática possui ainda diversos pontos que despertam a controvérsia entre os seus 

precursores, no que respeita à sua aplicação prática. A actual visão do marketing desportivo é 

ainda limitada, não existindo a necessária bibliografia especializada que tenha acompanhado 

as mudanças paradigmáticas ao longo dos anos, não tornando possível que a utilização e 

resultados desta ferramenta possam ser optimizados e potencializados (Santos, 2007).  

Esta ferramenta de gestão, é essencial em qualquer organização desportiva, em especial junto 

daquelas consideradas menos mediáticas, muitas vezes esquecidas e postas de parte. O 

Voleibol do Sport Lisboa e Benfica é apenas um dos muitos exemplos de modalidades 

desportivas das quais pouco ouvimos falar.  

A hierarquização das modalidades é acima de tudo uma questão cultural, na qual o futebol se 

denota como transversal, assente num capital do qual muita gente vive, tendo este facto 

consequências nas restantes modalidades (Infante in Entrevista, 2009).  

1
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2. QUADRO CONCEPTUAL 

 2.1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Com a crescente generalização dos hábitos de prática desportiva, pelos mais diversos 

segmentos sociais, ao longo dos últimos 20 anos, o desporto evoluiu  de uma situação 

caracterizada pela insuficiência da oferta face à procura (Lagos, 1988), para a actual realidade, 

onde o desequilíbrio entre a produção de serviços e o consumo obriga as organizações a 

encararem os praticantes desportivos como um bem escasso.  

O conceito de marketing desportivo não é linear nem pacífico entre todos os académicos e 

profissionais do sector. Sobre o tema, e em Portugal, vários foram os trabalhos académicos 

que acompanharam a evolução da temática, cada um direccionado para um sector do 

marketing desportivo.  

Em 1988, Lagos realizou uma abordagem teórica do marketing desportivo; em 2001, Ribeiro 

estudou a gestão das organizações desportivas, num estudo levado a cabo pela Faculdade de 

Motricidade Humana; neste mesmo ano Correia desenvolveu um seminário que incidiu sobre a 

temática do marketing estratégico e a organização de eventos. No ano de 2003, Damásio levou 

a cabo um estudo que incidiu sobre a capacidade de produção das organizações desportivas, 

particularizando a determinação da capacidade efectiva de produção dos clubes de desporto 

escolar. Mais recentemente, em 2005 e 2008, Gonçalves e Soares, respectivamente, 

estudaram o posicionamento das modalidades federadas como o andebol, basquetebol, hóquei 

em patins e voleibol (2005); e o marketing desportivo, procurando compreender as motivações 

das marcas que apostam na modalidade Surf (2008). 

Rein, Shields e Kotler (2008) teorizaram que o marketing desportivo se resume a uma 

interpretação do conceito de marketing e da sua aplicação fora dos seus parâmetros 

empresariais habituais – ultrapassando assim as fronteiras desta afirmação, se tivermos em 

conta que dentro do contexto desportivo podemos encontrar agentes e instituições sem fins 

lucrativos, diversas indústrias e prestadores de serviços, que estão constituídos 

empresarialmente.  

Todos estes elementos fazem com que o desporto seja um fenómeno duplo e com variáveis 

bastante particulares – exemplo disso é um outro aspecto importante, a reflexão sobre se 

devemos ou não considerar, que do ponto de vista organizacional uma actividade desportiva 

pode ser equiparada a um serviço. Por marketing desportivo devemos assim entender: o 

conjunto de acções e prestações, produzidas no sentido de satisfazer as necessidades, 

expectativas e preferências do consumidor de desporto (Bernard, Stephen e William, 

2006). Este conjunto de acções e prestações desenrola-se em duas áreas, ou melhor, em dois 

segmentos:  

 Os produtos e serviços desportivos: que são constituídos e se relacionam 

directamente com o consumidor desportivo; 
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 As acções de marketing de outros produtos ou serviços: que usam o desporto 

como forma de comunicação junto dos seus consumidores. 

O marketing desportivo é uma peça-chave para sustentar o crescimento da indústria do 

desporto, sector com uma ampla representatividade na economia de qualquer país. A cultura 

desportiva é um fenómeno que na nossa sociedade, cresce em larga escala e o mercado do 

desporto tem se tornado cada vez mais atento para a necessidade do profissionalismo dos 

dirigentes desportivos e para a definição dos elementos que contituem esta ferramenta (idem, 

2006).  

Dada a sua recente existência, é possível encontrar entre diversos autores pontos de vista 

diferentes sobre a definição do conceito de marketing desportivo. Os especialistas tendem a 

definir este conceito como sendo um novo segmento no mercado de comunicação com as 

seguintes características:  

 Uma acção privada de indivíduos ou empresas destinada a beneficiar de uma 

actividade desportiva de interesse público;  

 Uma alternativa diferenciada de comunicação de um produto, serviço ou imagem, que 

compreende acções que visam a melhoria ou fixação de uma imagem institucional;  

Utilizando o conceito de desporto como meio de comunicação, este entende-se então como:  

 Uma estratégia de mercado;  

 Uma modalidade de marketing promocional;  

 Um poderoso instrumento para a construção e preservação da imagem institucional 

de empresas.  

Existem ainda outras abordagens sobre este conceito como é o caso da definição da empresa 

Nike (Knigth, 2004). Segundo estes o “sports marketing” não é o marketing desenvolvido pela 

companhia em relação aos seus produtos, mas sim um activo, que procura o desenvolvimento 

das modalidades desportivas, ao mesmo tempo em que espera receber um retorno da 

associação, de determinados atletas ou equipas, com a imagem da empresa.  

Ainda na procura de novas formas de abordar o conceito de marketing desportivo, se olharmos 

exclusivamente para a acção de um organizador de eventos desportivos, seja ele de um clube, 

associação ou empresa, podemos referir que este tem como objectivo essencial a procura de 

um mercado que lhe permita a optimização de receitas – devendo assim impulsionar um 

conjunto de acções como:  

 Animação durante o evento desportivo;  

 Transmissão do evento;  

 Comercialização da marca;  

 Gestão do espaço desportivo;  

 Venda de serviços de comunicação e publicidade;  

 Patrocínios; 
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 Venda de bilhetes e de jogadores. 

Segundo Sá (2009), apesar das modalidades existentes em Portugal, o fenómeno da 

“futebolização” é evidente como se pôde verificar pela imensa cobertura mediática do último 

campeonato europeu de futebol em 2008. Finalmente, fica claro que faltam, ainda, quadros 

técnicos competentes na área da gestão desportiva. Vivemos numa realidade onde muitos 

agentes desportivos não planeiam, vivem sem estratégia e passam o dia-a-dia a tentar vender 

placas de publicidade para os seus pavilhões e estádios. O mundo do desporto tem que 

perceber as alterações que acontecem na sociedade sob pena de não as conseguirem 

acompanhar. Neste contexto, é necessário encontrar diversas ferramentas de marketing que 

com um grau de customização e adaptação ao fenómeno desportivo, podem servi-lo com 

grande utilidade (veja-se também Rasquilha, 2007). 

2.1.1. OBJECTO DE ESTUDO 

A presente dissertação prendeu-se com o estudo de caso do voleibol do Sport Lisboa e 

Benfica, modalidade pouco mediática em Portugal, que se debate na luta pelos maiores títulos 

da modalidade mas da qual pouco o público conhece. 

2.1.2. PARADIGMA 

A abordagem paradigmático de estudo assume que um método baseado na liberdade de uso, 

num “mix” de diferentes métodos, no qual as diferentes formas de ver o “mundo” ou a temática; 

no qual as diferentes formas de recolha de informação e de análise são bem-vindas é uma 

forma possível de obter o conhecimento e representa a base do trabalho ao qual me proponho 

desenvolver (Creswell, 2003:12).  

Como afirma Creswell (2003:12): “For the mixed methods researcher, pragmatism opens the 

door to multiple methods, different worldviews, and different assumptions, as well as to different 

forms of data collection and analysis in the mixed methods study”.  

2.1.3. CONCEITOS 

2.1.3.1. MARKETING 

Na maior parte das empresas, até ao final do século XX, as actividades de venda eram tidas 

como acessórias em relação à produção. O marketing era restrito no seu conteúdo, limitando-

se às vendas, à distribuição física e à publicidade. A quando do surgimento da produção de 

massa, ou seja, ao longo da Revolução Industrial, o marketing tornou-se proeminente – activo 

principal da empresa e dos seus clientes – tornando o seu conteúdo mais lato, desde a 

concepção à venda, alargando o seu campo de aplicação a bancos, bens industriais, jornais, 

igrejas, partidos políticos, entre outros (Lendrevie, Lindon, Dionísio, Rodrigues, 1996:23).  

Entendemos hoje por marketing o “conjunto dos métodos e dos meios de que uma organização 

dispõe para promover, nos públicos pelos quais se interessa, os comportamentos favoráveis à 

realização dos seus próprios objectivos” de forma lata e proeminente (idem, 1996:28). 
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2.1.3.1.1. ESTRATÉGIA DE MARKETING 

Uma estratégia é um conjunto de meios de acção utilizados conjuntamente, tendo em vista 

determinados objectivos que se pretendem atingir (Lendrevie, Lindon, Dionísio, Rodrigues, 

1996:435). A estratégia de marketing, para um produto ou gama de produtos, é uma 

combinação coerente dos recursos e meios de acção com vista a atingir objectivos fixados, 

relativamente ao marketing-mix, sendo eles: 

 Informar (produtos e serviços prestados); 

 Divulgar/Dar a conhecer (comunicação corporativa – dar a conhecer os princípios, 

objectivos, cultura da empresa); 

 Dar notoriedade; 

 Promover a experimentação (estimular a compra; preparar a venda; vender/escoar 

produtos); 

 Promover a fidelização; 

 Combater a sazonalidade; 

 Credibilizar/Promover a imagem (dar a conhecer, recordar, posicionar no mercado, 

reposicionar ou restyling); 

 Transmitir confiança; 

 Envolver; 

 Integração dos colaboradores (“Team Building”) 

2.1.3.1.2. COMUNICAÇÃO 

Na prática, a comunicação é uma variável que já está presente nas demais variáveis que 

comunicam o posicionamento do produto, serviço e marca. É portanto, expectável que uma 

estratégia de comunicação, seja o espelho dos objectivos que a empresa já tem previamente 

em vista.  

Comunicar é uma capacidade inata do Homem, de tornar comum aquilo que em dada altura foi 

seu, de dar ao outro algo se si; comunicar é o que torna comum uma informação, uma ideia ou 

uma atitude. Para o fazer é necessário que se interliguem elementos como: 

 Uma fonte ou emissor; 

 Uma mensagem;  

 Um destinatário; 

 Um condutor ou suporte da mensagem que permita encaminhá-la até ao receptor;  

Na comunicação de marketing as fontes são as empresas e as suas marcas, os receptores os 

seus diferentes públicos sobre os quais se procura exercer uma determinada influência. Todos 

devidamente organizados num sistema coerente, permitem às empresas divulgar e promover 

tanto os seus serviços como os seus produtos (Lendrevie, Lindon, Dionísio, Rodrigues, 

1996:293). 
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2.1.3.1.3. AUDITORIA DE MARKETING 

A auditoria de marketing é um processo de controlo estratégico que visa rever as metas globais 

de uma empresa/marca e a eficácia do marketing. Define-se enquanto um exame abrangente e 

sistemático, dos objectivos, estratégias e actividades de marketing de uma empresa ou 

unidade de negócio, visando encontrar ameaças e oportunidades e recomendar um plano de 

acção que melhore o desempenho da empresa (Lendrevie, Lindon, Dionísio, Rodrigues, 1996). 

2.1.3.2. DESPORTO 

Não existe ainda uma definição aceite, por todas as entidades, em relação ao que podemos 

definir enquanto desporto. Os autores americanos definem desporto enquanto uma actividade 

que requer um complexo conjunto de capacidades físicas, que envolve uma organização e uma 

regulamentação, ao mesmo tempo que é organizado e estruturado segundo regras definidas.  

O Conselho da Europa, por outro lado, em 1992 caracterizou o desporto enquanto: “todas as 

formas de actividade física, formais ou informais, que visam a melhoria das capacidades físicas 

e mentais, fomentam as relações sociais, ou visam obter resultados na competição a todos os 

níveis” (Conselho da Europa, 1992:A, Artigo 2º).  

A definição europeia não distingue desporto profissional de desporto não profissional, todas as 

formas de actividade física são tidas como desporto, sendo este o maior ponto de discórdia 

entre autores americanos e europeus.  

Neste contexto, desporto é “exercício físico, competição, desafio, esforço, luta, apetrechos, 

estratégia, e táctica, princípios, objectivos, instituições, regras, classificações, tempo livre, jogo, 

vertigem, aventura, investigação, dinheiro, lazer, sorte, rendimento, simulação, códigos, 

resultados, prestações, treino, força, destreza, meditação, tempo, espaço, beleza, medição, 

voluntarismo, morte, etc.” (Pires, 2007). 

2.1.3.2.1. MODALIDADE DESPORTIVA 

Uma modalidade desportiva classifica o conjunto de actividades físicas sujeitas a determinados 

regulamentos, às quais geralmente está associada uma competição entre os seus praticantes. 

Para que possamos considerar uma actividade, como uma modalidade desportiva, é 

necessário que se reúnam pontos como:  

 O envolvimento de habilidades e capacidades motoras e intelectuais; 

 Regras fixadas pela federação regente; 

 A competitividade entre opostos.  

As modalidades desportivas têm o poder de divertir e entreter aqueles que as vêem, 

constituindo uma forma metódica e intensa de um jogo. Estas podem ser colectivas, duplas ou 

mesmo individuais, mas não descartam nunca a presença de um adversário. Podemos ainda 

definir modalidade desportiva, enquanto um fenómeno sociocultural, que envolve a prática 

voluntária numa actividade recreativa ou profissional, com a finalidade preponderante de lazer 

(André, 2008).  
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2.1.3.2.2. VOLEIBOL 

De origem norte-americana, o voleibol surge pela primeira vez no ano de 1885 pela mão de 

William G. Morgan. Na procura de uma actividade completamente nova que pudesse ao 

contrário do basquetebol – tão popular na altura, uma modalidade suave e motivante – se 

praticar no Inverno, sem colocar em causa a degradação do material, Morgan inventou uma 

nova modalidade que mais tarde deu origem ao que hoje denominamos por voleibol.  

O voleibol foi introduzido em Portugal pelas tropas norte-americanas que estiveram 

estacionadas na Ilha dos Açores durante a 1ª Grande Guerra Mundial, tendo este chegado à 

capital pelo impulso do Engenheiro António Cavaco. Ao longo dos seus longos anos de 

existência, o voleibol conheceu diferentes realidades, regras, formas de estar, até chegar 

aquilo que hoje conhecemos – criaram-se novos clubes, equipas, competições e mesmo 

eventos de mérito (Federação Portuguesa de Voleibol, 2008). 

Segundo a Federação Portuguesa de Voleibol (2008) o voleibol é um desporto colectivo jogado 

por duas equipas num terreno dividido ao meio por uma, com o objectivo de enviar 

regulamentarmente a bola por cima da rede, de forma a tocar o campo contrário e impedir que 

esta toque o chão do seu próprio campo. Cada equipa dispõe de três toques para devolver a 

bola (para além do toque do bloco). 

A bola é posta em jogo com o serviço: o jogador que efectua o serviço bate a bola de forma a 

enviá-la por cima da rede para o campo contrário. A jogada desenvolve-se até que a bola toque 

no chão, até que esta seja enviada para fora ou até que uma das equipas não a consiga 

devolver correctamente. Em cada jogada é ganho um ponto (sistema de ponto por jogada). 

Quando a equipa que recebe ganha a jogada, ganha um ponto e o direito de servir e os seus 

jogadores efectuam uma rotação, deslocando-se no sentido dos ponteiros do relógio. 

2.1.4. OBJECTIVO DE PESQUISA 

O Sport Lisboa e Benfica conta com mais de 100 anos de história, e 19 modalidades das quais 

é de destacar o voleibol. Quase todos nós estamos a par de todos os acontecimentos de 

Futebol que tomam conta do nosso dia-a-dia – quer estes sejam relativos ao Sport Lisboa e 

Benfica ou a outros clubes – quanto ao voleibol pouco se conhece, pouco se sabe e se ouve 

falar.  

Equipa que já arrecadou vários prémios, vitórias e congratulações, o voleibol do Sport Lisboa e 

Benfica é frequentemente esquecido ou colocado de parte, enquanto modalidade pouco 

mediática, fugindo dos ouvidos dos adeptos as boas ou más notícias que envolvem este 

mundo. Compreender a evolução e a estratégia actual do marketing e da comunicação do 

voleibol do Sport Lisboa e Benfica foi o objectivo fulcral que me propus, o qual podemos 

subdividir num conjunto de reflexões que possibilitam uma melhor organização temática.  

 Relação do desporto com o marketing desportivo: 

o Terá a evolução desta ferramenta fomentado o crescimento do desporto? 
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o Será este o elemento chave do crescimento das modalidades desportivas 

menos mediáticas? 

 Principais influências do marketing do desporto nas organizações desportivas: 

o Trará o marketing do desporto maiores benefícios às organizações? Mais 

lucro? Maior notoriedade? 

 Principais influências das acções de marketing desportivo no consumidor: 

o Será esta ferramenta essencial na alteração dos costumes do consumidor? 

Levará esta a uma maior movimentação aos jogos? 

 Principais influências do desporto sobre o consumidor: 

o Vivemos sob o domínio do desporto?  

 Numa sociedade em que cada vez mais o desporto é tema central das 

discussões diárias, das notícias que os media vinculam, capaz de levar 

os indivíduos a situações extremas de violência, por exemplo; 

o Vivemos sob o domínio do desporto no seu todo? Ou apenas do futebol? 

 Ou por outro lado viveremos numa sociedade onde os pontos 

anteriormente referidos apenas se aplicam ao futebol? 

2.1.4.1. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

Generalizar os objectivos não chega, sendo por isso necessário a colocação de objectivos 

específicos que complementem os anteriores, devidamente divididos por fundamentos, 

importâncias e relações temáticas. 

 Compreender que acções foram realizadas no passado no voleibol do Sport 

Lisboa e Benfica: 

o Ferramentas utilizadas; 

o Resultados dessas acções passadas; 

 Compreender o que é hoje feito no Voleibol do Sport Lisboa e Benfica: 

o Ferramentas utilizadas; 

o Acções em vigor; 

o Retorno e avaliação dessas acções; 

 Compreender qual o comportamento dos consumidores desportivos: 

o Em relação ao produto; 

o Em relação ao mercado; 

o Em relação às acções de comunicação. 

 Estabelecer um ponto de comparação com outras modalidades dentro do próprio 

clube: 

o Comparação sucinta, dadas as limitações de tempo e de espaço inerentes ao 

trabalho, do caso do futebol – voleibol; 

 Propor mudanças: 

o Compreender qual a opinião do público:  

 Através da aplicação de um inquérito online; 
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 Entrevistas a diversas entidades (especialistas e equipa técnica da 

modalidade); 

o Delimitação de um plano de marketing criado a pensar no ano 2011. 

2.1.5. HIPÓTESES 

1) As acções de comunicação realizadas têm permitido aumentar a exposição 

mediática, a notoriedade e o afluxo de público no voleibol do Sport Lisboa e 

Benfica. 

Numa aposta recente do Sport Lisboa e Benfica, que data de Março deste ano, os adeptos das 

modalidades de pavilhão, do “glorioso” (Pinto, 2009:62) foram convidados a assistir à fase dos 

Play-off, das cinco modalidades que iriam disputar cinco títulos nacionais, entre elas o voleibol.  

“Há mais Benfica na Luz!” (Pinto, 2009:62) foi o slogan usado para esta campanha, que 

oferecia aos adeptos uma série de benefícios, entre eles a redução do preço dos bilhetes aos 

sócios e ainda a possibilidade de por um preço relativo poder assistir aos jogos das épocas de 

cada modalidade. Aumentando, assim, a exposição mediática e a notoriedade das 

modalidades através de uma acção de comunicação divulgada na revista “Mística” – 

propriedade do Sport Lisboa e Benfica – num artigo que de forma harmoniosa juntava o texto a 

fotografias sugestivas.  

Esta acção surgiu no seguimento de uma recente iniciativa do Sport Lisboa e Benfica, que 

pretende ser “O clube de maior sucesso em Portugal, tanto no Futebol, como nas Modalidades” 

(Superbrands, 2009).  

2) As acções de comunicação do voleibol Sport Lisboa e Benfica merecem menos 

investimento do clube quando comparadas com as do futebol, porque geram 

menor retorno. 

O desporto é uma das grandes paixões dos indivíduos, estando por esse facto em constante 

ascensão despertando o interesse de todos os segmentos da sociedade na qual vivemos. Este 

facto desperta a atenção das empresas que vêem no desporto, mas em particular no futebol, 

uma forma de atingir os seus consumidores e espectadores. 

Num estudo levado a cabo por Haiachi e Mataruna (2008), a um conjunto restrito de empresas 

patrocinadoras de desporto, chegou-se à conclusão que o futebol é a modalidade desportiva 

mais escolhida como primeira opção de investimento (46,67%), seguida de imediato pelo 

voleibol (20%), sendo porém necessário referir que estamos perante a realidade brasileira na 

qual o voleibol tem um lugar de destaque no panorama desportivo (cf. Ilustração 1).  
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Ilustração 1- Percentagem de Empresas Segundo as Modalidades Desportivas Indicadas como 1ª Opção 

 

Fonte: Revista Digital Ef. e Esportes (2008) - Patrocínio no Esporte.  

 

Quando questionadas pela razão de investimento a resposta foi unânime, a popularidade e o 

perfil da modalidade (36%), ou seja, a capacidade de interacção com o seu público, foram os 

aspectos chave apontados pelas empresas (Haiachi e Matarina, 2008) (cf. Ilustração 2). 

 

Ilustração 2 - Percentagem de Empresas Segundo Motivos de Investimento 

 

 

Fonte: Revista Digital Ef. e Rsportes (2008) - Patrocínio no Esporte.  

 

Procurando uma análise mais específica, é possível concluir com base no relatório e contas do 

Sport Lisboa e Benfica Futebol S.A.D., que entre 2008 e Junho de 2009 os gastos totais do 

clube na modalidade “futebol” chegaram aos 40.748.786€, abarcando neste valor gastos com 

publicidade (11.541.756€), transmissões televisivas (10.073.388€), receitas de bilheteiras 

(5.974.134€), entre outros. É importante referir que não existem dados que definam os gastos 

nas restantes modalidades, inclusive o voleibol (Sport Lisboa e Benfica, 2009).  

3) As ferramentas de marketing utilizadas pelo voleibol do Sport Lisboa e Benfica 

são consideradas escassas e antiquadas pelo público. 
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Citando o Professor Dr. Jorge Infante (como entrevista em anexo) “os instrumentos de 

marketing utilizados pelo Sport Lisboa e Benfica para vender o seu produto são ainda 

empíricos, algo “pré-históricos”, se compararmos a grandeza do clube com as acções já 

realizadas. Na verdade só agora é que se começaram realmente a colocar essas questões”. 

Neste momento o único instrumento com poder é o próprio nome – a marca Benfica – mas isto 

só não basta, não num clube como o Sport Lisboa e Benfica. Ou seja, o voleibol não se pode 

suportar única e exclusivamente no nome “Benfica” para se promover, não podendo deixar de 

lado acções de comunicação e marketing integradas. 

Em clubes desta dimensão a tendência é para apenas terem futebol, e as modalidades 

andarem sempre atrás dos sucessos e insucessos da modalidade – se pensarmos bem 90% 

dos adeptos que se encontram nos pavilhões estão lá para ver o Benfica ganhar, e apenas 

10% são apaixonados pela modalidade em questão.  

Tudo no marketing passa pela definição de objectivos, de uma predisposição para melhorar, e 

neste sentido não podemos ser biunívocos – são necessárias opções estratégicas pensadas e 

planeadas tendo em vista determinados fins que procurem consolidar determinados objectivos 

adaptados à realidade da modalidade – esta é a luta constante das modalidades menos 

mediáticas, dos seus dirigentes, das equipas e dos seus adeptos (Infante in Entrevista, 2009). 

Com base nesta afirmação é possível afirmar: 

2.1.6. MODELO DE ANÁLISE 

Quadro 1 - Modelo de Análise 

Pergunta de Partida 
Será o Marketing Desportivo devidamente utilizado em 

modalidades menos mediáticas, como o voleibol? 

Paradigma Diversidade de métodos e observações em aberto 

Objecto de Estudo Voleibol do Sport Lisboa e Benfica 

Objectivo 

Geral 

Compreender a evolução e a estratégia actual do marketing e da 

comunicação do voleibol do Sport Lisboa e Benfica 

Específicos 

Compreender que acções foram realizadas no passado no 

voleibol do Sport Lisboa e Benfica; 

Compreender o que é hoje feito no voleibol do Sport Lisboa e 

Benfica; 

Compreender qual o comportamento dos consumidores 

desportivos; 

Estabelecer um ponto de comparação com outras modalidades 

dentro do próprio clube; 

Propor mudanças. 

Hipóteses 

As acções de comunicação realizadas têm permitido aumentar a 

exposição mediática, a notoriedade e o afluxo de público do 

voleibol do Sport Lisboa e Benfica; 

As acções de comunicação do voleibol Sport Lisboa e Benfica 
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merecem menos investimento do clube quando comparadas com 

as do futebol porque geram menor retorno; 

As ferramentas de marketing utilizadas pelo voleibol do Sport 

Lisboa e Benfica são consideradas escassas pelo público; 

Metodologia 

Investigação Documental – Fontes primárias (Sport Lisboa e 

Benfica e Secundárias (fontes bibliográficas variadas); 

Entrevistas em Profundidade – Especialistas em Marketing 

Desportivo, Dirigente, Equipa Técnica e Atletas da modalidade do 

clube; 

Observação Participante – Membros da equipa do voleibol do 

Sport Lisboa e Benfica, seus dirigentes e adeptos; 

Inquéritos por Questionário – Consumidor e Adepto desportivo. 

 

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA  

3.1. METODOLOGIA APLICADA 

3.1.1. INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL 

Observar, perguntar e ler são três acções fundamentais que estão na base das técnicas de 

recolha de dados. O uso da informação disponível, qualquer que seja o seu carácter 

documental é praticamente indispensável (Moreira, 2007:153). A presente dissertação não foge 

à regra. A necessidade de recorrer a pesquisas de carácter documental, sejam elas de carácter 

primário ou secundário, foi aqui primordial, para que fosse possível uma coerência teórica de 

base fiável e fidedigna, de forma a não cair no erro de não enquadrar de forma correcta a 

temática em estudo.  

Caracterizadas por livros e outros documentos produzidos pelos autores analisados durante o 

período de pesquisa, as fontes primárias surgem nos exemplos mais correntes em relatos de 

acontecimentos vividos directamente – na medida em que se reportam a acontecimentos 

presentes – como panfletos, ou mesmo, transcrições da comunicação social (idem, 2007:154). 

Na presente pesquisa as fontes primárias foram representadas pelo Sport Lisboa e Benfica e 

todos aqueles, que dentro da organização, foram transmissores de informação de relevo para o 

desenvolvimento do seminário.  

Constituídas por livros e documentos escritos, representando uma evidência indirecta acerca 

dos acontecimentos que se procuram estudar, as fontes secundárias, estão presentes nas 

obras e artigos académicos – base teórica de todo o presente estudo – sem os quais o 

resultado final não teria qualquer fundamento. Qualquer base comprovativa que fundamente as 

afirmações bem como as conclusões da dissertação – relatórios anuais ou mesmo estatísticas 

oficiais – designadas por fontes bibliográficas variadas (idem, 2007:154). 

3.1.2. ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE  

Uma das técnicas mais utilizadas nas Ciências Sociais, a entrevista em profundidade 

caracteriza-se enquanto uma técnica que melhor permite recolher dados. Uma conversa formal 

e profissional conduzida por um entrevistador que formula questões e anota respostas, 
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encontra-se na génese de toda a metodologia da entrevista, que implica uma interacção social, 

ou seja, que pressupõe o estabelecimento de relação entre entrevistador e entrevistado 

(Moreira, 2007:203-219).  

A entrevista recolhe um misto de dados profundos e em qualidade, mas que trazem consigo 

muita subjectividade de parte a parte, não devendo o entrevistador tentar impor opiniões e 

pontos de vista, pois estará a influenciar o entrevistado. Em particular no presente estudo, a 

entrevista semi-estruturada será aquela que em maior destaque surgirá. Utilizada 

principalmente quando nos encontramos a trabalhar num novo terreno de investigação, como é 

o caso, este tipo de entrevista é conveniente segundo uma abordagem flexível que irá variar 

consoante o modo como a entrevista decorrer (idem, 2007:203-219).  

O investigador tem, neste sentido, várias questões principais que tem que abordar, no entanto, 

o timing e a forma como as coloca pode ser alterado, podendo mesmo adicionar qualquer 

questão que não esteja no guião – o importante é que todas as questões sejam colocadas, 

mas não é imperativo que a questão seja exactamente igual ao que está no guião, devendo ser 

adaptada ao entrevistado (idem, 2007:203-219) (Anexo I).  

Aplicada ao presente caso, a entrevista semi-estruturada, foi de importante relevo junto dos 

especialistas de marketing desportivo, como: 

 Professor Dr. Jorge Infante: Professor da Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade Técnica de Lisboa (26 de Novembro 2009);  

 Professor Dr. Abel Correia: Professor Associado, Regente das disciplinas de 

organização do desporto e marketing do desporto na Faculdade de Motricidade 

Humana da Universidade Técnica de Lisboa (18 de Março de 2010); 

 Professor Dr. Rui Claudino: Assistente das disciplinas de recursos humanos do 

desporto e gestão de sistemas de informação na Faculdade de Motricidade Humana da 

Universidade Técnica de Lisboa (26 de Março de 2010); 

 Professor Dr. Pedro Sarmento: Regente do mestrado em Gestão Desportiva na 

Universidade do Porto (13 de Abril de 2010, via correio electrónico); 

 Professor Dr. Pedro Dionísio: Director  dos Mestrados Executivos de Marketing 

Management e Marketing Desportivo no ISCTE; Partner da G Consulting; Co-autor das 

obras “b-Mercator”, “Mercator XXI”, “Publicitor” e “Manual Prático de Marketing” (6 de 

Junho de 2010, via correio electrónico).  

Que dados os seus conhecimentos, permitiram que os horizontes sobre a temática se 

alargassem, através da colocação de algumas perguntas que da melhor forma me transmitiram 

informação especializada sobre o meio, permitindo-me conhecer as suas características e 

particularidades. 

Ainda junto dos dirigentes e equipa técnica da equipa de voleibol do Sport Lisboa e 

Benfica (Anexo I): 

 Sr. Rui Mourinha: Director de voleibol do Sport Lisboa e Benfica (7 de Abril); 
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 Professor José Jardim: Treinador principal da equipa de voleibol do Sport Lisboa e 

Benfica (23 de Abril); 

 Atleta Carlos Fidalgo: Atleta da equipa de Voleibol do Sport Lisboa e Benfica (14 de 

Abril). 

Estes responsáveis forneceram-me informações sobre o que foi e o que é hoje o voleibol do 

Sport Lisboa e Benfica, quais as alterações que o seu marketing sofreu ao longo dos anos, as 

acções realizadas e os seus efeitos.  

3.1.3. INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

O objectivo de qualquer questionário passa por obter respostas sinceras e verdadeiras, porém, 

são muitas as barreiras que se colocam no circuito de comunicação entre o emissor e o 

receptor da mensagem. Preparar, planear e formular questões simples e “limpas”, são 

palavras-chave, na construção de um qualquer questionário. Um layout sugestivo, uma boa 

apresentação, a preocupação com o seu tamanho, com a sua simplicidade, com o uso de uma 

linguagem acessível e a pré-testagem do mesmo, traduzem-se numa obrigação de qualquer 

entrevistador, que pretende obter um resultado final fidedigno (Moreira, 2007:231-256).  

Utilizando este método junto dos espectadores de desporto, em particular de voleibol, tornou-

se possível obter conclusões mais generalizadas e reais, sobre as possíveis sugestões e 

alterações, à presente situação do marketing no voleibol, em particular no Sport Lisboa e 

Benfica (Anexo II). 

 

Quadro 2 - Ficha Técnica do Inquérito Aplicado 

Dados Gerais 

Universo de Estudo Descrição 

O universo deste estudo 

é constituído por 

indivíduos de ambos os 

sexos residentes em 

Portugal. 

Amostra 

Descrição 

Amostra de julgamento, 

na qual as unidades de 

amostragem foram 

seleccionadas por 

razões de facilidade na 

qual o universo a que 

pertence a amostra é 

desconhecido. Esta 

amostra é no fundo 

seleccionada 

inteiramente com base 

na conveniência. 

Quantificação 

A amostra deste estudo 

foi constituída por 306 

indivíduos. 
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Período de Aplicação Janeiro de 2010 a Março de 2010 (contabilizando um total de três meses). 

Local de Aplicação Online (via e-mail, com auxílio do site questionpro) 

Composição da 

Amostra 

Descrição segundo 

variável Sexo 

Categorias 

Masculino 43,5% 

Feminino 56,5% 

Descrição segundo 

variável Idade 

18 a 24 anos 66,9% 

25 a 34 anos 15,6% 

35 a 44 anos 9,4% 

55 a 64 anos 2,3% 

Descrição segundo 

variável Habilitações 

Literárias 

Segundo Ciclo ou 

Equivalente 
2,6% 

Ensino Secundário 22,4% 

Curso Superior 68,2% 

Descrição segundo 

variável Ocupação 

(Principal 

Estudante 51% 

Trabalhadores 63,4% 

Inactivos não 

Estudantes 
6,5% 

Distribuição Geográfica 

Lisboa 79,5% 

Setúbal 8,6% 

Nota: Os dados apresentados são relativos às categorias que mais se destacaram.  

 

3.1.4. OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE  

Um dos mais importantes métodos da pesquisa qualitativa, a observação participante, ou 

observação directa simples participante, designa um método qualitativo por excelência que 

pressupõe um contacto próximo entre investigador e investigado, no qual o investigador 

vivencia as experiências do investigado podendo obter dados mais ricos. Este método implica, 

porém, grande flexibilidade e uma atitude de grande abertura no terreno – não vamos confirmar 

dados, mas sim procurar explicações (poderão existir hipóteses de partida, mas não estão 

definidas as categorias que pretendemos verificar, visto ser uma técnica qualitativa).  

