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RESUMO 

 
 
 

 
A prática, assistência ou organização de eventos esportivos e a visita a locais de 
práticas esportivas estimulam pessoas a viajarem para diferentes partes do 
mundo. Este estudo tem como objetivo verificar as ações e os produtos existentes 
em estádios de futebol destinados a turistas e visitantes destes espaços, bem 
como o modo como estes produtos são pensados e geridos pelos profissionais 
responsáveis nos clubes Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club 
Internacional. Também é foco do estudo descobrir quem é o turista que visita 
estes espaços e quais suas motivações nestas visitas. A pesquisa foi dividia em 
três partes. A primeira, identifica, através da análise de sites oficiais de clubes e 
estádios de futebol da América Latina e Europa, quais as produtos turísticos 
existentes nestes espaços. A segunda parte trata do turismo nos estádios 
Olímpico e Beira-Rio; compreende entrevistas com os responsáveis pelos setores 
de marketing, pelos programas de visitas e pelos museus de Grêmio e 
Internacional, bem como a aplicação de 120 questionários com os visitantes 
destes estádios em dias que não ocorreram jogos. Os visitantes responderam a 
37 perguntas, divididas em quatro blocos: características gerais, motivação para 
visita, hábitos de viagem e relacionamento com o esporte. Na análise de dados 
foram utilizados análise descritiva, análise fatorial e análise de variância. Por fim, 
a terceira parte engloba as sugestões de novos produtos e serviços turísticos e 
estratégias de comunicação e divulgação que possam ser utilizadas por Grêmio e 
Internacional. Os resultados indicam que todos os estádios de futebol 
pesquisados têm lojas oficiais de seus clubes e utilizam seus espaços para 
eventos e shows musicais; que a maioria possui museu e programa de visitação e 
que os serviços diferenciados na busca por visitantes são praticados na 
Inglaterra. O estudo demonstra que apesar de Grêmio e Internacional possuírem 
gestão própria em seus museus e programas de visita, estes espaços não são 
considerados com importância acentuada na administração global dos clubes, 
principalmente no que tange a questão financeira. O visitante dos estádios 
Olímpico e Beira-Rio é em sua maioria do sexo masculino, proveniente de Porto 
Alegre e região metropolitana, possui entre 20 e 30 anos e tomou conhecimento 
das viagens através da internet, tendo como principal motivação para a visita a 
possibilidade de conhecer o estádio do clube pelo qual torce. Este visitante 
prefere a companhia de familiares em suas viagens e a companhia de amigos na 
hora de assistir a jogos esportivos. Nas análises de variância, percebeu-se que a 
importância do esporte no cotidiano do visitante varia de acordo com o gênero, 
sendo os visitantes do sexo masculino mais afetados. O turismo esportivo cultural, 
ainda é uma área pouco explorada no meio acadêmico, principalmente no Brasil, 
porém com a importância recebida pelo futebol no nosso país e com os grandes 
eventos esportivos sendo realizados no Brasil, acredita-se que o momento seja o 
mais propício para novos estudos nesta área.   
 
Palavras-chave: Turismo, turismo esportivo, gestão do futebol, marketing 
esportivo, marketing turístico. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
Playing and watching sport, or the organization of sports events and visits to 
places where sports are practiced, prompt people to travel to different parts of the 
world. This study seeks to determine the actions and the products that exist in 
football stadiums for tourists and visitors to these spaces, and the way these 
products are designed and generated by the professionals in charge of the Grêmio 
Foot-Ball Porto Alegrense and Sport Club Internacional clubs. It also seeks to 
determine the profile of tourists who visit these spaces, and their motives for doing 
so. The research was divided into three parts; the first identifies, through the 
analysis of official websites of clubs and football stadiums of Latin America and 
Europe, the tourism products that exist in these spaces. The second part deals 
with tourism in the Olímpico and Beira-Rio stadiums; it includes interviews with 
those responsible for the marketing sectors, for the programs of visits and for the 
museums of Grêmio and Internacional, as well as the application of 120 
questionnaires with visitors to these stadiums on non-match days. The visitors 
responded to 37 questions, divided into four sections: general characteristics, 
motive for the visit, travel habits, and relationship to sport. In the data analysis, the 
techniques of descriptive analysis, factor analysis and variance analysis were 
used. Finally, the third section includes some suggestions for new tourism 
products and services and strategies for communication and divulgation that can 
be used by Grêmio and Internacional. The results indicate that all the football 
stadiums researched have official club stores, and use their spaces for events and 
musical shows; that the majority have a museum and a program of visits; and that 
differentiated services are practiced in England, in a attempt to boost visitor 
numbers. The study shows that although Grêmio and Internacional have dedicated 
managements for their museums and visiting programs, these spaces are not 
considered to be of great importance in the overall management of the clubs, 
particularly when it comes to financial issues. Visitors to the Olímpico and Beira-
Rio stadiums are mostly male, coming from Porto Alegre and its metropolitan 
region, aged between 20 and 30 years, learned about the trips via the Internet, 
and for whom the main motive for the visit is the opportunity to see the stadium of 
the club they support. This visitor prefers the company of family members on their 
trips, and the company of friends when watching sports games. Among the 
analyses of variance performed, it was observed that the importance of sport in 
the visitors' daily lives varied by gender, with male visitors being most affected. The 
cultural sport tourism is still a little explored area of academia, especially in Brazil. 
However being soccer the most important sport in our country and major sporting events 
being held in Brazil it is believed that the time is most suitable for further studies in this 
area. 
 
 
Keywords: Tourism, sports tourism, management football, sports marketing, 
tourism marketing. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A prática, assistência ou organização de eventos esportivos e a visita a 

locais de práticas esportivas estimulam pessoas a viajarem para diferentes partes 

do mundo. Nesta linha, pesquisadores como Pigeassou (2004), Delpy (1998) e 

Gibson (1998 e 2003) reconheceram o turismo esportivo como uma tipologia, 

abordando as áreas onde estas duas atividades se inter-relacionam (CARVALHO; 

LOURENÇO, 2008).  

 No ano de 2008 a indústria do turismo e das viagens gerou no mundo um 

montante de quase seis bilhões de dólares em atividades econômicas, tendo 

experimentado um crescimento de 6% no número total de desembarques de 

turistas em dois anos, de 800 milhões no ano de 2006 para 900 milhões em 2008. 

O turismo esportivo é a modalidade de maior crescimento dentro da indústria do 

turismo, tendo atingido, neste mesmo ano o total de 600 milhões de dólares, mais 

de dez por cento de toda a receita gerada pela atividade turística. (OMT, 2010; 

WSDE, 2010) 

 As relações entre o esporte e o turismo cresceram devido a transformações 

quantitativas e qualitativas do tempo livre como, diminuição progressiva das horas 

de trabalho, aumento do poder de compra, mudanças nas formas de viver o tempo 

livre e preocupação maior com a saúde e estética. Com estas mudanças o turismo 

passa a ser uma grande fonte de riqueza em nível mundial enquanto o esporte se 

consolida como a principal atividade recreativa. (SALLENT, 1992; GARCIA; 

REBOLLO, 1994; LOURENÇO; CARVALHO, 2008)  

 Para Ritchie e Adair (2004), chama muita atenção como os esportes de alto 

rendimento foram influenciados pela comercialização de produtos e pelo 

profissionalismo, tanto que os ideais amadores parecem atualmente irrelevantes. O 

profissionalismo no futebol brasileiro começou por volta da década de 20, no século 

passado, com isto, surgiu a necessidade de se criar uma estrutura mais organizada 

e institucionalizada para a gestão do esporte, que foi se firmando com o surgimento 

de meios de comunicação de massa, primeiramente o rádio e depois a televisão. 

Estas mudanças podem ser vistas em patrocínios nos estádios, espectadores em 

frente à televisão, ouvintes de rádio, leitores de jornais e revistas esportivas que 

são responsáveis pelo aumento do interesse do público brasileiro pelo esporte em 
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geral e principalmente pelo futebol, considerado agora, mais do que nunca, um 

produto turístico. (POZZI, 1998; RITCHIE; ADAIR, 2004; PAZ, 2009) 

Na América Latina, e principalmente no Brasil a gestão do futebol está em 

fase de transição do amadorismo para o profissionalismo, com os clubes 

contratando profissionais remunerados para exercerem cargos que eram de 

responsabilidades de sócios e conselheiros das agremiações, via de regra sem 

formação específica. A entrada do futebol como negócio, no ramo do 

entretenimento, representa uma oportunidade de alavancagem sócio-econômica, 

porém com a falta de profissionalismo das organizações que o comandam no país, 

a sociedade acaba insatisfeita com os serviços prestados e os clubes acabam 

endividados, desvalorizando suas marcas. (SANTOS, 2002; LEONCINI; SILVA, 

2004; SILVA; CAMPOS FILHO, 2006). 

Já foi percebida por gestores de estádios e arenas ao redor do mundo a 

potencialidade destes locais para aumentar seu percentual de retorno, através de 

shows musicais, eventos empresariais, venda do nome ou dos direitos de gestão, 

locação de espaços para atividades comerciais variadas, entre outros (POZZI, 

1998). Para Silva e Campos Filho (2006) uma das formas de se aumentar o 

faturamento em arenas e estádios esportivos é através do turismo que surge como 

mais um segmento econômico a ser contemplado nesta nova gestão esportiva, 

que, no caso específico do futebol brasileiro, viram seu maior ativo, o passe de 

seus jogadores, tornar-se menos seguro após a aprovação da Lei Pelé, em 1998.  

Os estádios esportivos têm se tornado atrações turísticas em diferentes 

países, quer seja pelo tamanho das equipes que nele atuam, por suas aparições na 

mídia, por terem sediado jogos de notória importância ou mesmo por diferenciais 

arquitetônicos; estes espaços trazem consigo fortes imagens populares, adquiridas 

pela capacidade do esporte em transformar os locais de suas práticas em ícones. 

Criando assim a habilidade de atrair visitantes, independente do desempenho da 

equipe mandante (JOHN, 2002; HOWARD; CROMPTON, 2003). 

Estes espaços têm se tornado parte significativa de muitas destinações 

turísticas, e evoluíram de construções funcionais e utilitárias para locais que 

guardam significados e reconhecimento instantâneo, tanto para fãs quando para 

não fãs dos clubes (GAMMON; FEAR, 2005; RAMSHAW; GAMMON, 2005). Outra 

características dos estádios esportivos que auxilia na busca por turistas é o fato 
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destes espaços serem considerados patrimônio, pois revivem, ensinam e criam 

legados para um público contemporâneo (RAMSHAW, GAMMON, 2005). 

 Exemplos de produtos turísticos existentes em estádios de futebol já são 

conhecidos, principalmente em países da Europa como Portugal, Espanha, 

Inglaterra e Alemanha; casos que serão aprofundados ao longo deste trabalho. 

No Brasil, clubes como São Paulo, Santos, Atlético Paranaense, Coritiba, 

Grêmio e Internacional e os argentinos Boca Juniors e River Plate já perceberam o 

potencial que o turismo tem na geração de receitas e posicionamento da marca, e 

começam a oferecer uma gama maior de serviços, como museu, visitações, 

restaurantes, lojas oficiais dos clubes e agências de turismo, entre outros, para a 

ocupação de seus espaços durante todos os dias da semana e não somente nos 

dias de jogos, como pode ser verificado em seus sites oficiais.                                            

 Conforme Baldissera (2010), para que estes projetos turísticos sejam 

divulgados e percebidos como tais, o marketing turístico é a ferramenta que deve 

ser utilizada pelos gestores dos clubes esportivos para se comunicar com novos 

públicos, não apenas com torcedores e sócios, mas com potenciais turistas, 

segmento que possui desejos e necessidades diferentes. Para o autor, é através 

deste contato, desta comunicação com o público, que o produto, no caso o 

ambiente do estádio, deixará de ser, aos olhos do turista, um local para prática e 

assistência do esporte, e passará a ser visto e nominado como espaço turístico. “É 

quando a existência do lugar é informada ao público, experimenta processo de 

nominação, transação/negociação que assume seu caráter turístico.” 

(BALDISSERA, 2010, p.7). 

 Diversas são as formas de se alcançar este público, através dos meios de 

comunicação oficiais dos clubes, órgãos responsáveis pela gestão e divulgação 

turística dos municípios e estados, parcerias com agências de viagem, hotéis e 

companhias aéreas, matérias em revistas e encartes de turismo, entre outros. 

 Grêmio e Internacional de Porto Alegre são dois dos maiores clubes de 

futebol do Brasil, sendo considerados pela revista Trivela, especializada em futebol, 

como os clubes de maior rivalidade no Brasil (ESPARTEL; MULLER NETO; 

POMPIANI, 2009). Os clubes contam atualmente com os maiores quadros sociais 

entre todos os brasileiros, o Grêmio, segundo colocado, com algo em torno de 65 

mil associados (www.gremio.net, acesso em 05 de junho de 2011) e o Internacional 
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em primeiro, com mais de cem mil sócios (www.internacional.com.br, acesso em 05 

de junho de 2011). Ambos possuem estádios próprios e desenvolvem ações 

turísticas nestes espaços. 

Sabe-se que a finalidade principal de um estádio de futebol é a de sediar 

eventos esportivos, porém considera-se o estádio como patrimônio e bem material 

da agremiação esportiva. Um espaço passível de utilização diária para diversos 

fins, inclusive a visitação por parte de torcedores do clube e de turistas da cidade. 

Pensando nisto, este estudo visa responder: Como Grêmio e Internacional de Porto 

Alegre administram os produtos turísticos existentes em seus estádios e quem é o 

visitante que busca estes espaços? 

 

1.1 Objetivos 
Buscando responder a questão de pesquisa, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
Analisar a gestão dos produtos turísticos e o perfil do visitante nos estádios 

de Grêmio e Internacional de Porto Alegre. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
- Descrever os produtos turísticos oferecidos por clubes de futebol do Brasil e do 

exterior; 

- Verificar como as administrações de Grêmio e Internacional gerem seus produtos 

turísticos;  

- Compreender o perfil e a motivação dos turistas em visitação aos estádios 

Olímpico e Beira-Rio fora dos dias de jogos; e 

- Identificar, baseado nos objetivos anteriores, novos produtos turísticos e 

estratégias de divulgação que possam ser implantados nos estádios de Grêmio e  

Internacional. 
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1.2 Justificativa 
A escolha pelo tema turismo esportivo se dá pela importância que o mesmo 

vem obtendo no meio acadêmico internacional, contrastando com as poucas 

bibliografias encontradas em âmbito nacional sobre o assunto. Para justificar esta 

diferença, podemos citar duas publicações científicas internacionais específicas 

sobre o assunto, o Journal of Sports Tourism e o Journal of Sport and Tourism, 

enquanto que no Brasil, os poucos artigos encontrados que tratam do turismo 

esportivo são publicados quase que na totalidade em revistas acadêmicas ligadas 

a cursos de turismo, educação física e geografia. 

O turismo esportivo já foi analisado de muitas maneiras, desde suas 

definições (GIBSON, 1998; DELPY, 1998; STANDEVEN; DE KNOP, 1999; 

PIGEASSOU, 2004; CARVALHO E LOURENÇO, 2008) às suas motivações de 

consumo  (KURTZMAN; ZAUHAR, 2005; TIKANDER, 2010). Este trabalho se 

utiliza das definições existentes na área para sua fundamentação, porém, visa  

compreender as motivações dos turistas na visitação aos estádios pesquisados, 

como sugestão de Kurtzman e Zauhar (2005) que indicam a realização de 

pesquisas de campo para esta compreensão. 

O turismo em museus, estádios e arenas esportivas já foi analisado por 

pesquisadores como Ramshaw e Gammon (2005, 2010), Gammon e Fear (2005), 

Mason, Duquette e Scherer (2005), Hinch (2006) Ramshaw (2010) e foi 

considerado por Gammon e Fear (2005) como a área mais atual estudada na 

literatura do turismo esportivo. Trata-se do turismo praticado nestes locais quando 

não estão recebendo jogos, quando o turista pode visitar seu interior, conhecer 

seus bastidores e vivenciar seu cotidiano. Na opinião de Ramshaw e Gammon 

(2005) novas pesquisas devem ser realizadas para descobrir a motivação na 

visitação a estes locais. Neste sentido, esta pesquisa tem como um de seus 

objetivos descobrir o que atrai os turistas aos estádios de Grêmio e Internacional. 