A observação participante permite conhecer em profundidade grupos pequenos, mesmo que 

ao início seja provável que o investigador tenha que passar por um processo de re-socialização 

(é suposto que o objecto de estudo considere o investigador um futuro elemento do grupo, mas 

isto raramente acontece, portanto este processo não é assim tão importante) (Moreira, 

2007:177-200).  
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No presente estudo a observação participante prendeu-se junto da equipa de voleibol do 

Sport Lisboa e Benfica, seus dirigentes e adeptos, peças essenciais para que seja possível 

entender qual a dinâmica existente dentro da modalidade, mais propriamente dentro da 

organização, possibilitando um conhecimento que não advém dos livros ou de bases 

científicas, mas sim da interacção, observação e participação no meio por parte do investigador 

(Anexo II). 

 Observação dos Jogos de voleibol do Sport Lisboa e Benfica: 

o 14 de Março 2010: Sport Lisboa e Benfica vs Vitória de Guimarães; 

o 18 de Abril: Sport Lisboa e Benfica vs Sporting de Espinho; 

o 02 de Maio: Sport Lisboa e Benfica vs Sporting de Espinho; 

o 23 de Fevereiro: Análise complementar – jogo de futebol do Sport Lisboa e 

Benfica vs Hertha de Berlim. 

 Observação dos treinos Sport Lisboa e Benfica Voleibol: 

o 07 de Abril; 

o 14 de Abril; 

o 22 de Abril; 

o 23 de Abril. 

 

5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

A investigação social é controversa e tem suscitado muitas questões éticas ao longo dos anos, 

devido a questões relacionadas com a falta de zelo, por parte do investigador, em proteger 

quer pessoas quer os dados por ela fornecidos; em verificar se existem organismos estatais ou 

empresas privadas por detrás de determinados estudos, cujo objectivo não é científico, mas 

sim político ou económico, e que isso não é como tal de domínio público; e por fim, em verificar 

se o investigador fabricou dados, por não ter conseguido acesso aos dados que pretendia. É 

sempre aconselhável que as pessoas tenham a maior honestidade possível.  

O “consentimento esclarecido” é uma forma que conduz a uma boa conduta (Moreira, 2007). 

Desta forma, todas as possíveis considerações éticas e morais foram tomadas em conta e 

devidamente aplicadas na presente dissertação. Todos os dados fornecidos em entrevistas 

foram previamente autorizados, pelos entrevistados, quer para o seu uso quer para a sua 

gravação. Toda a bibliografia recolhida e citada foi devidamente identificada, regendo toda a 

dissertação por uma base ética e moral aconselhável a qualquer estudo. 
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2. MARKETING DESPORTIVO – MODALIDADES MENOS MEDIÁTICAS: ESTUDO DE CASO 

1. O MARKETING DESPORTIVO E O DESPORTO 

1.1. AS SINGULARIDADES DE UM PRODUTO 

O desporto é um fenómeno social harmonizador da estratificação de classes presentes em 

qualquer sociedade contemporânea. O conceito, inerente a este motor da sociedade, de 

“Marketing Desportivo”, é um conceito relativamente recente e deve, por isso, implicar uma 

nova postura na adaptação dos mecanismos de gestão às particularidades e singularidades do 

produto desportivo.  

O produto desportivo tem na sua essência três grandes elementos constitutivos em termos de 

percepções para o consumidor: uma utilização, um fim e um valor. Assim, “o desporto tem sem 

dúvida características que lhe são muito próprias e específicas, diferentes dos restantes 

produtos que podemos encontrar no mercado, principalmente em termos da actividade 

desempenhada (…) é um produto associado ao lazer, encontrando por isso também nos 

produtos de ócio uma forte concorrência (…)” (segundo Claudino, como entrevista em anexo). 

Indiscutivelmente o desporto é um produto que pode ser hoje comercializável a partir de um 

determinado nível, ou melhor, através de diferentes níveis: “comercializado para aqueles que o 

praticam; comercializado enquanto espectáculo para aqueles que assistem; e/ou 

comercializado no que se refere a produtos derivados do mundo do desporto como é o caso do 

merchandising, da publicidade, do patrocínio (primeiro o seu estatuto planetário e a sua 

crescente comercialização e em segundo lugar a sua capacidade de gerar emoções em torno 

dos seus produtos e consumidores)” (segundo Claudino, como entrevista em anexo). 

Neste contexto, podemos afirmar que o desporto agrupa um conjunto de aspectos de índole 

comerciável que não existiam até há poucos anos – veja-se o caso das marcas dos clubes 

desportivos que têm hoje um valor comercializável incluindo um sem número de produtos 

certificados (segundo Claudino, como entrevista em anexo). 

O produto desportivo pode ser muitas vezes consumido e produzido pelo mesmo indivíduo. Ou 

seja, produzido pelo consumidor que consequentemente o consome, o que atribui um carácter 

inconsistente e transitório ao produto desportivo que deve ser encarado com alguma atenção – 

a incerteza e impulsividade estão directamente ligadas com o desporto e com estas 

características do produto desportivo. Este produto deve possuir um carácter mais amplo, ou 

seja, deve ser visto como um todo de uma competição e de entretenimento – não esqueçamos 

que a componente lazer não se separa facilmente de uma actividade de desporto (Sá e Sá, 

2009:17-57). 

Na sociedade contemporânea as organizações desportivas tentam cada vez mais adequar as 

suas ofertas dinâmicas e suficientemente atractivas aos seus consumidores. Existe mesmo 

uma certa tentação em afirmar que, por exemplo, os produtos desportivos estão cada vez mais 

parecidos com os serviços e estes com os primeiros (idem, 2009:17-57).  

2
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Se compreendermos os agentes da indústria do desporto como prestadores de serviços, 

devemos atender ao facto de que ao estarmos a oferecer um serviço, estamos a entrar num 

jogo complexo de valorização da satisfação dos consumidores. As pessoas requisitam serviços 

de desporto para obterem benefícios emocionais. O local de um evento desportivo é um “palco” 

onde existe um conjunto de soluções e benefícios para os problemas das pessoas (idem, 

2009:17-57). 

Normalmente, um produto desportivo tem subentendido um jogo. Neste sentido, um jogo tem 

regras, participantes e determinados objectivos. Podemos comparar a estes elementos, as 

características físicas ditas normais e gerais de um qualquer produto (idem, 2009:17-57). 

O produto desportivo deve ser encarado como um evento, com entretenimento, com 

personagens conhecidas e actividades secundárias de promoção dos patrocinadores. A ideia 

base, aqui implícita, consiste na construção de cenários que mantenham o consumidor atento e 

satisfeito e, acima de tudo, entretido com a decisão tomada (idem, 2009:17-57). 

Outro elemento característico de um produto desportivo é a organização. Ou seja, as pessoas 

tendem a personificar a organização e a atribuir-lhe determinadas virtudes ou defeitos, à 

imagem das suas percepções sobre o produto desportivo ou sobre os serviços que estas 

oferecem (idem, 2009:17-57). 

Quando concebemos um produto desportivo, não devemos esquecer também a área para a 

colocação dos espaços publicitários. A localização exacta destes, de modo a que sejam vistos 

pelo maior número de pessoas, quer no local, quer através da televisão, por exemplo, poderá 

tornar a “embalagem” do produto desportivo mais atractiva. Outro ponto importante está 

relacionado com o equipamento e logística imprescindível para a realização do evento - um 

mau controlo deste aspecto pode resultar em prejuízos graves e irreparáveis na organização 

de um determinado evento (idem, 2009:17-57). 

Posicionar o produto de forma diferenciada e levando em linha de conta os serviços adicionais, 

a qualidade do produto, a experiência anterior e o benefício são outros elementos 

característicos de um produto desportivo. A imagem é a diferença que o consumidor está 

disposto a pagar, o posicionamento é algo que queremos transmitir ao consumidor de modo a 

que ele compreenda e apreenda essa imagem (idem, 2009:17-57). 

Quando nos referimos ao âmbito da actividade e consequentemente, no âmbito da diversão, a 

organização deve ter em conta acções que melhorem, de forma substancial o espectáculo e 

que, neste sentido incrementem as possibilidades de diversão, tanto antes, como durante e 

depois dos jogos – seja com o recurso a música, cheerleaders, claques, concursos, 

promoções, mascotes, entre tantos outros (idem, 2009:17-57). 

Inevitavelmente, todas estas acções devem ser de elevada qualidade procurando fomentar a 

participação do público de acordo com as suas preferências, particularidades, gostos e desejos 

e, por último, transcender o âmbito do evento ou do jogo, antecipando-se e prolongando-se ao 

longo do tempo (idem, 2009:17-57). 
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2. O MARKETING DESPORTIVO E AS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS 

 2.1. A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DESPORTIVO NAS ORGANIZAÇÕES  

O modelo associativo que caracteriza as organizações desportivas, na sociedade actual, tem 

de ser encarado de uma forma que venha romper com antigas directrizes. Esta conjuntura 

coloca novos desafios às associações e clubes. Por um lado, encontram-se as sociedades 

privadas, com direito ao lucro e à obtenção de benefícios, por outro lado, deparamo-nos com 

as associações presas a um modelo ultrapassado e com dificuldades de sobrevivência, que 

assentam genericamente em problemas financeiros (Sá e Sá, 2009:17-57). 

Esta questão é facilmente perceptível quando colocamos o desporto no lugar de um qualquer 

outro produto, ao entendermos que as organizações “tem um produto - o desporto, neste caso 

uma modalidade que tem que ser vendido”, conseguimos compreender que “o marketing se 

traduz na preparação de venda deste produto” e daqui advém a sua importância (segundo 

Infante, como entrevista em anexo). 

Neste sentido, torna-se fundamental a utilização de estratégias de comunicação centradas nos 

pontos fortes do comportamento humano, e nesta perspectiva, o marketing torna-se uma 

ferramenta de extrema capacidade para garantir a formatação de produtos desportivos com 

capacidade de serem comercializados no mercado global (segundo Sarmento, como entrevista 

em anexo). 

Com a progressiva profissionalização dos clubes, e a consequente necessidade de aumentar 

os lucros, a abordagem do marketing é hoje uma abordagem indispensável, tanto ao nível de 

planeamento estratégico como ao nível de planeamento operacional. Ou seja, o plano de 

marketing estratégico e operacional, para os clubes, é fundamental. Posicionar os clubes, 

perceber quais os seus mercados, levando a cabo estudos de mercado.  

No entanto, estas acções são para manter e desenvolver, combatendo o carácter obsoleto das 

modalidades. É necessário compreender que as modalidades como hoje as conhecemos 

sofreram significativas alterações ao longo dos séculos. Os clubes transformaram a sua 

existência de natureza social, substituindo-a pela prática de uma natureza desportiva que 

passa a usufruir de uma maior importância com a mediatização do desporto mundial, o 

aumento do número de participantes e o surgimento dos jogos olímpicos. É então, devido a 

este trajecto e a esta história que a gestão das actividades e dos clubes encontra-se hoje um 

pouco antiquada (segundo Claudino, como entrevista em anexo). 

2.1.1. A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DESPORTIVO PARA AS MODALIDADES MENOS MEDIÁTICAS  

Se tomarmos em consideração os aspectos profissionais e empresariais, os elementos 

amadores e os de puro entretenimento, facilmente chegamos à conclusão de que o desporto é 

um sector com uma dimensão considerável. Ao mesmo tempo não é clara nem objectiva a 

participação de cada um destes elementos e a sua contribuição para o sector (Sá e Sá, 

2009:35). 
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Neste sentido, o desenvolvimento das novas tecnologias da informação garantiu a 

sobrevivência dos nichos de mercado menos comercializáveis, permitindo o funcionamento de 

círculos de transmissão de informação e comunicação menos dependentes do poder 

exclusivamente económico (segundo Sarmento, como entrevista em anexo). 

2.1.1.1. O CASO DO VOLEIBOL  

O voleibol é uma das modalidades mais praticadas no mundo, reunindo 36 mil praticantes 

(Matos, 2009) e, consequentemente, não deveria ser visto como um nicho de mercado, 

direccionado a um grupo restrito de adeptos; mas sim, como uma potência desportiva que pode 

atingir níveis de exposição, lucros, e de espectáculo, muito elevados, e neste contexto, 

transformar-se num veículo comunicacional de grande grandeza (segundo Sarmento, como 

entrevista em anexo). 

Porém, o mercado ao qual o voleibol se dirige é ainda pequeno e por isso pode continuar a 

existir segundo as características e particularidades, que agora o compõem. Com isto, não se 

pretende afirmar que a modalidade não tenha hipóteses de num futuro a médio e longo prazo, 

vir a ser gerida de maneira diferente. Ou seja, cada vez com mais eficiência e eficácia, 

existindo todas as possibilidades de vir a ser administrada como as restantes modalidades, 

adoptando uma abordagem do ponto de vista do marketing, isto é, do ponto de vista 

estratégico e operacional. 

O problema que se coloca obedece às necessidades do mercado – “as equipas são poucas, 

assim como os participantes, os canais televisivos estão pouco interessados, os patrocínios 

cada vez menores” (segundo Claudino, como entrevista em anexo). Ou seja, há uma 

necessidade cada vez mais profissional de gerir uma actividade ou um serviço desportivo, 

seguindo as condições que diariamente, o mercado vai proporcionando e, consequentemente, 

que vai exigindo aos clubes – “o número de praticantes aumenta, assim como o número de 

espectadores, os canais televisivos pagam mais (pois existe mais interesse e maior número de 

visionamento)” (segundo Claudino, como entrevista em anexo). 

O esforço de todos os players deve ir no sentido de potenciar o voleibol sem recorrer aos 

grandes meios de comunicação como suporte de divulgação. A aposta deve recair sobre o 

universo online, que no dia-a-dia se afigura como um veículo cada vez mais interactivo e que 

possibilita passar a mensagem certa à pessoa indicada no momento certo. Fala-se assim da 

aposta no marketing digital, potenciando os recursos já disponíveis.  

É possível criar um site, ligar uma câmara ou duas à transmissão de um determinado jogo, e 

criar uma webtv que transmita em directo as competições, alargando o seu âmbito nacional de 

emissão. No fundo, “existem sempre soluções técnicas, com parceiros interessados em apoiar 

as transmissões através da internet, a um custo muito reduzido, e ser desta forma uma fonte 

de financiamento para a própria entidade” (segundo Claudino, como entrevista em anexo). 

Portanto, apesar de o mercado nacional ser um mercado pequeno e pouco explorado, no que 

se refere ao voleibol, é possível criar estratégias, planos e acções de baixo custo que devem e 
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podem ser exploradas pelos clubes e pelas federações – que não nos esqueçamos detêm um 

importante papel na promoção e divulgação, não tanto da sua associação clubista mas da 

modalidade em si. 

 2.2. A EVOLUÇÃO DO MARKETING DESPORTIVO NAS ORGANIZAÇÕES 

2.2.1. UMA IMPORTÂNCIA CRESCENTE 

O marketing desportivo registou uma forte evolução na última década em Portugal. Assistimos 

hoje a um nível de profissionalização cada vez maior, que se opõe ao amadorismo, 

predominante há alguns anos. 

Nos dias de hoje, generalizou-se, na maioria das modalidades, pelo menos aquelas que têm 

transmissão nos media, a colocação da publicidade em forma de “U”. Ou seja, a sua colocação 

em áreas estratégicas e planeadas diante das câmaras onde se torna possível visualizar três 

frentes distintas de publicidade, de forma a maximizar o impacto nas transmissões televisivas. 

Os patrocínios eram, e continuam a ser, na maioria dos casos processos pouco profissionais 

de ajuda aos clubes nacionais. Este meio não é ainda encarado como um instrumento 

publicitário sendo ainda frequentes casos onde determinada empresa apenas patrocina o clube 

pela “amizade” que detém com algum dos seus membros. 

Nos primórdios do desporto português antes das receitas das transmissões televisivas, dos 

contratos de concessão de imagem, dos lucrativos packages publicitários, os dirigentes 

portugueses eram conhecidos pelos seus frequentes “peditórios”. A falta de um previsível e 

consistente cash flow colocava uma enorme pressão nas decisões do dia-a-dia dos clubes e 

federações. As entidades desportivas estavam assim dependentes de todo o tipo de subsídios 

e de grandes cedências por parte das autarquias. A falta de organização em quase todos os 

desportos teve como consequência a diminuição do desporto como prioridade na mente da 

população.  

A entrada de uma nova geração no dirigismo desportivo português acelerou o processo de 

mudança, implicando ainda que a velha guarda tivesse de se adaptar às novas formas de 

gestão aplicadas ao desporto. Neste contexto, nos nossos dias, já nenhum clube é insensível a 

questões que se prendam com a promoção e divulgação dos seus jogos (Sá e Sá, 2009, 30-

31): “a evolução do marketing nestes clubes deve-se precisamente à perspectiva que as 

pessoas têm hoje em dia deste tipo de actividades e à necessidade de gerir de forma mais 

eficiente os recursos que são cada vez menores: satisfazer os clientes, aumentar os lucros e 

ter um produto e um serviço de maior qualidade (segundo Claudino, como entrevista em 

anexo). 

Por outro lado, o desenvolvimento social, centrado numa lógica global em que o desporto 

ganhou um papel central no dia-a-dia de milhões de indivíduos, independentemente do local 

onde se vive, estatuto social e económico, contribuiu para a necessidade de elevar o nível de 

profissionalização do desporto (segundo Sarmento, como entrevista em anexo). 
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3. O MARKETING DESPORTIVO E OS CONSUMIDORES 

3.1. MARKETING E A ABORDAGEM AO CONSUMIDOR 

Facilmente se percebe a importância do estudo do comportamento do consumidor para o 

marketing, se atentarmos que o seu conceito base se suporta na satisfação das necessidades 

dos consumidores. Estas necessidades poderão ser satisfeitas apenas se os gestores de 

marketing forem capazes de entender os indivíduos e as organizações. A resposta do 

consumidor, acaba assim, por ser o último sinal para o mercado e o verdadeiro teste a 

qualquer estratégia de marketing. 

Neste contexto, o conhecimento acerca do consumidor deve ser incorporado em qualquer 

estratégia ou plano operacional de marketing, ajudando as organizações a definir os seus 

mercados e a identificar oportunidades e ameaças. 

Se pensarmos numa organização desportiva, estes melhor actuarão quanto melhor 

conhecerem o comportamento dos seus consumidores. Assim, as respostas a algumas 

questões poderão ser decisivas para o sucesso, ou mesmo para o insucesso, de um produto 

desportivo (Sá e Sá, 2009b, 91-93).  

3.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.2.1. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO INQUIRIDO/PRINCIPAIS RESULTADOS  

Para o efeito da presente dissertação foram realizados cerca de 306 inquéritos ao 

consumidor/adepto de desporto visando compreender quais as principais influências do 

desporto no consumidor e qual o seu comportamento em relação ao mesmo. 

Do número total de inquiridos 56,5% são do sexo “feminino” e 43,5% são do sexo “masculino”, 

maioritariamente com idades compreendidas entre os “18 e os 24 anos” (66,9%) e os “25 e os 

34 anos” (15,6%). A grande maioria dos inquiridos pode-se agrupar na categoria “ensino 

superior” (68,2%) e a categoria “ensino secundário: 12º ano ou equivalente” (22,4%), sendo 

que a nível de habilitações literárias estes são na sua maioria estudantes (51%), residentes 

maioritariamente no distrito de Lisboa (79,5%) (Anexo X). 

A maioria dos inquiridos (52,6%) soube identificar o significado do conceito de marketing 

desportivo e, neste sentido, respondeu saber o que este significa. Os homens são aqueles que 

se destacaram enquanto adeptos fiéis de modalidades desportivas englobando o futebol e as 

restantes modalidades, seguidores de um clube em particular da sua modalidade de eleição. 

A maioria dos inquiridos referiu sempre que as acções de comunicação e marketing de 

modalidades como o futebol (69,5%) ou mesmo outras modalidades (70,7%) não os levaram a 

ter vontade de ir aos jogos, sendo que, segundo estes, são sempre no fundo pouco apelativas 

e raramente suficientes. Neste sentido, necessitam de melhorar a sua “qualidade”, apostar na 

“quantidade” e em “locais estratégicos de difusão”. 
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Os media tradicionais foram sem dúvida os suportes onde estas acções foram maioritariamente 

vistas; porém denotou-se uma crescente inserção das mesmas no meio online, vindo reforçar a 

sua importância no panorama actual.  

3.2.3. RESULTADOS 

Foi questionado numa primeira abordagem, o inquirido, sobre se este saberia o significado do 

conceito de marketing desportivo. Neste contexto, 52,6% respondeu que “sim”, enquanto que 

47,4% respondeu que “não” (cf. Gráfico 1). 

As mulheres são as que menos declaram saber o que é o marketing desportivo – 50,9% de 

mulheres contra 36,2% dos homens. Sendo que, é possível também verificar que do número 

total dos inquiridos que fazem parte da faixa etária dos “18 aos 24 anos” 50,5% responderam 

que “sim”. E que, do número total dos inquiridos que têm “curso superior incompleto” cerca de 

50,7% respondeu que “sim”. 

Do total de inquiridos que respondeu que “sim”, a grande maioria definiu o conceito como uma 

noção que abrange a “promoção”, “divulgação”, “publicidade”, “venda” e a “antecipação de 

necessidades”. Por outro lado, poucos foram aqueles que referiram que este significava um 

conjunto de acções de “gestão”, “distribuição” e de “interacções múltiplas” (anexo VIII.I). 

 

Gráfico 1 - Já ouviu falar em Marketing Desportivo (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 
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4. DELINEAR UMA ESTRATÉGIA INOVADORA 

4.1. ESTRATÉGIA DE ACÇÃO VIGENTE 

  4.1.1. ANÁLISE DE IDEIAS E OPINIÕES 

   4.1.1.1. CONSUMIDOR 

Quando questionados sobre qual teria sido a última vez que os consumidores teriam visto ou 

mesmo ouvido uma acção de marketing e comunicação de uma modalidade desportiva que 

não ligada ao futebol 19,9% respondeu “esta semana” e com igual valor percentual há “mais de 

1 mês”. Por outro lado, 10,5% dos inquiridos respondeu “há duas semanas” e, por fim, 6,2% 

dos inquiridos respondeu ter visto uma acção dedicada a um desporto que não o futebol há “1 

mês” (cf. Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Qual foi a última vez que viu ou ouviu uma acção de marketing e comunicação de uma modalidade desportiva que 

não ligada ao futebol? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

Do total de inquiridos 70,7% respondeu que as acções relembradas anteriormente “não” os 

tinha levado a assistir aos jogos e 29,3% dos inquiridos respondeu que “sim” (cf. Gráfico 3). 

É possível verificar que, do número total de mulheres que responderam a esta questão, 

74,7% responderam que “não”. Dos inquiridos com idades compreendidas entre os “18 e os 24 

anos” que responderam a esta questão, 74,1% responderam que “não”. Por outro lado, do 

número total de indivíduos com “curso superior incompleto” que responderam a esta questão, 

80% respondeu que “não”. 
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Gráfico 3 - A acção levou-o(a) a ver os jogos? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

Maioritariamente as acções descritas pelos inquiridos basearam-se em acções de promoção, 

divulgação e publicidade, referentes a modalidades como o futsal, atletismo e os Jogos 

Olímpicos. Sendo que o voleibol surgiu com relativas citações colocando-se entre as 

modalidades mais citadas ao contrário da vela, rugby, ou modalidades como o ciclismo, entre 

outras, que raramente foram referenciadas (Anexo VIII.III). 

Focando agora a questão no voleibol do número total de inquiridos 77% respondeu “não” ter 

conhecimento de acções de comunicação e marketing de voleibol e 23% respondeu que 

“sim”. (cf. Gráfico 4). É possível também verificar que do número total de homens que 

responderam a esta questão, 77% respondeu que “não”. Sendo que, do total de indivíduos com 

idades entre os “18 e os 24 anos”, que responderam a esta questão 77,6% respondeu que 

“não. 
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Gráfico 4 - Costuma ver acções de comunicação e marketing de Voleibol? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

E qual o suporte onde estas foram veiculadas? Do número total de inquiridos que responderam 

que “sim” à pergunta anterior 60,7% respondeu ter visto estas acções na “televisão”. Por 

outro lado, 23,2% respondeu tê-las visto na “Internet” e 16,1% respondeu ter tomado 

conhecimento das acções na “imprensa escrita” (cf. Gráfico 5). Do total de inquiridos que 

responderam terem visto as acções de marketing e comunicação na “televisão”, 71% são 

homens. Sendo que, é possível verificar que do número total dos inquiridos que são homens, 

75,9% responderam “televisão”. De forma igualmente proeminente, do total de inquiridos com 

idades compreendidas entre os “18 e os 24 anos”, que responderam a esta questão, 55,9% 

respondeu “televisão”. 

 

Gráfico 5 - Onde as viu? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 
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Porém, terão estas acções alcançado o seu objectivo fundamental que se prende com o 

crescimento do número de adeptos a assistirem aos jogos e interessados pela modalidade?  

A maioria dos inquiridos, (59,1%) respondeu que as acções de marketing a que assistiu 

não levou a assistir aos jogos e 40,9% respondeu que “sim”, ou seja, que as acções 

motivaram a assistir aos jogos da modalidade (cf. Gráfico 6). Sendo também possível verificar 

que do total de mulheres que responderam a esta questão, 59,5% respondeu que “não” – 

sendo que, 58,7%, do total de homens, respondeu que “não”. Do mesmo modo, que do total de 

inquiridos que se inserem na faixa etária dos “18 aos 24 anos” (53,8%) e que deram a mesma 

resposta, 52,8% respondeu que “não”. 

 

Gráfico 6 - As acções levaram-no(a) a ter vontade de ir aos jogos? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

A maioria dos inquiridos respondeu que as acções de comunicação e de marketing da 

modalidade eram “pouco apelativas”, “escassas” e “insuficientes”; tendo sido poucos aqueles 

que as caracterizaram como “boas” e/ou “suficientes” (Anexo VIII.IV). 

Neste contexto, do total de inquiridos 87,5% respondeu que as acções poderiam ser 

melhoradas, ou seja, respondeu que “sim” e 12,5% respondeu que “não” é necessária 

qualquer alteração (cf. Gráfico 7).  

É ainda possível verificar que do número total de mulheres que responderam a esta questão, 

88,1% respondeu que “sim” – enquanto que, 87% dos homens respondeu igualmente que 

“sim”. Sendo que, do total de inquiridos que compreendem idades entre os “18 e os 24 anos”, 

85,2% respondeu que “sim”. 
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Gráfico 7 - Pensa que podiam ser melhoradas? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

E de que forma? 

A grande maioria dos inquiridos acredita que os avanços da comunicação da modalidade 

passam antes de mais pela sua “quantidade”, ou seja, por uma “maior divulgação e mais 

localizada” sem esquecer a importância da “redução dos preços” praticados e o “aumento da 

visibilidade” da modalidade (Anexo VIII.V). 

4.1.1.1.1. BREVE COMPARAÇÃO COM AS RESTANTES MODALIDADES 

Para que seja possível compreender que alterações devem ser realizadas no âmbito da 

comunicação de marketing do voleibol é fulcral que se compreenda o que é feito no âmbito das 

restantes modalidades, e aqui, foquemo-nos no futebol, visto ser a modalidade de maior 

tradição no nosso país. 

Do número total de inquiridos 59,9% respondeu ter visto, pela última vez, uma acção de 

marketing e comunicação de futebol “esta semana”. Por outro lado, 21,3% respondeu há 

“mais de um mês”; 11% “há duas semanas” e 7,8% respondeu há “um mês” (relembremos os 

19,9% dos inquiridos que anteriormente afirmaram ter visto ou ouvido uma acção de 

comunicação e marketing de uma modalidade que não o futebol “esta semana” e há “mais de 1 

mês”) (cf. Gráfico 8). 

É possível também verificar que do número total de homens que responderam a esta 

questão cerca de 63,6% respondeu “esta semana”. Seguindo a mesma linha de ideias é 

possível também verificar que do número total de indivíduos com idades compreendidas entre 

os “18 e os 24 anos”, que responderam a esta questão, cerca de 61,4% respondeu “esta 

semana”. 
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Gráfico 8 - Qual foi a última vez que viu ou ouviu uma acção de marketing e comunicação de futebol? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

As acções de comunicação e marketing de futebol foram maioritariamente descritas como 

sendo acções relacionadas com “publicidade” e “promoções” e, um ponto bastante 

referenciado, acções de cariz “social e humanitário” – se tivermos em conta que o inquérito foi 

aplicado no decorrer da catástrofe que abalou o Haiti. Por outro lado, poucas foram as acções 

que foram vistas em “entrevistas”, “ofertas especiais”, “passatempos”, “notícias” e acções de 

“divulgação” (Anexo VIII.II). 

Do total de inquiridos, 69,5% respondeu que as acções não os levaram a ver os jogos de 

futebol e 30,5% responderam que “sim” (cf. Gráfico 9). Sendo que é ainda possível verificar 

que do total de mulheres que responderam a esta questão cerca de 72,5% respondeu que 

“não”. Do mesmo modo, que do total de inquiridos com idades compreendidas entre os “18 e 

os 24 anos”, que responderam a esta questão, cerca de 67,8% respondeu que “não”. E do total 

de inquiridos com “curso superior incompleto”, que responderam a esta questão, 70,4% 

responderam que “não”. 
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Gráfico 9 - A acção levou-o(a) a ver os jogos? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

A grande maioria dos inquiridos (64,2%) respondeu que acompanha outra(s) 

modalidade(s) que não o futebol, sendo que 35,8% responderam que “não” (cf. Gráfico 10). 

Do número total de inquiridos que respondeu que a esta questão 52,5% são homens. Sendo 

que, é também possível verificar que do total de inquiridos do sexo masculino, que 

responderam a esta questão 78,2% respondeu que “sim” contra 54,3% dos inquiridos do sexo 

feminino. De igual modo, do número total de inquiridos que responderam a esta questão 66,7% 

compreendem idades entre os “18 e os 24 anos”. Sendo que, do total destes indivíduos 64,1% 

respondeu que “sim”. 

 

Gráfico 10 - Costuma acompanhar outra(s) modalidade(s) que não o futebol? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 



 

45 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica de Lisboa 

Marketing do Desporto – Modalidades Pouco Mediáticas: Estudo de Caso  

 

Do número total de inquiridos que responderam à questão anterior 15,9% respondeu que 

acompanha “futsal”; 14,4% respondeu “outro” (na sua maioria referindo-se ao ténis e a 

desportos motorizados); e, com menor relevância estatística, responderam a esta pergunta 

inquiridos que afirmaram seguir “pesca”, “ténis de mesa” e “judo”, sendo que o “voleibol” se 

posicionou em terceiro lugar, das modalidades mais citadas, com 9,4% (cf. Gráfico 11).  

 

Gráfico 11 - Se sim, quais? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

É ainda possível verificar que a maioria dos inquiridos (58,9%), respondeu acompanhar um 

clube em particular, no qual se insere a modalidade que acompanha. Sendo que 41,1% 

respondeu “não” acompanhar nenhum clube em particular (cf. Gráfico 12). 

Novamente, apesar de o público feminino apresentar uma maior representatividade na 

amostra deste questionário, os homens são aqueles que mais se mantêm fiéis a um clube no 

qual acompanham a sua modalidade de eleição. Neste sentido, do número total de inquiridos 

que responderam “sim” a esta questão 65,1% são homens. Sendo que do número total de 

homens que responderam a esta questão 74,5% respondeu que “sim”. É ainda possível 

verificar que do número total de inquiridos com idades entre os “18 e os 24 anos” que 

responderam a esta questão, cerca de 62,1% respondeu que “sim”. 
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Gráfico 12 - Acompanha algum clube específico nessa(s) modalidade(s)?  (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

Maioritariamente, do total de inquiridos que afirmaram acompanhar outra modalidade, 44% 

acompanham-na ligados principalmente a clubes como o Sport Lisboa e Benfica e Sporting 

Clube de Portugal (22,9%). Sendo que nenhum dos inquiridos respondeu acompanhar clubes 

como “Académica” e o “Vitória Futebol Clube” (cf. Gráfico 13). A grande maioria dos inquiridos 

acompanha outros clubes, mais pequenos e mais direccionados a uma única modalidade em 

particular como a natação, ginástica ou o voleibol, entre outras – exemplo disso é o Clube de 

Voleibol de Oeiras. 

 
 
Gráfico 13 - Qual o clube da modalidade que acompanha? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 
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Quando questionados sobre a regularidade com que assistem aos jogos, 64,5% dos 

inquiridos responderam assistir “a cerca de metade dos jogos”. Por outro lado, 18,6% 

respondeu assistir a “menos de metade dos jogos” e 16,8%, respondeu assistir “a todos ou 

quase todos” os jogos da modalidade que acompanha (cf. Gráfico 14). É possível também 

verificar que do número total de mulheres que responderam a esta questão 69,9% respondeu 

“acerca de metade dos jogos”. Do mesmo modo que do total de indivíduos com idades 

compreendidas entre os “18 e os 24 anos” que responderam a esta questão, 60,3% respondeu 

“acerca de metade dos jogos”. 

 

Gráfico 14 - Assiste com regularidade aos jogos? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

E porque razão assistirão os adeptos aos jogos? 

Uma grande maioria (61,8%) assiste aos jogos por “gostar da modalidade”. Por outro 

lado, 24,4% respondeu que assiste aos jogos “para ver o seu clube ganhar” e apenas 6,9% 

assiste porque “tem lá familiar/amigos” que pratiquem essa mesma modalidade (cf. Gráfico 15). 

Dos 6,9% de inquiridos que optaram pela opção de resposta “outro. Qual?” importa referir que 

estes eram na sua maioria praticantes, dirigentes, ou simples adeptos de uma “boa 

competição”. 

Do número total de inquiridos que responderam “porque gosta da modalidade”, a esta questão 

53,4% são homens, dos quais 63,1% responderam assistir à modalidade porque “gostam da 

modalidade”. Sendo que é ainda possível verificar que do número total de inquiridos com 

idades compreendidas entre os “18 e os 24 anos”, que responderam a esta questão, 62,9% 

respondeu que assiste porque “gosta da modalidade”. 
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Gráfico 15 - Porque razão assiste? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

Neste contexto, do conjunto de modalidades apresentadas aos inquiridos é fácil perceber que o 

futebol se denota como a modalidade que detém um nível de acções mais abundantes, 

segundo o inquirido, ao contrário de por exemplo modalidades como a natação, o ténis de 

mesa, a pesca, e mesmo o voleibol (que maioritariamente foi considerado como detentor de 

escassas acções de comunicação e de marketing anteriormente) (cf. Gráfico 16). 