As visitas em estádios esportivos têm sido consideradas parte integrante das 

receitas previstas para estes espaços e podem gerar grandes benefícios nesta 

área, bem como no marketing e nas relações públicas (GAMMON; ROBINSON, 

2003; RAMSHAW; GAMMON, 2005, 2010; GAMMON; FEAR, 2005). Porém, na 

opinião de Gammon e Robinson (2003) faltam estudos que contemplem a 

participação do turismo na administração esportiva. Por este motivo, este trabalho 
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tem também como objetivo explicar como as ações turísticas são pensandas e 

geridas pelas diretorias dos dois clubes estudados. 

No Brasil, os trabalhos de Silva e Campos Filho (2006) e Paz (2009) 

posicionam o futebol e os espaços onde são praticados com um potencial turístico 

que vai além dos eventos esportivos, fato que motiva a verificar se este potencial 

existe nos estádios pesquisados. Para Gammon (2004), os estádios podem ser 

considerados espaços de peregrinação, como catedrais e outras atrações 

religiosas. Muitos autores acreditam que o turismo esportivo cause sentimentos de 

nostalgia em seus praticantes. Pesquisadores como Fairley (2003), Higham e 

Hinch (2003) e Kulczycki e Hiatt (2005) salientam que este sentimento é causado 

por qualquer participação em eventos esportivos, como participante ou como 

espectador. Outros como Pigeassou (2004), Carvalho e Lourenço (2008) e Gibson 

(2003) crêem que este sentimento é causado e é motivador de visitas em museus e 

halls da fama esportivos.  

É importante salientar que os estádios esportivos têm capacidade de receber 

diferentes tipos de turistas, além deste turista esportivo cultural, o turista de 

eventos esportivos, que tem como motivação a assistência a jogos esportivos e o 

turista esportivo ativo, aquele que tem como motivação a prática de atividades 

esportivas. Este trabalho se justifica pois busca, através da fala de gestores de 

diferentes áreas dos clubes, conhecer como estas entidades trabalham na busca 

destes diferentes segmentos. 

Na gestão do esporte e do marketing esportivo, principalmente no que tange 

ao futebol, muitas são as pesquisas que defendem uma maior profissionalização 

destas áreas e expõem o modo como vêm sendo tratadas pelos clubes, entre estas 

podem ser citadas as de Sutton, McDonald e Milne (1997), Teitelbaum (1997), 

Fernandes (2000), Soares (2007), Espartel, Muller Neto e Pompiani (2009), Bacha 

e Souza (2010), Casagrande (2010), Lima, Saliba e Borges (2010), Pritchard, 

Stinson e Patton (2010) Scharf (2010) e Walsh e Ross (2010). Autores brasileiros 

como Almeida, Nunes e Vlastuin (2008), Ferrari (2008) e Scharf (2010) e 

estrangeiros como  Cornwell (1995, 2008), Sutton (1997), Stotlar (2005) e Rein, 

Kotler e Shields (2008), abordam, dentro do marketing esportivo, o patrocínio de 

clubes de futebol no ponto de vista da percepção do torcedor/consumidor, quais os 

hábitos que são afetados pelo fato da empresa patrocinar seu time ou o maior rival. 



23 
 

 

Este trabalho visa responder quais ações podem ser realizadas pelas diretorias de 

Grêmio e Internacional visando aumentar as receitas dos clubes através das 

receitas geradas por ações turísticas. 

Para que estas ações praticadas nos estádios de futebol sejam 

compreendidas como turísticas pelo público, é necessário que haja uma 

comunicação específica (BALDISSERA, 2010; RADISIC, 2010). Autores como 

Castro (2009) e Baldissera (2010) acreditam que seja através da comunicação que 

um atrativo/produto turístico passa a existir socialmente. Com esta comunicação 

aos públicos este atrativo/produto assume seu caráter turístico. Não existe lugar 

naturalmente turístico, este conhecimento só é dado através de uma construção 

cultural criada que deve ser compreendida pelo público através de processos 

comunicacionais. Esta dissertação busca identificar qual a forma utilizada pelas 

administrações de Grêmio e Internacional para divulgar os produtos turísticos 

existentes em seus estádios a clientes reais e potencias. 

 Considerando o exposto, este trabalho busca conhecer como é 

administrado o turismo por Grêmio e Internacional e conhecer o perfil do visitante 

dos estádios destes clubes, em dias que não ocorrem jogos. Obter estas 

respostas pode indicar se o turismo pode ser utilizado como uma fonte de receita 

a ser buscada. Esta pesquisa busca também fortalecer os estudos sobre o 

turismo esportivo cultural e as atividades ligadas ao futebol como objetos de 

pesquisas acadêmicas no turismo.  

 

1.3 Estrutura Geral do Trabalho 
Este trabalho está estruturado em 5 capítulos. O primeiro, introdutório, 

apresenta os objetivos traçados para este estudo e os elementos que serão 

analisados ao longo desta dissertação, como marketing turístico e esportivo e 

turismo esportivo, além de justificar sua importância nestas áreas, visando 

complementar trabalhos realizados. 

       O segundo capítulo, de fundamentação teórica, visa dar suporte ao trabalho, 

buscando na bibliografia questões sobre os seguintes temas: o marketing, seus 

conceitos e suas aplicações no turismo e no esporte. A nova gestão do futebol, as 

novas técnicas e conceitos que surgem para auxiliar na profissionalização da 
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administração deste esporte. E finalmente sobre o turismo esportivo, suas 

particularidades, sua origem e desenvolvimento. Apresenta ainda um olhar mais 

focado no turismo em estádios e arenas esportivas e no comportamento do turista 

deste segmento. 

      Os aspectos metodológicos utilizados para o alcance dos objetivos são 

apresentados no terceiro capítulo, ali são descritos os dois clubes temas do estudo 

de caso desta pesquisa, seu delineamento e os procedimentos de análise e de 

coleta de dados.  

 No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos em cada parte da 

pesquisa e em suas respectivas fases. 

 As considerações finais são apresentadas no quinto e último capítulo. As 

referências, apêndice e anexos finalizam esta dissertação.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 Este trabalho está fundamentado nos conceitos do marketing aplicado ao 

turismo e ao esporte, nas novas formas de gestão do futebol, no turismo esportivo, 

focando principalmente naquele praticado em estádios e arenas e no 

comportamento do turista que o pratica. 

 
2.1 Fundamentos do Marketing 

 
Para Kotler (1991) o fundamento do marketing “é a troca de valor entre duas 

partes. As coisas de valor não são necessariamente limitadas a bens, serviços ou 

dinheiro; elas incluem outros recursos como tempo, energia e sentimento.” A chave 

para atingir metas organizacionais consiste em determinar as necessidades e os 

desejos de mercados-alvos e em oferecer as satisfações desejadas de forma mais 

efetiva e eficiente que os concorrentes. (KOTLER, 1991) 

Na Figura 1 é demonstrada a definição de marketing, de acordo com Trein 

(2004), para o autor o marketing pode ser dividido em cinco grandes grupos, o de 

necessidades, desejos e demanda, o produto em si, o da utilidade, valor e 

satisfação, o das ações de troca, transações e relacionamentos e o próprio 

mercado. Cada qual dos grupos descritos em suas particularidades. 

Shimp (2002) define o marketing como o conjunto de atividades através das 

quais as empresas e outras organizações criam transferência de valor entre elas 

próprias e seus clientes. Já o British Chartered Institute of Marketing o define como 

“o processo de gerenciamento responsável por identificar, antecipar e satisfazer as 

exigências dos clientes de forma lucrativa, a fim de atender aos objetivos 

organizacionais” (apud MIDDLETON; CLARKE, 2002) 

Kotler (1991) salienta que marketing não significa simplesmente vender algo 

a alguém e muito menos se constitui como tarefa de um único departamento, mas 

sim o esforço de todos os departamentos orientados para o cliente. Na mesma 

linha Pitts e Stotlar (2002) afirmam que o marketing deve representar o esforço da 

empresa toda e é parte essencial de todos os departamentos.  
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Quatro componentes fazem parte do mix de marketing (preço, produto, 

promoção e praça), também conhecidos como 4 P´s. Kotler (1991, p.68) os define 

como “a mistura de variáveis de marketing controláveis que a empresa utiliza para 

atingir o nível desejado das vendas no mercado-alvo”. São utilizados para planejar 

e executar ações que levam a um posicionamento do produto no mercado. 

(KOTLER, 1991) 

 
Figura 1 - Definição de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fonte: Adaptado de Trein (2004). 

 
Nas palavras de Girardi (2002) produto é o conjunto de todos os bens e 

serviços resultantes da atividade produtiva de uma empresa. Envolve o bem 

material e certas características de construção, aparência, desempenho, 

embalagem, prazo de entrega, garantia e preço. 

O preço, nos mercados de turismo e lazer talvez seja a mais importante das 

decisões de marketing, pois dá valor às transações de trocas entre os agentes 

envolvidos; é através dele que os clientes podem aumentar ou não a percepção de 

MARKETING 

Necessidades, 
desejos e 
demandas 

 
Produto 

Utilidade, 
valor e 
satisfação 

Trocas, 
transações e 
relacionamentos 

 
Mercado 

Necessidade: 
estado de 
privação de 
alguma 
necessidade; 
Desejo: 
satisfação de 
uma 
necessidade; 
Demanda: 
Desejo de um 
produto. 

Qualquer 
coisa que 
possa ser 
oferecida 
para 
alguém 
para 
satisfazer 
um desejo 
ou vontade. 

A relação das 
três palavras 
pode ser 
entendida 
como sendo a 
estimativa da 
utilidade de 
cada produto 
em satisfazer 
as suas 
necessidades, 
a partir de um 
conjunto de 
necessidades. 

Troca: ato de 
conseguir 
algum produto 
oferecendo 
outro. 
Transações: 
momento em 
que a troca é 
aceita pelas 
partes. 
Relacionamento
s: Criação de 
clima favorável 
de longo prazo 
entre clientes, 
fornecedores, 
distribuidores e 
vendedores. 

Composto 
por clientes 
potenciais 
que 
partilham de 
uma mesma 
necessidade 
ou desejo e 
estão aptos 
a engajar-se 
num 
processo de 
troca para 
satisfazer 
aquela 
necessidade 
ou desejo. 
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um bom negócio. É necessário estabelecer um preço adequado, verificando a 

opinião dos usuários para determinar os diferentes níveis de custo. (OLIVEIRA, 

2002) 

O terceiro dos elementos do mix de marketing é a promoção, é o mais visível 

entre os quatros P´s. Ela inclui promoção de vendas, mala direta, merchandising, 

atividades da força de venda, produção de brochuras, comunicações na internet e 

atividade de Relações Públicas (RP). (MIDDLETON; CLARKE, 2002). 

Para os mesmos autores as técnicas promocionais são utilizadas para: 
Fazer com que clientes potenciais conheçam os produtos, para abrir seus 
apetites, estimular a demanda e geralmente oferecer incentivos para 
compra - tanto direto de um produtor ou através de um canal de distribuição. 
(MIDDLETON; CLARKE, 2002, p.96). 

 
Enquanto que nos demais componentes do marketing os objetivos diretos 

estão relacionados à busca por maiores lucros e participação de mercado, no 

elemento promoção pretende-se, principalmente, gerar mudança de 

comportamento nos consumidores a curto e longo prazos. (SANDHUSEN, 2003). 

O último dos elementos deste mix é a praça, ou local, e diz respeito aos 

pontos onde acontecem as trocas entre os agentes. Podendo ainda ser chamado 

de acesso, distribuição ou conveniência, este P não significa somente para o 

turismo e o esporte a localização de uma atração ou instalação, mas sim todos os 

pontos de venda que dão, aos clientes potenciais, acesso a estes espaços. 

Na sequência deste trabalho serão apresentas especificidades sobre o 

marketing do turismo e o marketing do esporte. 

 

2.1.1 Marketing Turístico 
 
 O turismo, por se tratar de um mercado predominantemente de serviços, se 

depara com as singularidades desta atividade. Assim sendo, os profissionais do 

marketing para atuarem nesta área deverão estar capacitados para lidar com as 

principais características que tornam o serviço um campo para o estudo do 

marketing. (SOUZA; KOVACS, 2009). 

Algumas características que estão presentes desde os primeiros estudos 

sobre o marketing de serviços, área na qual está inserido o marketing turístico, são: 
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a intangibilidade, a inseparabilidade, a heterogeneidade e a incapacidade de 

estocagem dos serviços. (WOLAK; KALAFATIS; HARRY, 1998; MIDDLETON; 

CLARKE, 2002). 

Middleton e Clarke (2002) explicam a inseparabilidade pela necessidade da 

participação ativa conjunta do produtor e do consumidor e alia a esta a 

heterogeneidade, onde todo serviço é exclusivo a cada cliente e a intangibilidade, 

pois a maioria dos serviços não pode ser medida, tocada ou avaliada no ponto-de-

venda antes do desempenho do serviço. A incapacidade de estocagem ou 

perecibilidade, para os autores, significa principalmente que, se a capacidade dos 

serviços e produtos não for vendida em um determinado dia, a receita potencial 

será perdida e não poderá mais ser recuperada. (MIDDLETON; CLARKE, 2002) 

Estas diferenças estão expostas no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Diferenças entre bens e serviços 

Bens Serviços 
1- Os bens possuem formas tangíveis e podem 
ser facilmente definidos 

1- Os serviços são formas intangíveis e não 
podem ser inspecionados 

2 - São produzidos e posteriormente 
consumidos. 

2 - São produzidos e consumidos 
simultaneamente. 

3 - São padronizados e uniformes. 3 - São menos padronizados e uniformes pois 
são baseados em pessoas e em equipamentos. 

4 - Podem ser estocados fisicamente para 
vendas e consumo futuro. 

4 - São perecíveis e não podem ser estocados 
fisicamente. 

5 - São protegidos por patentes. 5 - São facilmente copiados e raramente podem 
ser protegidos por patentes. 

6 - É mais fácil estabelecer preços. 6 - É mais difícil estabelecer preços. 
Fonte: Cobra (1986)  

 

Para o turista, o produto engloba toda a experiência da viagem desde o 

momento em que ele sai de casa até o momento em que ele volta (MEDLIK; 

MIDDLETON apud MIDDLETON; CLARKE, 2002). O produto turístico deve ser 

considerado como um amálgama de três componentes principais: atrações, 

instalações e vias e meios de acesso ao destino. A estes componentes incorporam-

se transporte, hospedagem, agenciamento, alimentação e entretenimento 

(MIDDLETON; CLARKE, 2002; RUSCHMANN, 2003; ARRUDA; PIMENTA, 2005; 

DJURICA; DJURICA, 2010). Estes componentes são utilizados pela Organização 

Mundial do Turismo (OMT, 2010), quando apresenta os produtos característicos do 

turismo (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Lista de produtos turísticos. 
Produtos turísticos 

Serviços de acomodação para turistas; 
Serviços de alimentos e bebidas; 
Serviços de transporte – aéreo, marítimo, ferroviário, rodoviário; 
Serviços de aluguel de transporte; 
Agências de viagem e outros serviços de reservas; 
Atrações culturais; 
Atrações esportivas e recreativas; 
Bens nacionais específicos; e 
Serviços nacionais específicos. 

Fonte: OMT (2010) 
  

 Radisic (2010) acredita que o produto turístico é vendido em forma de 

pacotes de viagem e este pacote inclui heranças nacionais e culturais, eventos 

culturais e esportivos, serviços de transporte e de hospitalidade. Para a autora, o 

produto turístico é consumido juntamente com o destino. Os responsáveis pelo 

marketing devem garantir que os turistas recebam uma calorosa recepção, que 

tenham sua curiosidade completamente satisfeita e que o serviço para estes seja 

amigável e cortês, pois, segundo a autora, turistas satisfeitos são os melhores 

promotores de qualquer destino. (RADISIC, 2010).  

O marketing de destinos turísticos é o ponto nevrálgico do marketing 

turístico, uma vez que o destino concentra e suporta todos os diferentes interesses 

envolvidos na atividade turística, utilizando seus recursos, habilidades e 

oportunidades favoráveis para criar o máximo valor ao destino (SEATON, 1996, 

apud RODRIGUES, 2002; DJURICA; DJURICA, 2010). Para que as ações de 

marketing no turismo sejam exitosas, é necessário planejamento. O planejamento é 

essencial para o marketing turístico, por fornecer suporte as suas atividades. Um 

planejamento eficiente inclui a elaboração de metas, identificação de período de 

tempo e forma para atingi-las e a indicação dos responsáveis por cada tarefa 

(DJURICA; DJURICA, 2010). Para as autoras, os objetivos estratégicos do 

marketing para destinos turísticos podem ser exemplificados conforme Quadro 3. 

Existem dois canais de venda para produtos turísticos, segundo Senecic e 

Vukonic (1997 apud RADISIC, 2010), o direto, quando os turistas compram o 

produto do fornecedor, através de bilheteria e o indireto, quando há um 

intermediário entre o fornecedor e o turista, como agências de viagem. 
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Quadro 3 - Objetivos estratégicos do marketing 
 

Objetivos estratégicos do marketing turístico 
 
Obter benefícios com o turismo como prosperidade econômica, empregabilidade e 
desenvolvimento local; 
Habilitar um desenvolvimento em longo prazo; 
Maximizar a satisfação dos turistas; 
Construir e reforçar o conhecimento de turistas e autóctones sobre geografia, história e potencial 
do destino turístico; 
Proteger e preservar e cultura e patrimônio histórico do local; 
Habilitar a compatibilidade do turismo os com outros objetivos de desenvolvimento locais e 
nacionais; 
Estimular outros setores a desenvolver interesse no turismo;  
Definir um resultado preferido (ex. aumento das vendas, maior participação no mercado, aumento 
do índice de satisfação do turista). 

Fonte: Adaptado de Djurica e Djurica (2010) 
 
A comunicação é um dos campos mais abordados nas pesquisas que 

envolvem marketing e turismo. Pela comunicação um atrativo, produto, pólo 

turístico passa a existir socialmente, antes disso, sua existência tende a se reduzir 

a uma existência localizada, através de processos comunicacionais essa existência 

é informada ao público (BALDISSERA, 2010). 

Nas palavras de Mulholland e Chacon (2004), devido a incapacidade de pré-

teste ou previsão do serviço turístico, a comunicação de marketing é fator-chave na 

decisão do consumidor, ainda mais do que em outros produtos e serviços. Ela 

fornece ajuda aos provedores de suporte e demanda em diferentes modos, como 

ao fazer contatos profissionais e em acordos na compra e venda de produtos 

turísticos (RADISIC, 2010).  

 Para Dore e Crouch (2003), a maior parte da publicidade de destinos ocorre 

de forma acidental, ou seja, não é planejada ou deliberada, apenas ocorre de forma 

natural com novos eventos transmitidos pelas mídias. É função das autoridades 

turísticas locais captarem esta publicidade acidental e promover o local como 

destino turístico (DORE; CROUCH, 2003). No Quadro 4, podem ser observadas 

algumas das formas de promoção de um destino e seus benefícios. 

Com esta comunicação aos públicos este atrativo/produto assume seu 

caráter turístico. Não existe lugar naturalmente turístico, este conhecimento só é 

dado através de uma construção cultural criada que deve ser compreendida pelo 

público através de processos comunicacionais (CASTRO, 1999; BALDISSERA, 

2010). 
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Quadro 4 - Formas de promoção do destino x benefícios 

Fonte: Adaptado de Dore e Crouch (2003) 
 

A comunicação no turismo é assim caracterizada por Baldissera (2010): 
A comunicação turística não se trata apenas de dar conta da comunicação 
oficial/formal gerada racionalmente pelos setores público e privado, 
particularmente no que tange às ações de divulgação, promoção e 
comercialização de produtos e serviços em turismo. A comunicação turística 
abarca toda comunicação que se materializa em diferentes lugares do ser e 
do fazer turístico, ou seja, compreende a comunicação formal mas também 
os processos informais. (BALDISSERA, 2010, p.11) 

 

Este processo de comunicação, no turismo, consiste na transmissão de 

mensagens entre empresas/organizações e seus públicos-alvo, ajudando as 

empresas a encontrem este público, promovendo ideais e seduzindo o cliente, 

visando o consumo de um produto/serviço (SOUZA; KOVACS, 2009; 

BALDISSERA, 2010; RADISIC, 2010). Muitos são os enfoques e níveis em que a 

comunicação pode ser pensada, alguns são expostos por Baldissera (2010) no 

quadro 5.  

Pelo fato de nem todos os turistas terem as mesmas necessidades e 

interesses é que os gestores do marketing turístico devem buscar inovar e 

diferenciar seus produtos, procurando grupos e demanda turística com 

necessidades e interesses semelhantes. O marketing de destinos turísticos deve 

ser responsável por aumentar as vendas para o cliente já existente e atrair novos 

clientes, que nunca haviam utilizado este produto ou serviço antes. (DJURICA; 

DJURICA, 2010; RADISIC, 2010) 

Na opinião de Firmino (2008), a oferta turística tende a mudar, para se 

adequar ao novo perfil do turista e para enfrentar a concorrência. O grande número 

de destinos, equipamentos e atrações faz com que a comunicação com o público-

alvo seja bastante difícil, pois todos têm o objetivo de chamar atenção dos turistas 

para suas mensagens. Para isto, o investimento no marketing, em novas técnicas 

Formas de promoção do destino Benefícios 
Filmes Podem comunicar uma imagem atraente do 

destino. 
Programas de televisão Transmissões de televisão fornecem acesso a 

uma grande audiência. 
Kits para imprensa Em forma de material impresso, fornecem 

informações valiosas sobre os destinos. 
Tour para jornalistas e escritores do turismo. Gera publicidade gratuita através de histórias ou 

artigos escritos ou material audiovisual produzido. 
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de gestão e na criação de valores agregados será prioridade. (FIRMINO, 2008; 

SOUZA; KOVACS, 2009) 
Quadro 5 - Enfoques e níveis da comunicação turística. 

Enfoques e níveis da comunicação turística 

Processos estratégicos de divulgação publicitária dirigidas aos turistas reais e potenciais; 

Campanhas de valorização do turismo; 

Capacitação e desenvolvimento de pessoas para atuarem na área; 

Os processos de construção e/ou fabricação da imagem-conceito; 

As pesquisas de mercado; 

Relações interpessoais entre turistas e autóctones; 

Tensões entre a comunicação oficial (formal) e a comunicação não-oficial (informal) 

Cultura como memória não hereditária; 

A organização de informações para serem apresentadas aos turistas em diferentes ambientes e a 
própria criação dos ambientes como lugar a ser significado, como mensagem a ser interpretada. 
Fonte: Adaptado de Baldissera (2010) 

 
Na opinião de Ruschmann (2003), no turismo, diferente de outras áreas, o 

marketing não deve ser de responsabilidade apenas das empresas individuais 

(transporte, alojamento, alimentação, entretenimento), uma vez que instituições 

cooperativas e o estado fornecem, e se beneficiam através de importantes serviços 

turísticos, tornando-se fundamental que órgãos estaduais de turismo, o Ministério 

do Turismo e a EMBRATUR (Instituto Brasileiro do Turismo) contemplem as 

atividades de planejamento e promoção das localidades (RUSCHMANN, 2003; 

SOUZA; KOVACS, 2009).   

O plano de marketing para um destino turístico deve garantir uma alocação 

eficiente dos recursos do lugar, possibilitando focar nas atividades turísticas deste 

destino e servir como controle dos resultados e da administração dos recursos 

existentes. A implantação de um plano destes é uma atividade operacional, que 

envolve a administração de recursos humanos e dos processos gerenciais. 

(DJURICA; DJURICA, 2010). Os requerimentos, fatores que afetam o sucesso e os 

benefícios de um plano de marketing de destinos turísticos são apresentados no 

Quadro 6. 

Para Djurica e Djurica (2010), a adoção e implantação de um plano 

estratégico de marketing alcançam um resultado positivo na administração de um 

destino turístico. Entender a necessidade dos clientes e as ações da concorrência 

leva a um aumento de valor de produtos e serviços. Esta abordagem habilita os 
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administradores a manterem seus clientes antigos e conquistarem novos turistas, o 

que levará a um aumento da rentabilidade do local (DJURICA; DJURICA, 2010). 
Quadro 6 - Plano de marketing para destinos turísticos. 

Plano de marketing de destinos turísticos 
Requerimentos Fatores que afetam o sucesso Benefícios 

Busca contínua de mudanças 
no ambiente do marketing do 
destino turístico; 

Aumento do uso de sistemas de 
informação que habilitem o 
começo de pesquisas de 
mercado como base para 
criação e implantação de 
estratégias; 

Melhor entendimento das 
necessidades, requerimentos 
e desejos dos visitantes; 

Formulação de missão, 
objetivos e diretrizes; 

Aumento do envolvimento dos 
turistas na criação de 
estratégias de marketing para os 
destinos; 

Alcance de uma posição 
competitiva melhor; 

Administração do portfólio de 
produtos; 

Satisfação dos desejos e 
necessidades dos turistas; 

Análise mais adequada da 
competitividade do mercado 
turístico; 

Segmentação do mercado; Implementação de estratégias 
diferenciadas de marketing; 

Alocação mais eficiente de 
recursos; 

Seleção de público-alvo; Desenvolvimento de estratégias 
de criação de marca para o 
destino; 

Criação de um portfólio de 
produtos mais sofisticado; 

Posicionamento do produto 
turístico; 

Desenvolvimento de 
posicionamento estratégico; 

Fortalecimento da imagem 
do destino; 

Criação de programas de 
marketing; 

Atividades de marketing direto; Aumento da demanda de 
turistas; 

Formulação do plano de 
marketing; e 

Implementação de tecnologias 
de comunicação e informação 
atuais; e 

Venda mais eficiente dos 
produtos; e 

Controle da performance e do 
marketing do destino. 

Ligação entre todos os setores 
responsáveis pelo destino como 
turístico. 

Aumento do nível de 
conhecimento dos 
responsáveis pelos produtos 
e serviços. 

Fonte: Adaptado de Djurica e Djurica (2010). 
 

Em um ambiente competitivo como o esportivo, é fundamental que os 

gestores se utilizem destas ferramentas de marketing para melhor administrarem 

seus produtos. Por esta necessidade surgiu um segmento específico de 

marketing para o esporte, que será apresentado no próximo item desta 

dissertação. 

  

2.1.2 Marketing Esportivo 
 Na opinião do sociólogo francês Jean-Marie Brohm a globalização do 

esporte começa com o fim da segunda guerra mundial, com uma multiplicação 

sem fim de competições, surgindo um fenômeno esportivo caracterizado pela 

combinação de vários fatores como: desenvolvimento sem precedentes da 
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maioria dos esportes ao redor do planeta, a homogeneização internacional destes 

esportes através da codificação de regras e o desaparecimento progressivo de 

técnicas corporais e dos jogos típicos dos países. (BROHM; PERELMAN; 

VASSORT, 2004) 

O maior responsável por esta globalização é o marketing esportivo 

expressão que surgiu no ano de 1978, em uma publicação da Advertising Age, 

revista ligada à Associação Americana de Marketing, com a finalidade de descrever 

as técnicas de marketing utilizadas no esporte. Desde então, com o aumento das 

pesquisas na área, entre elas as de Sutton, McDonald e Milne (1997), Teitelbaum 

(1997), Fernandes (2000), Pitts e Stotler (2002), Mullin, Hardy e Sutton 

(2004),Soares (2007), Espartel, Muller Neto e Pompiani (2009), Bacha e Souza 

(2010), Casagrande (2010), Lima, Saliba e Borges (2010), Pritchard, Stinson e 

Patton (2010) Scharf (2010) e Walsh e Ross (2010) o marketing esportivo, tornou-

se uma área específica de conhecimento, acompanhando o aumento da 

movimentação financeira gerada pelo esporte. 

Mullin, Hardy e Sutton (2004) definem o marketing esportivo como todas as 

atividades designadas a satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores 

esportivos através de processos de troca. Para estes autores este segmento do 

marketing desenvolveu dois eixos principais: o marketing de produtos e serviços 

esportivos diretamente para os consumidores esportivos e o marketing de outros 

produtos e serviços através da utilização das promoções esportivas (MULLIN; 

HARDY; SUTTON, 2004). 

Pitts e Stotlar (2002) apresentam o marketing esportivo como: 
o processo de elaborar e pôr em prática atividades de produção,   
formação de preço, promoção e distribuição de um produto 
esportivo para satisfazer as necessidades ou desejos de 
consumidores e realizar os objetivos da empresa. (PITTS; 
STOTLAR, 2002, p.90). 
 

A indústria do esporte, exposta na Figura 2 segundo o site arenasports 

(www.arenasports.com.br/ acesso em 10/04/2011) vem obtendo significativo 

crescimento em relação a outros setores não só pelo surgimento de novos 

esportes, novas formas de atividades físicas e de lazer, mas principalmente pela 

profissionalização dos esportes, aumento nas transmissões na televisão, 

globalização dos esportes e necessidade de novas formas de comunicação. 
Figura 2 - A indústria do esporte 
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Fonte: Traduzido de Pitts, Fielding e Miller (1994) 

 

Toda a abordagem sobre a capacidade de levantamento de recursos 

econômicos e simbólicos pelo esporte é feita pelo marketing esportivo. Essa 

terminologia é utilizada, em geral, para toda e qualquer forma de satisfação de 

necessidades e desejos de consumo no esporte (CONTURSI, 1996). 

O marketing esportivo recebeu maior popularização quando as indústrias de 

bebidas alcoólicas e cigarros, em alternativa a proibição pelo Congresso Americano 

de veiculação de propagandas televisivas em determinados horários, passaram a 

se associar aos esportes, em especial ao automobilismo (POZZI, 1998; AFIF, 

2000). 

Lima e Rocco (2010), tomando como base a idéia de Luiz Cláudio Zenone 

no livro Marketing Social, aventam a possibilidade da criação de um quinto 

elemento para o composto do marketing esportivo, as Relações Públicas, 

totalizando 4Ps e 1R. Para Lima e Rocco (2010) a função das relações públicas 

dentro do marketing esportivo é muito maior do que fazer apenas a comunicação 

Indústria do esporte: Todo esporte e produtos relacionados – Bens, serviços, lugares, pessoas e 
idéias – oferecidos ao consumidor.

Segmentação da indústria do esporte por produto e tipo de comprador 

Segmento de prática 
esportiva: Prática 
esportiva oferecida ao 
consumidor como produto 
de participação ou 
entretenimento 

Segmento de produção 
esportiva: Produtos 
necessários ou desejados à 
produção ou influência na 
qualidade da prática 
esportiva.

Segmento de promoção 
esportiva: Produtos 
oferecidos como 
instrumentos para promover 
o produto esporte. 

1. modalidades esportivas. 
a. Esporte amador. 
b. Esporte profissional. 

 
2. Esporte de iniciativa          
privada. 
3. Organizações     
esportivas mantidas por     
sócios. 
4. Academias de fitness e 
esportes. 

1. Produtos esportivos. 
a. Equipamentos 
b. Acessórios 
 

2. Produtos para melhora de 
desempenho. 

a. Instrutor. 
b. Acompanhamento 

médico. 
c. Instalações 

esportivas. 
d. Entidades e 

funcionários governamentais.