 
 

Gráfico 16 - O que pensa das acções de marketing e comunicação das seguintes modalidades? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 
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Do número total de inquiridos que responderam acompanhar outras modalidades que não o 

futebol ou para além deste, 39% respondeu que é importante apostar “na divulgação dos 

jogos” das modalidades menos mediáticas. Por outro lado, 26% respondeu ser necessário 

apostar “em campanhas publicitárias com figuras públicas” e 24,2% em “novas campanhas de 

publicidade”. Poucos foram aqueles que detiveram como primordial acção a “aposta na 

formação de novos jogadores” (cf. Gráfico 17). 

 

Gráfico 17 - O que pensa que devia ser feito? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

Para que a análise comparativa entre modalidades ficasse completa, procurou-se aferir o grau 

de envolvimento entre os adeptos e as modalidades. Facilmente se compreendeu que para a 

maioria dos adeptos o futebol tem lugar de destaque, ao contrário da pesca que se destaca 

pela negativa, como a modalidade pela qual os adeptos nutrem menor envolvimento. No 

voleibol é de destacar que este se encontra num lugar intermédio de envolvimento, tendo em 

conta as restantes modalidades (cf. Gráfico 18). 
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Gráfico 18 - Ordene as seguintes modalidades por ordem crescente de importância para si, sendo o 5 o mais importante? (%) 

 

Base: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

4.1.1.2. ESPECIALISTAS 

O Sport Lisboa e Benfica tem ainda “um longo percurso a fazer na sua área comunicacional” 

(segundo Sarmento, como entrevista em anexo). Nos dias de hoje o que é feito em termos de 

marketing desportivo, no Sport Lisboa e Benfica, em relação ao voleibol é ainda um trabalho 

extremamente empírico. “É necessário delimitar objectivos, falta a dita teoria do marketing” 

(segundo Jardim, como entrevista em anexo).  

Neste contexto, não se pode comparar os objectivos de uma equipa sem mediatização com o 

Sport Lisboa e Benfica e, neste sentido, é necessário que as entidades de comunicação do 

clube se questionem: “quais são os nossos objectivos?; queremos apostar na formação de 

novos e melhores jogadores ou na divulgação da modalidade?; ao apostarmos na divulgação, 

onde a devemos fazer?” (segundo Jardim, como entrevista em anexo). Estas questões tem um 

determinado caminho a ser traçado, sem saber onde queremos chegar não se torna possível 

melhorar. 

Porém, não é fácil conjugar estes factores e por isso é necessário que seja feita previamente 

uma análise cuidada dos benefícios e das desvantagens que podem advir de determinada 

acção, qual o seu retorno e qual o investimento. São por isso necessárias “opções 

estratégicas” (segundo Jardim, como entrevista em anexo). “É necessário ir às escolas, criar 

novos programas de recrutamento, novas e mais dinâmicas páginas de Internet, mais e melhor 

informação na Benfica TV sobre a modalidade, criar protocolos com associações (como a 

Associação de Voleibol de Lisboa), acordos de troca de bases de dados, para o envio semanal 
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de e-mails com notícias sobre os próximos jogos” (segundo Jardim, como entrevista em 

anexo), sem esquecer os patrocínios (segundo Sarmento, como entrevista em anexo).“É 

preciso desenvolver um plano de marketing estratégico e operacional a nível das federações e 

das associações, e acima de tudo ter uma abordagem a nível do marketing de formação de 

dirigentes” (segundo Claudino, como entrevista em anexo). 

Temos hoje ao nosso dispor a tecnologia que potência o know-how e que permite melhorar os 

elementos de comunicação do voleibol dando-o a conhecer ao público. Porém, a experiência 

conta acima de tudo. Ou seja, “é necessário que quem trabalhe na área já tenha desenvolvido 

planos de comunicação de marketing estratégico, de marketing operacional; que tenha uma 

rede de contactos e uma metodologia de contactos, ou seja, que saiba como contactar com o 

patrocinador” (segundo Claudino, como entrevista em anexo).  

Neste sentido, é necessário que se fomente o desenvolvimento dos estagiários e dos actuais 

profissionais. Que se ensinem estes pontos-chave. É necessário alterar a questão da imagem, 

dos suportes de comunicação, expandir a rede de contactos e de espectadores interessados, 

procurar saber as características do tipo de espectador que mais rende, mas acima de tudo, é 

necessário melhorar a questão da comunicação interna criando para o efeito departamentos 

preparados para as diferentes situações (segundo Claudino, como entrevista em anexo). 

  4.1.1.3. DIRIGENTE, EQUIPA TÉCNICA E ATLETAS 

O Sport Lisboa e Benfica dispõe de uma estrutura privilegiada que lhe permite divulgar e 

promover as modalidades através dos melhores instrumentos de comunicação. Ou seja, tem 

um site, uma estação televisiva, um jornal e uma revista da sua autoria. Neste sentido, a 

questão que se coloca recai sob o que seria ainda possível ao clube disponibilizar às suas 

modalidades. No fundo, o clube tem tudo aquilo que as suas modalidades necessitam para 

terem visibilidade.  

Porém, mesmo dentro destes moldes, a divulgação e promoção do voleibol deveria e poderia 

ser melhor e maior: “de qualquer forma não nos podemos esquecer que essencialmente o 

Benfica é um clube de futebol” (segundo Mourinha, como entrevista em anexo). Acima de tudo, 

o maior “cartão-de-visita” e a melhor maneira de promover a modalidade, trazendo mais 

adeptos e simpatizantes aos pavilhões, é ganhado o que claro nem sempre é possível 

(segundo Mourinha, como entrevista em anexo): “o factor das vitórias da modalidade é talvez a 

única, a melhor e a forma mais fácil de trazer um maior número de adeptos aos jogos” 

(segundo Jardim, como entrevista em anexo). 

No fundo, num clube com as dimensões do Sport Lisboa e Benfica e no meio de um espectro 

tão vasto de modalidades torna-se difícil criar um único departamento, e um único especialista, 

na área do marketing e da comunicação, para cada uma delas e, consequentemente, para o 

voleibol. 

A realidade do clube assenta numa divergência acesa entre dirigentes e equipa técnica sob os 

pontos de vista das actuais acções de comunicação do clube/modalidade. Ao contrário do Dr. 
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Mourinha o Professor Jardim acredita que não é necessária uma reformulação imediata “de 

nenhuma área em particular, é porém (…) necessário apostar na comunicação com os agentes 

envolvidos com o clube como é o caso das escolas” (segundo Jardim, como entrevista em 

anexo). 

Neste sentido, a camada jovem é o futuro da modalidade, da formação e dos próprios adeptos. 

Esta aproximação passa essencialmente por uma divulgação directa nos locais de ensino com 

“avisos sobre os jogos, sem claro descuidar dos locais públicos que se denotem importantes 

para a divulgação a começar pela zona envolvente do estádio, até mesmo num local fixo de 

fácil acesso e consulta” (segundo Fidalgo, como entrevista em anexo). 

Outro factor que devia ser repensado passa pelos preços praticados para que se possa assistir 

à modalidade – um preço que muitos adeptos não estão ainda dispostos a pagar para assistir a 

um espectáculo que por vezes não conhecem ou não estão familiarizados, até mesmo os 

adeptos habituais não estão dispostos a pagar “cerca de 8€” quando o jogo é emitido em 

directo na televisão (segundo Fidalgo, como entrevista em anexo).  

As ofertas de alguns bilhetes ou mesmo de entradas completamente gratuitas seria uma 

excelente ideia. Na realidade a oferta dos bilhetes a escolas, à formação, ou mesmo aos 

alunos de voleibol de desporto escolar, dos milhares de lugares que estão sempre vazios, 

principalmente na fase regular de jogos, não trariam menos verbas ao clube e seriam uma 

certeza de casa cheia (segundo Fidalgo, como entrevista em anexo). 

Acima de tudo, “seria importante conciliar o horário dos jogos da modalidade com os jogos de 

futebol do clube, antes ou depois destes, facto que acredito que traria mais adeptos aos nossos 

jogos (…) possibilitando aos adeptos a assistência a mais do que uma única modalidade 

(segundo Jardim, como entrevista em anexo). 

Neste contexto, é importante referir que todos estes aspectos são pontos que o próprio clube 

procura ter em atenção mas que nem sempre são possíveis de concretizar. De modo a que 

seja possível interligar de uma forma eficaz e sustentável, a um médio e longo prazo, as 

receitas e a crescente divulgação e promoção da modalidade e o consequente aumento de 

adeptos é preciso “jogar bom voleibol, de um nível de excelência e um voleibol ganhador” 

(segundo Jardim, como entrevista em anexo).   

4.2. PLANO CRIATIVO 

4.2.1. PLANO OPERACIONAL / BREVES RECOMENDAÇÕES 

A comunicação do voleibol do Sport Lisboa e Benfica entra hoje num novo paradigma 

existencial. É a altura necessária para abandonar todas as formas que até aqui se utilizaram 

para comunicar a modalidade, procurando atingir novos e melhorados objectivos. As 

orientações de seguida apresentadas encontram-se num plano faseado de seis graus de 

orientações estratégicas sob a variável comunicação (acções para implementação, acções 

dirigidas ao clube, adeptos e potenciais atletas, media, equipa técnica e por fim acções que 

visem manter a continuidade sustentável do plano), de forma a tornar o seu desenvolvimento 



 

53 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica de Lisboa 

Marketing do Desporto – Modalidades Pouco Mediáticas: Estudo de Caso  

 

possível e sustentado. A primeira fase remete para intervenções imediatas, sendo que a sexta 

fase corresponde a intervenções de última ordem.  

Neste contexto, o plano encontra-se organizado segundo uma ordem de interesses de curto, 

médio e longo prazo, de aplicações de fácil e demorosa implementação, sem deixar nunca de 

lado os custos e benefícios (imediatos, médio prazo, e a um longo prazo) inerentes a cada uma 

delas. Desta forma, seguindo uma ordem cronológica e de lógica, será dada primazia às 

acções a implementar a um curto prazo, que trarão um benefício imediato, e seguidamente às 

acções de implementação a médio e longo prazo - de ressalvar que as seguintes orientações 

projectam uma aplicação para a próxima época que tem o seu início agendado para o mês de 

Setembro deste mesmo ano (cf. Quadro 4) (Anexo XI – Auditoria de Marketing). 

É necessário antes de tudo, que se explique que todo o plano de comunicação visou as 

opiniões de Especialistas, Equipa Técnica e Jogadores do voleibol do Sport Lisboa e Benfica, 

colhidas em entrevista, e do próprio adepto através de inquérito. Neste contexto a observação 

participante, quer em jogos quer em treinos da equipa procurou compreender a dinâmica 

Equipa Técnica - Jogadores e Jogadores - Adeptos, de forma a criar um plano o mais completo 

possível, mas acima de tudo, realista e de possível implementação (Anexo IX). 

 

Quadro 3 - Plano de Comunicação a Curto, Médio e Longo Prazo 

Prazo Grau Actividade/Acção Objectivo Operacional Custo/Benefício Período/Data 

C
u
rt

o
 

1
º 

G
ra

u
 

Acções de Planeamento e Delimitação de Estratégia 

 
Reunião de 2 dias com o clube 
(respectivo departamento de 

comunicação e marketing) e o 
dirigente da modalidade. 

 

Discutir em profundidade a nova 
estratégia de comunicação 

2010/2011; Delimitar Objectivos. 
Imediato Maio (2010) 

 
Estudo dos casos de sucesso 

nacionais e internacionais. 

 
Retirar ideias a aplicar no 

clube/modalidade e desta forma 
promove-se o sentido de 

oportunidade. 
 

 
Imediato 

Maio (2010) 

 
Estudo dos casos de insucesso. 

 

 
Saber o que falhou, para que estes 

aspectos possam ser evitados. 
 

 
Imediato 

Maio (2010) 

 
Divisão departamental correcta. 

 

 
Criação de um departamento 
exclusivo de comunicação da 

modalidade integrado no 
departamento de comunicação do 

clube. 
 

 
Imediato 

Maio (2010) 

Novos Apoios/Patrocínios 

 
Procurar novos apoios e patrocínios 

para a modalidade. 
 

Imediato Maio (2010) 

2
º 

G
ra

u
 

 
Acções Dirigidas ao Clube/Modalidade 

Criação de uma Mailing 
List/Rede de Contactos 

 
Base de dados que contenha os 
contactos das personalidades 

constituintes do clube, modalidade e 
a própria federação. 

 

 
Imediato 

Maio (2010) 
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Criação de uma Intranet; 

 
União de todas as personalidades 

clube/modalidade em um único local 
online, que contenha toda a 

informação necessária, devidamente 
organizada (integração da mailing list 

nesta). 
 

 
Imediato 

Maio (2010) 

Enriquecimento do sítio online 
da modalidade, no site do 

próprio clube. 

 
Constante actualização do site 
(dados estatísticos, resultados, 

calendário de eventos/jogos, vídeos, 
etc.) 

 

Imediato 
Setembro e ao 
longo da época 

Aposta nas Redes Sociais 

 
Aposta nas ferramentas Web 2.0, 

criando focos de atenção exclusivos 
da modalidade 

 

Imediato 
Setembro (com 

constante 
actualização) 

Plano de jogos, criação de um 
calendário conciliado e 

sustentável. 
[Proposta em Anexo XIII] 

 
Criação de um plano de jogos para a 

época que vise a conciliação dos 
jogos das modalidades, assim como 

do futebol. 
 

Imediato 
Setembro e ao 
longo da época 

Diminuição dos Preços 
Praticados 

 
Numa primeira fase diminuição em 

cerca de 10% dos preços praticados. 
 

Imediato 
Setembro a 

Janeiro 

 

M
é
d
io

/L
o
n

g
o

 

 

3
º 

G
ra

u
 

 
Acções Dirigidas ao Público em Geral (adeptos das modalidades) 

Open Day da competição 
dirigido ao público em geral. 

 
Jogo de portas abertas ao público, no 

primeiro dia da época. 

 
Médio Prazo 

Setembro 

Promoção do espectáculo 
desportivo. 

 
Acções que visem promover o 

espectáculo (cheerleaders, sessões 
de fotografias, sessões de 

autógrafos, recurso a figuras 
públicas) 

 

Médio Prazo 
 

Setembro e ao 
longo da época 

Promoção/Divulgação da 
Modalidade 

 
Criação de telas alusivas à 

modalidade a expor junto do 
pavilhão, nos espaços a elas 

destinados. 
 

Médio Prazo 
 

Setembro e ao 
longo da época 

 
Acções Dirigidas aos Potenciais Atletas 

 
Promoção/Divulgação da 

modalidade junto das escolas, 
através do desporto escolar. 

 

 
Aumentar o número de atletas em 
formação e o número de jovens 

adeptos. 
 
 
 

Médio Prazo 

Setembro e ao 
longo da época  

Open day de competições 
dirigido às escolas e ao desporto 

escolar; 
 

 
Levar os jovens aos 

estádios/pavilhões embutindo-lhes o 
gosto pelo espectáculo desportivo, 
acção que deve ser desenvolvida 

com continuidade. 
 

Promoção/Divulgação da 
formação 

 
Criação de telas, à imagem da 

“escolinha de futebol”, que visem 
divulgar a formação de novos atletas. 

 

Médio Prazo 

Maio (2010) 
para colocação 

em inicio de 
época 

4
º 

G
ra

u
 

 
Acções Dirigidas aos Media (em particular media desportivos) 

Preparação do Press Kit 

 

Press Kit destinado aos jornalistas, 
em particular jornalistas desportivos. 

 

Médio Prazo Agosto 

 
Promoção/Divulgação da nova 

época da modalidade, com 
alusão aos bons resultados da 

época passada. 

Distribuição junto dos media de 
conteúdos mediáticos. 

Médio Prazo Setembro 
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Promoção/Divulgação do 
voleibol do Sport Lisboa e 

Benfica enquanto 
organizador/patrocinador de 
eventos desportivos de cariz 

social e de solidariedade. 
 

 
Criação de encontros da modalidade, 
eventos de solidariedade, e divulga-
los junto dos media, convidando-os 

para a acção. 

Médio Prazo Setembro 

 
Produção de Notícias; 
Emissão de Eventos 

Desportivos; 
Comentário do Evento; 
Reportagem do Evento; 

 

Produção de conteúdos para 
distribuição junto dos media e para 

actualização do site. 
Médio Prazo 

Ao longo da 
época 

Acções de promoção e de 
Relações Públicas 

 
Utilizar o “calendário” de jogos e 

eventos, organizados ou 
patrocinados pela modalidade, 

fazendo deles notícia. 
 

Médio Prazo 
Setembro e ao 
longo da época 

5
º 

G
ra

u
 

 
Acções Dirigidas à Equipa Técnica (Treinador, Adjunto, Dirigente e Atletas) 

Formação de dirigentes; 
 

 
Formação que permita aos dirigentes 

lidar com os aspectos técnicos da 
modalidade: escolha do treinador; 

aquisição de um plano de treino para 
novos jogadores; própria actividade 
de captação de atletas; organização 
do clube, da secção, da estrutura; e 

principalmente com a própria 
actividade de marketing operacional; 

 

 
Longo Prazo 

Maio e Junho 

Media Trainning; 

 
Formação de dirigentes, equipa 
técnica e atletas no sentido de 
melhorar a sua relação com os 
media, e os restantes partners, 

evitando comentários 
desapropriados. 

 

 
Longo Prazo 

Maio e Junho 

6
º 

G
ra

u
 

 
Acções de Manutenção do Programa 

Aplicação de questionários de 
satisfação; 

 
Aferir a opinião dos adeptos quanto 

às acções implementadas. 
 

 
Longo Prazo 

Janeiro e Maio 
(2011) 

Continuidade de acções de 
formação; 

 
Dar continuidade às acções de 
formação, relembrando que a 

aprendizagem é uma constante. 
 

 
Longo Prazo 

Ao longo da 
época 

 



 

56 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica de Lisboa 

Marketing do Desporto – Modalidades Pouco Mediáticas: Estudo de Caso  

 

  

3

.

  

C
O

N
SI

D
ER

A
Ç

Õ
ES

 F
IN

A
IS

 



 

57 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica de Lisboa 

Marketing do Desporto – Modalidades Pouco Mediáticas: Estudo de Caso  

 

CONCLUSÕES CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desporto, e consequentemente as modalidades desportivas, como a maioria das demais 

indústrias, constroem marcas destinadas a concorrer num mercado cada vez mais fragmentado 

mas acima de tudo cada vez mais competitivo (Bernard et. al. 2003). Ao contrário de muitas 

outras indústrias, os produtos desportivos precisam de servir regularmente a audiência de 

grandes massas e em seguida alcançar uma determinada cobertura mediática de amplo 

espectro e relacionar-se com um amplo segmento de participantes, adeptos, jogadores, equipa 

técnica e patrocinadores.  

Todo este jogo faz com que o desporto seja um fenómeno duplo e com variáveis bastante 

particulares, aos quais o conceito de marketing desportivo deve atender, assim como os 

profissionais que nesta área se inserem. O desporto é, no fundo, um empreendimento global 

de muitos milhões de euros. Porém, nunca foi tão difícil atrair, cativar e manter um adepto cada 

vez mais exigente, e que dispõe cada vez mais de uma diversidade de outras modalidades e 

outros elementos que irão satisfazer as mesmas necessidades de lazer. Neste sentido, é 

necessário criar produtos desportivos imunes às derrotas e às vitórias, capazes de se 

promover e divulgar, independentemente destas (Sá e Sá, 2002). 

Com o presente estudo compreendeu-se que a grande maioria dos inquiridos conhecia o 

significado do conceito de marketing desportivo e, neste sentido, as suas características, 

objectivos e ferramentas. Porém, raros foram aqueles que responderam que o uso desta 

ferramenta serviu para os levar a assistir aos jogos (de modalidades menos e mais mediáticas) 

demonstrando a falta de interesse e de influência das acções que actualmente existem – 

refutando a hipótese “as acções de comunicação realizadas têm permitido aumentar a 

exposição mediática, a notoriedade e o afluxo de público no voleibol do Sport Lisboa e 

Benfica”. 

Sendo o futebol um desporto “rei”, este não é o único que os adeptos acompanham, e na 

maioria dos casos por razões ligadas ao próprio gosto pela modalidade. No fundo, podemos 

afirmar que apesar da sua influência social e cultural, o futebol não se destacou de uma forma 

proeminente, face a modalidades como o andebol. 

No fundo, e tendo em conta a opinião do público inquirido e dos especialistas entrevistados, é 

imperativo reforçar a qualidade das acções de comunicação e de marketing do voleibol do 

Sport Lisboa e Benfica (consideradas antiquadas), e este reforço começa pelo aumento da 

quantidade de acções – corroborando a hipótese “as ferramentas de marketing utilizadas 

pelo voleibol do Sport Lisboa e Benfica são consideradas escassas e antiquadas pelo 

público”. É preciso apostar nos meios emergentes, como a internet, optimizando os custos e 

atingindo um maior número de indivíduos. É preciso ir às escolas, interagir com os adeptos, 

criar postos fixos de divulgação, criar layout’s atractivos. No fundo é preciso fazer muito mais 

do que se faz actualmente. 



 

58 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica de Lisboa 

Marketing do Desporto – Modalidades Pouco Mediáticas: Estudo de Caso  

 

A observação participante levada a cabo, possibilitou ainda conhecer o “coração” da 

modalidade, e deste extrair novas conclusões. Na realidade os ditos “treinos à porta aberta”, 

são muito pelo contrário fechados ao público, que apenas conhecendo os “cantos à casa” 

consegue assistir aos treinos da modalidade que ao longo das observações estiveram vazios.  

Mesmo nos jogos observados, nunca se observou uma “casa cheia”, as emoções raramente 

foram efusivas no início e no fim dos jogos, independentemente da vitória ou da derrota da 

equipa. Corroborando a afirmação da equipa técnica da modalidade, na realidade as 

sucessivas vitórias levaram a um aumento do número de adeptos, e bastou uma derrota para 

que este número voltasse a diminuir. 

Faltam atracções para o adepto, falta o tão falado espectáculo. A surpresa e o entusiasmo, que 

cabem às modalidades e, consequentemente, cabe às organizações desportivas incentivarem. 

Durante todo este período apenas uma vez foi visto ser entregue ao adepto um objecto que 

visava aumentar a sua euforia e que no fundo em nada aludia à modalidade. 

Seriam precisas bastantes mais folhas para explicar as necessidades inerentes aos olhos de 

todos para que o voleibol – e subentenda-se qualquer modalidade menos mediática – consiga 

ultrapassar este rótulo de “menos mediática”. É preciso que os clubes mesmo sendo 

maioritariamente “clubes de futebol”, tenham em conta as vantagens de fomentar o 

crescimento das restantes modalidades que agregam em si. É preciso que acima de tudo 

reconheçam que o voleibol não é igual ao futsal ou ao andebol e neste sentido não podem, 

nem devem, de ser comunicados da mesma forma utilizando os mesmos instrumentos. Acima 

de tudo, é preciso que se comunique para um determinado segmento alvo, e não para todos. 

Com o estudo, tornou-se possível compreender que independentemente da mediatização da 

modalidade, desde que seja elaborado um projecto eficaz, que atenda às suas particularidades 

e necessidades, sem subestimar o poder do público-alvo e, consequentemente, da cultura 

desportiva na qual este se insere, é possível divulgar e promover qualquer produto desportivo – 

refutando a hipótese “as acções de comunicação do voleibol Sport Lisboa e Benfica 

merecem menos investimento do clube quando comparadas com as do futebol, porque 

geram menor retorno”.  

No fundo, o desporto trabalha directamente com as emoções dos indivíduos, com os seus 

ideais e as suas paixões, passando estes sentimentos para a modalidade ou para o clube que 

a detém. Neste sentido, espera-se que o presente estudo tenha fornecido os alicerces, para 

que se leve a cabo uma alteração de posturas, em relação às ditas modalidades menos 

mediáticas, como é o presente caso do voleibol, tanto no mundo empresarial, como no mundo 

do negócio desportivo. 

Com o desenrolar do projecto propus-me a objectivos ambiciosos, é certo, mas totalmente 

viáveis de serem atingidos. Neste trabalho envolvi-me de corpo e alma, misturando um tema 

apelativo para mim, o “Marketing Desportivo”, com uma modalidade e um clube que não têm 

descrição.  
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Apesar da enorme responsabilidade do trabalho que me constou, foi para mim um enorme 

prazer realizá-lo, sem nunca defraudar a exigência que o mesmo tem na minha vida 

académica. As escolhas feitas foram a meu ver as mais acertadas, crendo que o trabalho foi 

alvo de uma boa contextualização teórica e metodológica. O trabalho foi sem dúvida exigente, 

mas uma exigência que nos faz crescer enquanto estudantes, colocando-nos perante novas 

situações, abrindo-nos o leque de conhecimentos e contactos, que quem sabe um dia, possam 

ser de certa forma úteis.  
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ANEXOS  

 

ANEXO I – GUIÃO DA ENTREVISTA  

I.I. ESPECIALISTA EM MARKETING DESPORTIVO 

Entrevistados:  

 Professor Dr. Jorge Infante, FMH; 

 Professor Dr. Abel Correia, FMH; 

 Professor Dr. Rui Claudino, FMH; 

 Professor Dr. Pedro Sarmento, UP; 

 Professor Dr. Pedro Dionísio, ISCTE. 

 

Guião (*)  

Entrevista Semi-Formal 

1) Existem estudos já realizados sobre a temática? Se sim quais? (Pergunta exclusiva do 

Dr. Jorge Infante) 

 

2) Quais as singularidades do desporto enquanto produto comerciável? 

 

3) Qual a importância do marketing desportivo nas organizações e de que forma tem este 

vindo a evoluir? 

 

4) A que factores se deve esta evolução? 

 

5) E quando falamos de modalidades menos mediáticas? E quando falamos de voleibol? 

 

6) Qual a sua opinião sobre os actuais instrumentos de comunicação utilizados na 

divulgação do voleibol do Sport Lisboa e Benfica? 

 

7) Quais as áreas que dentro da comunicação necessitam de uma reformulação 

imediata? 

 

 

 

 

 

(*) As Perguntas aqui colocadas podem sofrer alterações durante a entrevista, relativas à sua ordem ou mesmo 

à sua estrutura.  



 

65 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade Técnica de Lisboa 

Marketing do Desporto – Modalidades Pouco Mediáticas: Estudo de Caso  

 

I.II. COORDENADORES DA EQUIPA DE VOLEIBOL DO SPORT LISBOA E BENFICA 

Entrevistados:  

 Rui Mourinha, Director de voleibol do Sport Lisboa e Benfica;  

 José Jardim, Treinador principal da equipa de voleibol do Sport Lisboa e Benfica; 

 Carlos Fidalgo, Atleta de voleibol do Sport Lisboa e Benfica 

 

Guião (*)  

Entrevista Semi-Formal 

 

1) Quais as acções de comunicação que foram utilizadas no passado e quais aquelas que 

de momento vigoram na divulgação da modalidade? 

 

2) Qual a sua opinião sobres os actuais instrumentos de comunicação utilizados nessa 

divulgação? 

 

3) Quais as áreas dentro da comunicação que necessitam de uma reformulação 

imediata? De forma a trazer mais adeptos aos jogos, aumentar a exposição da 

modalidade e criar um maior número de verbas para a modalidade. 

 

4) Os seguintes critérios existem no momento na modalidade ou já alguma vez foram 

tentados implantar? Existência de uma intranet; existência de uma mailing list que ligue 

o clube/modalidade/federação; deslocação as escolas durante os torneios para 

encontrar possíveis formandos; ligações as escolas, ou seja trazer, aos pavilhões 

crianças das escolas de forma gratuita; possibilidade de aumentar o número de 

crianças em formação; open day das competições, realizando-se convites às escolas e 

ao público em geral; realização de questionários de satisfação. 

 

Exclusivas ao Sr. Rui Mourinha 

 

5) Existe formação em Portugal ou em particular no Sport Lisboa e Benfica dirigida aos 

dirigentes? 

 

6) O director desportivo lida com os aspectos técnicos da modalidade? Ou seja, escolhe o 

treinador, perfaz planos de treino, está directamente ligado à captação de novos 

jogadores? 
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Exclusivas ao Atleta Carlos Fidalgo 

7) Qual o sentimento de cada um de vós quando o pavilhão se encontra repleto de 

adeptos? 

8) E quando a situação se afigura contrária? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) As Perguntas aqui colocadas podem sofrer alterações durante a entrevista, relativas à sua ordem ou mesmo 

à sua estrutura.  
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ANEXO II – OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE VANTAGENS E DESVANTAGENS  

 

Quadro 4 - Observação Participante: Vantagens e Desvantagens 

Vantagens Desvantagens 

 Proporciona um melhor entendimento dos factos sociais; 

 Proporciona informação de qualidade; 

 Proporciona o estabelecimento de uma relação de confiança 

entre o investigador e o grupo – melhor qualidade da 

informação recolhida; 

 Proporciona oportunidades únicas de observação de situações/ 

informações que só assim são possíveis de recolher; 

 Permite ao investigador fazer um acompanhamento dos 

indivíduos no quotidiano e evidenciar os seus problemas; 

 Muito vantajoso no estudo de temáticas complexas e 

socialmente sensíveis e, muitas vezes, em condições de difícil 

acesso.    

 Implica um grande envolvimento pessoal do investigador o 

que dificulta o seu afastamento em termos de objectividade; 

 Interferência do investigador na vida do grupo; 

 A aplicação desta técnica é muito morosa. Nunca se sabe 

quanto tempo vai demorar a investigação; 

 Impossibilidade de reprodução do estudo baseado na 

observação participante – muita subjectividade na recolha 

de dados; 

 Equação pessoal. 

 

 

Fonte: Carlos Diogo Moreira (2007:194-198) in Teorias e Práticas de Investigação  
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ANEXO III – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

 

Universidade Técnica de Lisboa 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

 

Convido-o(a) a participar no presente inquérito "Marketing Desportivo". Neste inquérito, com 

aproximadamente 20 perguntas, serão colocadas questões sobre o marketing e o desporto, 

que lhe "roubará" 10 minutos do seu tempo.  

A sua participação neste estudo é voluntária. As suas respostas são confidenciais, e os dados 

fornecidos serão usados única e exclusivamente para este fim. 

Desde já o meu obrigado pelo seu tempo e apoio. Por favor inicie as suas respostas ao clicar 

no Continue botão imediatamente em baixo. 

Bruno Miguel Valinhas 

 

1. Já ouviu falar em marketing 

desportivo? 

1. Sim 

2. Não (passar à pergunta 3) 

 

2. O que é para si marketing desportivo? 

(Resposta Aberta) 

 

3. Qual foi a última vez que viu ou ouviu 

uma acção de marketing e comunicação 

de futebol? 

1. Esta Semana 

2. Há duas semanas 

3. 1 Mês  

4. Mais de 1 mês 

 

4. Que acção foi essa? (Resposta 

Aberta) 

 

5. A acção levou-o(a) a ver os jogos? 

1. Sim 

2. Não 

 

6. Qual foi a última vez que viu ou ouviu 

uma acção de marketing e comunicação 

de uma modalidade desportiva que não 

o futebol? 

1. Esta Semana 

2. Há duas semanas 

3. 1 Mês  

4. Mais de 1 mês 

 

7. Que acção foi essa? (Resposta 

Aberta) 

 

8. A acção levou-o(a) a ver os jogos? 

1. Sim 

2. Não 

 

9. Costuma acompanhar outra (s) 

modalidade (s) que não o futebol? 

1. Sim 

2. Não (passar à pergunta 24)  
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10. Se sim, quais? (Assinale até duas 

opções) 

1. Andebol 

2. Atletismo 

3. Basquetebol 

4. Futsal 

5. Ginástica 

6. Hóquei 

7. Râguebi 

8. Judo 

9. Pesca 

10. Surf 

11.Ténis de Mesa 

12. Triatlo 

13. Voleibol  

14. Natação 

15. Outro. Qual? 

 

11. Acompanha algum clube específico 

nessa (s) modalidade (s)?  

1. Sim 

2. Não (passar a pergunta 13) 

 

 

12. Qual o clube da modalidade que 

acompanha? (Assinale até duas opções) 

1. Académica 

2. Belenenses 

3. Clube Sport Marítimo 

4. Futebol Clube do Porto  

5. Leixões Sport Clube 

6. Sport Lisboa e Benfica  

7. Sporting Clube de Portugal 

8. Sporting Clube de Espinho 

9. Sporting de Braga 

10. Vitória de Guimarães 

11. Vitória Futebol Clube 

12. Outro. Qual? 

 

13. Assiste com regularidade aos jogos? 

1. A todos ou quase todos 

2. A menos de metade dos jogos 

3. Acerca de metade dos jogos 

 

14. Porque razão assiste? 

1. Para ver o clube ganhar 

2. Porque gosta da modalidade 

3. Tem lá familiar/amigos 

4. Outro. Qual? 

 

15. O que pensa das acções de marketing e comunicação das seguintes modalidades? 

(Cruze as colunas).

 

 

 

1. Inexistentes 

2. Escassas 

3. Suficientes 

4. Abundantes 

 

 

 

 

 

1. Andebol 

2. Atletismo 

3. Basquetebol 

4. Futsal 

5. Futebol 

6. Ginástica 

7. Hóquei 

8. Râguebi 

9. Judo 

10. Pesca 

11. Surf 

12.Ténis de Mesa 
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13. Triatlo 

14. Voleibol 

15. Natação 

 

16. O que pensa que deveria ser feito? 

(Assinale até 2 opções) 

1. Aposta na divulgação dos jogos 

(datas e horários, por exemplo) 

2. Aposta em novas campanhas de 

publicidade 

3. Aposta em campanhas publicitárias 

com figuras públicas 

4. Aposta na Formação de novos 

jogadores 

5. Aposta em novas ofertas aos sócios 

 

17. Ordene as seguintes modalidades 

por uma ordem crescente de 

importância para si, sendo o 5 o mais 

importante. 

1. Andebol 

2. Atletismo 

3. Basquetebol 

4. Futsal 

5. Futebol 

6. Ginástica 

7. Hóquei 

8. Râguebi 

9. Judo 

10. Pesca 

11. Surf 

12.Ténis de Mesa 

13. Triatlo 

14. Voleibol 

15. Natação 

 

18. Costuma ver acções de marketing e 

comunicação de voleibol? 