1. Produtos promocionais. 
2. Eventos promocionais. 
3. Mídia. 
4. Patrocínio. 
5. Endossos. 
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promocional, pois “se não houver um relacionamento com o público consumidor e 

com os atletas, não há propaganda que consiga vender.” (LIMA; ROCCO, 2010, 

p.6) 

Alguns fatores são fundamentais para o esporte ter se tornado tão atrativo a 

empresários dos mais diversos setores. Entre eles pode-se citar a presença 

constante do esporte na mídia em geral e o fato do sucesso obtido no esporte ser 

transferido à empresa patrocinadora, gerando um retorno institucional e de vendas 

e propiciando maior divulgação para as empresas. O esporte é utilizado para lançar 

novos produtos, aumentar a empatia do consumidor em relação a uma empresa e 

até garantir a liderança de uma marca. (POZZI, 1998; MELO NETO, 2003; 

SOARES, 2007). 

Para qualquer empresa que busca um diferencial no mercado atual, investir 

em atividades esportivas pode trazer resultados melhores, pois são atividades que 

envolvem a parte emotiva de seu público alvo, fazendo com que a imagem de 

corpo, mente e hábitos mais saudáveis fortaleçam a marca. (LIMA; ROCCO, 2010 

Torna-se pertinente salientar que o produto oferecido pela indústria do 

esporte não se limita somente ao ingresso para o jogo ou a equipamentos para a 

prática de atividades (PITTS; STOTLAR, 2002). Compreende um conjunto 

integrado que exibe elementos essenciais como o jogo, o jogador, o equipamento e 

o local (MULLIN; HARDY; SUTTON, 2004) ou bens tangíveis, serviços, pessoas e 

lugares (PITTS; STOTLAR, 2002). O Quadro 7 apresenta alguns exemplos de 

produtos esportivos. 

O consumidor percebe e reconhece ações de marketing esportivo, e estas 

ações podem trazer benefícios no curto, médio e longo prazo, como por exemplo: 

rejuvenescimento da imagem da empresa; exposição constante da marca em todas 

as mídias; relação mais forte com o consumidor; aumento do reconhecimento do 

público; reforço da imagem corporativa; simpatia junto ao público e as mídias e 

envolvimento com a comunidade. (SANFELICE; FERNANDES; SAVEGNAGO, 

2000; SOARES, 2007). 
. 
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Quadro 7 - Exemplos de produtos no esporte 

Fonte: Baseado em Pitts e Stotlar (2002) 
 

Segundo Melo Neto (1995), três características essenciais são apresentadas 

pelas empresas que investem no esporte, e formam o tripé do marketing esportivo. 

São elas, imagem (associação do atleta ou clube à marca), esporte como mídia 

(possui espaço reservado nos veículos de comunicação, diminuindo o valor de 

anúncios na mídia convencional) e comunicação alternativa (aparece em espaços 

específicos de cada esporte). O esporte possui a capacidade de ressaltar o valor 

intangível de uma marca, objetivo de muitas empresas que desejam investir na 

área, pois agrega valores positivos e consegue emocionar os espectadores (LIMA; 

SALIBA; BORGES, 2010). 

A partir da década de 1980 a televisão passou a participar ativamente do 

“negócio” esporte, passando a comprar direitos de transmissão de eventos, 

participando da publicidade, marketing e apoiando a infra-estrutura. Esta entrada 

do meio de comunicação de massa facilitou o trabalho dos profissionais de 

marketing, pois aumentava o número de clientes potenciais para expor seus 

produtos (MELO NETO, 2000).  

Uma das mais tradicionais formas de marketing esportivo é o patrocínio, que 

tem por objetivo aumentar o reconhecimento público, criar e/ou fortificar um elo 

entre a empresa e o consumidor, garantir a maior exposição do produto e, 

principalmente, conferir credibilidade à marca esportiva. O patrocínio esportivo 

fornece à empresa patrocinadora a oportunidade de alcançar uma audiência 

maciça e antecipar a exposição de sua marca a uma plateia que incrementará suas 

vendas (PITTS; STOTLAR, 2002; BARROS et al, 2007). 

O patrocínio se justifica na tendência que o esporte tem de criar grandes 

respostas emocionais em seus públicos, respostas mais fortes que em quaisquer 

outros setores. Isto leva as organizações esportivas a capitalizarem estas relações 

Esportes oferecidos como produto para espectadores; 
Esportes oferecidos como produto para participação; 
Equipamentos e acessórios; 
Brindes promocionais utilizados para promover esportes ou clubes esportivos 
Instalações para prática de esportes, como estádios, arenas, quadras, etc. 
Serviços como encordoamento de raquetes e limpezas de tacos de golfe; 
Atividades recreativas, como camping; 
Administração e marketing de grandes eventos esportivos; 
Profissionais contratados para gerir as carreiras de atletas profissionais; 
Revistas e publicações sobre esportes. 
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emocionais e se posicionarem como marca. No Quadro 8 são apresentadas por 

Dualib (2005), de forma cronológica, ações isoladas de marketing esportivo no 

Brasil.  
Quadro 8 - Ações de marketing esportivo no Brasil 

Ano Ações 
1938 Lançamento, pela Lacta, do chocolate Diamante Negro, em homenagem ao jogador de 

futebol Leônidas da Silva. 
1950 Organização da Copa do Mundo no Brasil sem nenhum patrocinador. 
1960 Instituto Brasileiro do café passa a utilizar Pelé e Garrincha para divulgar a imagem do café 

brasileiro no mundo. 
1976 Émerson Fittipaldi associa-se à Copersucar para lançar a primeira equipe brasileira de 

Fórmula 1. 
1981 A Confederação Brasileira de Vôlei consegue derrubar o veto do Conselho Nacional de 

Desporto que impedia a publicidade nos uniformes dos times de vôlei.  
1982 Na Copa do Mundo, a seleção brasileira dribla o regulamento da Fifa e insere o logo do 

Café do Brasil dentro de seu escudo na camisa. 
1983 O Flamento torna-se o primeiro grande clube a estampar uma marca em sua camisa, a da 

Lubrax/Petrobrás. 
1984 O Banco Nacional compra o direito de estampar sua marca nas camisas do Vasco e 

Fluminense que decidiram o Campeonato Brasileiro naquele ano. 
1986 A seleção brasileira tem sua primeira fornecedora de material esportivo, a Topper. 
1987 Os clubes rompem com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), criam o clube dos 13 

e disputam a Copa União. Neste ano a Coca-Cola estampa sua marca nos 16 clubes 
participantes.  

1992 Com o patrocínio do Banco do Brasil, um dos mais bem-sucedidos na história do marketing,
a seleção brasileira de vôlei é campeã olímpica.  

1993 Parmalat anuncia co-gestão com a Sociedade Esportiva Palmeiras. 
1996 A desconhecida empresa italiana Diadora anuncia patrocínio ao tenista Gustavo Kuerten

Cinco anos depois a filial brasileira torna-se campeã de vendas fora da Itália. 
1996 A CBF fecha com a Nike o maior contrato de patrocínio da história do marketing esportivo 

brasileiro até então.  
2000 Gustavo Kuerten ameaça não disputar as olimpíadas por um desentendimento entre a 

Diadora, sua patrocinadora e a Olympikus, patrocinadora de toda a delegação brasileira. 
Depois da polêmica as empresas recuam e aceitam que o tenista jogue com uma camisa 
branca, sem marca nenhuma. 

2001 Insatisfeito com a cobertura jornalística da Rede Globo, na final do Campeonato Brasileiro 
de 2000, o Clube de Regatas Vasco da Gama entra em campo com o logotipo do canal 
SBT 

Fonte: Baseado em Dualib, 2005. 
 
 Recentemente, grandes clubes brasileiros têm encontrado dificuldades para 

obtenção de patrocinadores. Clube de maior torcida do país, o Flamengo encontra-

se atualmente sem um patrocinador principal. Alguns fatores ajudam a explicar esta 

situação, o alto valor pedido pelo clube às empresas interessadas, as dificuldades 

de administração e o conflito de interesses. O Vasco da Gama é outro clube que 

passou por dificuldades para conseguir verbas de patrocínio, por possuir dívidas 

com o Governo Federal, o clube não foi autorizado a receber o repasse da estatal 

Eletrobrás.  
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Um dos principais apelos utilizados na associação de produtos e serviços à 

entidades esportivas é a lealdade dos fãs. Esta associação está baseada em 

relações comunicativas permanentes estabelecidas em eventos, anúncios 

publicitários, notícias nos meios de informação, impressos e online, e atividades 

comerciais (RUÃO; SALGADO, 2008). 

Para Scharf (2010), o patrocínio é uma ação evidente no futebol, pois, entre 

fãs fervorosos e outros nem tanto, todos têm um clube para torcer, ainda que a 

cada quatro anos. Assim, não levou muito tempo para as empresas anunciantes 

perceberem a oportunidade dos negócios vinculados a este esporte. São incentivos 

(financeiros ou de produtos), oferecidos a um evento, atleta ou grupo de atletas por 

pessoas, empresas ou entidades que visam como retorno o reconhecimento 

público. No esporte, são ações de parcerias que implicam em situações vantajosas 

para as partes, envolvendo considerações, benefícios, negociações e ganho 

(MELO NETO, 1995; CONTURSI, 1996; POZZI, 1998; PITTS; STOTLAR, 2002; 

MULLIN; HARDY; SUTTON, 2004) e incluem os benefícios e provisões (Quadro 9). 

 
Quadro 9 - Benefícios e provisões do patrocínio esportivo. 

Benefícios e provisões do patrocínio esportivo 
O direito de utilizar um logo, um nome, uma marca registrada e representações gráficas, 
significando conexão do patrocinador com o produto/evento; 
O direito a uma associação exclusiva em uma categoria de produto ou serviço; 
O direito de intitulação para um evento ou instalação; 
O direito de utilizar várias designações ou frases em conexão com o produto, evento ou 
instalação como “patrocinador oficial”, “fornecedor oficial”; 
O direito de serviço ou o direito para utilizar o produto ou serviço do patrocinador em conjunto 
com o evento ou instalação; 
O direito de conduzir certas atividades promocionais, como competições, campanhas de 
propaganda ou atividades orientadas pelas vendas, em conjunto com o contrato de patrocínio. 

Fonte: Baseado em: Contursi (1996) e Mullin, Hardy e Sutton (2004).  
 

Em clubes de futebol a primeira ação de patrocínio se deu na Itália, no ano 

de 1952, quando uma empresa de bebidas colocou anúncios em todos os estádios 

da Série A (principal competição de futebol do país) garantindo assim uma cota 

elevada para cada clube participante (LANCELOTTI apud POZZI, 1998). 

No futebol, algumas formas de patrocínio têm mais apelo e são mais visíveis 

que outras, como a publicidade e a propaganda nos fardamentos esportivos, nos 

estádios e centros de treinamento das equipes e no fornecimento de equipamentos 

esportivos a equipes e a jogadores (ZUNINO, 2006). Para Dualib (2005), o 

patrocínio em camisas de clubes, além de demonstrar grande associação entre a 
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empresa patrocinadora e o time patrocinado, oferece outros benefícios, variando de 

acordo com o local onde está posicionada a marca: no peito (Imagem 1), por 

exemplo, é a propriedade de maior valor no futebol e existe um histórico de grande 

tradição; nas costas (Imagem 2), possui grande valor e grande visibilidade nos 

jogos e nos treinos; já o patrocínio nas mangas (Imagem 3) proporciona grande 

visibilidade em entrevistas após os jogos, excelente visibilidade de logotipos e 

figuras e a melhor relação custo/benefício pois apresenta valores mais acessíveis e 

altíssima visibilidade. 
Imagem 1 - Patrocínio no peito nas camisas de Grêmio e Internacional 

                                              
Fontes: www.gremio.net / www.internacional.com.br 
 

Imagem 2 - Patrocínio nas costas nas camisas de Grêmio e Internacional 

.                                  
Fontes: www.gremio.net / www.internacional.com.br 
 
 

Imagem 3 - Patrocínio nas mangas nas camisas de Grêmio e Internacional 

                                   
Fontes: www.dahorabrasil.mercadoshops.com.br / www.internacional.com.br 
 Para Dualib (2005), o anúncio em placas de campo (Imagem 4) costuma 

fazer parte do pacote oferecido ao patrocinador e geram grande visibilidade em 

transmissão de jogos pela televisão e em registros fotográficos. A autora salienta 
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que como a primeira linha de placas pertence às detentoras dos direitos de 

transmissão das partidas, uma segunda linha pode ser instalada voltada para a 

torcida e é de propriedade do estádio. 

 
Imagem 4 - Publicidade estática nos gramados 

 
Fonte – www.guaranifc.com.br 
 

Os backdrops (Imagem 5) são os painéis posicionados atrás dos atletas, 

técnicos e dirigentes durante a concessão de entrevistas. O patrocinador tem seu 

percentual de exploração definido de acordo com o valor de seu patrocínio; 

usualmente aparecem as marcas do patrocinador principal, do patrocinador da 

manga, do fornecedor esportivo e a do próprio clube (DUALIB, 2005). 
 

Imagem 5 - Backdrop com patrocinadores 

 
Fonte: www.esportesite.com.br 
 
 Alguns outros exemplos, menos convencionais, de associação de marcas 

com clubes de futebol podem ser verificados, como a ação da marca de relógios 

Hublot, patrocinadora do clube de futebol inglês Manchester United (Imagem 6) e a 



42 
 

 

ação da fábrica de automóveis Audi, patrocinadora do clube de futebol espanhol 

Barcelona (Imagem 7). 
.  

Imagem 6 - Ação da marca de relógios Hublot com jogadores do Manchester United F. C. 

 
Fonte: www.mktesportivo.com.br 
 

 
Imagem 7 - Ação da marca de carros Audi com F.C. Barcelona 

 
Fonte: www.mktesportivo.com 

 
Os estádios, como já explicado anteriormente, são considerados produtos 

esportivos (PITTS; STOTLAR, 2002) e possuem, na opinião de Dualib (2005), um 

grande potencial para a exploração de marcas que não estão necessariamente 

vinculadas aos patrocinadores da camisa do clube. São empresas que podem, 

através de lanchonetes, camarotes, placares eletrônicos, painéis de mídia exterior, 

entre outros, projetarem seus nomes com alta capacidade de retorno em 
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visibilidade, ou ainda, em projetos mais caros e ambiciosos, dar o nome da 

empresa ao estádio, arena ou ginásio onde o clube patrocinado realiza seus jogos. 

Esta prática que já se tornou comum nos Estados Unidos, onde oitenta dos cento e 

vinte times de futebol americano, basquete, baseball e hóquei do país tem seus 

estádios ou arenas patrocinadas por empresas de vários ramos (HOLLIS, 2008) 

como: American Airlines (Imagem 8), FedEx (Imagem 9), United Airlines, Bank of 

America, M & T Bank, Gillette, AT & T, Citizens Bank, Pizza Hut e Toyota. Na 

Inglaterra este modelo entrou em prática com a construção do estádio do clube 

inglês Arsenal, que leva o nome da companhia aérea Emirates (Imagem 10). Em 

Portugal, em clubes de futebol como Benfica, Porto (Imagem 11) e Sporting as 

empresas dão nome a setores dos estádios. 

Hollis (2008) comenta que outros serviços são frequentemente incorporados 

nos acordos de naming rights, como os direitos de abastecimento e de venda de 

produtos, como espaços na loja do clube no estádio, um espaço próprio para 

divulgação de seus produtos, quiosques ou concessões ao redor do estádio e 

peças de merchandising distribuídas em pontos estratégicos. Normalmente as 

empresas que adquirem estes direitos possuem alguma relação com a cidade ou 

região onde o estádio está colocado, criando raízes e desenvolvendo laços com a 

comunidade local. A aprovação do público é essencial para o sucesso desta 

parceria. (HOLLIS, 2008). 

 

       
Imagem 8 - American Airlines Arena - Miami, 
Estados Unidos da América 
Fonte: www.basketball.ballplaces.com 

Imagem 9 - Fedex Forum – Memphis, Estados 
Unidos da América.  
Fonte: www.flickr.com/photosjake 
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Imagem 10 - Emirates Stadium - Londres,  
Inglaterra. 
Fonte: www.stadiumwallpaper.info 

 
Imagem 11 - Bancadas estádio do Dragão – 
Porto, Portugal. 
Fonte: www.fcporto.pt

                                                                                                             

Para que se tenha dimensão das possibilidades de uso comercial 

instalações esportivas, Pozzi (1998) fornece alguns dados que melhor 

exemplificam estas ações: 

 
- Um terço de todos os locais destinados ao esporte tem nomes corporativos; 

- Os camarotes de luxo são o benchmark para os estádios esportivos nos EUA; 

- A maior parte dos ingressos para os jogos nos EUA é adquirida por empresas; 

- As empresas usam camarotes de luxo como veículos de venda para seus 

produtos; 

- Na sede do Miami Heat1, os camarotes de luxo são vendidos a US$500 mil por 

temporada, com direito a estacionamento com manobrista, acesso privativo ao 

estádio, serviços de alimentação e bebidas e uso do salão de diversão privativo; 

- As suítes mais baratas serão vendidas a US$20 mil por temporada; 

- O Miami Heat planeja lucrar US$14 milhões anuais somente com a venda 

destes camarotes e suítes. 

O patrocínio também está presente nas áreas visitáveis de alguns estádios, 

expondo as marcas para turistas que conheçam os museus ou façam tours pelas 

                                                 
1 O Miami Heat é um clube de basquete profissional da cidade de Miami, na Flórida, Estados 
Unidos, sedia seus jogos na AmericaAirlines Arena, espaço também utilizado para eventos e 
concertos na cidade. 
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arenas esportivas, como no caso do Camp Nou (Imagem 12), de propriedade do 

Futebol Club Barcelona. 
Imagem 12 - Camp Nou Experience 

 
Fonte: www.fcbarcelona.com 

 

Scharf (2010) escreve sobre os efeitos do patrocínio sobre membros da 

torcida organizada do Figueirense Futebol Clube principalmente no que tange a 

lembrança junto aos consumidores, o brand awareness. Mais da metade dos 

entrevistados afirmou conhecer a marca do patrocinador principal do clube e 42% 

passaram a ter conhecimento desta marca depois que clube e empresa se uniram. 

No mesmo estudo, o autor descobriu que 33,10% de seus entrevistados leva em 

consideração o patrocínio ao escolher produtos da marca, índice muito positivo 

uma vez que 49,60% dos entrevistados não responderam ou não souberam 

responder. Para Gwinner e Bennet (2008), no patrocínio esportivo torna-se mais 

fácil modificar o pensamento do fã com alta identificação com o clube, fazendo com 

que ele emparelhe esta identificação que sente com seu clube à que sente pela 

marca que o patrocina. O torcedor fanático sempre está atento ao patrocinador de 

seu time e ao do clube adversário (FERRARI, 2008). 

Na pesquisa de Ferrari (2008), na hora de escolher entre um produto do 

patrocinador do seu time ou um produto de algum concorrente, que patrocine um 

clube rival, a maior parte dos consumidores respondentes irá optar por não 

escolher o de um concorrente, para não contribuir financeiramente com o clube que 

mais detestam. Esta opinião contrasta com a pesquisa realizada por Bacha e 
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Souza (2010) com torcedores dos três maiores clubes da cidade de São Paulo2 

que apontou que somente 17% dos entrevistados não comprariam produtos dos 

patrocinadores de seus rivais. Porém concorda quando contados somente os fãs 

do São Paulo Futebol Clube, aonde o índice de rejeição a produtos de 

patrocinadores rivais chega a 50%. Os torcedores também se sentem mais 

motivados a adquirir produtos dos patrocinadores de seus times quando estes 

apresentam um bom resultado em campo (FERRARI, 2008; BACHA; SOUZA, 

2010). 

 Com tantas mudanças ocorrendo no ambiente esportivo e sendo o futebol 

a mais universal e rentável modalidade. Novas formas de gestão foram sendo 

necessárias para se diminuir custos e aumentar os lucros dos envolvidos neste 

esporte. Como principal ponto está a diversificação das receitas obtidas pelos 

clubes, como exposto no próximo item desta dissertação. 

 
2.2 A Nova Gestão do Futebol 

Com a crescente importância adquirida pelo esporte em termos financeiros 

nos últimos anos, faz-se necessária uma maior profissionalização na forma como 

este é gerido, sobretudo nos clubes brasileiros, como vem existindo nos últimos 

anos, através de avanços estruturais e legais do futebol, de parcerias com 

empresas investidoras e da mentalidade profissional de jogadores (SANTOS, 

2002; ALBINO et al., 2009; BENAZZI; BORGES, 2009; ESPARTEL; MULLER 

NETO; POMPIANI, 2009; BACHA; SOUZA, 2010). Para Fagundes et. al. (2010) a 

causa pela qual o Brasil ainda não alcançou este patamar de profissionalização 

do esporte é a manutenção de dirigentes amadores frente às ligas e instituições 

esportivas nacionais. 

De acordo com o Plano de Modernização do futebol brasileiro, realizado 

pela Fundação Getúlio Vargas no ano 2000 (FGV, 2000), este esporte pode ser 

considerado uma atividade econômica, com potencial para criar trezentos mil 

empregos diretos, com trinta milhões de praticantes, entre formais e não-formais, 

quinhentos e oitenta estádios com capacidade para abrigar mais de cinco milhões 

e meio de torcedores, quinhentos clubes profissionais e, no que tange a 

fornecimento de material e equipamentos esportivos anuais, são nove milhões de 

                                                 
2 A saber, Sport Club Corinthians Paulista, São Paulo Futebol Clube e Sociedade Esportiva 
Palmeiras.  



 

 

chut

cam

duze

(FGV

clube

(200

anos

italia

dura

traba

 

Tabe
Fonte
 
 

bras

esta

ante

aces

Fonte

Fon
rece
Ven
joga
Bilhe
Míd
Com
Outr

teiras para

isas. Naqu

entos e cin

V, 2000).  

Como f

es de fute

06) dos ba

s de 2003 

anos Juven

ante o ano 

alho.  

ela 1: Fontes 
e: Silva e Ca

No ano

sileiros rep

belecendo

erior e de 

sso em 15/

e: www.futeb

te de 
eitas 

Sã
(2

nda de 
adores 

43

eteria 6,
ia 16

mercial 13
ros 19

a futebol e

uele ano, o

nqüenta b

forma de c

bol pode-s

alanços de

e 2002, re

ntus e Mila

de 2003 (

Tabela 1 - 

de receita d
ampos Filho (

o de 2010

presentara

o um recor

171% em

/06/2011). 
Figura 3 - R

bolfinance.co

Fonte
ão Paulo 

2003) 
3,50% 

,80% 
6,90% 
3,60% 
9,60% 

 futsal, se

o futebol b

ilhões de 

compreend

se compara

e São Pau

espectivam

an, o inglê

Tabela 1)

Fontes de re

e clubes bra
(2006) 

0 as recei

am um to

rde históric

m relação a

 
Receitas dos

om.br 

s de receitas
Santos 
(2002) 
93% 

2% 
2% 
2% 
1% 

eis milhões

brasileiro r

dólares m

der as alte

ar a anális

ulo Futebo

mente, e d

s Manches

com dado

eceitas de clu

asileiros e eu

itas soma

otal de R

co, com ev

ao ano de

s clubes bras

s de clubes b
Manchester 
United (2003
- 

40% 
33% 
27% 
- 

s de bolas

epresentou

movimentad

erações n

se realizad

l Clube e 

e grandes

ster United

s atuais ex

ubes brasilei

ropeus. 

das de to

$2,18 bilh

volução de

e 2003 (w

sileiros em m

brasileiros e 

3) 
Juven
(2003
- 

10%
54%
36%
- 

s e trinta e

u menos d

dos pelo f

as formas

a por Silva

Santos F

 clubes eu

d e o espa

xpostos na

ros e europe

odos os c

hões de r

e 13,4% em

ww.futebo

milhões de rea

europeus 
ntus 
) 

Milan
(2003
- 

16% 
55% 
29% 
- 

e dois milh

de 1% do 

futebol no 

s de recei

a e Campo

utebol Clu

uropeus, c

anhol Real

a seqüênci

eus 

clubes de 

reais (Fig

m relação 

olfinance.co

ais 

n 
3) 

Real M
(2003
- 

30% 
34% 
36% 
- 

47 

hões de 

total de 

mundo 

tas dos 

os Filho 

ube nos 

como os 

Madrid 

ia deste 

futebol 

ura 3), 

ao ano 

om.br – 

 

Madrid 
) 



48 
 

 

Amir Somoggi3 expõe neste mesmo site, as receitas que compõem os 

ganhos dos clubes também no ano de 2010 (Figura 4). Entre as apresentadas, 

aquelas que mais contribuíram para o crescimento dos recursos foram as obtidas 

com patrocínio e publicidade e as obtidas com cotas de televisionamento dos 

jogos. Porém as receitas com quadro social e com a bilheteria sofreram uma 

diminuição se comparadas com o ano anterior. (www.futebolfinance.com – acesso 

em 15/06/2011) 

A maior responsável por esta mudança foi a lei 9.615, conhecida como Lei 

Pelé, que, entre outras atribuições, extinguiu o passe4, dissolvendo o vínculo 

empregatício ao término do contrato de trabalho, ou seja, o próprio jogador 

tornou-se dono de seus direitos, podendo negociar sua transferência para 

qualquer clube, sem que o anterior receba qualquer valor por isto. (SILVA; 

CAMPOS FILHO, 2006)  
Ao observarmos os dez clubes europeus que mais faturaram no ano de 

2010 (Tabela 2) e compararmos com as fontes de receitas dos clubes brasileiros 

(Figura 4), é facilmente perceptível que o fator venda de jogadores, o mais volátil 

entre os analisados, pois pode sofrer alterações do mercado econômico, da 

formação dos jogadores e da possibilidade de se realizar um bom negócio 

(SILVA; CAMPOS FILHO, 2006), apresenta-se como irrelevante aos clubes 

europeus.  

 
Tabela 2 - Receitas dos 10 clubes mais lucrativos 2010 

Receitas dos dez clubes mais lucrativos de 2010 (em milhões de euros) 
Pos. Clube País Bilheteria Direitos TV Comércio Receita Total 

1. Real Madrid Esp. 129,1 (30%) 158,7 (36%) 150,8 (34%) 438,6
2. FC Barcelona Esp. 97,8 (25%) 178,1 (44%) 122,2 (31%) 398,1
3. Manchester United Ing. 122,4 (35%) 104,8 (37%) 99,4 (28%) 349,8
4. Bayern Munich Ale. 66,7 (21%) 83,4 (26%) 172,9 (53%) 323,0
5. Arsenal Ing. 114,7 (42%) 105,7 (38%) 53,7 (20%) 274,1
6. Chelsea Ing. 82,1 (32%) 105,0 (41%) 68,8 (27%) 255,9
7. AC Milan Ita. 31,3 (13%) 141,1 (60%) 63,4 (27%) 235,8
8. Liverpool Ing. 52,4 (23%) 97,1 (43%) 75,8 (34%) 225,3
9. Internazionale Ita. 38,6 (17%) 137,9 (62%) 48,3 (21%) 224,8
10. Juventus Ita. 16,9 (8%) 132,5 (65%) 55,6 (27%) 205,0

Fonte: www.futebolfinance.com.br (acesso em 15/06/2011) 
 

                                                 
3 Amir Somoggi é diretor da área esporte total da empresa de consultoria BDO RCS. Especialista 
em gestão e marketing de clubes de futebol, professor de marketing esportivo e planejamento 
estratégico de clubes de futebol. 
4 Conforme o artigo 11 da lei 6.534 de Setembro de 1976 passe é a importância devida por um 
empregador a outro, pela cessão do atleta durante a vigência do contrato, ou depois do seu 
término, observadas as normas pertinentes. 
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títulos, a insegurança e o desconforto nos estádios e as manobras políticas de 

dirigentes.  

No quadro 10, são indicados por Ducrey et. al. (2003) os fatores mais 

importantes para o torcedor do futebol. Para os autores o desafio dos clubes e 

dos organizadores de competições é entender e otimizar a combinação entre 

estes elementos para uma melhor demanda do esporte, evitando conflitos de 

interesses nesta busca (DUCREY et al, 2003). Um campeonato formado por 

grandes times, que usufrua de estádios com boa estrutura possui uma maior 

possibilidade de obter sucesso. Outro ponto que pode ser trabalhado por 

dirigentes é a formação de grandes equipes, com o investimento em contratações 

de jogadores de qualidade. 
Quadro 10 - Fatores mais importantes para o torcedor no futebol 

Fonte: Baseado em Ducrey et. al. 2003 
 

Bacha e Souza (2010) propuseram em sua pesquisa uma classificação de 

torcedores, relacionada à forma com que os torcedores se ligam ao patrocínio, para 

os autores, eles podem ser divididos em três grupos: ocasionais, em sua maioria 

mulheres, sem muita intenção de compra dos produtos do clube, não costumam 

assistir aos jogos de seus times pela internet e quando vão ao estádio preferem ir 

acompanhados com amigos; fanáticos acomodados, em sua maioria homens, 

maiores de 25 anos, são os mais apaixonados pelo clube, porém não se envolvem 

muito em suas questões, sempre acompanham os jogos por televisão, rádio ou 

internet e quando vão ao estádio preferem a companhia de amigos; fanáticos 
conectados, em sua maioria homens entre 18 e 21 anos, reconhecem sempre os 

patrocinadores de seus clubes e dos adversários, costumam comprar a camisa 

atual de suas equipes, são os que mais acompanham os times no estádio e 

quando o fazem preferem a companhia de familiares. 

Fatores Descrição 
Qualidade do jogo Trata de aspectos do espetáculo, entretenimento, prazer de assistir aos 

jogos e qualidade dos times visitantes. 
 
 
Incerteza ou 
imprevisibilidade do 
resultado (da partida 
ou do campeonato) 

Quanto mais apertado for o resultado de uma partida, maior a 
atratividade para o torcedor. Quanto ao resultado de um campeonato, 
existe o entendimento de que a média de público é influenciada pela 
disputa e quanto maior o equilíbrio competitivo, mais times tem chance 
de chegar ao título. Em conseqüência, existe maior utilidade no 
consumo dos torcedores em resposta a disputa acirrada, gerando 
crescimento das atividades comerciais relacionadas ao campeonato e 
aos clubes. 

Sucesso do time deste 
torcedor 

Existe um nível de satisfação dos torcedores que é atingido com bom 
desempenho do time. Times que constantemente perdem têm pouca 
atratividade ao público. 
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Leoncini (2001) apresenta outra classificação, com origem na Inglaterra, ela 

divide os torcedores de futebol em virtuais (que não comparecem ao estádio), 

locais (que acompanham os jogos em sua região), followers (que seguem seus 

clubes em outras regiões), family suporters (que vão ao estádio com mais de um 

membro da família) e Corporate suporters (que vão ao estádio e requerem 

tratamento especial em camarotes e áreas Vips). 

 Sutton, McDonald e Milne (1997) também identificaram três tipologias de 

torcedores de clubes profissionais, porém, de acordo com sua identificação com a 

equipe, são eles: os pouco identificados (Social Fans) para quem a performance 

esportiva do clube é menos importante que a oportunidade de entretenimento 

gerada; os com média identificação (Focused Fans) possuem participação nos 

grandes jogos do clube na temporada, mesmo que para isso tenham que adquirir 

os ingressos de todos os jogos; e os com alta identificação (Vested Fans) que 

possuem a ligação mais forte e leal, é o relacionamento de maior duração que se 

pode ter com um esporte ou time. Seus investimentos em tempo e dinheiro ligados 

ao clube são muito altos e o sucesso do time influencia a sua personalidade. Para 

os autores, quanto mais torcedores com alta identificação ao clube, menor a 

importância dos resultados de campo para as finanças da instituição. 