1. Sim  

2. Não (passar pergunta 24) 

19. Onde as viu? 

1. Televisão 

2. Imprensa Escrita 

3. Rádio 

4. Internet 

 

20. Como as caracteriza? (Resposta 

Aberta)   

21. As acções levam-no(a) a ter vontade 

de ir aos jogos? 

1. Sim 

2. Não 

 

22. Pensa que podiam ser melhoradas? 

1. Sim 

2. Não 

 

23. Em que aspectos? (Resposta Aberta) 

 

PERGUNTAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

24. Sexo 

1. Feminino 

2. Masculino 

 

25. Idade 

1. Até 17 anos 

2. 18/24  

3. 25/34 

4. 35/44 

5. 45/54 

6. 55/64 

7. 65 e mais 

 

26. Habilitações literárias  

1. Não sabe ler/escrever 

2. 1º Ciclo ou equivalente  

3. 2º Ciclo ou equivalente  

4. 3º Ciclo ou equivalente 
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5. Ensino secundário: 10º/11º ano ou equivalente

6. Ensino secundário: 12º ano ou 

equivalente 

7. Curso médio (antigos cursos 

industrial, comercial...) 

8. Curso superior incompleto 

9. Curso superior completo 

10. Mestrado 

11. Doutoramento 

 

27. Ocupação (principal) 

1. Trabalha por conta própria 

2. Trabalha por conta de outrem  

3. Trabalha por conta própria e por 

conta de outrem 

4. Desempregado                          

5. Procura o primeiro emprego     

6. Estudante  

7. Trabalhador-estudante         

8. Doméstica (dona de casa)  

9. Reformado/aposentado  

10. Outro. Qual?  

 

28. Distrito do país onde reside 

(Resposta Aberta) 
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ANEXO IV – FICHAS DE LEITURA 

IV.I. LIVROS DE RELEVO 

IV.I.I. FICHA DE LEITURA 1. - DADOS GERAIS DA OBRA 

 

Quadro 5 - Ficha de Leitura 1: Dados Gerais da Obra 

 

RESUMO DA OBRA 

O desporto é uma das áreas mais importantes e mais disputadas em termos de marketing nos 

dias de hoje. O marketing desportivo resume-se a uma interpretação do conceito do marketing 

e da sua aplicação fora dos seus parâmetros empresariais, habituais, ultrapassando assim as 

fronteiras desta afirmação, se tivermos em conta que dentro do contexto desportivo podemos 

encontrar agentes e instituições sem fins lucrativos, diversas indústrias e prestadores de 

serviços que estão constituídos empresarialmente. Todos estes elementos fazem com que o 

desporto seja um fenómeno duplo e com variáveis bastante particulares, exemplo disso é um 

outro aspecto importante, a reflexão sobre se devemos ou não considerar que do ponto de 

vista organizacional uma actividade desportiva pode ser equiparada a um serviço, daí que se 

possa introduzir no conceito de marketing desportivo os elementos distintos de prestação de 

um serviço. Na obra aqui descrita é possível aprofundar os conceitos que envolvem o 

marketing do desporto, compreender as especificidades dos seus consumidores, os casos de 

sucesso, a comunicação de uma marca desportiva e a sua reinvenção, e por fim, conhecer o 

futuro desta nova ferramenta aplicada ao desporto. 

DADOS USADOS DA OBRA 

A obra foi um dos pontos de partida para o desenvolvimento do presente projecto. O despertar 

do interesse para o tema, num livro que explica detalhadamente e de uma forma simples as 

particularidades desta nova ferramenta de marketing dirigida única e exclusivamente para o 

desporto.

 

 
Nome da Obra Edição Ano de Edição Local de Edição Editora 

REIN, Irving 

KOTLER, Philip 

SHIELDS, Ben 

 

Marketing Esportivo: 

A Reinvenção do 

Esporte na Busca de 

Torcedores; 

 

- 
2006 

 

Porto Alegre 

 

Bookman 
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IV.I.II. FICHA DE LEITURA 2. - DADOS GERAIS DA OBRA 

 

Quadro 6 - Ficha de Leitura 2: Dados Gerais da Obra 

 

RESUMO DA OBRA 

O marketing desportivo é uma peça-chave para sustentar o crescimento da indústria do 

desporto, sector com uma ampla representatividade na economia de qualquer país. A cultura 

desportiva é um fenomeno que na nossa sociedade, cresce em larga escala, e o mercado está 

atento para a necessidade do profissionalismo dos dirigentes desportivos. Neste cenário, uma 

literatura de qualidade, como a obra aqui descrita, torna-se fundamental. 

A obra vem contribuir para a fase de aperfeiçoamento daqueles que estudam, pesquisam e se 

envolvem com a evolução do desporto. Partindo de uma abordagem com grande profundidade, 

este livro torna-se uma ferramenta essencial de pesquisa. Encontramos nesta obra fórmulas 

para empregar o marketing desportivo com riqueza ímpar de detalhes, na qual os autores 

transmitem de forma clara as suas experiências académicas nas Ligas Desportivas Norte-

Americanas, inovando ao tratar de temas como os media electrónicos, o licensiamento e as 

tendências segundo alguns especialistas do sector, além de um capítulo dedidado às vendas. 

O livro “Marketing Esportivo” é a mais complexa obra sobre o tema e servirá como suporte para 

estudiosos e pesquisadores. 

DADOS USADOS DA OBRA 

Como já referenciado em outras fichas de leitura, a obra anteriormente resumida constitui o 

ponto de partida do estado da arte do presente projecto. 

 

 
  

 

 
Nome da Obra Edição Ano de Edição Local de Edição Editora 

 

BERNARD, J. Mulli 

STEPHEN, Hardy 

WILLIAM, A. Sutton 

 

Marketing Esportivo 2ª Edição 2003 Porto Alegre Bookman 
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IV.I.III. FICHA DE LEITURA 3. - DADOS GERAIS DA OBRA 

 

Quadro 7 - Ficha de Leitura 3: Dados Gerais da Obra 

 

 

RESUMO DA OBRA 

A obra “Mercator” é um livro base de todo o conhecimento que engloba o marketing, adaptado 

à realidade portuguesa, às suas práticas e teorias, como o próprio nome indica. Explicando os 

conceitos mais variados, com recurso a variados exemplos, isto é, cada caso aqui exposto 

explora cada um destes elementos tornando mais fácil a sua compreensão, o livro “Mercator” 

explica o que é o marketing, descreve-nos o mercado e os seus actores, neste caso expondo 

diferentes estudos sobre os consumidores, as suas atitudes e comportamentos, apresentando 

diferentes modelos explicativos. Para o caso em particular desta dissertação o livro aborda os 

conceitos relacionados com o marketing desportivo, como consumidor, marketing, auditoria de 

marketing, tendo estes sido retirados da obra, entre tantos outros, servindo de enorme base de 

suporte técnico.  

DADOS DA OBRA USADOS 

A obra foi de extrema importância para a compreensão de conceitos relacionados com o 

marketing e com a comunicação, sendo que as definições presentes na dissertação sobre a 

temática foram retiradas das suas páginas. 

 
  

 

 
Nome da Obra Edição Ano de Edição Local de Edição Editora 

 

LENDREVIE, 

Jacques 

LINDON, Denis 

DIONÍSIO, Pedro  

RODRIGUES, 

Vicente 

 

Mercator: Teoria e 

Prática do 

Marketing 

 

6ª Edição 1996 Lisboa 
Gestão e Inovação: 

Ciências de Gestão 
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IV.I.IV. FICHA DE LEITURA 4. - DADOS GERAIS DA OBRA 

 

Quadro 8 - Ficha de Leitura 4: Dados Gerais da Obra 

 

RESUMO DA OBRA 

Numa excelente obra de 128 páginas, agora na sua terceira edição, o Professor David Stollar, 

com uma versão mais adaptada ao momento contemporâneo foca-se no consumidor 

desportivo, explicando quais os passos, etapas e tarefas, com base na sua experiência na 

indústria desportiva, pela qual qualquer estudante de marketing e mesmo profissionais devem 

passar para conseguir um plano de marketing desportivo eficaz, propondo exercícios práticos, 

exemplos concretos de forma a melhor ensinar o seu leitor a desenvolver um precioso plano de 

marketing desportivo. 

DADOS USADOS DA OBRA 

A obra serviu para o caso para o aprofundamento dos conhecimentos sobre o consumidor 

desportivo possibilitando colocar hipóteses, formular objectivos, bem como o questionário e as 

perguntas com eles relacionadas, não tendo no entanto sido retirado nenhum conteúdo do 

mesmo. 

 
 

 

 

 

  

 

 
Nome da Obra 

 

Edição 
Ano de Edição Local de Edição Editora 

STOTLAR, David K. 

Developing 

Successful Sport 

Marketing Plans 

3
nd 

Edition 2009 London 
Fitness Information 

Technology 

http://thesaurus.reitoria.utl.pt/search~S4*por/aStotlar%2C+David+K./astotlar+david+k/-3,-1,0,B/browse
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IV.I.V. FICHA DE LEITURA 5. - DADOS GERAIS DO ARTIGO 

 

Quadro 9 - Ficha de Leitura 5 – Dados Gerais do Artigo 

 

HIPERLIGAÇÃO DO ARTIGO 

http://www.meiosepublicidade.pt/2007/11/19/segredos-do-marketing-desportivo/ 

RESUMO DO ARTIGO 

Através de um conjunto diversificado de entrevistas Lima propõe algumas bases para o 

êxito de uma marca no patrocínio desportivo, que se encontra muito além das camisolas 

dos jogadores, placares centrais e laterais dinâmicos, tendo por base a nova ferramenta 

“eye tracking” recentemente estudada. Em primeiro lugar a marca deverá querer se 

colocar em pelo menos três posições considerando a vista dos telespectadores,  em 

seguida, sugere que a localização que demonstrou ser mais eficaz foi a posição das 

camisolas dos jogadores os cartazes laterais e os centrais, estas são pelo menos as 

localizações que mais olhares captaram, porém, além de tudo, quanto maior for o tempo 

de exposição da marca, maior será inevitavelmente a sua recordação, por último, grandes 

planos captam sempre maiores atenções. “A técnica de eye tracking tem sido utilizada 

durante décadas em investigações com fins médicos e psicológicos para analisar, por exemplo, 

o trajecto visual de uma pessoa perante um texto ou uma imagem. Depois da medicina, a 

publicidade não tardou em utilizar esta técnica. Foi deste modo que se ficou a conhecer a 

maneira como se movimenta o olhar de um leitor quando tem um jornal em mãos, percebendo 

onde era mais conveniente colocar anúncios publicitários e quais eram os espaços que 

chamavam mais a atenção.” (Lima, 2007) Uma das mais recentes inovações na publicidade o 

„eye tracking’ promete trazer novas e melhores formas de tornar eficaz uma campanha. 

DADOS USADOS DA OBRA 

Foi possível através do artigo aprofundar os conhecimentos sobre a temática, conhecendo 

novas opiniões e novas técnicas usadas para melhorar e avaliar os instrumentos de 

marketing utilizados no desporto. 

  

 

 
Nome da Obra Ano de Edição Revista 

LIMA, Maria João  
Segredos do Marketing 

Desportivo 
2007 Meios e Publicidade 

http://www.meiosepublicidade.pt/2007/11/19/segredos-do-marketing-desportivo/
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IV. II. ARTIGOS DE RELEVO 

IV.II.I. FICHA DE LEITURA 6. - DADOS GERAIS DO ARTIGO 

 

Quadro 10 - Ficha de Leitura 6 – Dados Gerais do Artigo 

 

HIPERLIGAÇÃO DO ARTIGO 

http://comunicacaomarketing.blogspot.com/2007/05/marketing-desportivo-introduo.html 

RESUMO DO ARTIGO 

Por marketing desportivo devemos entender o conjunto de acções e prestações, produzidas no 

sentido de satisfazer as necessidades, expectativas e preferências do consumidor de desporto. 

Este conjunto de acções e prestações desenrola-se em duas áreas, ou melhor, em dois 

segmentos: os produtos e serviços desportivos que são constituídos e se relacionam 

directamente com o consumidor desportivo e as acções de marketing de outros produtos ou 

serviços que usam o desporto como forma de comunicação junto dos seus consumidores, ao 

mesmo tempo consumidores desportivos. Dada a sua recente existência é possível encontrar 

entre diversos autores, pontos de vista diferentes sobre o conceito de marketing desportivo. Os 

especialistas tendem a definir este conceito como sendo um novo segmento no mercado de 

comunicação com as seguintes características: uma acção privada de indivíduos ou empresas 

destinada a beneficiar de uma actividade desportiva de interesse público; uma alternativa 

diferenciada de comunicação de um produto, serviço ou imagem; compreende acções que 

visem a melhoria ou fixação de uma imagem institucional; utiliza o conceito de desporto como 

meio de comunicação; é uma estratégia de mercado; é uma modalidade de marketing 

promocional; é um poderoso instrumento para a construção e preservação da imagem 

institucional de empresas. O conceito de marketing desportivo não é linear nem pacifico entre 

todos os académicos e profissionais do sector. Porém, a visão que para nós mais se enquadra 

é a de encontrar diversas ferramentas de marketing que com um grau de customização e 

adaptação ao fenómeno desportivo podem servir este último com grande utilidade.  

DADOS USADOS DA OBRA 

O artigo anteriormente descrito foi o ponto de partida do estado da arte, presente no início da 

dissertação, ao qual se foram juntando e completando os restantes autores de relevo, sendo 

com isto possível traçar o caminho do conceito marketing desportivo ao longo dos anos e 

através dos seus diferentes autores. 

 

 

 

Nome da Obra Ano de Edição 

RASQUILHA, Luís MarkComms: Marketing Desportivo 2007 

http://comunicacaomarketing.blogspot.com/2007/05/marketing-desportivo-introduo.html
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IV.II.II. FICHA DE LEITURA 7. - DADOS GERAIS DO ARTIGO 

 

Quadro 11 - Ficha de Leitura 7: Dados Gerais do Artigo 

 

HIPERLIGAÇÃO DO ARTIGO 

http://www.scn.pt/colunistas/artigo.php?menu=2&id=jNwUqQ-kZyM 

RESUMO DO ARTIGO  

Quando falamos em marketing e desporto constatamos facilmente que as coisas mudaram 

muito nos últimos anos. Se recuarmos apenas 10 anos verificamos que em finais dos anos 90 

assistimos ao lançamento da SportTV em Portugal; ao auge da Liga de Clubes de 

Basquetebol, a um patrocinador principal do Benfica que chamava Telecel, a que as estrelas 

desportivas da altura não eram as mesmas de hoje (Nuno Marques, Domingos Castro, Vítor 

Baía, Carla Sacramento, Carlos Lisboa ou Joaquim Gomes), o prize-money do Estoril Open era 

de 112.500 contos, o equipamento alternativo do F.C do Porto era cor de laranja, a Infor-

desporto dominava a informação on-line e a França acabava de se sagrar Campeã Mundial de 

Futebol. Na altura ninguém sabia quem era o Cristiano Ronaldo ou imaginava que Portugal 

organizaria anos mais tarde um Campeonato da Europa de Futebol. Que dez anos mais tarde 

existiria uma SportTV 3. Que existiriam fenómenos como o youtube, google ou wikipedia. Que 

iríamos comprar música on-line para ouvir no nosso ipod. Que podíamos ver instantaneamente 

os golos da nossa equipa no telemóvel em qualquer lugar. No fundo, que o nosso dia-a-dia em 

2009 fosse tão diferente de 1999. A forma como a sociedade vem alterando os seus hábitos 

tem naturalmente consequências no mundo do desporto. Se tentarmos fazer uma radiografia 

ao actual estado do desporto em Portugal encontramos aspectos bastante positivos e outros 

que nos fazem pensar em medidas correctivas necessárias. Vale a pena avaliar cada um 

destes aspectos de forma a podermos entender como podemos gerir eficazmente uma 

organização desportiva. 

 Em termos positivos podemos enumerar inúmeros aspectos relacionados com a actividade 

desportiva em Portugal. Comecemos pela dimensão. Os cerca de 500.000 atletas federados, 

distribuídos por mais de 9.000 clubes em 80 modalidades são valores demonstrativos da força 

do desporto no nosso país. Adicionalmente, a existência de 3 canais de televisão, 3 jornais 

diários desportivos e dezenas de sites especializados ajudam a perceber a importância e 

 Nome do Artigo Ano de Edição 

SÁ, Daniel 
Sports Marketing: As Novas Regras do 

Jogo 
2009 

http://www.scn.pt/colunistas/artigo.php?menu=2&id=jNwUqQ-kZyM
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visibilidade que o desporto tem. Apesar de algumas excepções o país vive nas suas 

modalidades uma estabilidade competitiva, um envolvimento forte do estado e uma formação 

desportiva de grande qualidade, principalmente ao nível universitário. Estas opções têm sido 

apoiadas por um parque desportivo de enorme qualidade e a promoção regular de grandes 

competições internacionais. Por último, apesar de nos saber sempre a pouco, para um país da 

nossa dimensão, temos resultados desportivos verdadeiramente notáveis. Existem, no entanto, 

naturalmente vários aspectos no desporto português que devem ser alvo de melhoria. Vezes 

demais existe um discurso negativo à volta do desporto, seja devido a regras, arbitragens, 

sorteios, financiamento ou meros jogos de poder. Existe ainda uma mistura explosiva entre a 

política e o desporto com contornos pouco claros, onde alguns dirigentes desportivos, para 

além do mediatismo excessivo, se eternizam nos seus cargos.  

Apesar das 80 modalidades, o fenómeno da “futebolização” é evidente como se pôde verificar 

pela exagerada cobertura mediática do último campeonato europeu de futebol em 2008. O 

envolvimento do estado transforma-se, por vezes, em dependência de subsídios, normalmente 

decorrentes de pressões entre o mundo da política e o mundo do desporto. Finalmente, fica 

claro que faltam ainda quadros técnicos competentes na área da gestão desportiva. Vivemos 

uma realidade onde muitos agentes desportivos não planeiam, vivem sem estratégia e passam 

o dia-a-dia a tentar vendar placas de publicidade para os seus pavilhões e estádios. O mundo 

do desporto tem que perceber as alterações que acontecem na sociedade sobe pena de não 

as conseguirem acompanhar. Pensem agora na quantidade de bens e serviços desportivos 

que não satisfazem verdadeiramente as necessidades dos consumidores. 

DADOS USADOS DA OBRA 

O artigo de Sá foi um excelente ponto de partida do trabalho, base da contextualização 

temática do mesmo, introduziu os pontos-chave da situação actual do marketing do 

desporto em Portugal. 

 

 

  



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Universidade Técnica de Lisboa (2010) 

Marketing do Desporto – Modalidades Pouco Mediáticas: Estudo de Caso do Voleibol do Sport Lisboa e Benfica 

 

80 
 

IV.II.III. FICHA DE LEITURA 8. - DADOS GERAIS DO ARTIGO 

 

Quadro 12 - Ficha de Leitura 8: Dados Gerais do Artigo 

 

HIPERLIGAÇÃO DO ARTIGO 

http://forumolimpico.org/?q=node/262 
 
 
RESUMO DO ARTIGO 

 
Com a crescente generalização dos hábitos de prática desportiva pelos mais diversos 

segmentos sociais ao longo dos últimos 20 anos, o desporto evoluiu  de uma situação 

caracterizada pela insuficiência da oferta face à procura, para a actual realidade, onde o 

desequilíbrio entre a produção de serviços e o consumo obriga as organizações a encarar os 

praticantes desportivos como um bem escasso. As populações têm hoje à sua disposição um 

leque cada vez maior de serviços de ocupação dos tempos livres que podemos considerar, em 

certa medida, como serviços sucedâneos. O mercado é composto por um conjunto de clientes 

com rendimentos limitados que sentem necessidades, desejos e partilham valores, que 

escolhem, decidem e compram, mas que só aderem àquilo que satisfaz razoavelmente as suas 

necessidades e aspirações. Esta dupla verificação deve levar as organizações de desporto a 

considerarem a sua clientela como o mais precioso bem, face à necessidade de a satisfazer de 

maneira a superar a concorrência. Quer directa quer indirectamente os serviços oferecidos por 

uma organização concorrem entre si e com outros serviços ou práticas sociais. Por 

conseguinte, não basta produzir serviços é preciso que o mercado os aceite e para que isto 

aconteça tem de existir um alto padrão de qualidade. Na óptica do mercado, as organizações 

que oferecem serviços de desporto terão de possuir a capacidade de oferecer melhor 

qualidade que outras organizações ou indivíduos. Esta situação implica que qualquer 

organização deve apresentar vantagens competitivas tais que lhe permitam um posicionamento 

adequado face às necessidades e expectativas do mercado. Com o presente trabalho tenho 

por objectivo realizar uma abordagem geral sobre as diversas problemáticas que se colocam 

ao marketing do desporto.  

DADOS USADOS DA OBRA 

O artigo aqui resumido foi a principal base do trabalho. Partindo de uma base concreta foi 

possível compreender o tema, desenvolver a maior parte dos conceitos que dele advêm, e 

consequentemente, tornou-se possível, desenvolver o estado da arte. 

 

 
Nome do Artigo Ano de Edição 

CORREIA, Abel 
Fórum Olímpico de Portugal: desporto e 

Desenvolvimento Humano 
2006 
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ANEXO V – ESPECIALISTAS EM MARKETING DESPORTIVO 

V.I. PROFESSOR DOUTOR JORGE INFANTE 

 

Quadro 13 - Ficha Técnica do Entrevistado Professor Dr. Jorge Infante 

 Profissão Interesses Científicos Contactos 

 

Marcações 

 

Infante, Jorge 

Professor Dr. Assistente 

das disciplinas de 

Actividades Físicas e 

Desportivas II e 

Metodologia de Treino II 

Metodologia do Treino 

em Voleibol 

Aspectos Didácticos - 

Pedagógicos do Treino 

Desportivo 

Telefone: 214 14 91 69 

Correio electrónico: 

jinfante@fmh.utl.pt 

 

Entrevista 

Faculdade de 

Motricidade Humana da 

Universidade Técnica 

de Lisboa 

26 de Novembro de 

2009 

16.15Horas 

 

 

Entrevista Informal realizada dia 26 de Novembro de 2009 pelas 16.15horas na Faculdade de 

Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, ao Professor Dr. Jorge Infante, 

Assistente das disciplinas de Actividades Físicas e Desportivas II e Metodologia de Treino II. 

Citando o Professor Dr. Jorge Infante in entrevista: 

Bruno Valinhas - Existem estudos já realizados sobre a temática? 

Professor Dr. Jorge Infante - São hoje relativamente poucos os estudos realizados na área 

das modalidades desportivas quando falamos em marketing desportivo, principalmente quando 

falamos de uma modalidade como o voleibol, e neste caso os estudos são mesmo nenhuns. 

Qual a importância do marketing desportivo nas organizações desportivas? 

O marketing tem cada vez uma maior importância nas organizações, estas tem um produto, o 

desporto, neste caso uma modalidade, que tem que ser vendido, o marketing traduz-se na 

preparação de venda deste produto. 

Qual a sua opinião sobre os actuais instrumentos de comunicação utilizados na 

divulgação do voleibol do Sport Lisboa e Benfica? 

Nos dias de hoje o que é feito de real em termos de marketing desportivo no Sport Lisboa e 

Benfica em relação ao voleibol é ainda um trabalho extremamente empírico. É necessário 

delimitar objectivos, falta a dita teoria do marketing, não podemos comparar os objectivos de 

uma equipa como a do “Moura Atlético Clube” ao Voleibol do Sport Lisboa e Benfica, são 

necessárias opções estratégicas e é necessário que as entidades de comunicação do clube se 

auto-perguntem: Quais são os nossos objectivos? Queremos apostar na formação de novos e 

melhores jogadores ou na divulgação da modalidade? Porquê? Ao apostarmos na divulgação, 

onde a devemos fazer?  

mailto:jinfante@fmh.utl.pt
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Estas questões tem um determinado caminho a ser traçado, sem saber onde queremos chegar 

não se torna possível melhorar. Há relativamente poucos anos a campanha do Sport Lisboa e 

Benfica para divulgar as modalidades consistiu em um enorme outdoor colocado na fachada do 

pavilhão das modalidades, estrategicamente virado para a 2ª circular, com um jogador de cada 

modalidade que o clube oferecia para além do futebol, porém este impacto foi medido? Não o 

impacto estético mas sim o seu impacto em termos de alçasse dos objectivos; Qual era o 

número de adeptos no pavilhão antes e após a campanha de comunicação? 

Quando falamos em “fazer publicidade” temos que ter em conta os seus prós e contras, não 

podendo este ser um meio do dito “fazer por fazer”. Fazemos publicidade nos jornais 

desportivos, anunciando os próximos jogos do Voleibol? Mas será que a secção de voleibol 

tem dinheiro para esse investimento? E depois como faria para pagar aos seus atletas?  

Não é fácil conjugar estes factores, e é por isso necessário que seja feita previamente uma 

análise cuidada dos benefícios e das desvantagens que podem advir de determinada acção, 

qual o retorno desta acção em contrabalanço com o investimento, são por isso necessárias, e 

volto a repetir, opções estratégicas. 

Quais as áreas que dentro da comunicação necessitam de uma reformulação imediata? 

A hierarquização das modalidades é acima de tudo uma questão cultural, na qual o futebol se 

denota como transversal, estando capitalizado, assente num capital do qual muita gente vive, 

facto que não se revive nas restantes modalidades. Se o objectivo é transformar esta realidade, 

como fazer?  

A Federação Internacional de Voleibol preocupou-se com esta temática, a velha máxima de 

que o que não passa na televisão não existe, levou à alteração das regras do jogo, uma acção 

que já tinha anteriormente sido feita pela Federação Internacional de Ténis, na medida em que 

os jogos não predispunham de um limite de tempo pré-estabelecido, levando as emissoras 

televisivas a cada vez mais se mostrarem pouco receptivas à passagem da modalidade. Criou-

se o Tie-Break; no voleibol o mesmo se deu. Criou-se o sistema “sempre a contar” e a “negra”, 

limitando o tempo de jogo a raramente mais do que 3 horas.  

A entrada do libero, uma peça do jogo que se cria para captar a atenção, para que as pessoas 

perguntem „”Quem é aquele ali no meio?” e “Porque é que ele tem uma camisola diferente de 

todos os outros?”, ou mesmo a obrigação do sexo feminino em jogar com calções e camisolas 

mais curtas; todos estes aspectos são aspectos relacionados com o marketing, com a 

preocupação da divulgação do voleibol, toda a evolução das regras do jogo teve em vista a 

criação de um jogo mais apelativo, mais espectacular. 

Neste momento e sempre que o Sport Lisboa e Benfica quer novos jogadores para as suas 

equipas de formação coloca uma pequena folha A4 na porta do pavilhão das modalidades, com 

as horas e o local a comparecer, mas será este meio digno de um grande clube? Estará o 

clube, acima de tudo, a passar a imagem que pretende? A captar a atenção de quem quer?  
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Os instrumentos de marketing utilizados pelo Sport Lisboa e Benfica para vender o seu produto 

são ainda empíricos, algo que “pré-históricos”, se compararmos a grandeza do clube com as 

acções já realizadas, na verdade só agora é que se começaram realmente a colocar essas 

questões. Neste momento o único instrumento com poder é o próprio nome, a marca Benfica, 

mas isto só não basta, não num clube como o Sport Lisboa e Benfica, é necessário ir às 

escolas, criar novos programas de recrutamento, novas e mais dinâmicas páginas de internet, 

mais e melhor informação na Benfica TV sobre a modalidade, criar protocolos com associações 

como a Associação de Voleibol de Lisboa, com acordos de troca de bases de dados para o 

envio semanal de mailings com notícias sobre os próximos jogos.  

Em clubes como o Sport Lisboa e Benfica a tendência é para apenas terem futebol, e as 

modalidades andarem sempre atrás dos sucessos e insucessos da modalidade, se pensarmos 

bem, 90% dos adeptos que se encontram nos pavilhões estão lá para ver o Benfica ganhar, e 

apenas 10% são aficionados pela modalidade em questão. Porque não marcar os jogos das 

modalidades para depois do futebol? Não traria esta acção mais adeptos aos pavilhões?  

Tudo no marketing passa pela definição de objectivos, de uma predisposição para melhorar, e 

neste sentido não podemos ser biunívocos, esta é a luta constante das modalidades menos 

mediáticas, dos seus dirigentes, das equipas e dos seus adeptos. Quem trabalha na área do 

marketing e da comunicação do clube e da modalidade tem que ter estes simples factos em 

mente, a maneira de lidar com cada um destes públicos é distinta. 
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V.II. PROFESSOR DOUTOR ABEL CORREIA 

 

Quadro 14 - Ficha Técnica do Entrevistado Professor Dr. Abel Correia 

 

 
Profissão Interesses Científicos Contactos 

 

Marcações 

 

Correia, Abel 

Professor Dr. 

Associado, Regente 

das disciplinas de 

Organização do 

Desporto e Marketing 

do Desporto 

Tem desenvolvido 

estudos e projectos de 

desenvolvimento em 

marketing em 

federações, clubes, 

ginásios e autarquias. 

Telefone: 214 14 91 57 

Fax: 214 14 47 12 

Correio electrónico: 

acorreia@fmh.utl.pt 

 

Entrevista 

Faculdade de 

Motricidade Humana da 

Universidade Técnica 

de Lisboa 

18 de Março de 2010 

12.00horas 

 

 

Entrevista Informal realizada dia 18 de Março de 2010 pelas 12.00horas na Faculdade de 

Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, ao Professor Dr. Abel Correia, 

professor associado e regente das disciplinas de Organização do Desporto e Marketing do 

Desporto. Citando o Professor Dr. Abel Correia. 

Na breve entrevista dada pelo Professor Abel Correia foram apenas referenciadas algumas 

obras de relevo para o desenvolvimento do tema, não tendo o mesmo respondido às 

perguntas.  

mailto:acorreia@fmh.utl.pt
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V.III. PROFESSOR DOUTOR RUI CLAUDINO 

 

Quadro 15 - Ficha Técnica do Entrevistado Professor Dr. Rui Claudino 

 Profissão Interesses Científicos Contactos 

 

Marcações 

 

Claudino, Rui 

Professor Dr. Assistente 

das disciplinas de 

Recursos Humanos do 

Desporto e 

Gestão de Sistemas de 

Informação 

 

Recursos humanos do 

desporto; 

Análise e 

desenvolvimento de 

sistemas de 

informação; 

Gestão operacional do 

treino e da competição; 

Fluxo de trabalho e 

estruturas 

organizacionais; 

Observação de jogos 

desportivos colectivos. 

 

Telefone: 214 14 9 183 

Fax: 214 144 712 

Correio electrónico: 

rclaudino@fmh.utl.pt 

 

Entrevista 

Faculdade de 

Motricidade Humana da 

Universidade Técnica 

de Lisboa 

26 de Março de 2010 

11.00horas 

 

 

Entrevista Informal realizada dia 26 de Março de 2010 pelas 11.00horas na Faculdade de 

Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, ao Professor Dr. Rui Claudino, 

assistente das disciplinas de Recursos Humanos do Desporto e Gestão de Sistemas de 

Informação. Citando o Professor Dr. Rui Claudino in entrevista: 

Bruno Valinhas – Quais as singularidades do desporto enquanto produto comerciável? 

Professor Dr. Rui Claudino – O desporto tem sem dúvida características que lhe são muito 

próprias e específicas, diferentes dos restantes produtos que podemos encontrar no mercado, 

principalmente em termos da actividade desempenhada. 

O desporto é maioritariamente praticado e assistido em períodos de lazer, ou por outras 

palavras, é um produto associado ao lazer, encontrando por isso também nos produtos de ócio 

uma forte concorrência, que se vem juntar às restantes actividades desportivas enquanto 

concorrentes directos umas das outras. Na realidade o aumento destes tempos lúdicos veio 

permitir o aumento da prática do desporto quer em termos competitivos quer em termos de 

aumentos de lucros para as organizações desportivas – derivado de uma maior assistência.  

Mas realmente o desporto é um produto que pode ser hoje comercializável a partir de um 

determinado nível ou em diferentes níveis: comercializado para aqueles que o praticam; 

comercializado enquanto espectáculo para aqueles que assistem; e/ou comercializado no que 

se refere a produtos derivados do mundo do desporto como é o caso do merchandising, da 

publicidade, do patrocínio, ou mesmo, com a recuperação de atletas a um nível de fisioterapia, 

tendo por isso um conjunto de aspectos de índole comerciável que não existiam até há poucos 

mailto:rclaudino@fmh.utl.pt
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anos – veja-se o caso das marcas dos clubes que têm hoje um valor comerciável (marcas 

estas que só foram registadas na década de 90) incluindo um sem número de produtos 

certificados. Portanto, o desporto pode ser um produto comerciável tanto mais quanto maior for 

o seu nível de competição. 

Qual a importância do marketing desportivo nas organizações e de que forma tem este 

vindo a evoluir? 

Realmente com todos os aspectos anteriormente referidos, a progressiva profissionalização 

dos clubes e a necessidade de aumentar as fontes de receita dos mesmos, a abordagem do 

marketing é hoje uma abordagem indispensável, tanto ao nível de planeamento estratégico 

como ao nível de planeamento operacional, ou seja, o plano de marketing estratégico e 

operacional, para os clubes, é fundamental: posicionar os clubes, perceber quais são os seus 

mercados, levar a cabo estudos de mercado, no fundo, ter um conjunto de actividades 

operacionais ao nível do marketing, preços, do aspecto dos produtos.  

Estas acções são para manter e evoluir, combatendo o carácter obsoleto das modalidades. É 

necessário compreender que as modalidades como hoje as conhecemos sofreram 

significativas alterações ao longo dos séculos, os clubes transformaram a sua existência de 

natureza social (momentos de confraternização capazes de juntar as populações mas não 

através do desporto), substituindo-a pela prática de uma natureza desportiva que passa a 

usufruir de uma maior importância com a mediatização do desporto mundial, o aumento do 

número de participantes e o surgimento dos jogos olímpicos. 

Foram então estes clubes que já existiam, os locais privilegiados para que as modalidades 

pudessem aparecer, e por isso é que o desporto viveu durante muito tempo da actividade 

voluntária, e aqui surge a questão do amadorismo e dos praticantes amadores, porque na sua 

génese estes clubes de natureza social não tinham um motivo para pagar aos desportistas. É 

então, devido a este trajecto e a esta história que a gestão das actividades e dos clubes se 

encontra hoje um pouco antiquada. 