É dever da direção realizar ações que aumentem o grau de identificação 

destes apoiadores. Algumas ações sugeridas por Sutton, McDonald e Milne (1997) 

estão expostas no Quadro 11. Para Myskiw (2009), uma das formas de se 

conseguir esta maior identificação é investir no marketing de relacionamento6. O 

autor considera alguns fatores como determinantes para o sucesso destas ações, 

como a interdependência entre as partes, a dependência de uma parte pela outra, 

os investimentos específicos no relacionamento, os benefícios do relacionamento, 

o compartilhamento de valores, o conhecimento especializado, a comunicação, a 

reputação e o tratamento dos conflitos. 

Para Sutton, McDonald e Milne (1997) as direções dos clubes podem ainda 

trabalhar em quatro aspectos. O time em si, se este for percebido como 

socialmente atrativo, poderá angariar novos torcedores que gostariam de ganhar 

status perante a sociedade. A própria organização, trabalhando com as 

características fora do campo, como imagem e tradição, reputação e prestígio do 
                                                 
6 Significa identificar, estabelecer, manter e aumentar, e quando necessário terminar relações com 
consumidores, objetivando o lucro e a satisfação de todas as partes envolvidas no processo, isto é 
possibilitado numa troca mútua e no atendimento de promessas. (GRÖNROOS, 1999) 



52 
 

 

clube. Os afiliados, para os autores a mais importante na identificação dos fãs e 

que possui maiores efeitos em longo prazo, provém de símbolos, objetivos, 

história e necessidade de pertencimento compartilhada pelos torcedores. E as 

atividades, quando a assistência de algum clube ou evento aumenta seu 

envolvimento, aumentando assim a cobertura de mídia. 
 

Quadro 11 - Estratégias para aumentar a identificação dos torcedores 

Fonte: Adaptado de Sutton; McDonald; Milne, (1997). 
 

Porém, segundo Myskiw (2009), a relação de um clube de futebol no Brasil 

não é feita somente com seus torcedores. Para o autor estes relacionamentos 

podem ser divididos em cinco grandes grupos (Quadro 12), em uma organização 

imaginária, na tentativa de oferecer critérios para pensar o processo de análise, 

planejamento, execução e avaliação das atividades (Myskiw, 2009). É importante 

que o clube gerencie bem estes relacionamentos, pois deles dependem a 

administração global do clube. 
 

Quadro 12 - Relacionamentos de clubes de futebol brasileiros 
Grupos de 
relacionamento 

Formadores 

Relacionamentos do 
centro de competências 

Interações que se estabelecem nas atividades econômicas, políticas, 
sociais e culturais, internas e externas do clube. 

Relacionamentos do 
núcleo de produção do 
espetáculo 

Clubes que formam, treinam e reabilitam jogadores, clubes 
adversários, entidades de administração do esporte, torcedores, 
veículos de comunicação e investidores, formam uma rede que deve 
ser pensada em termos de aliança estratégica. 

Relacionamentos 
clássicos 

Interações com fornecedores, com clientes, com competidores e 
concorrentes e com agentes externos (governos de todas as esferas, 
federações e confederações, entidades locais e regionais). 

Relacionamentos 
especiais 

Composto pelas organizações que se relacionam indiretamente com o 
clube, cujas ações podem determinar algum impacto no 
desenvolvimento do produtl futebol. 

Macro-relacionamentos É composto pela sociedade em geral, sua política, economia, ciência, 
cultura, tecnologia e religião. Elementos que impactam nas interações 
e relacionamentos do clube. 

Fonte: Adaptado de Myskiw (2009) 

Estratégias Caracterização 
Aumentar o acesso 
do público ao time 
e jogadores 

Com propaganda e exposição relativas a aparições de jogadores; sessões 
de autógrafos; festivais para torcedores; e clínicas de treinamentos para 
jovens. 

Aumentar o 
envolvimento com 
a comunidade 

Com projetos de caridade, causas sociais, envolvimento com programas de 
leitura e literatura em escolas e programas antidrogas. 

Reforçar a história 
e tradição da 
equipe 

Valorizando antigos jogadores, promovendo encontros destes jogadores 
com os torcedores atuais, criação de calçadas da fama e museu e 
“aposentadoria” de camisas de jogadores que foram importantes à equipe. 

Oportunizar a 
participação de 
grupos 

Estabelecendo fã clubes, correios de notícias e facilitar excursões para 
jogos fora de seus domínios. 
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Ducrey et al (2003) verificam a fundo estes relacionamentos e apresentam 

os grupos (stakeholders) que compõem o panorama do futebol europeu 

atualmente, para os autores o esporte é formado por: clubes, UEFA, FIFA, mídias, 

patrocinadores, imprensa, associações nacionais, ligas nacionais, jogadores, 

União Européia, G-147, mercado de ações, proprietários de clubes, prefeituras e 

fãs e espectadores. Cada um dos grupos possui interesses, poderes e 

vulnerabilidades, além de sofrerem e exercerem pressões, panorama analisado 

no Quadro 13. 

Sanfelice, Fernandes e Savegnago (2000) indicam algumas ações que os 

clubes podem tomar para melhorar suas receitas. Para os autores o ideal seria 

buscar, além do patrocínio, já tratado no item anterior, parcerias, licenciamento de 

produtos, direito de exploração de imagem e franquias.  

Para Melo Neto (2000) as parcerias são determinadas por pessoas, 

empresas, agentes de publicidade, federações, veículos de mídia e governo, neste 

tipo de relação ambos os parceiros têm interesses e objetivos comuns. Na opinião 

do autor, a parceria se distingue do patrocínio, pois enquanto o patrocínio resume-

se ao pagamento pelo direito de uso da imagem do clube, a parceria envolve uma 

participação conjunta nos negócios. 

O licenciamento é a autorização por parte do clube para a exploração de sua 

marca em produtos a partir do pagamento de uma taxa. Muitas empresas, de 

diferentes ramos, investem em produtos com a marca de grandes clubes do futebol 

brasileiro (SANFELICE; FERNANDES; SAVEGNAGO, 2000). No esporte em geral 

a demanda de artigos estampados avançou impulsionada pelo orgulho, lealdade e 

desejo do torcedor de apoiar a equipe para qual torce, utilizando seus logotipos, 

cores e desenhos (PITTS; STOTLAR, 2002). Porém, os produtos licenciados têm 

maior aceitação quando estes, ou as empresas que o fabricam, possuem ligação 

com o esporte praticado, pois o contrato entre empresa e clube atinge seu auge de 

aceitação e reconhecimento quando há vínculo lógico entre o produto e clube 

                                                 
7 Grupo dos maiores clubes de futebol da Europa, formado inicialmente, no ano de 2000, por Ajax, 
Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Internazionale, Juventus, Liverpool, 
Manchester United, Olympique, Milan, Paris Saint-Germain, Porto, PSV e Real Madrid. Em 2002 
entraram Arsenal, Bayern Leverkusen, Lyon e Valência. O grupo foi dissolvido em 2008, com a 
criação da Associação Europeia de Clubes.  
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(SANFELICE; FERNANDES; SAVEGNAGO, 2000; BENAZZI; BORGES, 2009; 

WALSH; ROSS, 2010). 

O direito de imagem é adquirido por um contratante e lhe permite 

comercializar para terceiros toda a potencialidade de um evento ou instituição. 

Incluindo a venda de cotas de transmissão para diferentes mídias (televisão 

aberta, televisão fechada, rádio e internet), venda de ingressos, venda de 

espaços publicitários e realizações de ações promocionais diversas (SANFELICE; 

FERNANDES; SAVEGNAGO, 2000; MELO NETO, 2000). 
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Grupos Interesses Poderes Vulnerabilidades Pressão exercida Pressão recebida 
Fãs e 
espectadores 

Identificação; 
Entretenimento; 
Espetáculo; 
Satisfação 
psicológica e 
Integração social 

São o ponto de 
foco da indústria. 

Não possuem 
organização; Estão 
emocionalmente ligados 
ao clube, aceitam receber 
um tratamento ruim. 

Pela performance de clubes e 
jogadores; Sobre a mídia e a 
imprensa, enquanto 
consumidores. 

Comunidade 

Clubes Aumentar a 
demanda pelo 
futebol;  

Células básicas 
desta indústria, 
controlam os 
principais ativos 
para a produção do 
jogo. 

Conflitos internos entre 
interesse individuais e 
coletivos; visão de curto 
prazo; pouco controle 
sobre valores de itens 
principais; falta de 
representantes diretos 
nas tomadas de decisões.  

Em corpos governamentais e 
em ligas em itens como 
divisão de receitas, formato de 
competições, calendário e 
cessão de atletas à seleções. 

De fãs, imprensa, 
jogadores, proprietários, 
da UEFA, do G-14, da 
mídia, da FIFA, de 
patrocinadores, das ligas, 
do mercado financeiro e 
das associações 
nacionais. 

Imprensa Conseguir que os 
fãs os 
acompanhem. 

Extremamente 
influente sobre os 
fãs. 

Credibilidade. Acompanha todos os passos 
de clubes, associações, 
jogadores e ligas. 

De fãs. 

UEFA Desenvolver o 
esporte na Europa; 
manter forte 
controle sobre o 
futebol no 
continente; 
Promover a 
solidariedade; 
Promover o esporte 
para todos;  

Detêm o monopólio 
da organização do 
futebol na Europa; 
Têm o poder de 
eleger jogadores e 
clubes em 
competições. 

 Sustenta-se somente nos 
grandes clubes e nas 
competições entre 
seleções nacionais. 

Em clubes e jogadores para 
que cumpram com as 
regulamentações e os 
princípios do esporte. 
 
 
 
 

Do G-14, de outros 
clubes, da FIFA, da União 
Européia, da imprensa, 
dos fãs, das mídias, dos 
patrocinadores, dos 
jogadores e das ligas. 

FIFA Desenvolver o 
esporte no planeta; 
manter um forte 
controle sobre o 
futebol; Promover a 
solidariedade 

É a estância 
suprema do futebol.

Baseia suas atividades 
somente nos eventos 
entre seleções. 

Pressiona associações 
nacionais, clubes e 
confederações para que 
cumpram com as 
regulamentações e regras. 

União Européia, mídias, 
patrocinadores, 
confederações. 
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Grupos Interesses Poderes Vulnerabilidades Pressão exercida Pressão recebida 
Mídias Conseguir a 

audiência dos fãs; 
Possui interesse no 
esporte enquanto 
ele fornecer 
audiência. 

É o maior 
investidor, sem o 
dinheiro da 
televisão o futebol 
entraria em 
colapso. 

Poder de barganha 
limitado sobre o preço 
dos eventos; Pouca 
preocupação sobre o 
sucesso do jogo a longo 
prazo; Precisa se sujeitar 
as regras da competição. 

Em ligas e na UEFA para 
mudanças para formatos que 
atraiam maior audiência. 

De fãs, da União 
Européia e de 
patrocinadores.  

Associações 
Nacionais. 

Alinhar com a FIFA 
e a UEFA nos 
níveis domésticos. 

Possui o controle 
do esporte no país; 
possui poder de 
decisão junto à 
FIFA e à UEFA; 
possui as seleções 
nacionais. 

Estar confinado a um país 
pode ser prejudicial com 
as tendências de 
globalização.  

Sobre os clubes e as ligas. De ligas nacionais, de 
jogadores, do G-14, de 
clubes, de fãs, da mídia e 
da imprensa. 

Ligas Nacionais Organizar as 
competições de 
clubes domésticas; 
Aperfeiçoar a 
comercialização 
destas ligas. 

Controlam o 
marketing central 
das competições 
domésticas. 

Estar confinado a um país 
pode ser prejudicial com 
as tendências de 
globalização. 

Nos clubes, para que tenham 
cooperem, tendo a liga acima 
de objetivos individuais; Nas 
Associações nacionais. 
 

De clubes, da mídia e de 
fãs. 

Jogadores Realização 
pessoal; 
estabilidade 
financeira; status. 

Talento e 
identificação com 
os fãs. 

desorganizaçãoi; Riscos 
pessoais; carreiras de 
curta duração. 

Nos clubes, por melhores 
condições de trabalho. 

De clubes, fãs, imprensa, 
Associações e ligas 
nacionais  

União Européia Transações justas;  
Administrações 
profissionais; 
Manutenção do 
balanço entre o 
futebol e as outras 
indústrias. 

Pode alterar as 
estruturas onde o 
negócio do futebol 
é realizado. 

Age como observador, 
não interferindo nas 
reclamações dos outros 
atores. 

Em órgãos de governo sobre 
práticas ilícitas. 

Da indústria e dos 
estados membros. 
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Grupos Interesses Poderes Vulnerabilidades Pressão exercida Pressão recebida 
Patrocinadores Visibilidade para os 

fãs; Associação à 
boa imagem de 
clubes e 
competições. 

Uma das maiores 
fontes de receita da 
indústria. 

Controle limitado de 
acordo de patrocínio; 
pequeno poder de 
barganha dos preços dos 
grandes eventos; 
competição interna na 
indústria de patrocínio. 

Em organizadores, clubes e 
jogadores. 

De acionistas e outros 
patrocinadores. 

Proprietários de 
clubes 

Prestígio; 
Transferência de 
valor para outros 
negócios. 

Dono e benfeitor do 
clube. 

Grande envolvimento 
emocional com o clube. 
 
 

Sobre jogadores para melhora 
de rendimento. 

De fãs, jogadores e da 
comunidade. 

G-14 Maior 
representação dos 
participantes nas 
tomadas de 
decisão em nível 
internacional; 
Assessorar clubes 
em má situação 
financeira. 

Representa os 
maiores clubes da 
Europa. 

Não representa todos os 
grandes clubes; não é 
oficialmente reconhecida 
pela UEFA; não consegue 
impedir que FIFA e UEFA 
tratem direto com clubes 
participantes; 
comportamento 
ameaçador. 

Sobre a UEFA, FIFA, 
Associações nacionais, outros 
clubes e União Européia. 

De fãs, da UEFA e dos 
clubes membros. 

Mercado de 
ações 

Maximização dos 
valores de 
mercado. 

É uma importante 
fonte de recursos 
para os clubes, 
mas não muito 
representativa na 
indústria como um 
todo. 

Dependente do 
desempenho em campo. 

Nos clubes listados, para que 
diversifiquem suas rendas e 
que dêem respostas 
financeiras. 

De órgãos reguladores e 
de fãs. 

Prefeituras Prestígio e valor 
para o município; 
Promoção de 
esporte para os 
cidadãos. 

Frequentemente 
possuem 
instalações, como 
estádios. 

Possibilidades de gastos 
maiores que o orçamento 
para atingir seus 
objetivos. 

Em restrições legais para o 
desenvolvimento de 
instalações. 

De clubes e fãs. 

Quadro 13 - Grupos que compõem o mercado do futebol europeu, seus interesses, poderes, vulnerabilidades, as pressões que exercem e que recebem 
Fonte: Adaptado de Ducrey et. al. (2003) 
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Ao contrário do patrocínio, a compra do direito de imagem compreende um 

número maior de ações para a comercialização do clube ou evento, pois o grau de 

envolvimento e o valor investido são maiores, porém, a possibilidade de retorno 

também aumenta nestas ações (SANFELICE; FERNANDES; SAVEGNAGO, 2000). 

Para Sanfelice, Fernandes e Savegnago (2000) clube e empresa podem se 

beneficiar com a abertura de franquias, sendo em forma de escolinhas com o nome 

do clube ou em forma de lojas de produtos oficiais, ligados ao clube e à marca. 

Para os autores, este mercado está aberto devido ao grande número de torcedores 

e de associados dos clubes. Este público costuma não criar barreiras para 

aquisição de produtos e serviços que façam referência ao time para que torcem. 