A que factores se deve esta evolução? 

A evolução do marketing nestes clubes deve-se precisamente à perspectiva que as pessoas 

têm hoje em dia deste tipo de actividades e à necessidade de gerir de forma mais eficiente os 

recursos que são cada vez menores: satisfazer os clientes, aumentar os lucros e ter um 

produto e um serviço de maior qualidade.  

Os clubes tornaram-se profissionais substituindo o voluntarismo dos séculos passados, na 

realidade geralmente os voluntários que hoje ainda existem, são aqueles que se encontram no 

topo da hierarquia dos clubes (situação paradoxal dos nossos dias), situação esta que também 

tem vindo a mudar, porque na realidade os clubes necessitam de ser geridos a tempo inteiro e 

não a tempo parcial, o que acontecia até à bem poucos anos atrás. Tudo isto tem lugar devido 

ao mercado e aos interessados nos clubes.  
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E quando falamos de modalidades menos mediáticas? E quando falamos de voleibol? 

No que diz respeito ao voleibol a questão coloca-se outra. O mercado é pequeno, e por isso 

pode continuar a existir como existe e a ser gerido como o é, não acreditando que tenha por 

isso hipóteses de alguma vez ser gerido de maneira diferente, ou seja, cada vez com mais 

eficiência e eficácia, tendo porém todas as possibilidades de vir a ser administrado como as 

restantes modalidades, adoptando uma abordagem do ponto de vista do marketing – 

estratégico e operacional. O problema coloca-se sempre com o mercado desta modalidade, ou 

seja, a necessidade de gerir uma actividade ou um serviço desportivo de uma forma cada vez 

mais profissional vai aparecendo porque o mercado também vai exigindo essa situação – o 

número de praticantes aumenta, assim como o número de espectadores, os canais televisivos 

pagam mais (pois existe mais interesse e maior número de visionamento). Portanto, no voleibol 

e assim como numa série de outras modalidades, a situação dificilmente se tornará outra – as 

equipas são poucas assim como os participantes, os canais televisivos estão pouco 

interessados, os patrocínios cada vez menores. 

Mas esta situação pode hoje ser modificada. Pode-se hoje potenciar uma actividade desportiva 

sem ter os grandes meios de comunicação a suportar. Eu posso criar um site, posso ligar uma 

câmara ou duas à transmissão de um determinado jogo, e ter um género de uma webtv a 

transmitir em directo as competições (a nível nacional e internacional).  

Nos hoje temos condições para do ponto de vista da promoção, e do ponto de vista de 

associação de publicidade e outras empresas de eventos, dar mais visibilidade aos eventos e 

às identidades a eles associados, ou seja, existem sempre soluções técnicas, com parceiros 

interessados em apoiar as transmissões através da internet, a um custo muito reduzido, e ser 

desta forma uma fonte de financiamento para a própria identidade. 

Portanto, apesar do mercado ser um mercado pequeno e pouco explorado, não se 

equiparando por exemplo ao futebol, é possível levar-se a cabo acções que devem e podem 

ser exploradas. 

Qual a sua opinião sobre os actuais instrumentos de comunicação utilizados na 

divulgação do voleibol do Sport Lisboa e Benfica? 

Desconheço quais sejam os instrumentos de comunicação, mas realmente como dizia, e a 

pergunta encaixa-se na sequência da anterior, existem coisas hoje em dia que se podem fazer 

a baixo custo. Temos a tecnologia que potência o know-how e que permite melhorar os 

elementos de comunicação do voleibol, bem como das restantes modalidades, dando-as a 

conhecer ao público. Por exemplo, o caso do hóquei patins que tinha uma elevada aceitação 

por parte do público deixou de ser transmitido, tendo sido substituído pelo futsal, e portanto, 

existe sempre esta oportunidade, hoje potencializada pelas novas tecnologias, de trazer estas 

modalidades mais “escondidas” a um público mais interessado e mais específico. 
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Portanto, nesta área dos instrumentos de comunicação aqueles de que dispomos são pouco 

utilizados e existe a possibilidade tecnológica e know-how para os poder utilizar muito melhor 

em benefício dos clubes e das modalidades, a um custo muito reduzido. É evidente que para 

podermos melhorar cada vez mais esta área da comunicação é necessário um backup 

financeiro, cultural e de recursos adequado, mas acima de tudo, é necessário que exista um 

retorno previsto do investimento. 

Quais as áreas que dentro da comunicação necessitam de uma reformulação imediata? 

Quase todas, visto que são muito poucas as acções de comunicação que são desempenhadas 

e levadas a cabo neste âmbito. A experiência conta acima de tudo: é necessário que quem 

trabalha na área já tenha desenvolvido planos de comunicação, de marketing estratégico, de 

marketing operacional, ter estabelecido rede de contactos, a metodologia de contactos (como 

contactar com o patrocinador? por exemplo).  

É necessário que se criem estágios, que ensinem estes pontos-chave, é necessário alterar a 

questão da imagem, dos suportes da comunicação (principalmente a nível da internet), 

expandir a rede de contactos, a rede de espectadores interessados, procurar saber as 

características do tipo de espectador que mais rende, mas acima de tudo, e em primeiro lugar, 

é necessário melhorar a questão da comunicação interna, é necessário que existam 

departamentos preparados para as diferentes situações. 

O problema é maioritariamente social e cultural: poucos praticantes, poucos formados nas 

modalidades, poucos interessados o tecido social é assim fraco o que não permite uma 

evolução na área da comunicação e do marketing, e assim uma coisa leva à outra. É preciso 

desenvolver um plano de marketing estratégico e operacional a nível das federações e das 

associações, e acima de tudo ter uma abordagem a nível do marketing de formação de 

dirigentes. 

De forma a concluir é necessário criar boas abordagens do ponto de vista da gestão e do 

marketing. 
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V.IV. PROFESSOR DOUTOR PEDRO SARMENTO 

 

Quadro 16 - Ficha Técnica do Entrevistado Professor Dr. Pedro Sarmento 

 

 
Profissão Interesses Científicos Contactos 

 

Marcações 

 

Sarmento, Pedro 
Regente do mestrado 

em Gestão Desportiva 

 

 

Telefone: 225 07 47 16 

Correio electrónico: 

psarmento@fade.up.pt 

 

 

Entrevista 

Via e-mail 

13 de Abril de 2010 

14.00horas 

 

 

Entrevista Informal realizada dia 13 de Abril de 2010 pelas 14.00horas na Faculdade de 

Desporto, da Universidade do Porto, ao Professor Dr. Pedro Sarmento, Regente do mestrado 

em Gestão Desportiva. Citando o Professor Dr. Pedro Sarmento in entrevista (via e-mail): 

Bruno Valinhas - Quais as singularidades do desporto enquanto produto comerciável? 

Professor Dr. Pedro Sarmento - Primeiro o seu estatuto planetário e a sua crescente 

comercialização e em segundo lugar a sua capacidade de gerar emoções em torno dos seus 

produtores e consumidores. 

Qual a importância do marketing desportivo nas organizações e de que forma tem este 

vindo a evoluir? 

Com o aumento da dimensão social do desporto, com todas as suas implicações económicas e 

políticas torna-se fundamental a utilização de estratégias de comunicação centradas nos 

pontos mais fortes do comportamento humano, nesta perspectiva o marketing torna-se numa 

ferramenta de extrema capacidade para garantir a formatação de produtos desportivos com 

capacidade de serem comercializados no mercado global. 

A que factores se deve esta evolução? 

Ao desenvolvimento social centrado numa lógica global em que o desporto ganhou um papel 

central no dia-a-dia de milhões de seres humanos independentemente do local onde vive, 

estatuto social e económico. 

E quando falamos de modalidades menos mediáticas? 

O desenvolvimento das novas tecnologias da informação garantiu a sobrevivência dos nichos 

de mercado menos comercializáveis, permitindo o funcionamento de círculos de transmissão 

de informação e comunicação menos dependentes do poder exclusivamente económico. 

E quando falamos de voleibol? 

O Voleibol é uma das modalidades mais praticadas no mundo por isso penso que não deve ser 

vista como um nicho de mercado reduzido, mas sim como uma potência desportiva que pode 

mailto:psarmento@fade.up.pt
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atingir níveis de exposição muito elevados e também se transformar num veículo 

comunicacional de primeira grandeza. 

Qual a sua opinião sobre os actuais instrumentos de comunicação utilizados na 

divulgação do voleibol do Sport Lisboa e Benfica? 

Sou espectador atento do Voleibol nacional, acho que o Benfica ainda tem um longo percurso a 

fazer na sua área comunicacional. O primeiro aspecto, do meu ponto de vista seria possuir na 

sua equipa mais jogadores nacionais, que se tornem referências pelo seu estatuto de atleta e 

cidadão. 

Quais as áreas que dentro da comunicação necessitam de uma reformulação imediata? 

Maior capacidade para atrair patrocínios. 
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V.V. PROFESSOR DOUTOR PEDRO DIONÍSIO 

 

Quadro 17 - Ficha Técnica do Entrevistado Professor Dr. Pedro Dionísio 

 Profissão Interesses Científicos Contactos 

 

Marcações 

 

Dionísio, Pedro 

Professor Dr. do 

Mestrado Executivo 

em Marketing e 

Gestão do Desporto 

 

PhD  em Gestão, 

especialização de 

Marketing - HEC 

(Paris); 

Director  dos 

Mestrados Executivos 

de Marketing 

Management e 

Marketing Desportivo; 

Partner da G 

Consulting;  

Co-autor do b-

Mercator, Mercator 

XXI, Publicitor e 

Manual Prático de 

Marketing  

 

Correio electrónico: 

pedro.dionisio@gconsumo.pt 

 

 

Entrevista 

Via e-mail 

6 de Junho de 2010 

12.00horas 

 

 

Entrevista Informal realizada dia 6 de Junho de 2010 pelas 12.00horas via e-mail, ao 

Professor Dr. Pedro Dionínisio, Professor do mestrado executivo em Marketing e Gestão 

Desportiva. Citando o Professor Dr. Pedro Dionísio in entrevista (via e-mail): 

Bruno Valinhas - Quais as singularidades do desporto enquanto produto comerciável? 

Dr. Pedro Dionísio - Enquanto espectáculo, é um produto único, já que não há 2 jogos iguais e 

a incerteza do resultado é um ingrediente fundamental do espectáculo. Esta incerteza aumenta 

a emoção em torno do produto. 

Mas as regras da definição do produto (jogo) não estão nas mãos dos responsáveis de 

marketing, mas sim dos responsáveis da “produção” (dirigentes de Federações internacionais, 

normalmente ex-jogadores, ex-treinadores) que em muitos desportos não se preocupam com 

os consumidores e com o espectáculo 

Qual a importância do marketing desportivo nas organizações e de que forma tem este 

vindo a evoluir? 

O impacto mediático do desporto tem atraído as marcas que pretendem estar associadas ao 

fenómeno desportivo, procurando captar as associações positivas associadas ao desporto, 

como juventude, alegria, dinamismo, espírito vencedor, espírito de equipa, …. 

A que factores se deve esta evolução? 

mailto:pedro.dionisio@gconsumo.pt
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Os media, sobretudo a televisão têm um papel fundamental, porque permitem que o 

espectáculo não fique limitado aos espectadores presentes no estádio ou no pavilhão. 

E quando falamos de modalidades menos mediáticas? 

Estas modalidades têm maiores dificuldades, por não serem mediáticas. 

E quando falamos de voleibol? 

É o caso do voleibol. Mas abrem-se algumas oportunidades, devido às alterações dos quadros 

competitivos, com fases finais com maior potencial mediático por tudo se resolver nesse 

momento e também ao aparecimento de um maior número de estações de televisão. O 

desenvolvimento de Web Tv. também poderá ser uma ajuda. 

Qual a sua opinião sobre os actuais instrumentos de comunicação utilizados na 

divulgação do voleibol do Sport Lisboa e Benfica? 

Não tenho opinião formada - não é fácil romper com a barreira do “monopólio” mediático do 

futebol. Mas uma média de poucos mais de 300 espectadores por jogo (incluindo os Play-off) 

em 2006/07 e 2007/08 (desconheço dados mais recentes) não são boas assistências. Estas 

assistências colocam o voleibol abaixo das outras modalidades do clube, como o basket, 

andebol e hóquei. A Benfica Tv é um instrumento importante para as modalidades. A utilização 

do CRM do Clube pode ser também a chave para aumentar gradualmente as assistências no 

pavilhão. 

Quais as áreas que dentro da comunicação necessitam de uma reformulação imediata? 

Já foram feitos os comentários na pergunta anterior. 
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ANEXO VI – ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 VI.I. ESPECIALISTAS EM MARKETING DESPORTIVO 

 

Quadro 18 - Análise Descritiva das Entrevistas realizadas aos Especialistas 

 

 

Problema 

 

“O problema é maioritariamente social e cultural: poucos praticantes, poucos formados nas modalidades, 

poucos interessados o tecido social é assim fraco o que não permite uma evolução na área da 

comunicação e do marketing, e assim uma coisa leva a outra (…)” 

Conceito Categorias Sub-categorias Indicadores 
Unidades de 

Registo 

Desporto 

 

Singularidades do 

Desporto enquanto 

produto comerciável: 

 

. Características; 

 

. Elementos; 

 

 

Tipologia da actividade 

desempenhada 

 

 

“O desporto tem sem 

dúvida características 

que lhe são muito 

próprias e específicas, 

diferentes dos restantes 

produtos que podemos 

encontrar no mercado, 

principalmente em 

termos da actividade 

desempenhada (…)”  

 

Palavra 

Produto associado ao 

Lazer 

“(…) é maioritariamente 

praticado e assistido 

em períodos de lazer, 

ou por outras palavras, 

é um produto associado 

ao lazer (…)” 

Palavra 

Nível de Comercialização 

 

“(…) o desporto é um 

produto que pode ser 

hoje comercializável a 

partir de um 

determinado nível ou 

em diferentes níveis: 

comercializado para 

aqueles que o praticam; 

comercializado 

enquanto espectáculo 

para aqueles que 

assistem; e/ou 

comercializado no que 

se refere a produtos 

derivados do mundo do 

desporto como é o caso 

do merchandising, da 

publicidade, do 

patrocínio (…)” 

 

“(…) primeiro o seu 

estatuto planetário e a 

sua crescente 

Palavra 
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comercialização e em 

segundo lugar a sua 

capacidade de gerar 

emoções em torno dos 

seus produtores e 

consumidores (…)” 

 

Marketing Desportivo 

 

 

Importância do Marketing 

Desportivo para as 

organizações desportivas 

 

 

Forma de venda de um 

produto 

 

 

“O marketing tem cada 

vez uma maior 

importância nas 

organizações, estas 

têm um produto, o 

desporto, neste caso 

uma modalidade, que 

tem que ser vendido, o 

marketing traduz-se na 

preparação de venda 

deste produto” 

 

Palavra 

Formação de Produtos 

 

“ (…) o Marketing torna-

se numa ferramenta de 

extrema capacidade 

para garantir a 

formatação de produtos 

desportivos com 

capacidade de serem 

comercializados no 

mercado global.” 

 

Palavra 

Fonte de receitas 

 

“(…) a progressiva 

profissionalização dos 

clubes e a necessidade 

de aumentar as fontes 

de receita dos mesmos, 

a abordagem do 

marketing é hoje uma 

abordagem 

indispensável, tanto ao 

nível de planeamento 

estratégico como ao 

nível de planeamento 

operacional (..)” 

 

Palavra 

Posicionar os Clubes 

 

“ (…) posicionar os 

clubes, perceber quais 

são os seus mercados, 

levar a cabo estudos de 

mercado, no fundo, ter 

um conjunto de 

actividades 

operacionais ao nível 

do marketing, preços, 

do aspecto dos 

Palavra 
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produtos.” 

 

 

Importância do Marketing 

Desportivo para 

modalidades menos 

mediáticas – Voleibol 

 

Potenciador de 

Crescimento 

“Nós hoje temos 

condições para do 

ponto de vista da 

promoção, e do ponto 

de vista de associação 

de publicidade e outras 

empresas de eventos, 

dar mais visibilidade 

aos eventos e às 

entidades a eles 

associados, ou seja, 

existem sempre 

soluções técnicas, com 

parceiros interessados 

em apoiar as 

transmissões através 

da internet, a um custo 

muito reduzido, e ser 

desta forma uma fonte 

de financiamento para 

a própria identidade. 

Portanto, apesar do 

mercado ser um 

mercado pequeno e 

pouco explorado, não 

se equiparando por 

exemplo ao futebol, é 

possível levar-se a 

cabo acções que 

devem e podem ser 

exploradas.” 

 

Palavra 

Potência Desportiva 

“O Voleibol é uma das 

modalidades mais 

praticadas no mundo 

por isso penso que não 

deve ser vista como um 

nicho de mercado 

reduzido, mas sim 

como uma potência 

desportiva que pode 

atingir níveis de 

exposição muito 

elevados e também se 

transformar num 

veículo comunicacional 

de primeira grandeza.” 

Palavra 
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Factores evolutivos da 

importância do Marketing 

Desportivo para as 

organizações desportivas 

 

Mudança de 

Necessidades 

“ (…) satisfazer os 

clientes, aumentar os 

lucros e ter um produto 

e um serviço de maior 

qualidade.” 

Palavra 

Mudança de 

Comportamentos 

“Ao desenvolvimento 

social centrado numa 

lógica global em que o 

desporto ganhou um 

papel central no dia-a-

dia de milhões de seres 

humanos 

independentemente do 

local onde vive, 

estatuto social e 

económico.” 

Palavra 

Comunicação/Divulgação 

 

 

Caracterização dos 

actuais instrumentos de 

comunicação/divulgação 

no Voleibol do Sport 

Lisboa e Benfica 

 

Antiquados 

“É então, devido a este 

trajecto e a esta história 

que a gestão das 

actividades e dos 

clubes se encontra hoje 

um pouco antiquada.” 

Palavra 

Empíricos 

“Nos dias de hoje o que 

é feito de real em 

termos de marketing 

desportivo no Sport 

Lisboa e Benfica em 

relação ao voleibol é 

ainda um trabalho 

extremamente 

empírico.” 

Palavra 

“Pré-Históricos” 

“Os instrumentos de 

marketing utilizados 

pelo Sport Lisboa e 

Benfica para vender o 

seu produto são ainda 

empíricos, algo que 

“pré-históricos”, se 

compararmos a 

grandeza do clube com 

as acções já realizadas 

(…)” 

Palavra 

Desconhecidas 

“Desconheço quais 

sejam os instrumentos 

de comunicação (…)” 

Palavra 

Longa Meta 

“ (…) longo percurso a 

fazer na sua área 

comunicacional.”  

 

Palavra 
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Pontos a reformular 

 

 

Delimitar Objectivos 

 

 

“É necessário delimitar 

objectivos (…)” 

Palavra 

Apostar na Experiência 

 

“A experiência conta 

acima de tudo: é 

necessário que quem 

trabalha na área já 

tenha desenvolvido 

planos de 

comunicação, de 

marketing estratégico, 

de marketing 

operacional, ter 

estabelecido rede de 

contactos, a 

metodologia de 

contactos (…)” 

 

Palavra 

Criação de Estágios 

 

“É necessário que se 

criem estágios, que 

ensinem estes pontos-

chave (…)” 

 

Palavra 

 

Modificar os Suportes de 

Comunicação 

 

 

“ (…) é necessário 

alterar a questão da 

imagem, dos suportes 

da comunicação 

(principalmente a nível 

da internet), expandir a 

rede de contactos, a 

rede de espectadores 

interessados (…)” 

 

Palavra 

 

Conhecer o Consumidor 

 

 

“ (…) procurar saber as 

características do tipo 

de espectador que mais 

rende (…)” 

 

Palavra 

 

Comunicação Interna 

 

 

“ (…) mas acima de 

tudo, e em primeiro 

lugar, é necessário 

melhorar a questão da 

comunicação interna, é 

necessário que existam 

departamentos 

preparados para as 

diferentes situações.” 

 

Palavra 

 

Formação de Dirigentes 

 

“É preciso desenvolver 

um plano de marketing 

estratégico e 

Palavra 
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operacional a nível das 

federações e das 

associações, e acima 

de tudo ter uma 

abordagem a nível do 

marketing de formação 

de dirigentes.” 

Nacionalização da 

Modalidade 

“O primeiro aspecto, do 

meu ponto de vista 

seria possuir na sua 

equipa mais jogadores 

nacionais, que se 

tornem referências pelo 

seu estatuto de atleta e 

cidadão.” 

Palavra 

Patrocínios 
“Maior capacidade de 

atrair patrocínios.” 
Palavra 
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ANEXO VII - COORDENADORES DA EQUIPA VOLEIBOL SPORT LISBOA E BENFICA 

VII.I. SR. RUI MOURINHA  

 

Quadro 19 - Ficha Técnica do Entrevistado Sr. Rui Mourinha 

 Profissão Interesses Científicos Contactos 

 

Marcações 

 

Mourinha, Rui 
Director Sport Lisboa e 

Benfica Voleibol 

 

 

Correio electrónico: 

rui_mourinha@yahoo.com.br 

 

Entrevista 

Pavilhão Império 

Bonança, Sport Lisboa 

e Benfica 

07 de Abril de 2010 

19.30 horas 

 

 

Entrevista Informal realizada dia 7 de Abril de 2010 pelas 19.30horas no Pavilhão Império 

Bonança, Sport Lisboa e Benfica, ao Sr. Rui Mourinha, Director do Sport Lisboa e Benfica 

Voleibol. Citando o Sr. Rui Mourinha in entrevista: 

Bruno Valinhas - Quais as acções de comunicação que foram utilizadas no passado e 

quais aquelas que de momento vigoram na divulgação da modalidade? 

Sr. Rui Mourinha – Podemos situar este passado da comunicação da modalidade em duas 

fases distintas, prendendo-se com a época Estádio da Luz antigo e o presente Estádio, o 

período pré-estádio antigo não representa grande relevância para a modalidade, e para as 

restantes, visto que as acções de comunicação eram até à época inexistentes. Porém, a na 

nova época que se afigura a comunicação/divulgação do voleibol e das restantes modalidades 

encontra-se entregue ao clube, mais propriamente ao departamento de comunicação e 

marketing, que assume como principal objectivo a obtenção de patrocínios para a modalidade 

que sejam compatíveis com aqueles que o clube tem – peças essenciais para que não existam 

conflitos, assegurando a sobrevivência das modalidades. 

Quanto à divulgação em si, esta baseia-se numa divulgação pré-época, através do 

departamento das piscinas, onde se encontram disponíveis panfletos e/ou folhetos com 

informações sobre as modalidades. Outro ponto importante é a Benfica TV, plataforma 

importante para a divulgação do clube (talvez o mais importante). Porém, refiro que para a 

divulgação das modalidades mais importantes, aliás uma das coisas que se verificou é que 

muitos dos sócios espalhados pelo país não sabiam da existência de algumas modalidades, 

não tendo ideia que existiam tantos jovens a praticar desporto ligado ao Sport Lisboa e Benfica, 

porque geralmente a comunicação social tirando as equipas seniores pouco mais divulgava. 

Desta forma, a Benfica TV é sem dúvida o maior veículo de divulgação, emitindo sempre os 

jogos que decorrem em “casa”. 

mailto:rui_mourinha@yahoo.com.br
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Qual a sua opinião sobres os actuais instrumentos de comunicação utilizados nessa 

divulgação? 

A verdade é que podemos sempre achar que existem possibilidades de melhorar. A 

personalização, por exemplo, seria uma opção preferível que tornaria capaz a obtenção de 

diferentes resultados. Porém, num universo que abarca uma diversidade de modalidades é 

demasiado complicado que não se crie uma tal abrangência que deixe que seja possível uma 

personalização/customização de cada uma delas, o que obrigaria a criação de uma estrutura 

que traria custos demasiado elevados ao clube. 

Eu penso que os adeptos que gostam de voleibol, sendo eles do clube ou não, têm acesso às 

modalidades que o clube pratica e dispõe. É lógico que neste aspecto as equipas seniores são 

o “cartão-de-visita”. 

Neste ponto é necessário acrescentar que as limitações da modalidade são bastantes, 

principalmente em termos financeiros. O exemplo mais prático passa pela criação de uma 

equipa feminina de voleibol, que de momento é inviável ao clube. Os custos associados ao 

aluguer de espaços para treinos são de ta ordem elevados que não são possíveis neste 

momento para a modalidade. 

Quais as áreas dentro da comunicação que necessitam de uma reformulação imediata? 

De forma a trazer mais adeptos aos jogos, aumentar a exposição da modalidade e criar 

um maior número de verbas para a modalidade. 

É uma pergunta um pouco ingrata, mas a verdade é que o Benfica, enquanto clube, dispõe de 

uma estatura privilegiada, ou seja, tem um site, uma televisão e um jornal, quem olha para 

estes três instrumentos pergunta o que é que poderá existir mais para além deles. O clube na 

verdade tem tudo aquilo que necessita. 

É claro que a divulgação da modalidade deveria e podia ser melhor e maior, de qualquer forma 

não nos podemos esquecer que essencialmente o Benfica é um clube de futebol, e já lá vai o 

tempo em que as modalidades eram um parente pobre. Hoje em dia esta realidade à muito que 

ficou para trás, e as modalidades têm hoje o seu lugar e cada vez mais vão existindo um maior 

número de adeptos que as acompanham. 

Acima de tudo o maior cartão-de-visita e a melhor maneira de promover a modalidade, 

trazendo mais adeptos e simpatizantes aos pavilhões, é ganhando. O caso da selecção 

nacional quando foi ao campeonato do mundo (2002), ilustra bem esta situação, o voleibol 

tomou proporções nunca antes vistas, depois os resultados começaram a baixar (a equipa 

terminou em 7º ou 8º lugar) e denotou-se um decréscimo de adeptos nos pavilhões, e por isso 

sem dúvida que as vitórias são a melhor forma de trazer mais adeptos aos pavilhões (o que 

claro nem sempre é possível). Penso, porém, que nesta altura o clube encontra-se numa 

situação bastante favorável, apetrechado de meios de divulgação. É lógico que num clube com 
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as dimensões do Sport Lisboa e Benfica, e no meio de tantas modalidades é difícil ter um 

especialista nesta área da comunicação em cada delas. 

Quando falamos em ligações às escolas, uma intranet que ligue todos os departamentos 

dentro do clube, referimo-nos a instrumentos que existem no momento no clube e em 

particular na modalidade? 

Falando da secção de voleibol sem dúvida nenhuma que é necessária uma reestruturação para 

tentar conseguir novos atletas e novas apetências. Todos os anos debatemo-nos com diversas 

dificuldades de carácter financeiro, ou seja, o orçamento que temos disponível. O clube 

actualmente não quer ganhar dinheiro com a formação, mas alguma forma tem que encontrar 

para fazer face aos custos, isto é, o que se pretende é um orçamento zero onde as receitas 

que se consigam arranjar sejam através de patrocinadores mais pequenos e mesmo 

particulares. Este problema é sempre de certa forma explicado aos encarregados de educação, 

no sentido em que a cotização pedida numa piscina ou nas restantes “escolinhas” são de certa 

forma elevadas quando comparadas com a quantia irrisória que é pedida por mês para que as 

crianças integrem a formação da modalidade.  

Esta reestruturação tem vindo a ser adiada de ano para ano, as ideias existem, assim como as 

conversas e as reuniões neste sentido, para que realmente seja possível ter um coordenador 

de todas as modalidades, se bem que esse papel tinha até agora sido assegurado pelo 

Professor Jardim. O problema não é só e apenas a parte técnica mas sim a parte de 

prospecção e da captação de novos atletas, onde de momento não existe ninguém. Esta 

secção exige muita disponibilidade de quem assuma esta função, o que por vezes é difícil visto 

que para muitos técnicos a modalidade é um segundo trabalho, ou seja, é no fim do dia após 

terem exercido as suas funções, e aos fins-de-semana, é que vêm dar os seus treinos. Ora 

esse trabalho por vezes junto das escolas requer uma especialização muito maior do que 

aquela que no momento é conseguida. Porém, este ano iremos tentar alterar esta realidade, 

claro que isto implica sempre mais custos, é necessário encontrar uma “receita” vantajosa para 

todos. Quanto à intranet, não, essa sem dúvida não existe. 

Existe formação em Portugal ou em particular no Sport Lisboa e Benfica dirigida aos 

dirigentes? 

A federação portuguesa de voleibol oferece uma formação a nível de dirigentes, do qual não 

sei ao certo o conteúdo programático, mas que penso que estaria mais direccionada para a 

legislação e regulamentação, acções de jogo, etc., do que aquilo que nos dias de hoje um 

dirigente moderno deve saber, e que abrange uma série de áreas desde o marketing, relações 

humanas, e acima de tudo o papel geral do dirigente. 

O director desportivo lida com os aspectos técnicos da modalidade? Ou seja, escolhe o 

treinador, perfaz planos de treino, está directamente ligado à captação de novos 

jogadores? 
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No caso objectivo do Benfica o treinador actual já se encontrava na modalidade há bastantes 

anos e por isso não foi escolhido por mim. É lógico que o voleibol não é um mundo à parte do 

clube e por isso todas as decisões tomadas são tomadas pela direcção do mesmo, até porque 

estes podem não ser expert’s em todas as modalidades, existem sempre uma série de 

aspectos a considerar entre eles os aspectos económicos. Agora é difícil dizer se este treinador 

saísse se seria eu a escolher um outro, de qualquer das maneiras, seria sempre eu dentro do 

conhecimento que tenho sobre a modalidade a sugerir um nome, que depois poderia ou não vir 

a ser aceite. De qualquer forma, toda a parte de plano de treinos é levada a cabo pelos 

organismos técnicos e penso que deve ser uma área na qual um director não se deve meter. 

A parte de campo com os atletas desde a programação aos planos é feita pela equipa técnica, 

porém, no princípio das épocas quando se pensa em ir buscar A, B ou C este aspecto é visto 

em consonância com a direcção desportiva, sempre mediante orçamento imposto pela 

direcção. 
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VII.II. PROFESSOR JOSÉ JARDIM 

 

Quadro 20 - Ficha Técnica do Entrevistado Professor José Jardim 

 Profissão Interesses Científicos Contactos 

 

Marcações 

 

Jardim, José 

Treinador Principal da 

Equipa de Voleibol do 

Sport Lisboa e Benfica 

 

 

Correio electrónico: 

josejardim@sapo.pt 

 

Entrevista 

Pavilhão Império 

Bonança, Sport Lisboa 

e Benfica 

23 de Abril de 2010 

20.30 horas 

 

 

Entrevista Informal realizada dia 23 de Abril de 2010 pelas 20.30horas no Pavilhão Império 

Bonança, Sport Lisboa e Benfica, ao Professor José Jardim, Treinador de Voleibol do Sport 

Lisboa e Benfica. Citando o Professor José Jardim in entrevista: 

Bruno Valinhas - Quais as acções de comunicação que foram utilizadas no passado e 

quais aquelas que de momento vigoram na divulgação da modalidade? 

Professor José Jardim – No passado a principal forma de divulgação foi os jornais 

desportivos, isto quando nos referimos a divulgação externa, fora do recinto do estádio e do 

pavilhão do Sport Lisboa e Benfica. Internamente, os cartazes que anunciavam os jogos da 

modalidade foram sempre os únicos meios de divulgação dos mesmos e consequentemente da 

modalidade, e através do jornal/revista do clube. Actualmente, a Benfica TV e o website, do 

próprio clube, são os principais meios de divulgação, dos quais, posso mesmo acrescentar, são 

retiradas grande parte das informações que hoje vemos vinculadas nos órgãos de 

comunicação social dirigidos ao mundo do desporto, em particular nos jornais desportivos. 

Qual a sua opinião sobres os actuais instrumentos de comunicação utilizados nessa 

divulgação? 

Eu penso que hoje os instrumentos de comunicação utilizados são já bastante razoáveis, se 

recuarmos no tempo e tivermos em atenção aqueles que no passado eram utilizados. Sem 

dúvida que os cartazes e mesmo panfletos que existem no estádio e no pavilhão são uma 

forma de divulgação que chega a um público muito diminuto, mas neste ponto a Benfica TV e o 

próprio site do clube vieram reparar esta lacuna, permitindo que a informação chegue a um 

público em número superior, traduzindo-se estes em dois poderosos meios/instrumentos de 

comunicação.  

Quais as áreas dentro da comunicação que necessitam de uma reformulação imediata? 

De forma a trazer mais adeptos aos jogos, aumentar a exposição da modalidade e criar 

um maior número de verbas para a modalidade. 

mailto:josejardim@sapo.pt
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Na realidade penso que não é necessária uma reformulação imediata de nenhuma área em 

particular, é, porém, acima de tudo necessário apostar na comunicação com os agentes 

envolvidos com o clube, como é o caso das escolas. Por outro lado, o factor das vitórias da 

modalidade é talvez a única, a melhor e a forma mais fácil de trazer um maior número de 

adeptos aos jogos, veja-se por exemplo o último jogo, que decorreu no fim-de-semana passado 

no qual o pavilhão se encontrou cheio, em muito devido à vitória do clube em espinho e que 

nos colocou mais perto da final. De qualquer forma, acredito que hoje a modalidade tem já uma 

exposição bastante boa, porém, seria importante conciliar o horário dos jogos da modalidade, 

com os jogos de futebol do clube, antes ou após estes, facto que acredito que traria mais 

adeptos aos nossos jogos, ou mesmo horários conciliados com outras modalidades, que 

possibilitassem aos adeptos a assistência a mais do que uma única modalidade. Estes 

aspectos são todos pontos que o próprio clube já procura ter em atenção mas que nem sempre 

são possíveis de concretizar. Interligado com o maior número de adeptos nos jogos está o 

nosso índice de receitas – primeiro é preciso jogar bom voleibol e voleibol de um nível de 

excelência e um voleibol ganhador. 

Os seguintes critérios existem no momento na modalidade ou já alguma vez foram 

tentados implantar? Existência de uma intranet; existência de uma mailing list que ligue 

o clube/modalidade/federação; deslocação às escolas durante os torneios para 

encontrar possíveis formandos; ligações às escolas, ou seja trazer, aos pavilhões 

crianças das escolas de forma gratuita; possibilidade de aumentar o número de crianças 

em formação; open day das competições, realizando-se convites às escolas e ao público 

em geral; realização de questionários de satisfação. 

Começando pela questão da intranet acredito que seja uma solução de enorme vantagem, 

criatividade e que viria solucionar grande parte dos problemas de lacunas informacionais do 

clube para com as modalidades, e vice-versa, no momento desconheço quer a sua existência, 

quer as perspectivas de se vir a fazer uma, assim como a existência de uma mailing list.  

As deslocações às escolas e o acompanhamento dos alunos no desporto escolar são um 

aspecto fundamental para o crescimento da modalidade, do número de atletas em formação, e 

consequentemente do número de atletas nacionais para a selecção sénior da modalidade. No 

momento, porém, este aspecto é negligenciado por todos, dado o elevado número de treinos 

que temos vindo a realizar (bi-diários), e é por isso um aspecto a melhorar.  

Neste momento, quanto à possibilidade de oferecer bilhetes às escolas, a situação afigura-se 

de uma forma inversa, ou seja, são as próprias escolas que nos pedem alguns bilhetes para 

que possam vir assistir aos jogos da modalidade. Esta procura mostrar a modalidade aos 

alunos de desporto escolar e tem para nós uma importância extrema. Ao conseguir que estes 

se “apaixonem” pela modalidade, abrimos as portas para que estes se tornem um dia mais 

tarde atletas federados, e esse é o nosso principal objectivo. 
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Quanto aos open days, quer às escolas e ao público em geral, acredito que esta acção 

desvalorizaria os adeptos que aderiram a uma das últimas campanhas do clube, a designada 

“quota das modalidades”, e que desta forma pagam uma quota especial para assistir a todos 

os jogos, penso que ao possibilitar a entrada gratuita de outros adeptos estaríamos a 

desvalorizar aqueles que pagam mensalmente um preço fixo e que lhes permite essa 

assistência. Porém, se esta acção for tomada numa fase inicial das competições seria uma 

forma de trazer novos adeptos à modalidade, que futuramente viessem assistir aos nossos 

jogos, e agora sim de uma forma paga. 

Por fim, quanto à realização de inquéritos de satisfação, tanto às acções de comunicação, 

como à própria modalidade, desconheço a sua aplicação ou perspectivas de um dia serem 

realizados. 
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VII.III. ATLETA CARLOS FIDALGO 

 

Quadro 21 - Ficha Técnica do Entrevistado Sr. Carlos Fidalgo 

 

 
Profissão Interesses Científicos Contactos 

 

Marcações 

 

Fidalgo, Carlos 
Atleta Voleibol Sport 

Lisboa e Benfica 

 

 
Correio electrónico:  

 

Entrevista 

Pavilhão Império 

Bonança, Sport Lisboa 

e Benfica 

14 de Abril de 2010 

19.00horas 

 

 

Entrevista Informal realizada dia 14 de Abril de 2010 pelas 19.00horas no Pavilhão Império 

Bonança, Sport Lisboa e Benfica, ao atleta Carlos Fidalgo, jogador de voleibol do Sport e 

Benfica. Citando o Atleta Carlos Fidalgo in entrevista: 

Bruno Valinhas - Quais as acções de comunicação que foram utilizadas no passado e 

quais aquelas que de momento vigoram na divulgação da modalidade? 

Carlos Fidalgo – No presente a divulgação é feita essencialmente através da televisão, mais 

propriamente da Benfica TV, propriedade do clube. São divulgados os jogos e é neste suporte 

que hoje se desenvolvem acções que visam captar a atenção de novos jovens atletas que 

possam formar a equipa de juniores e de formação. No passado lembro-me que foram 

realizadas visitas a escolas, desde o ensino básico ao secundário, pelos próprios jogadores e 

equipa técnica, na tentativa de divulgar um pouco mais a modalidade junto dos jovens e 

novamente cativá-los desde pequenos para a prática da modalidade. 

Qual a sua opinião sobres os actuais instrumentos de comunicação utilizados nessa 

divulgação? 

Penso que podia existir uma maior divulgação, aparte daquela que é feita via televisão dos 

jogos da equipa técnica. Neste sentido penso que se deveria apostar na divulgação da equipa 

de formação. Criar uma maior envolvência junto dos jovens, informá-los sobre a modalidade, 

as suas vantagens e benefícios, procurando despertar neles uma paixão pelo voleibol seja este 

jogado ou assistido. Creio que aqui deveríamos apostar numa divulgação por exemplo através 

de cartazes, em escolas e mesmo em universidades, não me refiro a simples papéis A4 com 

uma letra Times New Roman, preto, e meramente informativo, refiro-me sim a um jogo de 

cores e imagens que chamem à atenção de cada um destes jovens e que os cativem para a 

prática da modalidade e a sua assistência.  
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Porém, parte do próprio clube esta tentativa de divulgação, parte também deste um salto da 

televisão para um instrumento que seja mais visível às camadas jovens em geral, que se 

aproxime mais destes, mais dirigido e particularizado a esta iniciativa. 

Quais as áreas dentro da comunicação que necessitam de uma reformulação imediata? 

De forma a trazer mais adeptos aos jogos, aumentar a exposição da modalidade e criar 

um maior número de verbas para a modalidade. 

Ao ser possível estar junto da camada jovem, aquela que se afigura sempre mais presente nos 

nossos jogos e por vezes em alguns treinos, no apoio à modalidade, torna-se possível trazer 

um maior número de adeptos aos jogos. Como antes referido penso que esta aproximação 

passa por uma divulgação directa nos locais de ensino com avisos sobre os jogos, sem claro 

descuidar os locais públicos que se denotem importantes para a divulgação a começar pela 

zona envolvente do estádio, até mesmo num local fixo de fácil acesso e consulta, na qual no 

momento não se faz nenhuma divulgação aos jogos. 

Outro factor que devia ser repensado passa pelos preços praticados para que se possa assistir 

à modalidade. Um preço que muitos adeptos não estão ainda dispostos a pagar para assistir a 

um espectáculo que por vezes não conhecem ou não estão familiarizados, até mesmo os 

adeptos que nos seguem não estão muitas vezes dispostos a pagar cerca de 8€ quando o jogo 

é emitido em directo na televisão através da Benfica TV. 

As ofertas de alguns bilhetes, ou mesmo de entradas completamente gratuitas seria uma 

excelente iniciativa. Na realidade os milhares de lugares que estão sempre vazios, em principal 

na fase regular de jogos, não trariam menos verbas ao clube a oferta desses lugares a escolas, 

à formação, ou mesmo aos alunos de voleibol de desporto escolar – os maiores interessados a 

assistirem a estes jogos - seriam uma certeza de casa cheia. Estamos a falar de um custo-

benefício favorável a todos, divulgamos a modalidade, obtemos possíveis compradores de 

bilhetes para os próximos jogos, e consequentemente obtemos um maior número de futuras 

verbas que advirão da compra dos bilhetes. 

Qual o sentimento de cada um de vós quando o pavilhão se encontra repleto de 

adeptos? 

Para qualquer jogador jogar num pavilhão cheio é o sonho e a esperança de todos. O 

sentimento de apoio e carinho que nos é transmitido das bancadas leva-nos a procurar um 

melhor resultado, incentivado pelos gritos, cânticos e aplausos. Este sentimento não se 

compara com aquele que sentimos quando temos um pavilhão vazio. Toda a energia que os 

adeptos nos transmitem cada vez que enchem o nosso pavilhão é inconfundível. Aumenta a 

nossa confiança e segurança, e com ela claro também a nossa responsabilidade. 

E quando a situação se afigura contrária? 

Quando o pavilhão não se encontra cheio perde-se sem dúvida o entusiasmo. É 

completamente diferente “fazer” um ponto e ter um público a aplaudir, ou mesmo a vaiar 
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quando a situação é contrária, do que não ouvir o fervor dos adeptos. Perde-se sem dúvida 

talvez o entusiasmo, garra, e a vontade, mesmo não querendo, perdem-se sem dúvida estes 

sentimentos quando não sentimos da parte do público um interesse naquilo que estamos a 

fazer. 
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ANEXO VIII – ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS 

 VIII.I. COORDENADORES DA EQUIPA DE VOLEIBOL DO SPORT LISBOA E BENFICA 

Quadro 22 - Análise Descritiva das Entrevistas realizadas à Equipa Técnica do Sport Lisboa e Benfica 

Conceitos Categorias Sub-categorias Indicadores Unidades de Registo 

 

 

Comunicação/Divulgação 

 

 

Tipologia dos antigos 

instrumentos de 

comunicação/divulgação 

de Voleibol do Sport 

Lisboa e Benfica 

 

Inexistente 

“ (…) o período pré-

estádio antigo não 

representa grande 

relevância para a 

modalidade, e para as 

restantes, visto que as 

acções de comunicação 

eram até à época 

inexistentes.” 

Palavra 

Media Offline 

“No passado a principal 

forma de divulgação 

eram os jornais 

desportivos (…) fora do 

recinto do estádio e do 

pavilhão (…)”  

Palavra 

Cartazes 

“Internamente, os 

cartazes que 

anunciavam os jogos da 

modalidade foram 

sempre os únicos meios 

de divulgação (…)” 

Palavra 

Visitas às Escolas 

“No passado lembro-me 

que foram realizadas 

visitas a escolas, desde 

o ensino básico ao 

secundário, pelos 

próprios jogadores e 

equipa técnica (…)” 

Palavra 

 

Tipologia dos actuais 

instrumentos de 

comunicação/divulgação 

Voleibol Sport Lisboa e 

Benfica 

Media Online e Offline 

”Outro ponto importante 

é a Benfica TV (…)” 

“Actualmente, a Benfica 

TV e o website, do 

próprio clube, são os 

principais meios de 

divulgação (…)”  

“No presente a 

divulgação é feita 

essencialmente através 

da televisão, mais 

propriamente da Benfica 

TV, propriedade do 

clube.” 

Palavra 
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Cartazes 

“Quanto à divulgação em 

si, esta baseia-se numa 

divulgação pré-época, 

através do departamento 

das piscinas, onde se 

encontram disponíveis 

panfletos e/ou folhetos 

com informações sobre 

as modalidades (…)” 

Palavra 

 

Fortes Apostas 

Personalização 

“A personalização, por 

exemplo, seria uma 

opção preferível que 

tornaria capaz a 

obtenção de diferentes 

resultados.” 

Palavra 

Aposta na Formação 

“ (…) Prospecção e da 

captação de novos 

atletas (…)” 

Palavra 

Maior Divulgação 

“Penso que podia existir 

uma maior divulgação, 

aparte daquela que é 

feita via televisão dos 

jogos da equipa técnica.” 

Palavra 

Aposta na Formação 

“Neste sentido penso 

que se deveria apostar 

na divulgação da equipa 

de formação.” 

Palavra 

Aposta no Público 

Jovem 

“Criar uma maior 

envolvência junto dos 

jovens, informá-los sobre 

a modalidade, as suas 

vantagens e benefícios, 

procurando despertar 

neles uma paixão pelo 

voleibol seja este jogado 

ou assistido. Creio que 

aqui deveríamos apostar 

numa divulgação por 

exemplo através de 

cartazes, em escolas e 

mesmo em 

universidades (…)” 

Palavra 

Aposta na 

Especialização da 

Comunicação 

“ (…) é, porém, acima de 

tudo necessário apostar 

na comunicação com os 

agentes envolvidos com 

o clube, como é o caso 

das escolas.”  

“ (…) aproximação passa 

Palavra 
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por uma divulgação 

directa nos locais de 

ensino com avisos sobre 

os jogos (…)” 

Oferta de Bilhetes 

“As ofertas de alguns 

bilhetes, ou mesmo de 

entradas completamente 

gratuitas seria uma 

excelente ideia.” 

Palavra 

Redução de Preços 

“Outro factor que devia 

ser repensado passa 

pelos preços praticados 

para que se possa 

assistir à modalidade.” 

Palavra 

Comunicação Interna Deficiências 

Divisão Departamental 

“ Esta reestruturação 

tem vindo a ser adiada 

de ano para ano, as 

ideias existem, assim 

como as conversas e as 

reuniões neste sentido, 

para que realmente seja 

possível ter um 

coordenador de todas as 

modalidades (…)” 

Palavra 

Intranet 

“Quanto à intranet, não, 

essa sem dúvida não 

existe.” 

“Começando pela 

questão da intranet 

acredito que seja uma 

solução de enorme 

vantagem, criatividade e 

que viria solucionar 

grande parte dos 

problemas de lacunas 

informacionais do clube 

para com as 

modalidades, e vice-

versa, no momento 

desconheço quer a sua 

existência como futura 

implementação (…)” 

Palavra 

Mailing List 

“Começando pela 

questão da intranet 

acredito que seja uma 

solução de enorme 

vantagem, criatividade e 

que viria solucionar 

grande parte dos 

problemas de lacunas 

informacionais do clube 

Palavra 
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para com as 

modalidades, e vice-

versa, no momento 

desconheço quer a sua 

existência, quer as 

perspectivas de se vir a 

fazer uma, assim como 

a existência de uma 

mailing list. 

Formação de Dirigentes 

“A federação portuguesa 

de voleibol oferece uma 

formação a nível de 

dirigentes, do qual não 

sei ao certo o conteúdo 

programático, mas que 

penso que estaria mais 

direccionada para a 

legislação e 

regulamentação, acções 

de jogo, etc., do que 

aquilo que nos dias de 

hoje um dirigente 

moderno deve saber, e 

que abrange uma série 

de áreas desde o 

marketing, relações 

humanas, e acima de 

tudo o papel geral do 

dirigente.” 

Palavra 

Open Day/Oferta de 

Bilhetes 

 

“Neste momento, quanto 

à possibilidade de 

oferecer bilhetes às 

escolas, a situação 

afigura-se de uma forma 

inversa, ou seja, são as 

próprias escolas que nos 

pedem alguns bilhetes 

para que possam vir 

assistir aos jogos da 

modalidade.” 

 

“ Quanto aos open days, 

quer às escolas e ao 

público em geral, 

acredito que esta acção 

desvalorizaria os 

adeptos que aderiram a 

uma das últimas 

campanhas do clube, a 

designada “quota das 

modalidades” (…)” 

Palavra 

Deslocações às escolas 

 

“As deslocações às 

escolas e o 

Palavra 
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acompanhamento dos 

alunos no desporto 

escolar são um aspecto 

fundamental para o 

crescimento da 

modalidade, do número 

de atletas em formação, 

e consequentemente do 

número de atletas 

nacionais para a 

selecção sénior da 

modalidade. No 

momento, porém, este 

aspecto é negligenciado 

(…)” 

Inquéritos de Satisfação 

“ (…) quanto à 

realização de inquéritos 

de satisfação, tanto às 

acções de comunicação, 

como à própria 

modalidade, 

desconheço a sua 

aplicação ou 

perspectivas de um dia 

puderem vir a ser 

realizados.” 

 

Palavra 

 

Emoção 

 

Sentimentos dos 

Jogadores 

Sonho 

 

“Para qualquer jogador 

jogar num pavilhão 

cheio é o sonho e a 

esperança de todos.” 

Palavra 

Incentivo 

 

“O sentimento de apoio 

e carinho que nos é 

transmitido das 

bancadas leva-nos a 

procurar um melhor 

resultado, incentivado 

pelos gritos, cânticos e 

aplausos.” 

Palavra 

Energia 

 

“Este sentimento não se 

compara aquele que 

sentimos quando temos 

um pavilhão vazio. Toda 

a energia que os 

adeptos nos transmitem 

cada vez que enchem o 

nosso pavilhão é 

inconfundível (…)” 

Palavra 

Confiança 

“Aumenta a nossa 

confiança e segurança, e 

com ela claro também a 

nossa responsabilidade.” 

Palavra 
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ANEXO XIX – ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS RESPOSTAS ABERTAS 

 XIX.I. O QUE É PARA SI MARKETING DESPORTIVO? (2) 

Quadro 23 - O que é para si Marketing Desportivo? 

 

Conceito 

 

Categoria 

 

Sub-categoria 

 

Número de Ocorrências 

 

Unidade de Registo 

Marketing Desportivo 
Conceito de Marketing 

Desportivo 

 

Promoção 

(+++) Palavra 

 

Divulgação 

(+++) Palavra 

 

Gestão 

(++) Palavra 

 

Comunicação 

(+) Palavra 

 

Dar a conhecer 

(++) Palavra 

 

Publicidade 

(+++) Palavra 

 

Venda 

(+++) Palavra 

 

Merchandising 

(++) Palavra 

 

Ferramenta (de Marketing) 

(+) Palavra 

 

Técnica (de Marketing) 

(++) Palavra 

 

Estratégia (de Marketing) 

(+) Palavra 

 

Manipulação/Influência 

(++) Palavra 

 

Distribuição 

(+) Palavra 
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Antecipação de 

Necessidades 

(+++) Palavra 

 

Interacção/Relação 

(+) Palavra 

 

Teoria 

(+) Palavra 

 

Legenda:  

(+++) Frequência superior a 10 

(++) Frequência entre 5 e 10 

(+) Frequência menor que 5 
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XIX.II. QUE ACÇÃO FOI ESSA? (4) 

Quadro 24 - Que acção foi essa? 

Conceito Categoria Sub-categoria Número de Ocorrências Unidade de Registo 

Marketing e 

Comunicação 

(Futebol) 

Acções 

Ofertas Especiais (++) Palavra 

Passatempos (++) Palavra 

Publicidade (+++) Palavra 

Notícias (++) Palavra 

Entrevistas (+) Palavra 

Promoção (+++) Palavra 

Divulgação (++) Palavra 

Social/Humanitária (+++) Palavra 

 

Legenda:  

(+++) Frequência superior a 10 

(++) Frequência entre 5 e 10 

(+) Frequência menor que 5 
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XIX.III. QUE ACÇÃO FOI ESSA? (7) 

Quadro 25 - Que acção foi essa? 

Conceito Categoria Subcategoria Indicador 
Número de 

Ocorrências 

Unidade de 

Registo 

Marketing e 

Comunicação 

(outra modalidade 

que não futebol) 

 

Acções 

Atletismo 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+++) Frase 

Andebol 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(++) Frase 

Basquetebol 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(++) Frase 

Futsal 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+++) Frase 

Futebol de Praia 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Desportos 

Motorizados 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(++) Frase 

Hóquei 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Natação 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Surf 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Ténis 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+++) Frase 

Voleibol  

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(++) Frase 

Ciclismo 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Jogos Olímpicos Publicidade (+++) Frase 
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/Promoção 

/Divulgação 

Remo 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Rugby 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Vela 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Snooker 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Hóquei 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Patinagem 

artística/Ginástica 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

Poker 

Publicidade 

/Promoção 

/Divulgação 

(+) Frase 

 

Legenda:  

(+++) Frequência superior a 10 

(++) Frequência entre 5 e 10 

(+) Frequência menor que 5 
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XIX.IV. COMO AS CARACTERIZA? (20) 

Quadro 26 - Como as caracteriza? 

Conceito Categoria Sub-Categoria Número de Ocorrências Unidade de Registo 

 

Acção de Marketing e 

Comunicação (Voleibol) 

Características 

Não existem (+) Palavra 

Insuficientes (++) Palavra 

Fracas (++) Palavra 

Escassas (+++) Palavra 

Pouco apelativas (+++) Palavra 

Suficientes (++) Palavra 

Semelhantes às das 

restantes modalidades 
(+) Palavra 

Boas (++) Palavra 

Informativas (+) Palavra 

Muito Boas (+) Palavra 

 

Legenda:  

(+++) Frequência superior a 10 

(++) Frequência entre 5 e 10 

(+) Frequência menor que 5 
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XIX.V. EM QUE ASPECTOS? (23) 

Quadro 27 - Em que aspectos? 

Conceito Categoria Subcategoria Número de Ocorrências Unidade de Registo 

Acção Marketing e 

Comunicação (Voleibol) 
Propostas 

Web 2.0 (+) Palavra 

Quantidade 

 

(+++) 

Palavra 

Qualidade/Criatividade/ 

Apelo 
(+++) Palavra 

Mais Divulgação e mais 

Localizada 
(+++) Palavra 

Redução de 

Preços/Custos 
(++) Palavra 

Estudos de Mercado (+) Palavra 

Recurso a Figuras 

Públicas 
(+) Palavra 

Aumentar Visibilidade (++) Palavra 

Eventos Desportivos (+) Palavra 

Maior Número de 

Adeptos 
(+) Palavra 

Aumentar a 

Competitividade 
(+) Palavra 

 

Legenda:  

(+++) Frequência superior a 10 

(++) Frequência entre 5 e 10 

(+) Frequência menor que 5 
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ANEXO X- OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

 X.I. OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: JOGOS DO VOLEIBOL SPORT LISBOA E BENFICA 

X.I.I. VISIONAMENTO A 14 DE MARÇO DE 2010 

 

Quadro 28 - Observação Participante a 14 de Março de 2010 

Hora Prevista do Início da Observação 
 

Início do Jogo 
 

16.00h 
Hora Exacta do Início da 

Observação 

 
16.00H 

 
16.25H 

(Fim do Intervalo #1) 
 

17.05H 
(Fim do Intervalo #2) 

 

Hora da Observação 

 
Fim do Jogo 

 
17.40H 

 
Abertura das Portas ao 

Público (Geral) 
 

17.35H 

 
Data da Observação 

 
14 de Março de 2010 (14.03.2010) 

 
Jogo em Observação 

 
Sport Lisboa e Benfica – Vitória de Guimarães 

 
Capacidade Máxima do Pavilhão 

 
1 800 Adeptos 

Número de Adeptos 

 
Início do Jogo 

 
326 

 
Após Abertura das Portas ao 

Público (Geral) 
 

326 

 326 
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Após o Intervalo 
 

 
Final do Jogo 

 
326 

 
Reacções dos Adeptos 

 

 
Entrada do Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Durante o Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

Emoção oscilou entre picos de emoção (9 e 10) e emoções mais contidas (6) 

 
Saída do Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

2 

 
Alterações do estado de 
espírito provocadas por: 

 

 
Música; 
 

 
No 2º Set as emoções mostraram-se fortes, variando entre um 9 e 10, devido à proximidade de pontos constante (20-20; 
24-24; 25-24; 26-25; 27-26); 
 

 
Momentos de animação da autoria do animador. 

 

 
Acções de Marketing 

 

Fora do Pavilhão 

 
Antes do Jogo 

 
Nenhuma 

 
Após o Jogo 

 
Nenhuma 

 
No interior do Pavilhão 

 

 
Antes do Jogo 

 
Publicidade “Kit Sócio”, “Kit Sócia”, “Kit Júnior” e Kit Bebé” – Painel Fixo 

 
Durante o Jogo 

 
Publicidade “Kit Sócio”, “Kit Sócia”, “Kit Júnior” e Kit Bebé” – Painel Fixo 

 
No final do Jogo 

 
Publicidade “Kit Sócio”, “Kit Sócia”, “Kit Júnior” e Kit Bebé” – Painel Fixo 

 
Observações: É de ressaltar que no mesmo dia que decorreu o jogo seria transmitido por volta das 18horas o Benfica em Futebol. 
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X.I.II. VISIONAMENTO A 18 DE ABRIL DE 2010 

 

Quadro 29 - Observação Participante a 18 de Abril de 2010 

Hora Prevista do Início da Observação Início do Jogo 16.00h 
Hora Exacta do Início da 

Observação 

 
16.00H 

 
16.45H 

(Fim do Intervalo #1) 
 

17.15H 
(Fim do Intervalo #2) 

 
18.15H 
(Negra) 

 
 

Hora da Observação 

 
Fim do Jogo 

 
18.40H 

 
Abertura das Portas ao Público 

(Geral) 
 

18.35H 

Data da Observação 
 

18 de Abril de 2010 (18.04.2010) 
 

Jogo em Observação 
 

Sport Lisboa e Benfica – Sp. Espinho 
 

Capacidade Máxima do Pavilhão 
 

1 800 Adeptos 
 

Número de Adeptos 

 
Início do Jogo 

 
1060 

 
Após Abertura das Portas ao 

Público (Geral) 
 

1060 

 
Após o Intervalo 

 
1040 

 
Final do Jogo 

 
1040 
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Reacções dos Adeptos 

 

 
Entrada do Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

3 

 
Durante o Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

Emoção oscilou entre picos de emoção (9 e 10) e emoções mais contidas (3 a 6) 

 
Saída do Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

8 

Alterações do estado de espírito 
provocadas por: 

 
A partir do 2º set as emoções oscilaram numa escala de 9 e um10, com a possibilidade de vitória e os constantes resultados de 
proximidade numérica; 
 

 
Cânticos da claque organizada do Sport Lisboa e Benfica; 
 

 
Animador do jogo; 
 

 
Acções de Marketing 

 

Fora do Pavilhão 

 
Antes do Jogo 

 
Nenhuma 

 
Após o Jogo 

 
Nenhuma 

 
No interior do Pavilhão 

 

 
Antes do Jogo 

 
Publicidade “Kit Sócio”, “Kit Sócia”, “Kit Júnior” e Kit Bebé” – Painel Fixo 

 
Durante o Jogo 

 

 
Publicidade “Kit Sócio”, “Kit Sócia”, “Kit Júnior” e Kit Bebé” – Painel Fixo 
Atribuição dos “Prémios CNID-MEO 2009 – Atletas do Ano” que premiaram as atletas 
Telma Monteiro e Vanessa Fernandes 
 

 
No final do Jogo 

 
Publicidade “Kit Sócio”, “Kit Sócia”, “Kit Júnior” e Kit Bebé” – Painel Fixo 

 
Observações: É de ressalvar que no anterior jogo, o Sport Lisboa e Benfica venceu o Sporting Clube de Espinho por 3-2, numa disputa à melhor de cinco jogos, estando em análise o 2º jogo, e assim a segunda vitória para o Sport 

Lisboa e Benfica. 
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X.I.III. VISIONAMENTO A 02 DE MAIO DE 2010 

 

Quadro 30 - Observação Participante a 02 de Maio de 2010 

Hora Prevista do Início da Observação Início do Jogo 17.00h 
Hora Exacta do Início da 

Observação 

 
17.00H 

 
18.21H 

(Fim do Intervalo #1) 
 

18.43H 
(Fim do Intervalo #2) 

 
 

Hora da Observação 

 
Fim do Jogo 

 
19.40H 

 
Abertura das Portas ao Público 

(Geral) 
 

Não existiu 

Data da Observação 
 

02 de Maio de 2010 (02.05.2010) 
 

Jogo em Observação 
 

Sport Lisboa e Benfica – Sp. Espinho 
 

Capacidade Máxima do Pavilhão 
 

1 800 Adeptos 
 

Número de Adeptos 

 
Início do Jogo 

 
1700 

 
Após Abertura das Portas ao 

Público (Geral) 
 

1700 

 
Após o Intervalo 

 
1700 

 
Final do Jogo 

 
1600 

 
Reacções dos Adeptos 

 

Entrada do Jogo 
(Emoção de 0 a 10) 

 
5 
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Durante o Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

Emoção oscilou entre picos de emoção (9) e emoções mais contidas (5) 

 
Saída do Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

2 

Alterações do estado de espírito 
provocadas por: 

 
A vantagem obtida no terceiro Set pela equipa da casa, e a possibilidade de ganhar, fizeram aumentar as emoções no pavilhão. 
 

 
Animador do jogo; 
 

 
Acções de Marketing 

 

Fora do Pavilhão 

 
Antes do Jogo 

 
Nenhuma 

 
Após o Jogo 

 
Nenhuma 

 
No interior do Pavilhão 

 

 
Antes do Jogo 

 

Publicidade “Kit Sócio”, “Kit Sócia”, “Kit Júnior” e Kit Bebé” – Painel Fixo 
Entrega de placas de cartão que possibilitassem o aumento do som das palmas dos 
adeptos. 

 
Durante o Jogo 

 

 
Publicidade “Kit Sócio”, “Kit Sócia”, “Kit Júnior” e Kit Bebé” – Painel Fixo 
 

 
No final do Jogo 

 
Publicidade “Kit Sócio”, “Kit Sócia”, “Kit Júnior” e Kit Bebé” – Painel Fixo 

 
Observações: É de ressalvar que teve início às 20.15h o jogo disputado entre a equipa de futebol do Sport Lisboa e Benfica e o FC Porto, jogo este que poderia dar o título de campeão ao clube. 
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X.I.IV. VISIONAMENTO A 23 DE FEVEREIRO DE 2010 

 

Quadro 31 - Observação Participante a 23 de Fevereiro de 2010 

Hora da Observação 

 
Início do Jogo 

 
17.00h 

Hora Exacta do Início da 
Observação 

 
17.03h 

(17.46h 1º Intervalo) 
 

18.01h 
(Início 2ª parte da 

Observação) 
 

 
Fim do Jogo 

 
18. 48h 

 
Data da Observação 

 

 
23 de Fevereiro de 2010 (23.02.2010) 

 

 
Jogo em Observação 

 

Sport Lisboa e Benfica – Hertha de Berlim  
(Liga Europa) 

 
Capacidade Máxima do Estádio 

 

 
65 200  

(mais 156 camarotes e 7 000 lugares VIP‟s) 
 

Número de Adeptos 
 

Início do Jogo 
 

 
30 402 Espectadores 

 

 
Reacções dos Adeptos 

 

 
Entrada do Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

4 

 
Durante o Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

8  
(picos de emoção derivados dos bons resultados da equipa) 

 
Saída do Jogo 

(Emoção de 0 a 10) 
 

6 

 
 

Alterações do estado de espírito 
provocadas por: 

 
 

Primeiro golo marcado pelo Sport Lisboa e Benfica; 
Segundo golo marcado pelo Sport Lisboa e Benfica; 
Terceiro golo marcado pelo Sport Lisboa e Benfica; 
Quarto golo marcado pelo Sport Lisboa e Benfica – Maior emoção sentida neste momento e no momento que se seguiu;  
Animação provocada pelos comentadores ao longo do jogo – recurso a cantos, música e hinos (momento que se repetiu ao 
longo do jogo, com maior incidência no pós-golos); 
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Acções de Marketing 

 

Fora do Estádio 

 
Antes do Jogo 

 

 

 
Após o Jogo 

 

 
Entrevistas para a Benfica TV, aos adeptos em redor do Estádio da Luz; 

 
No interior do Estádio 

 

 
Antes do Jogo 

 

 
Voo da águia-real, imagem de marca do clube – abertura do jogo; 

Entrega do prémio de distinção ao antigo jogador do clube, Eusébio; 
 

 
Durante o Jogo 

 

 

 
No final do Jogo 

 

 

 
Observações: Resultado da primeira mão 1-1. 

 O jogo teve apenas transmissão no canal de cabo “Sport TV” com emissão em directo na Benfica TV (áudio apenas). 
Os preços dos bilhetes variam entre os 5€ e os 50€ (dependendo da categoria de adepto – sócio ou não sócio; criança ou adulto) – Ver Anexo. 
 
Previsão meteorológica para 3ª Feira, 23 de Fevereiro de 2010  

- Temperatura min. 13ºC e max. 16ºC 
- Céu geralmente muito nublado. 
- Períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, em especial no litoral a norte do Cabo Mondego. 
- Condições favoráveis à ocorrência de trovoada. 
- Vento moderado (15 a 35 km/h) de sudoeste, soprando temporariamente forte (35 a 45 km/h) com rajadas até 70 km/h no litoral. 
 