(SANFELICE; FERNANDES; SAVEGNAGO, 2000) 

Cabe ressaltar que a decisão de investir em uma das formas citadas não 

exclui as demais. A empresa investidora precisa entender que seu 

comprometimento com o clube deve-se ao interesse em participar deste processo, 

que pode ir do patrocínio até a participação na gestão do clube. É necessário que 

sejam feitas avaliações constantes desta relação, tanto do clube com a empresa 

quanto da empresa com o público-alvo. (SANFELICE; FERNANDES; 

SAVEGNAGO, 2000). 

Com esta profissionalização da gestão do futebol o objetivo dos clubes deixa 

de ser somente a conquista de títulos. O lucro e o aumento do número de 

torcedores passam a ser alvos das administrações, como mostra o modelo de 

gestão estratégica para entidades esportivas (Figura 5), proposto por Pereira et. al 

(2004) 

Silva e Campos Filho (2006) apresentam fontes alternativas de receitas para 

clubes de futebol, divididas em grupos de ações que podem ser geridas. Para 

aumentar as receitas de bilheteria, o clube deve investir em conforto e segurança, 

fatores que atraem consumidores de qualquer evento de entretenimento. Podem 

ser desenvolvidas estratégias como utilização de carnês com ingressos por 

temporada. Nas receitas com mídia, um dos maiores entraves é o fato de cada 

clube pensar somente em interesse próprio, o que diminui o poder de barganha 

destes com a televisão. O clube pode apostar também em receitas comerciais, 

como merchandising, licenciamento e parcerias com os setores públicos e 

privados. Por último, estas entidades podem se valer de outras fontes, como 

realização de convênios para uso de seus centros de treinamentos por equipes de 



59 
 

 

outros estados ou países ou a realização de pré-temporada em outros países, na 

busca de novos mercados. Os clubes podem apostar ainda no turismo em seus 

estádios, como museus e espaços de visitação, o que aproxima o cliente do clube 

e facilita a venda de produtos do clube. (SILVA; CAMPOS FILHO, 2006) 

 
Figura 5 - Modelo de gestão estratégica para entidades esportivas 

 
             CLUBE 

 

           

 

                
                OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
AUMENTAR O NÚMERO 
DE TORCEDORES 
 
 
 
     
   Fonte: Pereira et. al. (2004) 
 

Paz (2009) acredita que ações realizadas por orgãos governamentais e 

pelas administrações dos clubes de futebol brasileiros podem tornar o esporte mais 

atrativo a turistas e consolidá-lo como patrimônio brasileiro, valorizando mais este 

esporte, arraigado na cultura do país. Estas ações sugeridas pelo autor e as formas 

de alcançá-las são apresentadas no Quadro 14. 

Estas ações não precisam ser realizadas de forma combinada entre seus 

responsáveis e nem seguir uma ordem específica, porém necessitam da 

participação de diferentes esferas da sociedade, como os responsáveis pelo 

esporte, o turismo, a educação e o patrimônio em âmbito Federal, as escolas, os 

clubes praticantes e o trade turístico. O Brasil é popularmente conhecido como país 

do futebol e deve este título mais aos resultados de campo do que à forma como o 

esporte é gerido no país.  

 

MISSÃO 

 
ACUMULAR 

TÍTULOS 

MAXIMIZAÇÃO DO LUCRO 

SATISFAÇÃO DOS TORCEDORES 



60 
 

 

 
Quadro 14 - Ações e operacionalização para tornar o futebol brasileiro atrativo ao turista 

Ações Operacionalização 
Tombamento Tombamento do futebol brasileiro como patrimônio imaterial, seguido de  

medidas como restrição à transferências internacionais de jogadores jovens;  
proibição da concessão de direitos de exclusividade de transmissão de jogos  
a uma emissora de televisão; rotatividade dos locais de jogos da seleção  
brasileira; concessão de incentivos fiscais a clubes que investirem nas categorias 
de base; preservação e restauração do patrimônio material do futebol;  
celebração do “Dia Nacional do Futebol”. 

Erradicação 
violência 

Conscientização dos membros de torcidas organizadas; cadastramento dos  
membros de torcidas organizadas; redução da tolerância para com os  
infratores; incentivo à presença de mulheres e crianças no estádio;  
repressão ao consumo de drogas; ofertas de entretenimento antes e no 
intervalo de partidas. 

Estatuto 
torcedor 

Cobrar dos clubes, federações e confederação que cumpram o estatuto que tem  
como principais tópicos a transparência da competição; seu regulamento; a 
segurança do torcedor; a venda de ingressos; o transporte do torcedor; 
alimentação e higiene no estádio e a arbitragem. 

Divulgação 
 Interna 

Divulgação dos jogos em publicações de programação de lazer; distribuição 
 do material de divulgação em locais com grande fluxo de turistas. 

Educação Inclusão de matérias ligadas ao futebol nos ensinos básico, médio e superior.  
Visitas de escolas a clubes, estádios e exposições. 

Divulgação 
externa 

Apresentação do futebol brasileiro em eventos, feira e exposições  
internacionais; jogos amistosos da seleção brasileira; utilização de jogadores  
como garotos-propaganda do futebol nacional; atuação de torcedores brasileiros  
como embaixadores do futebol nacional durante competições; ações e  
eventos durante competições. 

Serviços 
hotéis 

Divulgação e oferta de tour com ida a jogos de futebol; disponibilização de  
vídeos e filmes sobre o esporte; aposentos e hotéis temáticos. 

Roteiros  
Temáticos 

Visitas a estádios, clubes, memoriais, centros de treinamento, museus,  
bares e restaurantes temáticos. 

Museus Criação de museus e centros culturais relacionados ao futebol e aos  
principais jogadores brasileiros. 

Eventos Captação e atração de eventos como Copa do Mundo, Copa América,  
Campeonato Interclubes, torneios internacionais entre seleções e entre clubes, 
 jogos amistosos com clubes e seleções estrangeiras. 

Exploração 
comercial 

Maior fiscalização no combate à pirataria; estabelecimento de acordos comerciais 
para melhor exploração da marca; incremento das lojas que comercializam  
produtos dos clubes; diversificação dos produtos oferecidos. 

Especialização 
agências. 

Agências de viagem com serviços aprimorados ao futebol, através de  
formação de pessoal, estabelecimento de parcerias, operações de excursões. 

Fonte: Adaptado de Paz (2009) 
 

 

2.3 Turismo Esportivo 
 

Na opinião de Carvalho e Lourenço (2008), o turismo e o esporte, nas 

formas conhecidas atualmente, têm suas origens no período pós Revolução 

Industrial. Para os autores, quatro fatores idênticos na evolução destas formas de 

lazer demonstram o motivo por terem ganho tanto espaço na sociedade atual, são 

eles: a concentração das populações em torno dos centros urbanos, o aumento da 
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duração do tempo de lazer, o aumento do poder de compra e o desenvolvimento 

dos meios e transporte. Com tantos pontos em comum, estes dois segmentos 

teriam que se cruzar. (CARVALHO; LOURENÇO, 2008) 

 São estas interseções (Figura 6), como se refere Pigeassou (2004), que 

definem o turismo esportivo. Nesta mesma linha, Kurtzman e Zauhar (2003, p.41) 

acreditam que “os pontos de contato entre o esporte e o turismo têm aumentado 

drasticamente”. O que também é impulsionado pelo fato de que o “esporte e 

turismo estão entre as atividades de lazer mais procuradas no mundo 

desenvolvido” (RITCHIE; ADAIR, 2002, p.1).  

 
Figura 6 - Intersecção entre turismo e esporte 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

  Fonte: Lourenço e Carvalho (2005). 
 

 Para muitos autores é consensual a análise do turismo esportivo como uma 

inter-relação entre as áreas e não uma ruptura entre o esporte e o turismo, entre 

estes autores se destacam Standeven e De Knop com a obra “Sport Tourism” 

(1999), Pigeassou, Bui-Xuan e Gleyse com “Epistemológical Issues on Sport 

Tourism: Chalenge For a New Scientific Field” (2003), Gammon e Robinson em 

“Sport and Tourism: A Conceptual Framework” (2003), Kurtzman e Zauhar com “A 

Wave in Time – The Sports Tourism Phenomena” (2003), entre outros.  

 De acordo com Pigeassou (2003) a expressão turismo esportivo surgiu na 

França, na década de 70. Sobre este segmento do turismo, Carvalho e Lourenço 

(2008, p.5) afirmam que “O turismo esportivo representa assim o corpo de 
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conhecimento e o conjunto de práticas onde as áreas do turismo e do esporte se 

tornam interdependentes”. 

 Muitos autores concordam que existem duas formas básicas de turismo 

esportivo, o passivo, onde a motivação da viagem é a assistência à jogos 

esportivos e o ativo onde o motivo da viagem é a participação ou a realização de 

atividades esportivas (GAMMON; ROBINSON, 1997; STANDEVEN; DE KNOP, 

1999; RITCHIE; ADAIR, 2002; GIBSON, 2003; PIGEASSOU, 2003; CARVALHO; 

LOURENÇO, 2008).  

Na opinião de Hinch e Higham (2001) o turismo esportivo pode ser definido 

como uma viagem, tendo como motivação o esporte, por tempo limitado, onde 

esporte é caracterizado por um conjunto de regras, uma competição relacionada à 

proezas físicas de natureza lúdica. Para estes autores a assistência a eventos 

esportivos ou a visitação a locais esportivos não estaria categorizada nesta 

tipologia. Opinião diferente possui Gibson (1998), para a autora o turismo esportivo 

é uma viagem, tendo como motivo o lazer e a finalidade de participar de atividades 

físicas, assistir atividades físicas ou venerar atrações associadas a atividades 

físicas. 

Kurtzman (2005) argumenta que atividades de turismo esportivo incluem um 

ou mais elementos físicos do esporte como correr, pular, arremessar, bater, 

deslizar, apanhar, chutar e driblar, além do aprendizado de habilidades esportivas e 

até mesmo a assistência de jogos esportivos de times, grupos ou individuais. O 

autor define o turismo esportivo como o uso do esporte para fins turísticos 

(KURTZMAN, 2005). Já Standevem e De Knop (1999, p.12) o definem como “todas 

as formas de envolvimento ativo e passivo em atividades esportivas, participações 

casuais ou organizadas e eventos sem finalidades comerciais que necessite 

viagem para fora de seu local de moradia ou trabalho.”  

Alguns fatores são determinantes para se realizar atividades de turismo 

esportivo, como a infra-estrutura local para visitantes, os serviços a disposição para 

este público e o planejamento e marketing para atração de turistas. Devem ser 

considerados ainda o grau de dependência que a atração possui do governo e dos 

patrocinadores. Além da dependência que a administração terá das receitas 

geradas pelo produto turístico. (KURTZMAN, 2005)  

 Para Kurtzman (2005), o turismo esportivo contém cinco subcategorias, 

sendo elas: eventos esportivos, resorts esportivos, cruzeiros esportivos, atrações 
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esportivas e tours esportivos. Cada uma delas gerando um grande número de 

atividades turístico esportivas (Quadro 15). Por sua vez turistas esportivos são 

aqueles que viajam motivados por esportes, seja para visitar locais esportivos, 

assistir ou participar de eventos esportivos, aprender mais sobre esportes, 

vivenciar o ambiente e um grande evento ou encontrar personalidades esportivas. 

(KURTZMAN, 2005) 
Quadro 15 - Atividades turísticas esportivas 

Fonte: Adaptado de Kurtzman (2005). 
 
 Pesquisadores do turismo esportivo como Gibson (2004), Hinch e Higham 

(2004) e Weed (2006) identificaram que faltam bases teóricas para explicar a 

demanda, abastecimento e impactos nesta área, e indicam estas áreas para 

potenciais novos estudos. Segundo estes autores grande parte dos estudos em 

turismo esportivo estão baseados em motivação para viagens e participação em 

eventos esportivos, efeitos da cobertura da mídia em eventos de esporte e análises 

do esporte como provocador de nostalgia. 
Carvalho e Lourenço (2008) dividiram a participação de turistas em 

atividades ou contextos esportivos nas seguintes tipologias: turismo de prática 

esportiva, turismo de espetáculo esportivo e outros contextos turístico esportivos. 

(Quadro 16).  

Divisão semelhante às feitas por Gibson (2003) e por Pigeassou (2004), 

para a primeira, os três tipos de turismo seriam o turismo esportivo ativo, o turismo 

em eventos esportivos e o turismo esportivo de nostalgia. Já para Pigeassou 

(2004) seriam denominados por turismo esportivo de ação, turismo esportivo de 

evento e turismo esportivo de cultura, também apresentados no Quadro 16. Além 

do turismo esportivo de envolvimento, que será explicado na seqüência deste 

trabalho. O turismo de prática esportiva, o turismo esportivo ativo e o de ação são 

Eventos Atrações Tours Resorts Cruzeiros 
Jogos Olímpicos Museus esportivos Tour em  

Estádios 
Resorts de golfe Cruzeiros de tênis  

e golfe 
Copas do Mundo Estádios e arenas Expedições Resorts de esqui Atividades de vela 
Campeonatos 
regionais, nacionais e
internacionais 

Conferências 
esportivas 

Safaris Resort de Fitness Observação de  
Baleias 

Amistosos Parques temáticos Escaladas SPA Pescas esportivas 
Maratonas Clínicas esportivas Atividades de 

Trekking 
Ranchos Corridas de barcos 

Festivais esportivos Demonstrações 
esportivas 

Mergulhos Hotéis temáticos 
esportivos 

Canoagem 
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aqueles em que os viajantes praticam algum esporte, para Gibson (2003) e 

Pigeassou (2004) esta seria a principal motivação da viagem, para Carvalho e 

Lourenço (2008), o turismo será de prática esportiva mesmo se esta não for a 

principal motivação da viagem. 
Quadro 16 - Tipologias de turismo esportivo 

Turismo esportivo 
Autor Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 
Gibson (2003) Turismo esportivo ativo Turismo em eventos 

esportivos 
Turismo esportivo de 
nostalgia 

Pigeassou (2004) Turismo esportivo de 
 ação 

Turismo esportivo de 
evento 

Turismo esportivo de  
cultura 

Carvalho e Lourenço 
(2008) 

Turismo de prática 
esportiva 

Turismo de espetáculo 
esportivo 

Outros contextos  
turístico esportivos 

Fonte: Baseado em Gibson (2003); Pigeassou (2004); Carvalho e Lourenço (2008).  
 
 A segunda tipologia, nomeada de turismo em eventos esportivos (GIBSON, 

2003), turismo de espetáculo esportivo (CARVALHO; LOURENÇO, 2008) e turismo 

esportivo de evento (PIGEASSOU, 2004) é aquela onde o turista assiste a 

espetáculos esportivos, a diferença entre os conceitos novamente se apresenta na 

motivação destes viajantes, para Carvalho e Lourenço (2008) o evento esportivo 

não precisa ser a motivação principal da viagem, opinião diferente à de Gibson 

(2003) e Pigeassou (2004). 

 Já a terceira tipologia do turismo esportivo, de nostalgia (GIBSON, 2003), de 

cultura (PIGEASSOU, 2004) ou ainda de outros contextos turísticos esportivos 

(CARVALHO; LOURENÇO, 2008) é a que apresenta maiores diferenças entre os 

autores. Para Gibson (2003) e Pigeassou (2004) se refere a um caráter mais 

cognitivo da cultura esportiva, que pode estar associado a um sentido de história 

esportiva, de curiosidade intelectual ou de veneração, participantes visitam 

estádios esportivos, museus esportivos e halls da fama de esportes.  

Além das três tipologias apresentadas, Pigeassou (2004) considera ainda 

uma quarta na sua definição do turismo esportivo, o de implicação, que implica no 

envolvimento do praticante na administração do esporte e de clubes esportivos, 

profissionalmente ou não. Para o autor, as possibilidades de viagem nesta tipologia 

são enormes, como treinador, administrador, parte da equipe de apoio de grandes 

times entre outros (PIGEASSOU, 2004). Na opinião de Carvalho e Lourenço (2008) 

estes são alguns dos outros contextos turísticos esportivos, juntamente com o 

turismo esportivo de envolvimento, onde as viagens estão associadas à 
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administração esportiva ou a estudos, como os trabalhadores de apoio de uma 

equipe ou aqueles que participam de cursos de formação esportiva complementar. 