Tempo Actual  
- 15ºC 
- Céu muito nublado. 
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X.II. OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: TREINOS DO VOLEIBOL SPORT LISBOA E BENFICA 

X.II.I. VISIONAMENTO A 07 DE ABRIL DE 2010 

 

Quadro 32 - Observação Participante a 07 de Abril de 2010 

Hora da Observação 

 
Início do Treino 

17.30h 
Hora Exacta do Início da 

Observação 
17.30h 

 
Fim do Treino 

19.00h 

 
Data da Observação 

 
7 de Abril de 2010 (07.04.2010) 

Número de Adeptos 

 
Início do Treino 

 
6 

 
Final do Treino 

 
6 

 
Reacções dos Adeptos 

 

 
Entrada do Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Durante o Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Saída do Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Alterações do estado de espírito 

provocadas por: 

 

 

 

 
Acções de Marketing 

 

 
Fora do Pavilhão 

(Que informem a existência de 
treino aberto ao público) 

 

 
Nenhuma 

 
Relação dos Jogadores e Equipa Técnica 

 

 
Jogadores / Jogadores 

(de 0 a 10) 
 

9 

 
Equipa Técnica / Equipa Técnica 

(de 0 a 10) 
 

9 
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Jogadores / Equipa Técnica 

(de 0 a 10) 
 

9 

 
Interacção com o Público 

(de 0 a 10) 
 

0 

 
Observações: Ressalvo que para que os adeptos possam assistir aos treinos, estes têm que se apresentar junto da área de acreditação, na qual o encarregado, não tem qualquer informação para permitir a entrada aos adeptos. 
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X.II.II. VISIONAMENTO A 14 DE ABRIL DE 2010 

 

Quadro 33 - Observação Participante a 14 de Abril de 2010 

Hora da Observação 

 
Início do Treino 

 
17.30h 

Hora Exacta do Início da 
Observação 

17.30h 
 

Fim do Treino 
 

19.00h 

 
Data da Observação 

 
14 de Abril de 2010 (14.04.2010) 

Número de Adeptos 

 
Início do Treino 

 
3 

 
Final do Treino 

 
3 

 
Reacções dos Adeptos 

 

 
Entrada do Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Durante o Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Saída do Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Alterações do estado de espírito 

provocadas por: 
 

 

 

 

 
Acções de Marketing 

 

 
Fora do Pavilhão 

(Que informem a existência de 
treino aberto ao público) 

 

 
Nenhuma 

 
Relação dos Jogadores e Equipa Técnica 

 

 
Jogadores / Jogadores 

(de 0 a 10) 
 

9 
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Equipa Técnica / Equipa Técnica 

(de 0 a 10) 
 

9 

 
Jogadores / Equipa Técnica 

(de 0 a 10) 
 

9 

 
Interacção com o Público 

(de 0 a 10) 
 

0 

 
Observações: Ressalvo que para que os adeptos possam assistir aos treinos, estes têm que se apresentar junto da área de acreditação, na qual o encarregado, não tem qualquer informação para permitir a entrada aos adeptos. 
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X.II.III. VISIONAMENTO A 22 DE ABRIL DE 2010 

 

Quadro 34 - Observação Participante a 22 de Abril de 2010 

Hora da Observação 

 
Início do Treino 

 
17.30h 

Hora Exacta do Início da 
Observação 

17.30h 
 

Fim do Treino 
 

19.00h 

 
Data da Observação 

 
22 de Abril de 2010 (22.04.2010) 

Número de Adeptos 

 
Início do Treino 

 
3 

 
Final do Treino 

 
3 

 
Reacções dos Adeptos 

 

 
Entrada do Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Durante o Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Saída do Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Alterações do estado de espírito 

provocadas por: 
 

 

 

 

 
Acções de Marketing 

 

 
Fora do Pavilhão 

(Que informem a existência de 
treino aberto ao público) 

 

Nenhuma 
 

 
Relação dos Jogadores e Equipa Técnica 

 

 
Jogadores / Jogadores 

(de 0 a 10) 
 

9 
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Equipa Técnica / Equipa Técnica 

(de 0 a 10) 
 

9 

 
Jogadores / Equipa Técnica 

(de 0 a 10) 
 

9 

 
Interacção com o Público 

(de 0 a 10) 
 

0 

 
Observações: Ressalvo que para que os adeptos possam assistir aos treinos, estes têm que se apresentar junto da área de acreditação, na qual o encarregado, não tem qualquer informação para permitir a entrada aos adeptos. 
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X.II.IV. VISIONAMENTO A 23 DE ABRIL DE 2010 

 

Quadro 35 - Observação Participante a 23 de Abril de 2010 

Hora da Observação 

 
Início do Treino 

 
18.15h 

Hora Exacta do Início da 
Observação 

18.15h 
 

Fim do Treino 
 

20.00h 

 
Data da Observação 

 
23 de Abril de 2010 (23.04.2010) 

Número de Adeptos 

 
Início do Treino 

 
2 

 
Final do Treino 

 
2 

 
Reacções dos Adeptos 

 

 
Entrada do Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Durante o Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Saída do Treino 

(Emoção de 0 a 10) 
 

0 

 
Alterações do estado de espírito 

provocadas por: 
 

 

 

 

 
 

 
Acções de Marketing 

 

 
Fora do Pavilhão 

(Que informem a existência de 
treino aberto ao público) 

 

Nenhuma 
 

 
Relação dos Jogadores e Equipa Técnica 

 

 
Jogadores / Jogadores 

(de 0 a 10) 
 

9 
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Equipa Técnica / Equipa Técnica 

(de 0 a 10) 
 

9 

 
Jogadores / Equipa Técnica 

(de 0 a 10) 
 

9 

 
Interacção com o Público 

(de 0 a 10) 
 

0 

 
Observações: Ressalvo que para que os adeptos possam assistir aos treinos, estes têm que se apresentar junto da área de acreditação, na qual o encarregado, não tem qualquer informação para permitir a entrada aos adeptos. 
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ANEXO XI – PRINCIPAIS DADOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AO PÚBLICO INQUIRIDO 

XI. I. VARIÁVEL ESTATÍSTICA SEXO 

 

Gráfico 19- Variável Estatística Sexo (%) 

 

Fonte: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos.Base: Dados obtidos mediante inquérito, 

realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

XI. II. VARIÁVEL ESTATÍSTICA IDADE 

 

Gráfico 20 - Variável Estatística Idade (%) 

 

Fonte: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos.Base: Dados obtidos mediante inquérito, 

realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 
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XI. III. VARIÁVEL ESTATÍSTICA HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

 

Gráfico 21 - Variável Estatística Habilitações Literárias (%) 

 

Fonte: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos.Base: Dados obtidos mediante inquérito, 

realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 

 

XI. IV. VARIÁVEL ESTATÍSTICA OCUPAÇÃO PRINCIPAL 

 

Gráfico 22 - Variável Estatística Ocupação Principal (%) 

 

Fonte: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos.Base: Dados obtidos mediante inquérito, 

realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 
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XI. V. VARIÁVEL ESTATÍSTICA DISTRITO 

Gráfico 23 - Variável Estatística Distrito (%) 

 

Fonte: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos.Base: Dados obtidos mediante inquérito, 

realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 
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ANEXO XII – AUDITORIA  

Nas próximas décadas, o Benfica será a organização desportiva de maior sucesso em 

Portugal, tanto no Futebol, como nas Modalidades, e tanto numa perspectiva competitiva, 

como na vertente económica. É assim que o Sport Lisboa e Benfica define a sua missão. 

Porém, como o mesmo foca, “como nas Modalidades”, e se esquece que esta engloba um sem 

número de diferentes adeptos, com diferentes expectativas, que não pode ser agrupado num 

único segmento. 

Neste sentido, a organização deveria ter em consideração aspectos fulcrais para o fomento e 

desenvolvimento, das “Modalidades”, na perspectiva competitiva e económica, que os mesmos 

designam. 

O ambiente macro competitivo consiste num vasto conjunto de fenómenos com impacto na 

globalidade das actividades humanas e, portanto, não é específico da actividade desportiva 

que o voleibol representa, e em particular o voleibol do Sport Lisboa e Benfica. Por 

comparação, o ambiente micro competitivo constitui o sistema desportivo inerente ao voleibol, 

uma vez que diz respeito a acções de entidades e organizações do sistema desportivo que 

afectam, directa ou indirectamente, o alcance dos objectivos de qualquer membro do sistema, 

quer sejam estes empresas ou o colectivo de organizações que constituem o produto 

desportivo. Desta forma, entendemos que as principais variáveis mais relevantes para o 

planeamento estratégico do voleibol devem ser dispostas segundo: 

 Relevância cultural da modalidade Futebol em Portugal; 

O futebol é um dos fenómenos mais importantes da sociedade do século XX, arrastando 

consigo, além do aspecto cultural, outros aspectos que se estendem desde variáveis 

económicas, sociais e políticas. A evolução do fenómeno futebolístico cresce a par com a 

evolução das práticas turísticas e de lazer que cada vez mais caracterizam as sociedades 

modernas. O futebol considerado o desporto "rei", arrasta hoje multidões para os estádios, 

enceta acesos debates sobre os mais ínfimos pormenores de acontecimentos que ocorrem 

antes, durante e mesmo depois dos jogos, que perduram durante dias e semanas nas 

primeiras páginas, e aberturas de grelhas televisivas e radiofónicas, dos diversos meios de 

comunicação social (Alexandre, 1996): 

 A necessidade de um maior planeamento e comunicação do voleibol; 

Tendo estes aspectos em conta, o objectivo geral do plano de comunicação deverá passar por 

manter os adeptos, assim como os órgãos de comunicação social informados, atentos e 

interessados na modalidade, garantindo uma presença com qualidade e assiduidade, nos jogos 

e nos principais meios de comunicação dirigidos à temática do desporto. É um trabalho que 

requer uma postura pró-activa, uma boa rede de contactos e a dinamização e realização de 

acções inovadoras. Planear e implementar mecanismos que mostrarão claramente aos 

diferentes públicos as atracções únicas e as ofertas superiores da modalidade, assegurando a 

sua divulgação qualitativa e o aumento da sua visibilidade. É o objectivo fulcral do plano de 

comunicação dar a conhecer, credibilizar e diferenciar o voleibol do Sport Lisboa e Benfica. 
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Através de um plano de comunicação bem estruturado, os objectivos de comunicação passam 

essencialmente por: 

 Promoção da modalidade consolidando a imagem de uma actividade de excelência, 

de grande espectáculo, única, rica em experiências, aumentando assim a notoriedade 

da modalidade junto do público português; 

 Promover a projecção de uma boa imagem corporativa; 

 Aumentar a notoriedade da modalidade junto do grande público; 

 Posicionar o voleibol de forma positiva na mente dos portugueses como modalidade 

de relevo, uma actividade de características únicas e ainda pouco desbravadas; 

 Divulgação de jogos e outros eventos; 

 Providenciar as ferramentas de comunicação adequadas a conduzir os potenciais 

adeptos convertendo-os em adeptos reais e satisfeitos; 

 Aumentar e dinamizar os pontos de contacto com o público, através de uma 

comunicação mais directa e pela introdução de inovação nas formas de abordagem; 

 Dinamizar a interactividade com os diversos media nacionais, mantendo uma relação 

pró-activa com os mesmos; 

Tendo em conta as novas necessidades associadas ao visionamento e acompanhamento por 

parte dos adeptos de voleibol e à saturação do modelo vigente durante tantos anos, surge a 

necessidade de reinventar os instrumentos de comunicação que hoje actuam, bem como de 

um desenvolvimento estrutural, de modo a fornecer um conjunto de características que 

permitam a sua imposição no panorama do desporto em Portugal, como também desenvolver 

novas potencialidades para a promoção do produto.  

Neste contexto, é preciso que surja a necessidade de segmentação do voleibol do Sport Lisboa 

e Benfica, com vista a explorar da melhor forma as potencialidades da modalidade, 

disponibilizando uma comunicação completa, para os diferentes tipos de público que envolvem 

assim, este sector. 

É acima de tudo essencial que a organização questione-se, se (num primeiro nível): 

 Têm estratégias claras e convincentes, permitindo atingir os objectivos de marketing? 

 Estão diagnosticados: 

o Clientes e segmentos de mercado? 

o Imagem pretendida? 

o Satisfação? 

o Parcerias? 

o Posicionamento estratégico? 

o Responsabilidade social? 

 A visão estratégica reflecte-se na estratégia de marketing? 

 Que oportunidades estão por explorar? Que propostas estratégicas? 

 Existem objectivos quantitativos e qualitativos para os indicadores? 
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 A estratégia é apropriada ao ciclo de vida do produto, às estratégias dos concorrentes 

e à situação económica? 

(num segundo nível): 

 Estão definidos objectivos para: 

o Produtos 

o Posicionamento 

o Segmentação 

o Cobertura geográfica 

o Preços 

o Mercados 

o Canais de distribuição 

o Marcas 

o Concorrência 

o Previsões 

o Comunicação 

 Existem estratégias independentes para clientes chave?  

 Novos mercados?  
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ANEXO XIII – PROPOSTA DE CALENDARIZAÇÃO 2011 

 
Quadro 36 - Proposta de Calendarização 2010/2011 

Ano Mês 

 

Data 

 

Hora Modalidade Jogo 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

S
e
te

m
b
ro

 

 

 

12.09 

 

 

15.05 

 

Futsal 
Benfica-

F.J.Antunes 

 

17.30 
Andebol Benfica-ABC 

 

26.09 

 

18.00 Andebol Benfica-SP.Horta 

 

O
u
tu

b
ro

 

 

 

03.10 

 

18.00 Voleibol Benfica-Leixões 

10.10 

 

17.00 

 

Futsal Benfica-Fundão 

 

19.30 

 

Andebol 
Benfica-Águas 

Santas 

 

17.10 

 

 

15.30 

 

Voleibol 
Benfica-Fonte de 

Bastardo 

 

17.30 
Hóquei Benfica-Juv.Viana 

13.10 21.00 Futsal Benfica-D. João V 

18.10 15.00 Voleibol Benfica-Machico 

24.10 17.00 Futsal Benfica-Sporting 

31.10 18.00 Hóquei Benfica-FC Porto 

 

N
o
v
e

m
b

ro
 

 

 

08.11 

 

16.00 Basquetebol Benfica-Ginásio 

07.11 

15.00 

 

Andebol 

 

Benfica-Madeira 

SAD 

 

17.30 

 

Voleibol 
Benfica-

Sp.Espinho 

11.11 20.00 

 

Andebol 

 

Benfica-Fafe 

14.11 16.00 Voleibol Benfica-Marítimo 
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18.00 Hóquei 
Benfica-O. 

Barcelos 

 

20.11 

 

21.00 Basquetebol Benfica-CAB 

21.11 18.30 Voleibol 
Benfica-

S.C.Caldas 

28.11 18.00 Futsal 
Benfica-Onze 

Unidos 

 

D
e
z
e

m
b

ro
 

 

01.12 

 

16.30 

 

Futsal 
Benfica-

Alpendorada 

 

18.30 

 

Hóquei 
Benfica-Ac. 

Espinho 

05.12 

16.00 Basquetebol Benfica-Illiabum 

18.00 Andebol 
Benfica-São 

Bernardo 

12.12 16.00 Voleibol 
Benfica-

Vit.Guimarães 

13.12 16.00 Voleibol 
Benfica-Castelo da 

Maia 

15.12 20.00 Hóquei Benfica-Física 

19.12 

16.00 Futsal Benfica-Freixieiro 

18.00 Basquetebol 
Benfica-FC 

PortoFerpinta 

 

J
a
n

e
ir
o

 

 

09.01 17.30 Basquetebol Benfica-AD Vagos 

17.01 16.00 Voleibol Benfica-Esmoriz 

23.01 

 

17.00 

 

Basquetebol Benfica-Ovarense 

 

19.00 

 

Voleibol 
Benfica-

Vilacondense 

24.01 18.00 Hóquei Benfica-Oeiras 

31.01 17.00 Andebol Benfica-Sporting 

 

F
e
v
e
re

ir
o

 

 

 

06.02 

 

 

17.00 

 

 

Voleibol 

 

 

Benfica-Ac. 

Espinho 

 Hóquei Benfica-Paço de 
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19.00 

 

Arcos 

07.02 

 

15.30 

 

 

Andebol 

 

Benfica-Xico 

Andebol 

 

17.30 

 

Futsal Benfica-Boticas 

 

13.02 

 

17.00 Basquetebol 
Benfica-

Académica 

20.02 18.00 Voleibol Benfica-Esmoriz 

 

27.02 

 

 

15.00 

 

Futsal 
Benfica-

Belenenses 

 

17.00 

 

Basquetebol 
Benfica-

Barreirense 

 

20.15 

 

Hóquei 
Benfica-Porto 

Santo, SAD 

28.02 17.00 

 

Andebol 

 

Benfica-FC Porto 

Vitalis 

 

M
a
rç

o
 

 

13.03 

 

16.00 

 

 

Futsal 

 

Benfica-

Ac.Mogadouro 

 

18.00 

 

Andebol 

 
Benfica-Marítimo 

 

14.03 

 

16.00 Voleibol 
Benfica-

Vit.Guimarães 

 

17.03 

 

20.00 Hóquei 
Benfica-

Oliveirense 

20.03 

 

15.00 

 

 

Basquetebol 

 

Benfica-

V.Guimarães 

17.00 

 

Andebol 

 

Benfica-

Belenenses 

19.00 

 

Futsal 

 

Benfica-UTAD 

 

28.03 

 

18.30 Basquetebol 
Benfica-

Sampaense 

 

A
b
ri
l 

 10.04 

 

17.00 

 

Futsal Benfica-Vila Verde 

 

19.00 

 

Hóquei Benfica-HC Braga 
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17.04 

16.00 Voleibol 

 

Benfica-Sp. 

Espinho 

18.00 Basquetebol Benfica-Física 
 

M
a
io

 

 

01.05 

17.00 

 

Futsal 

 

Benfica-SL Olivais 

 

20.00 

 

Hóquei 
Benfica-

Gulpilhares 

 

02.05 

 

16.00 Voleibol 
Benfica-

Sp.Espinho 

 

22.05 

 

18.00 Hóquei Benfica-Candelária 

J
u
n

h
o

  

05.06 

 

18.00 Hóquei Benfica-Valongo 
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D
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APÊNDICE  
 

Quadro 37 - Variável Sexo 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Feminino 173 34,6 56,5 

Masculino 133 26,6 43,5 

Total 306 61,2 100 

Total Geral 500 100 _ 

 

 

Quadro 38 - Variável Idade 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Até 17 anos 3 0,6 1,0 

18/24 206 41,2 66,9 

25/34 48 9,6 15,6 

35/44 29 5,8 9,4 

45/54 11 2,2 3,6 

55/64 7 1,4 2,3 

65 e mais anos 4 0,8 1,3 

Total 308 61,6 100 

Total Geral 500 100 _ 
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Quadro 39 - Variável Habilitações Literárias 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Não sabe ler/escrever 1 0,2 0,3 

1º Ciclo ou equivalente 1 0,2 0,3 

2º Ciclo ou equivalente 8 1,6 2,6 

Ensino Secundário: 10º/11º 

ano ou equivalente 
6 1,2 1,9 

Ensino Secundário: 12º 

ano ou equivalente 
69 13,8 22,4 

Curso Médio 5 1,0 1,5 

Curso Superior Incompleto 152 30,4 49,4 

Curso Superior Completo 58 11,5 18,8 

Mestrado 7 1,4 2,3 

Doutoramento 1 0,2 0,3 

Total 308 61,6 100 

Total Geral 500 100 _ 
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Quadro 40 - Variável Ocupação (Principal) 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Trabalha por conta própria 8 1,6 2,6 

Trabalha por conta de 

outrem 
78 155 25,5 

Trabalha por conta própria 

e por conta de outrem 
11 2,2 3,6 

Desempregado 6 1,2 2,0 

Procura o Primeiro 

Emprego 
5 1,0 1,6 

Estudante 156 31,2 51,0 

Trabalhador-estudante 30 6,0 9,8 

Doméstica (dona de casa) 1 0,2 0,3 

Reformado/Aposentado 8 1,6 2,6 

Outro. Qual? 3 0,6 1,0 

Total 306 61,2 100 

Total Geral 500 100 _ 

 

Quadro 41 - Outro. Qual? 

Outro. Qual? 

Bolseira 

Militar 

Estudante...mas estudo muito pouco... 
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Quadro 42 - Variável Distrito 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Açores 1 0,2 0,3 

Aveiro 1 0,2 0,3 

Beja 1 0,2 0,3 

Braga 2 0,4 0,7 

Castelo Branco 1 0,2 0,3 

Coimbra 4 0,8 1,3 

Évora 1 0,2 0,3 

Faro 2 0,4 0,7 

Fora do País 3 0,6 1,0 

Leiria 7 1,4 2,3 

Lisboa 241 47,9 79,5 

Madeira 1 0,2 0,3 

Porto 5 1,0 1,7 

Santarém 5 1,0 1,7 

Setúbal 26 5,2 8,6 

Viseu 2 0,4 0,7 

Total 303 60,2 100 

Total Geral 503 100 _ 
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Quadro 43 - Já ouviu falar em Marketing Desportivo? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Sim 189 37,8 52,6 

Não 170 34,0 47,4 

Total 359 71,8 100 

Total Geral 500 100 _ 

 

 

Quadro 44 - Qual foi a última vez que viu ou ouviu uma acção de marketing e comunicação de uma modalidade desportiva que 
não o futebol? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Esta Semana 64 12,8 19,9 

Há duas Semanas 34 6,8 10,5 

1 Mês 20 4,0 6,2 

Mais de 1 mês 64 12,8 19,9 

Outro. Qual? 139 27,8 43,3 

Total 321 64,2 100 

Total Geral 500 100 _ 
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Quadro 45 - Qual foi a última vez que viu ou ouviu uma acção de marketing e comunicação de uma modalidade desportiva que 
não o futebol? Segundo Sexo 

 

  

Sexo 

Total 

Feminino Masculino 

Qual foi a última vez 

que viu ou ouviu uma 

acção de marketing e 

comunicação de uma 

modalidade desportiva 

que não o futebol? 

Esta Semana 

Count 31 31 62 

% within 6. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e 

comunicação de uma 

modalidade desportiva 

que não o futebol? 

50,0 50,0 100 

% within 24. Sexo 18,9 23,5 20,9 

% of Total 10,5 10,5 20,9 

Há duas Semanas 

Count 12 17 29 

% within 6. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e 

comunicação de uma 

modalidade desportiva 

que não o futebol? 

41,4 58,6 100,0 

% within 24. Sexo 7,3 12,9 9,8 

% of Total 4,1 5,7 9,8 

1 Mês 

Count 14 5 19 

% within 6. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e 

comunicação de uma 

modalidade desportiva 

que não o futebol? 

73,7 26,3 100,0 

% within 24. Sexo 8,5 3,8 6,4 

% of Total 4,7 1,7 6,4 

Mais de 1 mês Count 32 27 59 
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% within 6. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e 

comunicação de uma 

modalidade desportiva 

que não o futebol? 

54,2 45,8 100 

% within 24. Sexo 19,5 20,5 19,9 

% of Total 10,8 9,1 19,9 

Outro. Qual? 

Count 75 52 127 

% within 6. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e 

comunicação de uma 

modalidade desportiva 

que não o futebol? 

59,1 40,9 100 

% within 24. Sexo 45,7 39,4 42,9 

% of Total 25,3 17,6 42,9 

Total 

Count 164 132 296 

% within 6. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e 

comunicação de uma 

modalidade desportiva 

que não o futebol? 

55,4 44,6 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 55,4 44,6 100 
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Quadro 46 - Qual foi a última vez que viu ou ouviu uma acção de marketing e comunicação de uma modalidade desportiva que 
não o futebol? Segundo Idade 

 

Idade 

Total 
Até 17 

anos 
18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

65 e 

mais 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de uma 

modalidade 

desportiva 

que não o 

futebol? 

Esta 

Semana 

Count 0 38 11 7 4 1 1 62 

% within 6. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de uma 

modalidade 

desportiva 

que não o 

futebol? 

0,0 61,3 17,7 11,3 6,5 1,6 1,6 100 

% within 25. 

Idade 
0,0 19,0 23,9 24,1 44,4 14,3 25,0 20,8 

% of Total 0,0 12,8 3,7 2,3% 1,3 0,3 0,3 20,8 

Há duas 

Semanas 

Count 0 18 1 6 1 2 1 29 

% within 6. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de uma 

modalidade 

desportiva 

que não o 

futebol? 

0,0 62,1 3,4 20,7 3,4 6,9 3,4 100 

% within 25. 

Idade 
0,0 9,0 2,2 20,7 11,1 28,6 25,0 9,7 

% of Total 0,0 6,0 0,3 2,0 0,3 0,7 0,3 9,7 

1 Mês Count 0 10 2 3 2 1 1 19 
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% within 6. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de uma 

modalidade 

desportiva 

que não o 

futebol? 

0,0 52,6 10,5 15,8 10,5 5,3 5,3 100 

% within 25. 

Idade 
0,0 5,0 4,3 10,3 22,2 14,3 25,0 6,4 

% of Total 0,0 3,4 0,7 1,0 0,7 0,3 0,3 6,4 

Mais de 1 

mês 

Count 1 38 11 6 2 1 1 60 

% within 6. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de uma 

modalidade 

desportiva 

que não o 

futebol? 

1,7 63,3 18,3 10,0 3,3 1,7 1,7 100 

% within 25. 

Idade 
33,3 19,0 23,9 20,7 22,2 14,3 25,0 20,1 

% of Total 0,3 12,8 3,7 2,0 0,7 0,3 0,3 20,1 

5 

Count 2 96 21 7 0 2 0 128 

% within 6. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de uma 

modalidade 

desportiva 

que não o 

futebol? 

1,6 75,0 16,4 5,5 0,0 1,6 0,0 100 
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% within 25. 

Idade 
66,7 48,0 45,7 24,1 0,0 28,6 0,0 43,0 

% of Total 0,7% 32,2 7,0 2,3 0,0 0,7 0,0 43,0 

Total 

Count 3 200 46 29 9 7 4 298 

% within 6. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de uma 

modalidade 

desportiva 

que não o 

futebol? 

1,0 67,1 15,4 9,7 3,0 2,3 1,3 100 

% within 25. 

Idade 
100 100 100 100 100 100 100 100 

% of Total 1,0 67,1 15,4 9,7 3,0 2,3 1,3 100 
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Quadro 47 - Qual foi a última vez que viu ou ouviu uma acção de marketing e comunicação de uma modalidade desportiva que 
não o futebol? Segundo Habilitações Literárias 

      Habilitações literárias 

Total 

      

Não 

sabe 

ler/escr

ever 

1º 

Ciclo 

ou 

equival

ente 

3º 

Ciclo 

ou 

equival

ente 

Ensino 

secund

ário: 

10º/11º 

ano ou 

equival

ente 

Ensino 

secund

ário: 

12º ano 

ou 

equival

ente 

Curso 

médio 

(antigo

s 

cursos 

industri

al, 

comerc

ial...) 

Curso 

superi

or 

incom

pleto 

Curs

o 

super

ior 

comp

leto 

Mestr

ado 

Doutor

ament

o 

Qual foi 

a última 

vez que 

viu ou 

ouviu 

uma 

acção 

de 

marketi

ng e 

comunic

ação de 

uma 

modalid

ade 

desporti

va que 

não o 

futebol? 

Esta 

Sema

na 

Count 0 0 2 2 13 2 23 18 2 0 62 

% within 

6. Qual 

foi a 

última 

vez que 

viu ou 

ouviu 

uma 

acção 

de 

marketi

ng e 

comunic

ação de 

uma 

modalid

ade 

desporti

va que 

não o 

futebol? 

0,0 0,0 3,2 3,2 21,0 3,2 37,1 29,0 3,2 0,0 100 

% within 

26. 

Habilita

ções 

literárias  

0,0 0,0 25,0 33,3 19,1 50,0 15,8 32,1 28,0 0,0 20,8 

% of 

Total 
0,0 0,0 0,7 0,7 4,4 0,7 7,7 6,0 0,7 0,0 20,8 

Há Count 0 0 2 1 9 1 14 2 0 0 29 
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duas 

Sema

nas 

% within 

6. Qual 

foi a 

última 

vez que 

viu ou 

ouviu 

uma 

acção 

de 

marketi

ng e 

comunic

ação de 

uma 

modalid

ade 

desporti

va que 

não o 

futebol? 

0,0 0,0 6,9 3,4 31,0 3,4 48,3 6,9 0,0 0,0 100 

% within 

26. 

Habilita

ções 

literárias  

0,0 0,0 25,0 16,7 13,2 25,0 9,6 3,6 0,0 0,0 9,7 

% of 

Total 
0,0 0,0 0,7 0,3 3,0 0,3 4,7 0,7 0,0 0,0 9,7 

1 Mês 

Count 0 0 0 0 5 1 11 2 0 0 19 

% within 

6. Qual 

foi a 

última 

vez que 

viu ou 

ouviu 

uma 

acção 

de 

marketi

ng e 

comunic

ação de 

uma 

modalid

ade 

desporti

va que 

não o 

futebol? 

0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 5,3 57,9 10,5 0,0 0,0 100 
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% within 

26. 

Habilita

ções 

literárias  

0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 25,0 7,5 3,6 0,0 0,0 6,4 

% of 

Total 
0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,3 3,7 0,7 0,0 0,0 6,4 

Mais 

de 1 

mês 

Count 0 1 2 1 8 0 32 15 1 0 60 

% within 

6. Qual 

foi a 

última 

vez que 

viu ou 

ouviu 

uma 

acção 

de 

marketi

ng e 

comunic

ação de 

uma 

modalid

ade 

desporti

va que 

não o 

futebol? 

0,0 1,7 3,3 1,7 13,3 0,0 53,3 25,0 1,7 0,0 100 

% within 

26. 

Habilita

ções 

literárias  

0,0 100,0 25,0 16,7 11,8 0,0 21,9 26,8 14,3 0,0 20,1 

% of 

Total 
0,0 0,3 0,7 0,3 2,7 0,0 10,7 5,0 0,3 0,0 20,1 

Outro

. 

Qual? 

Count 1 0 2 2 33 0 66 19 4 1 128 
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Quadro 48 - A acção levou-o(a) a ver os jogos? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Sim 58 11,6 29,3 

Não 140 28,0 70,7 

Total 198 39,6 100 

Total Geral 500 100 _ 

 

Quadro 49 - A acção levou-o(a) a ver os jogos? Segundo Sexo 

      24. Sexo 

Total 

      Feminino Masculino 

A acção levou-o(a) 

a ver os jogos? 

Sim 

Count 25 26 51 

% within 8. A acção 

levou-o(a) a ver os 

jogos? 

49,0 51,0 100 

% within 24. Sexo 25,3 31,3 28,0 

% of Total 13,7 14,3 28,0 

Não 

Count 74 57 131 

% within 8. A acção 

levou-o(a) a ver os 

jogos? 

56,5 43,5 100 

% within 24. Sexo 74,7 68,7 72,0 

% of Total 40,7 31,3 72,0 

Total 

Count 99 83 182 

% within 8. A acção 

levou-o(a) a ver os 

jogos? 

54,4 45,6 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 54,4 45,6 100 
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Quadro 50 - A acção levou-o(a) a ver os jogos? Segundo Idade 

      Idade 

Total 

 

    18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 65 e mais 

A acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

Sim 

Count 28 6 5 5 5 2 51 

% within 8. 

A acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

54,9 11,8 9,8 9,8 9,8 3,9 100 

% within 

25. Idade 
25,9 19,4 20,8 45,5 83,3 50,0 27,7 

% of Total 15,2 3,3 2,7 2,7 2,7 1,1 27,7 

Não 

Count 80 25 19 6 1 2 133 

% within 8. 

A acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

60,2 18,8 14,3 4,5 0,8 1,5 100 

% within 

25. Idade 
74,1 80,6 79,2 54,5 16,7 50,0 72,3 

% of Total 43,5 13,6 10,3 3,3 0,5 1,1 72,3 

Total 

Count 108 31 24 11 6 4 184 

% within 8. 

A acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

58,7 16,8 13,0 6,0 3,3 2,2 100 

% within 

25. Idade 
100 100 100 100 100 100 100 

% of Total 58,7 16,8 13,0 6,0 3,3 2,2 100 
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Quadro 51 - A acção levou-o(a) a ver os jogos? Segundo Idade 

 
Habilitações literárias  

Tot

al 

Não sabe 

ler/escrev

er 

1º Ciclo 

ou 

equivalen

te 

3º Ciclo 

ou 

equivalen

te 

Ensino 

secundári

o: 10º/11º 

ano ou 

equivalen

te 

Ensino 

secundári

o: 12º 

ano ou 

equivalen

te 

Curso 

médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial.

..) 

Curso 

superior 

incomple

to 

Curso 

superio

r 

complet

o 

Mestrad

o 

Doutoramen

to 

A 

acçã

o 

levou

-o(a) 

a ver 

os 

jogos

? 

Si

m 

Count 1 0 2 3 12 4 17 12 0 0 51 

% within 

8. A acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

2,0 0,0 3,9 5,9 23,5 7,8 33,3 23,5 0,0 0,0 100 

% within 

26. 

Habilitaçõ

es 

literárias  

100 0,0 40,0 75,0 29,3 80,0 20,0 31,6 0,0 0,0 27,7 

% of Total 0,5 0,0 1,1 1,6 6,5 2,2 9,2 6,5 0,0 0,0 27,7 

Nã

o 

Count 0 1 3 1 29 1 68 26 3 1 133 

% within 

8. A acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

0,0 0,8 2,3 
0,8 

 
21,8 0,8 51,1 19,5 2,3 0,8 100 

% within 

26. 

Habilitaçõ

es 

literárias  

0,0 100 60,0 25,0 70,7 20,0 80,0 68,4 100 100 72,3 

% of Total 0,0 0,5 1,6 0,5 15,8 0,5 37,0 14,1 1,6 0,5 72,3 

Total 

Count 1 1 5 4 41 5 85 38 3 1 184 

% within 

8. A acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

0,5 0,5 2,7 2,2 22,3 2,7 46,2 20,7 1,6 0,5 100 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Universidade Técnica de Lisboa (2010) 

Marketing do Desporto – Modalidades Pouco Mediáticas: Estudo de Caso do Voleibol do Sport Lisboa e Benfica 

 

165 
 

% within 

26. 

Habilitaçõ

es 

literárias  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% of Total 0,5 0,5 2,7 2,2 22,3 2,7 46,2 20,7 1,6 0,5 100 

 

 

Quadro 52 - Costuma ver acções de comunicação e marketing de Voleibol? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Sim 51 10,2 23,0 

Não 171 34,2 77,0 

Total 222 44,4 100 

Total Geral 500 100 _ 
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Quadro 53 - Costuma ver acções de comunicação e marketing de Voleibol? Segundo Sexo 

 
Sexo 

Total Feminino Masculino 

Costuma ver acções de comunicação 

e marketing de Voleibol? 

Sim 

Count 23 26 49 

% within 18. Costuma ver acções de 

comunicação e marketing de 

Voleibol? 

46,9 53,1 100 

% within 24. Sexo 21,9 23,0 22,5 

% of Total 10,6 11,9 22,5 

Não 

Count 82 87 169 

% within 18. Costuma ver acções de 

comunicação e marketing de 

Voleibol? 

48,5 51,5 100 

% within 24. Sexo 78,1 77,0 77,5 

% of Total 37,6 39,9 77,5 

Total 

Count 105 113 218 

% within 18. Costuma ver acções de 

comunicação e marketing de 

Voleibol? 

48,2 51,8 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 48,2 51,8 100 
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Quadro 54 - Costuma ver acções de comunicação e marketing de Voleibol? Segundo Idade 

 
Idade 

Total 

Até 17 

anos 18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 65 e mais 

Costuma ver acções 

de comunicação e 

marketing de 

Voleibol? 

Sim 

Count 0 32 7 4 3 3 0 49 

% within 18. 

Costuma ver acções 

de comunicação e 

marketing de 

Voleibol? 

0,0 65,3 14,3 8,2 6,1 6,1 0,0 100 

% within 25. Idade 0,0 22,4 20,6 22,2 30,0 42,9 0,0 22,5 

% of Total 0,0 14,7 3,2 1,8 1,4 1,4 0,0 22,5 

Não 

Count 2 111 27 14 7 4 4 169 

% within 18. 

Costuma ver acções 

de comunicação e 

marketing de 

Voleibol? 

1,2 65,7 16,0 8,3 4,1 2,4 2,4% 100,0% 

% within 25. Idade 100 77,6 79,4 77,8 70,0 57,1 100 77,5 

% of Total 0,9 50,9 12,4 6,4 3,2 1,8 1,8 77,5 

Total 

Count 2 143 34 18 10 7 4 218 

% within 18. 

Costuma ver acções 

de comunicação e 

marketing de 

Voleibol? 

0,9 65,6 15,6 8,3 4,6 3,2 1,8 100 

% within 25. Idade 100 100 100 100 100 100 100 100 

% of Total 0,9 65,6 15,6 8,3 4,6 3,2 1,8 100 
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Quadro 55 - Onde as viu? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Televisão 34 6,8 60,7 

Imprensa Escrita 9 1,8 16,1 

Internet 13 2,6 23,2 

Total 56 11,2 100 

Total Geral 500 100 _ 
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Quadro 56 - Onde as viu? Segundo Sexo 

      Sexo 

Total 

      Feminino Masculino 

Onde as viu? 

Televisão 

Count 9 22 31 

% within 19. Onde 

as viu? 
29,0 71,0 100 

% within 24. Sexo 37 75,9 58,5 

% of Total 17,0 41,5 58,5 

Imprensa Escrita 

Count 8 1 9 

% within 19. Onde 

as viu? 
88,9 11,1 100 

% within 24. Sexo 33,3 3,4 17,0 

% of Total 15,1 1,9 17,0 

Internet 

Count 7 6 13 

% within 19. Onde 

as viu? 
53,8 46,2 100 

% within 24. Sexo 29,2 20,7 24,5 

% of Total 13,2 11,3 24,5 

Total 

Count 24 29 53 

% within 19. Onde 

as viu? 
45,3 54,7 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 45,3 54,7 100 
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Quadro 57 - Onde as viu? Segundo Idade 

      Idade 

Total 

      18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

Onde as 

viu? 

Televisão 

Count 19 3 4 2 3 31 

% within 19. 

Onde as 

viu? 

61,3 9,7 12,9 6,5 9,7 100 

% within 25. 

Idade 
55,9 42,9 80,0 66,7 75,0 58,5 

% of Total 35,8 5,7 7,5 3,8 5,7 58,5 

Imprensa 

Escrita 

Count 7 1 0 1 0 9 

% within 19. 

Onde as 

viu? 

77,8 11,1 0,0 11,1 0,0 100 

% within 25. 

Idade 
20,6 14,3 0,0 33,3 0,0 17,0 

% of Total 13,2 1,9 0,0 1,9 0,0 17,0 

Internet 

Count 8 3 1 0 1 13 

% within 19. 

Onde as 

viu? 

61,5 23,1 7,7 0,0 7,7 100 

% within 25. 

Idade 
23,5 42,9 20,0 0,0 25,0 24,5 

% of Total 15,1 5,7 1,9 0,0 1, 24,5 

Total 

Count 34 7 5 3 4 53 

% within 19. 

Onde as 

viu? 

64,2 13,2 9,4 5,7 7,5 100 

% within 25. 

Idade 
100 100 100 100 100 10 

% of Total 64,2 13,2 9,4 5,7 7,5 100 
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Quadro 58 - As acções levaram-no(a) a ter vontade de ir aos jogos? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Sim 36 7,2 40,9 

Não 52 10,4 59,1 

Total 88 17,6 100 

Total Geral 500 100 _ 

 

 

Quadro 59 - As acções levam-no(a) a ter vontade de ir aos jogos? Segundo Sexo 

      Sexo 

Total 

      Feminino Masculino 

As acções levam-

no(a) a ter vontade 

de ir aos jogos? 

Sim 

Count 17 19 36 

% within 21. As 

acções levam-no(a) 

a ter vontade de ir 

aos jogos? 

47,2 52,8 100 

% within 24. Sexo 40,5 41,3 40,9 

% of Total 19,3 21,6 40, 

Não 

Count 25 27 52 

% within 21. As 

acções levam-no(a) 

a ter vontade de ir 

aos jogos? 

48,1 51,9 100 

% within 24. Sexo 59,5 58,7 59,1 

% of Total 28,4 30,7 59,1 

Total 

Count 42 46 88 

% within 21. As 

acções levam-no(a) 

a ter vontade de ir 

aos jogos? 

47,7 52,3 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 47,7 52,3 100 
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Quadro 60 - As acções levam-no(a) a ter vontade de ir aos jogos? Segundo Idade 

      Idade 

Total 

      18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

As acções 

levam-no(a) 

a ter 

vontade de 

ir aos 

jogos? 

Sim 

Count 25 7 1 1 2 36 

% within 21. 

As acções 

levam-no(a) 

a ter 

vontade de ir 

aos jogos? 

69,4 19,4 2,8 2,8 5,6 100 

% within 25. 

Idade 
47,2 50,0 10,0 14,3 50,0 40,9 

% of Total 28,4 8,0 1,1 1,1 2,3 40,9 

Não 

Count 28 7 9 6 2 52 

% within 21. 

As acções 

levam-no(a) 

a ter 

vontade de ir 

aos jogos? 

53,8 13,5 17,3 11,5 3,8 100 

% within 25. 

Idade 
52,8 50,0 90,0 85,7 50,0 59,1 

% of Total 31,8 8,0 10,2 6,8 2,3 59,1 

Total 

Count 53 14 10 7 4 88 

% within 21. 

As acções 

levam-no(a) 

a ter 

vontade de ir 

aos jogos? 

60,2 15,9 11,4 8,0 4,5 100 

% within 25. 

Idade 
100 100 100 100 100 10 

% of Total 60,2 15,9 11,4 8,0 4,5 100 
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Quadro 61 - As acções levam-no(a) a ter vontade de ir aos jogos? Segundo Habilitações Literárias 

   
Habilitações literárias  

Total 

   

Não 

sabe 

ler/escre

ver 

1º Ciclo ou 

equivalent

e 

3º Ciclo 

ou 

equivalen

te 

Ensino 

secundári

o: 10º/11º 

ano ou 

equivalen

te 

Ensino 

secundári

o: 12º 

ano ou 

equivalen

te 

Curso 

médio 

(antigos 

cursos 

industrial, 

comercial.

..) 

Curso 

superior 

incomple

to 

Curso 

superio

r 

comple

to 

Mestra

do 

Doutorame

nto 

A 

acçã

o 

levou

-o(a) 

a ver 

os 

jogos

? 

Si

m 

Count 1 1 4 2 21 4 45 17 1 0 96 

% within 

5. A 

acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

1,0 1,0 4,2 2,1 21,9 4,2 46,9 17,7 1,0 0,0 100 

% within 

26. 

Habilitaçõ

es 

literárias  

100 100 57,1 33,3 30,4 80,0 29,6 29,8 14,3 0,0 31,4 

% of Total 0,3 0,3 1,3 0,7 6,9 1,3 14,7 5,6 0,3 0,0 31,4 

Nã

o 

Count 0 0 3 4 48 1 107 40 6 1 210 

% within 

5. A 

acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

0,0 0,0 1,4 1,9 22,9 0,5 51,0 19,0 2,9 0,5 100 

% within 

26. 

Habilitaçõ

es 

literárias  

0,0 0,0 42,9 66,7 69,6 20,0 70,4 70,2 85,7 100 68,6 
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% of Total 0,0 0,0 1,0 1,3 15,7 0,3 35,0 13,1 2,0 0,3 68,6 

Total 

Count 1 1 7 6 69 5 152 57 7 1 306 

% within 

5. A 

acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

0,3 0,3 2,3 2,0 22,5 1,6 49,7 18,6 2,3 0,3% 100 

% within 

26. 

Habilitaçõ

es 

literárias  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% of Total 0,3 0,3 2,3 2,0 22,5 1,6 49,7 18,6 2,3 0,3 100 
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Quadro 62 - Pensa que podiam ser melhoradas? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Sim 77 15,4 87,5 

Não 11 2,2 12,5 

Total 88 17,6 100 

Total Geral 500 100 _ 

 

Quadro 63 - Pensa que podiam ser melhoradas? Segundo Sexo 

      Sexo 

Total 

      Feminino Masculino 

Pensa que podiam 

ser melhoradas? 

Sim 

Count 37 40 77 

% within 22. Pensa 

que podiam ser 

melhoradas? 

48,1 51,9 100 

% within 24. Sexo 88,1 87,0 87,5 

% of Total 42,0 45,5 87,5 

Não 

Count 5 6 11 

% within 22. Pensa 

que podiam ser 

melhoradas? 

45,5 54,5 100 

% within 24. Sexo 11,9 13,0 12,5 

% of Total 5,7 6,8 12,5 

Total 

Count 42 46 88 

% within 22. Pensa 

que podiam ser 

melhoradas? 

47,7 52,3 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 47,7 52,3 100 
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Quadro 64 - Pensa que podiam ser melhoradas? Segundo Idade 

      Idade 

Total 

      18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

Pensa que 

podiam ser 

melhoradas? 

Sim 

Count 46 13 10 5 3 77 

% within 22. 

Pensa que 

podiam ser 

melhoradas? 

59,7 16,9 13,0 6,5 3,9 100 

% within 25. 

Idade 
85,2 92,9 100 83,3 75,0 87,5 

% of Total 52,3 14,8 11,4 5,7 3,4 87,5 

Não 

Count 8 1 0 1 1 11 

% within 22. 

Pensa que 

podiam ser 

melhoradas? 

72,7 9,1 0,0 9,1 9,1 100 

% within 25. 

Idade 
14,8 7 0,0 16,7 25,0 12,5 

% of Total 9,1 1,1 0,0 1,1 1,1 12,5 

Total 

Count 54 14 10 6 4 88 

% within 22. 

Pensa que 

podiam ser 

melhoradas? 

61,4 15,9 11,4 6,8 4,5 100 

% within 25. 

Idade 
100 100 100 100 100 100 

% of Total 61,4 15,9 11,4 6,8 4,5 100 
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Quadro 65 - Qual foi a última vez que viu ou ouviu uma acção de marketing e comunicação de futebol? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Esta Semana 208 41,6 59,9 

Há duas Semanas 38 7,6 11,0 

1 Mês 27 5,4 7,8 

Mais de 1 Mês 74 14,8 21,3 

Total 347 69,4 100 

Total Geral 500 100 _ 
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Quadro 66 - Qual foi a última vez que viu ou ouviu uma acção de marketing e comunicação de futebol? Segundo Sexo 

      Sexo 

Total 

      Feminino Masculino 

Qual foi a última vez 

que viu ou ouviu uma 

acção de marketing e 

comunicação de 

futebol? 

Esta Semana 

Count 101 84 185 

% within 3. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e comunicação 

de futebol? 

54,6 45,4 10 

% within 24. Sexo 60,8 63,6 62,1 

% of Total 33,9 28,2 62,1 

Há duas Semanas 

Count 15 17 32 

% within 3. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e comunicação 

de futebol? 

46,9 53,1 100 

% within 24. Sexo 9,0 12,9 10,7 

% of Total 5,0 5,7 10,7 

1 Mês 

Count 12 9 21 

% within 3. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e comunicação 

de futebol? 

57,1 42,9 100,0 

% within 24. Sexo 7,2 6,8 7,0 

% of Total 4,0 3,0 7,0 

Mais de 1 mês 

Count 38 22 60 

% within 3. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e comunicação 

de futebol? 

63,3 36,7 100 

% within 24. Sexo 22,9 16,7 20,1 

% of Total 12,8 7,4 20,1 

Total Count 166 132 298 
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% within 3. Qual foi a 

última vez que viu ou 

ouviu uma acção de 

marketing e comunicação 

de futebol? 

55,7 44,3 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 55,7 44,3 100 
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Quadro 67 - Qual foi a última vez que viu ou ouviu uma acção de marketing e comunicação de futebol? Segundo Idade 

      Idade 

Total 

      
Até 17 

anos 
18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

65 e 

mais 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de futebol? 

Esta 

Semana 

Count 3 124 26 17 8 4 4 186 

% within 3. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de futebol? 

1,6 66,7 14,0 9,1 4,3 2,2 2,2 100 

% within 25. 

Idade 
100 61,4 56,5 60,7 80, 57,1 100 62,0 

% of Total 1,0 41,3 8,7 5,7 2,7 1,3 1,3 62,0 

Há duas 

Semanas 

Count 0 21 6 3 0 2 0 32 

% within 3. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de futebol? 

0,0 65,6 18,8 9,4 0,0 6,3 0,0 100 

% within 25. 

Idade 
0,0 10,4 13,0 10,7 0,0 28,6 0,0 10,7 

% of Total 0,0 7,0 2,0 1,0 0,0 0,7 0,0 10,7 

1 Mês 

Count 0 16 3 1 1 0 0 21 

% within 3. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de futebol? 

0,0 76,2 14,3 4,8 4,8 0,0 0,0 100 

% within 25. 

Idade 
0,0 7,9 6,5 3,6 10,0 0,0 0,0 7,0 
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% of Total 0,0 5,3 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 7,0 

Mais de 1 

mês 

Count 0 41 11 7 1 1 0 61 

% within 3. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de futebol? 

0,0 67,2 18,0 11,5 1,6 1,6 0,0 100 

% within 25. 

Idade 
0,0 20,3 23,9 25,0 10,0 14,3 0,0 20,3 

% of Total 0,0 13,7 3,7 2,3 0,3 0,3 0,0 20,3 

Total 

Count 3 202 46 28 10 7 4 300 

% within 3. 

Qual foi a 

última vez 

que viu ou 

ouviu uma 

acção de 

marketing e 

comunicação 

de futebol? 

1,0 67,3 15,3 9,3 3,3 2,3 1,3 100 

% within 25. 

Idade 
100 100 100 100 100 100 100 

100 

% of Total 1,0 67,3 15,3 9,3 3,3 2,3 1,3 100 
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Quadro 68 - A acção levou-o(a) a ver os jogos? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Sim 107 21,4 30,5 

Não 224 48,8 69,5 

Total 351 70,2 100 

Total Geral 500 100 _ 

 

 

Quadro 69 - A acção levou-o(a) a ver os jogos? Segundo Sexo 

      Sexo 

Total 

      Feminino Masculino 

A acção levou-o(a) 

a ver os jogos? 

Sim 

Count 47 49 96 

% within 5. A acção 

levou-o(a) a ver os 

jogos? 

49,0 51,0 100 

% within 24. Sexo 27,5 36,8 31,6 

% of Total 15,5 16,1 31,6 

Não 

Count 124 84 208 

% within 5. A acção 

levou-o(a) a ver os 

jogos? 

59,6 40,4 100 

% within 24. Sexo 72,5 63,2 68,4 

% of Total 40,8 27,6 68,4 

Total 

Count 171 133 304 

% within 5. A acção 

levou-o(a) a ver os 

jogos? 

56,3 43,8 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 56,3 43,8 100 
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Quadro 70 - A acção levou-o(a) a ver os jogos? Segundo Idade 

      Idade 

Total 

      
Até 17 

anos 
18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 65 e mais 

A acção 

levou-

o(a) a ver 

os 

jogos? 

Sim 

Count 3 66 11 5 3 5 3 96 

% within 

5. A 

acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

3,1 68,8 11,5 5,2 3,1 5,2 3,1 100 

% within 

25. Idade 
100 32,2 22,9 17,9 27,3 71,4 75,0 31,4 

% of Total 1,0 21,6 3,6 1,6 1,0 1,6 1,0 31,4 

Não 

Count 0 139 37 23 8 2 1 210 

% within 

5. A 

acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

0,0 66,2 17,6 11,0 3,8 1,0 0,5 100 

% within 

25. Idade 
0,0 67,8 77,1 82,1 72,7 28,6 25,0 68,6 

% of Total 0,0 45,4 12,1 7,5 2,6 0,7 0,3 68,6 

Total 

Count 3 205 48 28 11 7 4 306 

% within 

5. A 

acção 

levou-o(a) 

a ver os 

jogos? 

1,0 67,0 15,7 9,2 3,6 2,3 1,3 100 

% within 

25. Idade 
100 100 100 100 100 100 100 100 

% of Total 1,0 67,0 15,7 9,2 3,6 2, 1,3 100 
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Quadro 71 - Costuma acompanhar outra(s) modalidade(s) que não o Futebol? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Sim 213 42,6 64,2 

Não 119 23,8 35,8 

Total 332 66,4 100 

Total Geral 500 100 _ 

 

 
Quadro 72 - Costuma acompanhar outra(s) modalidade(s) que não o Futebol? Segundo Sexo 

      Sexo 

Total 

      Feminino Masculino 

Costuma acompanhar 

outra(s) modalidade(s) 

que não o Futebol? 

Sim 

Count 94 104 198 

% within 9. Costuma 

acompanhar outra(s) 

modalidade(s) que não o 

Futebol? 

47,5 52,5 100 

% within 24. Sexo 54,3 78,2 64,7 

% of Total 30,7 34,0 64,7 

Não 

Count 79 29 108 

% within 9. Costuma 

acompanhar outra(s) 

modalidade(s) que não o 

Futebol? 

73,1 26,9 100 

% within 24. Sexo 45,7 21,8 35,3 

% of Total 25,8 9,5 35,3 

Total 

Count 173 133 306 

% within 9. Costuma 

acompanhar outra(s) 

modalidade(s) que não o 

Futebol? 

56,5 43,5 100 

% within 24. Sexo 100,0 100,0 100 

% of Total 56,5 43,5 100 
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Quadro 73 - Costuma acompanhar outra(s) modalidade(s) que não o Futebol? Segundo Idade 

      Idade 

Total 

      
Até 17 

anos 
18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

65 e 

mais 

Costuma 

acompanhar 

outra(s) 

modalidade(s) 

que não o 

Futebol? 

Sim 

Count 2 132 30 13 10 7 4 198 

% within 9. 

Costuma 

acompanhar 

outra(s) 

modalidade(s) 

que não o 

Futebol? 

1,0 66,7 15,2 6,6 5,1 3,5 2,0 100 

% within 25. 

Idade 
66,7 64,1 62,5 44,8 90,9 100 100 64,3 

% of Total 0,6 42,9 9,7 4,2 3,2 2,3 1,3 64,3 

Não 

Count 1 74 18 16 1 0 0 110 

% within 9. 

Costuma 

acompanhar 

outra(s) 

modalidade(s) 

que não o 

Futebol? 

0,9 67,3 16,4 14,5 0,9 0,0 0,0 100 

% within 25. 

Idade 
33,3 35,9 37,5 55,2 9,1 0,0 0,0 35,7 

% of Total 0,3 24,0 5,8 5,2 0,3 0,0 0,0 35,7 

Total 

Count 3 206 48 29 11 7 4 308 

% within 9. 

Costuma 

acompanhar 

outra(s) 

modalidade(s) 

que não o 

Futebol? 

1 66,9 15,6 9,4 3,6 2,3 1,3 100 

% within 25. 

Idade 
100 100 100 100 100 100 100 100 

% of Total 1,0 66,9 15,6 9,4 3,6 2,3 1,3 100 
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Quadro 74 - Se sim, quais? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Andebol 35 6,7 6,7 

Atletismo 46 8,8 6,8 

Basquetebol 49 9,4 9,4 

Futsal 83 15,9 15,9 

Ginástica 26 5,0 5,0 

Hóquei 29 5,6 5,6 

Râguebi 28 5,4 5,4 

Judo 7 1,3 1,3 

Pesca 3 0,6 0,6 

Surf 29 5,4 5,4 

Ténis de Mesa 5 1,0 1,0 

Triatlo 13 2,5 2,5 

Voleibol 49 9,4 9,4 

Natação 46 8,8 8,8 

Outro.Qual? 79 14,4 14,4 

Total 526 100 100 

 

Nota: O valor total difere das restantes tabelas visto que para o efeito da seguinte pergunta as respostas poderiam ser no máximo duas. 
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Quadro 75 - Outro. Qual? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Artes Marciais 3 3,8 3,8 

Basebol 1 1,3 1,3 

Bowling 1 1,3 1,3 

BTT 1 1,3 1,3 

Ciclismo 2 2,5 2,5 

Dança 3 3,8 3,8 

Desportos Motorizados 9 11,4 11,4 

Desportos Radicais 1 1,3 1,3 

Downhill 1 1,3 1,3 

Enduro 1 1,3 1,3 

Equitação 3 3,8 3,8 

Esgrima 2 1,3 1,3 

Futebol Americano 3 1,3 1,3 

Golfe 1 1,3 1,3 

Halterofilismo 1 1,3 1,3 

Hóquei no Gelo 1 1,3 1,3 

Patinagem Artística 4 5,1 5,1 

Poker 1 1,3 1,3 

Pólo Aquático 1 1,3 1,3 

Pool 2 2,5 2,5 

Remo 2 2,5 2,5 

Ski 2 2,5 2,5 

Slopestyle 1 1,3 1,3 

Snooker 2 2,5 2,5 

Ténis 29 36,7 36,7 

Vela 1 1,3 1,3 
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Total 79 100 100 

  

Gráfico 24 - Outro. Qual? 

Fonte: Dados obtidos mediante inquérito, realizados a uma amostra de 306 inquiridos. 
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Quadro 76 - Acompanha algum clube específico nessa(s) modalidade(s)? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Sim 129 25,6 58,9 

Não 90 17,9 41,1 

Total 219 43,5 100 

Total Geral 503 100  

 

 

Quadro 77 - Acompanha algum clube específico nessa(s) modalidade(s)? Segundo Sexo 

      Sexo 

Total 

      Feminino Masculino 

Acompanha algum clube 

específico nessa(s) 

modalidade(s)? 

Sim 

Count 44 82 126 

% within 11. Acompanha 

algum clube específico 

nessa(s) modalidade(s)?  

34,9 65,1 100 

% within 24. Sexo 42,3 74,5 58,9 

% of Total 20,6 38,3 58,9 

Não 

Count 60 28 88 

% within 11. Acompanha 

algum clube específico 

nessa(s) modalidade(s)?  

68,2 31,8 100 

% within 24. Sexo 57,7 25,5 41,1 

% of Total 28,0 13,1 41,1 

Total 

Count 104 110 214 

% within 11. Acompanha 

algum clube específico 

nessa(s) modalidade(s)?  

48,6 51,4 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 48,6 51,4 100 
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Quadro 78 - Acompanha algum clube específico nessa(s) modalidade(s)? Segundo Idade 

      Idade 

Total 

      
Até 17 

anos 
18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

65 e 

mais 

Acompanha 

algum clube 

específico 

nessa(s) 

modalidade(s)? 

Sim 

Count 1 87 19 6 6 5 2 126 

% within 11. 

Acompanha 

algum clube 

específico 

nessa(s) 

modalidade(s)?  

0,8 69,0 15,1 4,8 4,8 4,0 1,6 100 

% within 25. 

Idade 
50,0 62,1 57,6 33,3 60,0 71,4 50,0 58,9 

% of Total 0,5 40,7 8,9 2,8 2,8 2,3 0,9 58,9 

Não 

Count 1 53 14 12 4 2 2 88 

% within 11. 

Acompanha 

algum clube 

específico 

nessa(s) 

modalidade(s)?  

1,1 60,2 15,9 13,6 4,5 2,3 2,3 100 

% within 25. 

Idade 
50,0 37,9 42,4 66,7 40,0 28,6 50,0 41,1 

% of Total 0,5 24,8 6,5 5,6 1,9 0,9 0,9 41,1 

Total 

Count 2 140 33 18 10 7 4 214 

% within 11. 

Acompanha 

algum clube 

específico 

nessa(s) 

modalidade(s)?  

0,9 65,4 15,4 8,4 4,7 3,3 1,9 100 

% within 25. 

Idade 
100 100 100 100 100 100 100 100 

% of Total 0,9 65,4 15,4 8,4 4,7 3,3 1,9 100 
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Quadro 79 - Qual o clube da modalidade que acompanha? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Académica _ _ _ 

Belenenses 8 1,6 4,6 

Club Sport Marítimo 1 0,2 0,6 

Futebol Clube do Porto 14 2,8 8 

Leixões Sport Clube 1 0,2 0,6 

Sport Lisboa e Benfica 77 15,4 44 

Sporting Clube de Portugal 40 8 22,9 

Sporting Clube de Espinho 6 1,2 3,4 

Sporting de Braga 2 0,4 1,1 

Vitória de Guimarães 2 0,4 1,1 

Vitória Futebol Clube _ _ _ 

Outro. Qual? 24 4,8 13,7 

Total 175 35 100 

Total Geral 500 100 _ 
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Quadro 80 - Outro. Qual? 

Outro. Qual? 

Woga 

Clube de Natação da Amadora 

União da Madeira 

AJFB 

Futebol Clube de Alverca 

Ferroviário 

Ferrari 

Clube Local 

Madeira Sad 

Carcavelos 

Ovarense 

Novos Talentos 

Clube de Voleibol de Oeiras 

Lisboa Ginásio Clube 

Natação de Rio Maior 

Clube Parede FC 

Hóquei Clube de Sintra 

GCP 

Instituto Superior Técnico 

Clube de Râguebi do Técnico 
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Quadro 81 - Assiste com regularidade aos jogos? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

A todos ou quase todos 37 7,4 16,8 

A menos de metade dos 

jogos 
41 8,2 18,6 

Acerca de metade dos 

jogos 
142 28,2 64,5 

Total 220 43,7 100 

Total Geral 503 100 _ 
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Quadro 82 - Assiste com regularidade aos jogos? Segundo Sexo 

      Sexo 

Total 

 

    Feminino Masculino 

Assiste com 

regularidade aos jogos? 

A todos ou quase 

todos 

Count 15 21 36 

% within 13. Assiste 

com regularidade aos 

jogos? 

41,7 58,3 100 

% within 24. Sexo 14,6 18,8 16,7 

% of Total 7,0 9,8 16,7 

A menos de 

metade dos jogos 

Count 16 24 40 

% within 13. Assiste 

com regularidade aos 

jogos? 

40,0 60,0 100 

% within 24. Sexo 15,5 21,4 18,6 

% of Total 7,4 11,2 18,6 

Acerca de metade 

dos jogos 

Count 72 67 139 

% within 13. Assiste 

com regularidade aos 

jogos? 

51,8 48,2 100 

% within 24. Sexo 69,9 59,8 64,7 

% of Total 33,5 31,2 64,7 

Total 

Count 103 112 215 

% within 13. Assiste 

com regularidade aos 

jogos? 

47,9 52,1 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 47,9 52,1 100 
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Quadro 83 - Assiste com regularidade aos jogos? Segundo Idade 

      Idade 

Total 

      
Até 17 

anos 
18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

65 e 

mais 

Assiste com 

regularidade 

aos jogos? 

A todos 

ou quase 

todos 

Count 0 26 6 1 2 1 0 36 

% within 13. 

Assiste com 

regularidade 

aos jogos? 

0,0 72,2 16,7 2,8 5,6 2,8 0,0 100 

% within 25. 

Idade 
0,0 18,4 18,2 5,6 20,0 14,3 0,0 16,7 

% of Total 0,0 12,1 2,8 0,5 0,9 0,5 0,0 16,7 

A menos 

de 

metade 

dos jogos 

Count 1 30 4 2 2 1 0 40 

% within 13. 

Assiste com 

regularidade 

aos jogos? 

2,5 75,0 10,0 5,0 5,0 2,5 0,0 100 

% within 25. 

Idade 
50,0 21,3 12,1 11,1 20,0 14,3 0,0 18,6 

% of Total 0,5 14,0 1,9 0,9 0,9 0,5 0,0 18,6 

Acerca 

de 

metade 

dos jogos 

Count 1 85 23 15 6 5 4 139 

% within 13. 

Assiste com 

regularidade 

aos jogos? 

0,7 61,2 16,5 10,8 4,3 3,6 2,9 100 

% within 25. 

Idade 
50,0 60,3 69,7 83,3 60,0 71,4 100 64,7 

% of Total 0,5 39,5 10,7 7,0 2,8 2,3 1,9 64,7 

Total 

Count 2 141 33 18 10 7 4 215 

% within 13. 

Assiste com 

regularidade 

aos jogos? 

0,9 65,6 15,3 8,4 4,7 3,3 1,9 100 

% within 25. 

Idade 
100 100 100 100 100 100 100 100 

% of Total 0,9 65,6 15,3 8,4 4,7 3,3 1,9 100 
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Quadro 84 - Porque razão assiste? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Para ver o clube ganhar 53 10,6 24,4 

Porque gosta da 

modalidade 
134 26,6 61,8 

Têm lá Amigos 15 3,0 6,9 

Outro. Qual? 15 3,0 6,9 

Total 217 43,1 100 

Total Geral 503 100 _ 

 

 
Quadro 85 - Outro. Qual? 

Outro 

Por ter um familiar que assiste 

Tenho um familiar que gosta de assistir 

Profissional 

Dirigente 

Gosto 

Já pertenci e tenho amigos 

Amor ao clube 

Porque gosto de assistir a uma competição, especialmente com o meu clube de eleição 

Pratico 

Porque gosto do clube 

Porque me interesso por desporto 

Tempo 
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Quadro 86 - Porque razão assiste? Segundo Sexo 

       Sexo 

Total 

      Feminino Masculino 

 Porque razão 

assiste? 

Para ver o clube ganhar 

Count 20 32 52 

% within 14. 

Porque razão 

assiste? 

38,5 61,5 100 

% within 24. Sexo 19,8 28,8 24,5 

% of Total 9,4 15,1 24,5 

Porque gosta da modalidade 

Count 61 70 131 

% within 14. 

Porque razão 

assiste? 

46,6 53,4 100 

% within 24. Sexo 60,4 63,1 61,8 

% of Total 28,8 33,0 61,8 

Tem lá familiar/amigos 

Count 12 3 15 

% within 14. 

Porque razão 

assiste? 

80,0 20,0 100 

% within 24. Sexo 11,9 2,7 7,1 

% of Total 5,7 1,4 7,1 

Outro. Qual? 

Count 8 6 14 

% within 14. 

Porque razão 

assiste? 

57,1 42,9 100 

% within 24. Sexo 7,9 5,4 6,6 

% of Total 3,8 2,8 6,6 

Total 

Count 101 111 212 

% within 14. 

Porque razão 

assiste? 

47,6 52,4 100 

% within 24. Sexo 100 100 100 

% of Total 47,6 52,4 100 
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Quadro 87 - Porque razão assiste? Segundo Idade 

 

  

Idade 

Total 
Até 17 

anos 
18/24 25/34 35/44 45/54 55/64 

65 e 

mais 

Porque 

razão 

assiste? 

Para ver o 

clube ganhar 

Count 1 34 7 6 2 2 0 52 

% within 

14. 

Porque 

razão 

assiste? 

1,9 65,4 13,5 11,5 3,8 3,8 0,0 100 

% within 

25. Idade 
50,0 24,3 21,9 35,3 20,0 28,6 0,0 24,5 

% of 

Total 
0,5 16,0 3,3 2,8 0,9 0,9 0,0 24,5 

Porque gosta 

da modalidade 

Count 1 88 21 8 4 5 4 131 

% within 

14. 

Porque 

razão 

assiste? 

0,8 67,2 16,0 6,1 3,1 3,8 3,1 100 

% within 

25. Idade 
50,0 62,9 65,6 47,1 40,0 71,4 100 61,8 

% of 

Total 
0,5 41,5 9,9 3,8 1,9 2,4 1,9 61,8 

Tem lá 

familiar/amigos 

Count 0 10 2 1 2 0 0 15 

% within 

14. 

Porque 

razão 

assiste? 

0,0 66,7 13,3 6,7 13,3 0,0 0,0 100 

% within 

25. Idade 
0,0 7,1 6,3 5,9 20,0 0,0 0,0 7,1 

% of 

Total 
0,0 4,7 0,9 0,5 0,9 0,0 0,0 7,1 

Outro. Qual? 

Count 0 8 2 2 2 0 0 14 

% within 

14. 

Porque 

razão 

0,0 57,1 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0 100 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Universidade Técnica de Lisboa (2010) 

Marketing do Desporto – Modalidades Pouco Mediáticas: Estudo de Caso do Voleibol do Sport Lisboa e Benfica 

 

199 
 

assiste? 

% within 

25. Idade 
0,0 5,7 6,3 11,8 20,0 0,0 0,0 6,6 

% of 

Total 
0,0 3,8 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 6,6 

Total 

Count 2 140 32 17 10 7 4 212 

% within 

14. 

Porque 

razão 

assiste? 

0,9 66,0 15,1 8,0 4,7 3,3 1,9 100 

% within 

25. Idade 
100 100 100 100 100 100 100 100 

% of 

Total 
0,9 66,0 15,1 8,0 4,7 3,3 1,9 100 
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Quadro 88 - O que pensa das acções de marketing e comunicação das seguintes modalidades? 

 Inexistentes (%) Escassas (%) Suficientes (%) Abundantes (%) 

Andebol 90 42,3 105 49,3 16 7,5 2 0,9 

Atletismo 40 18,8 126 59,2 42 19,7 5 2,3 

Basquetebol 52 24,5 117 55,2 40 18,9 3 1,4 

Futsal 17 8,1 91 43,1 89 42,2 14 6,6 

Futebol 2 0,9 8 3,8 19 8,9 184 86,4 

Ginástica 113 53,1 89 41,8 8 3,8 3 1,4 

Hóquei 60 28,2 123 57,7 29 13,6 1 0,5 

Râguebi 79 37,1 101 47,4 29 13,6 4 1,9 

Judo 108 50,7 93 18,6 9 4,2 3 1,4 

Pesca 165 77,5 41 19,2 6 2,8 1 0,5 

Surf 46 21,7 95 44,8 61 28,8 10 4,7 

Ténis de 

Mesa 
136 64,2 70 33 5 2,4 1 0,5 

Triatlo 78 36,6 103 48,4 29 13,6 3 1,4 

Voleibol 64 30 121 56,8 24 11,3 4 1,9 

Natação 78 36,6 98 46 36 16,9 1 0,5 
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Quadro 89 - O que pensa que deveria ser feito? 

 Frequência Percentagem (%) Percentagem Válida (%) 

Aposta na divulgação dos 

jogos 
105 39 39 

Aposta em novas 

campanhas de publicidade 
65 24,2 24,2 

Aposta em campanhas 

publicitárias com figuras 

públicas 

70 26 26 

Aposta na formação de 

novos jogadores 
29 10,8 10,8 

Total 269 100 100 
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Quadro 90 - Ordene as seguintes modalidades por ordem crescente de importância para si, sendo o 5 o mais importante? 

 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Andebol 53 26,6 56 28,1 50 25,1 30 15,1 10 5 

Atletismo 41 20,6 49 24,6 45 22,6 43 21,6 21 10,6 

Basquetebol 35 17,2 60 29,4 57 27,9 37 18,1 15 7,4 

Futsal 28 14,2 35 17,8 49 24,9 59 29,9 26 13,2 

Futebol 18 8,5 15 7,1 27 12,7 41 19,3 111 52,4 

Ginástica 64 33,3 42 21,9 37 19,3 20 10,4 29 15,1 

Hóquei 57 30,6 47 25,3 42 22,6 28 15,1 12 6,5 

Râguebi 58 30,9 42 22,3 49 26,1 27 14,4 12 6,4 

Judo 76 41,3 58 31,5 33 17,9 10 5,4 7 3,8 

Pesca 126 68,5 37 20,1 14 7,6 4 2,2 3 1,6 

Surf 54 28 49 25,4 44 22,8 27 14 19 9,8 

Ténis de 

Mesa 
87 47,5 56 30,6 26 14,2 10 5,5 4 2,2 

Triatlo 62 33 45 23,9 50 26,6 22 11,7 9 4,8 

Voleibol 28 14,5 39 20,2 55 28,5 39 20,2 32 16,6 

Natação 37 18,8 39 19,8 43 21,8 41 20,8 37 18,8 
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