Gammon e Robinson (2003) afirmaram que o turismo esportivo pode ser 

praticado independente de ser ou não a motivação principal da viagem. Para isto 

criaram duas terminologias para as inter-relações do esporte com o turismo. 

Segundo os autores, o turismo esportivo é aquele em que a participação ou 

assistência de algum evento esportivo, amador ou profissional é a motivação 

principal da viagem. Já o esporte no turismo pode ser definido como a participação 

ou assistência casual de um evento esportivo, amador ou profissional, durante o 

período de viagem. (GAMMON; ROBINSON, 2003) 

Porém Gammon e Robinson (2003) não contemplaram, em suas 

denominações, a visitação a ambientes esportivos como forma de turismo esportivo 

ou de esporte no turismo, como os trabalhos de Pigeassou (2004), Carvalho e 

Lourenço (2008) e Gibson (2003), que colocaram a visitação a estes ambientes 

como importantes causadores de nostalgia. De outra forma, pesquisadores como 

Fairley (2003), Higham e Hinch (2003) e Kulczycki e Hiatt (2005) argumentam que 

a nostalgia ligada ao esporte não é causada só por museus, estádios e halls da 

fama, para estes autores, a assistência ou a prática do esporte têm o poder de 

causar este sentimento nos participantes. 

Para Higham e Hinch (2005) as atrações esportivas representam o que 

existe de mais autêntico em cidades turísticas. As ligações entre cultura e esporte 

tomam muitas formas, como as manifestações culturais em eventos esportivos ou o 

papel que o esporte representa como manifestação cultural contemporânea 

(HIGHAM; HINCH, 2005). Para Hinch (2006), o esporte está ligado a uma tipologia 

de cultura popular, por ser uma atividade que envolve o interesse das massas. 

Nesta perspectiva, práticas formalizadas, como o esporte, sua prática, seus ícones 

e formas simbólicas fornecem uma importante perspectiva da cultura de uma 

nação.  

Alguns países podem ser comumente associados a esportes específicos, 

como o caso do Brasil com o futebol, os Estados Unidos com o basquete, o 

baseball e o futebol americano e o Canadá com o hóquei, este último alvo da 

pesquisa de Hinch (2006) para explicar o papel do esporte na identidade de um 

país. Alguns atributos como patriotismo, paixão, personificação e identificação são 

utilizados pelos entrevistados para justificar esta atração. Para o autor, o relativo 
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sucesso de um clube ou da seleção nacional influencia nesta conexão entre 

esporte e identidade local. Este sentimento de identidade atrai outras tantas divisas 

sociais e econômicas (BALE, 1993; HINCH, 2006). O esporte pode ser parte da 

atratividade cultural de um destino turístico, e algumas vezes, turistas podem 

escolher visitar algum destino por sua cultura e passado esportivo únicos 

(RAMSHAW; GAMMON, 2005). 

 É nesta categoria de turismo cultural que se enquadra o turismo em 

estádios, arenas e museus esportivos que para Gammon e Fear (2005) representa 

a área mais atual sendo estudada na literatura sobre turismo esportivo. Os tours 

em estádios, arenas e museus esportivos estão se tornando rapidamente uma 

parte significativa para muitas destinações turísticas. Muitos destes locais 

evoluíram de construções funcionais e utilitárias para locais que guardam 

significados e reconhecimento instantâneo tanto para fãs quanto para não fãs 

(GAMMON; FEAR, 2005; RAMSHAW; GAMMON, 2005). 

 No apêndice A desta dissertação estão expostos os principais autores 

considerados para esta fundamentação, suas pesquisas e principais resultados. 
 

2.3.1 Turismo em estádios, arenas e museus esportivos 
Os estádios, arenas e museus esportivos podem ser considerados 

patrimônio, pois relembram, revivem, ensinam e criam legados coletivos para um 

público contemporâneo. Seus propósitos são de celebrar as conquistas, coragem e 

força dos que participaram da história do esporte ou clube ali apresentado. Para 

atingir estes objetivos os gestores se utilizam de várias fontes como história, 

nostalgia, memória, mito e tradição. (RAMSHAW; GAMMON, 2005; RAMSHAW, 

2010) 

Tunbridge e Ashwort (apud RAMSHAW; GAMMON, 2005) descreveram, em 

1996, cinco caracterizações do que pode ser considerado herança, são elas:  

relíquias físicas do passado, como objetos, sítios arqueológicos e construções 

monumentais; memórias coletivas e individuais; produção artística e cultural; 

paisagens naturais e culturais; bens e serviços com componentes históricos. Estas 

caracterizações serviram de base a Ramshaw e Gammon (2005) para a criação do 

conceito de herança do esporte. Para os autores elas podem ser divididas em 

quatro grandes grupos, bens tangíveis imóveis, bens tangíveis móveis, bens 

intangíveis e outros bens e serviços, como pode ser observado no Quadro 17. 
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Quadro 17 - Herança do esporte 
Grupos Caracterização 

Tangíveis 
 Imóveis 

Refere-se a espaços com relevância ao passado do esporte, normalmente estas 
estruturas físicas são ou foram sede de grandes equipes, jogadores ou eventos. Os 
locais podem ter significado local, regional, nacional ou internacional. Cidades em 
 que surgiram alguns esportes também estão nesta categoria. 

Tangíveis 
 Móveis 

Refere-se a objetos, artigos e experiências tangíveis que não precisam 
necessariamente ter raízes espaciais. O melhor exemplo são os museus e halls da  
fama esportivos onde os artefatos exibidos são fonte de herança.  

Intangíveis Refere-se a rituais, tradições, cantos, memórias, nostalgia e outras heranças 
 intangíveis do esporte. Pode existir em grande escala como saudosismos coletivos d
equipes, jogadores, eventos ou temporadas, ou em pequena escala como tradições 
pessoais e familiares ligadas ao esporte. 

Outros bens  
e serviços 

Refere-se a reproduções de bens esportivos como fardamentos antigos. O fato de  
se referirem a tempos onde os jogadores eram mais acessíveis e os fardamentos  
não continham tantas mensagens publicitárias são parte de seus apelos. Produtos 
artesanais ligados ao esporte também estão neste grupo. Novos estádios que 
reproduzem antigos ou que apresentem serviços que não são mais usuais estão 
também contemplados neste grupo.  

Fonte: Baseado em Ramshaw e Gammon (2005) 
 

Para John (2002) a natureza global do esporte contribui para que os locais 

onde são praticados se tornem ícones simbólicos mais rapidamente, atraindo 

turistas para si de modo semelhante às atrações tradicionais. Para Ramshaw e 

Gammon (2005) o esporte age como importante legado para indivíduos, regiões e 

nações. O esporte e sua herança fornecem importantes ligações com o passado. 

Para os autores, os fãs identificam seu passado com o de seu clube, mesmo que 

não tenham vivido este momento. O processo para criar e estabelecer a herança 

do esporte propaga mitos de cada equipe, clube ou esporte para que se crie um 

senso de identidade (RAMSHAW; GAMMON, 2005). 

 Foi MacCannell em 1973 e 1976 quem primeiro sugeriu que as 

configurações do turismo geralmente incluem áreas de frente e de fundos e que 

muitos turistas estão dispostos a conhecer esta parte dos bastidores para vivenciar 

o local do modo que ele realmente é. São locais que alimentam os desejos dos 

visitantes de experimentar o escondido ou o que não é mostrado (GAMMON; 

FEAR, 2005). 

Nas palavras de MacCannell, “turistas normalmente participam de visitas 

guiadas em estabelecimentos sociais, pois elas podem fornecer acesso fácil a 

áreas que estão normalmente fechadas [...] Este tipo de tour, e a experiência 

causada por ele, fornecem um leque interessante de problemas analíticos. O tour é 

caracterizado por revelar o funcionamento interno do local [...]” (1999, apud 

GAMMON; FEAR, 2005, p.245). Tours em estádios oferecem aos turistas a 

oportunidade de visitar áreas reservadas a muito poucos, enquanto escutam 
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narrativas históricas e técnicas sobre o local (GAMMON; FEAR, 2005). Segundo 

Gammon (2004) estas visitas a estádios prometem a melhor experiência de 

bastidores: seguir os passos de grandes ídolos e autoridades privilegiadas 

enquanto oferece uma visão interior do que acontece atrás das cortinas. 

 A emoção causada pela atmosfera de estádios, onde heróis jogaram e 

lendas foram criadas, é a mesma em que se baseiam as mais reconhecidas 

atrações turísticas. Grande parte do apelo de um estádio como atrativo turístico é 

seu potencial em fornecer ao visitante uma experiência real do esporte como 

herança social. O sentimento de “casa” dado pelo torcedor ao estádio onde seu 

time joga é poderoso, tanto na perspectiva pessoal quanto coletiva. Com isto estes 

locais, artefatos, ritos e tradições associadas dão a noção de continuação de 

identidade. Os locais de práticas esportivas mais tradicionais do mundo são 

identificados como potenciais locais de peregrinação e são reconhecidos por suas 

capacidades de gerarem poderosos sentimentos de adoração. (GAMMON; FEAR, 

2005; STEVENS, 2005; RAMSHAW; GAMMON, 2010) 

Muitos estádios de futebol alcançaram um status de local para ser 

aproveitado através da perspectiva do turista ou do visitante ao invés da 

perspectiva do fã. O campo oferece prazer a uma clientela distanciada da emoção 

do fã (BALE, 1993). O tour em estádios oferece variadas experiências para o 

turista, por exemplo, o conhecimento de como o espaço se apresenta quando está 

fechado, a oportunidade de entrar em áreas que normalmente estão escondidas ou 

restritas a colaboradores do clube, áreas como os vestiários, que são limpos e 

preparados para os visitantes. É de se imaginar que algumas áreas dos estádios 

terão mais importância que outros, variando de acordo com o esporte que é 

praticado, com fatos que ocorreram no local e com grandes atletas que ali tenham 

jogado. Estes produtos são normalmente combinados com outros, para formar uma 

infra-estrutura turística, como museus, lojas oficiais dos clubes, restaurantes, cafés 

e ações para prática do esporte (GAMMON; FEAR, 2005; RAMSHAW; GAMMON, 

2010). 

De acordo com Ramshaw (2011) três são as bases onde se alicerçam os 

sentimentos de herança e patrimônio no turismo esportivo e mais especificamente 

nos locais onde os esportes são praticados. O primeiro é a dimensão humana da 

herança e do patrimônio esportivo, que tornam estas atrações um híbrido de 

tradicionais e contemporâneas. O segundo é a maior ênfase no legado do que na 
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história, o que torna a atração cultural e economicamente significante, cria uma 

impressão de estabilidade e longevidade e também de relevância contemporânea. 

O terceiro é último é o consumo global do futebol, o patrimônio do esporte é uma 

mercadoria consumida mundialmente e seus valores e objetivos podem alterar de 

acordo com quem o consome (RAMSHAW, 2011).  

A herança intangível praticada no estádio é normalmente específica do clube 

mandante e de seus torcedores, ela pode ser reconhecida, consagrada e 

institucionalizada coletivamente. Para estes fãs, visitar a casa de seu time pode ser 

uma experiência turística poderosa (RAMSHAW; GAMMON, 2010; RAMSHAW, 

2011). Porém, por conta do consumo global do esporte, o fã não é somente 

torcedor do clube local, muitos grandes clubes têm torcedores espalhados pelo 

mundo e seu estádio é considerado ponto focal para estes fãs, atrai visitantes 

durante todo o ano, ajuda na regeneração do espaço e aumentam as receitas dos 

clubes e estádios, com a exposição dos visitantes a produtos e serviços. Com isto, 

diretores de clube acabam por comercializar a identidade do time (GAMMON; 

FEAR, 2005; RAMSHAW, 2007; RAMSHAW; GAMMON, 2010).  

Para os visitantes que participaram da pesquisa de Ramshaw e Gammon 

(2010) no estádio de rúgbi inglês Twickenham, os espaços divididos entre as 

equipes do passado e do futuro, preenchidos com fotos e artefatos da equipe, não 

só criam conexões entre diferentes épocas do time como demonstram que a há 

preocupação dos gestores do tour com as diferentes idades e identificações dos 

visitantes com o time. Porém a qualidade da visita e uma melhor experiência do 

turista vão depender de um nível maior de familiaridade com o local ou o clube 

(GAMMON; FEAR, 2005; RAMSHAW; GAMMON, 2010)    

 De acordo com Ramshaw e Gammon (2005) uma das maiores ameaças aos 

produtos do turismo cultural seja uma atração, um local ou uma experiência a ser 

vivenciada pelo turista, pode ser totalmente fabricado, pois normalmente as ações 

passadas são embelezadas, alteradas, misturadas ou criadas para que o turista 

consuma. Para Ramshaw (2010) esta prática faz com que o espaço turístico 

esportivo se assemelhe a um zoológico, com ambientes naturais simulados. Outra 

ameaça é relatada por Vamplew (1998), que considera que os objetos são 

apresentados ao público sem maiores explicações. Ao se concentrar somente na 

exibição de taças, medalhas, equipamentos e uniformes de forma arqueológica, os 
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curadores dos museus correm o risco de tornar a história esportiva um fetiche. 

Desta forma este espaço corre o risco de se tornar somente uma coleção. 

 Museus esportivos investem em experiências para os turistas, como a 

possibilidade de assistir a jogadores de elite treinando ou de praticar o esporte, de 

modo virtual ou real (RAMSHAW, 2010), para o autor existem outras possibilidades 

de se beneficiar de jogadores em atrações esportivas, utilizando atletas 

consagrados, como a participação do ex jogador da seleção inglesa Brian Moore 

no tour do estádio Twickenham, e que fizeram parte do hall da fama do esporte, 

promovendo conversas e sessões de autógrafos e tornando o treinamento da 

equipe profissional uma parte da atração a ser exibida aos visitantes. Estas ações 

demonstram um interessante desenvolvimento no modo como estas atrações são 

atualmente programadas e geridas (RAMSHAW, 2010; RAMSHAW; GAMMON, 

2010). 

 Para Paramio, Buraimo e Campos (2008) tours e visitas a estádios de clubes 

com uma trajetória de sucesso combinada a uma boa performance atual atiça a 

emoção de fãs, torcedores e consumidores, o que cria novas oportunidades 

econômicas. Como forma de aumentar esta emoção, baseados em reivindicações 

de turistas, os clube passaram a erguer estátuas de seus jogadores famosos, 

diretores, proprietários ou de momentos marcantes de sua história nas entradas e 

interiores de seus estádios. (PARAMIO; BURAIMO; CAMPOS, 2008) 

 De acordo com Paramio, Buraimo e Campos (2008), o Barcelona foi o 

pioneiro no oferecimento de tours e visitas ao seu estádio, o Camp Nou, 

inauguração deste serviço ocorreu no dia 24 de Setembro de 1984, desde esta 

abertura se tornou o clube mais visitado da Europa. Em 2005 o museu e o estádio 

atraíram mais de um milhão em cem mil visitantes. Com o sucesso deste 

empreendimento, clube como o inglês Manchester United e o espanho Real Madrid 

passaram a oferecer o mesmo serviço, com inícios nos anos de 1995 e 2003 

respectivamente. (PARAMIO; BURAIMO; CAMPOS, 2008) 

 No Gráfico 1 é apresentada por Paramio, Buraimo e Campos (2008) a 

evolução, no período de 1984 a 2005, dos visitantes nos estádios Nou Camp, Old 

Trafford e Santiago Bernabeu, de Barcelona, Manchester United e Real Madrid, 

respectivamente. 
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motivação principal exercer uma atividade remunerada; que o viajante, durante a 

viagem ou a estada, participe de alguma atividade ou algum contexto esportivo. 

(CARVALHO; LOURENÇO, 2008) 

 Kurtzman e Zauhar (2005), se utilizaram da literatura existente para 

compreender as necessidades, motivações, os hábitos de consumo, as 

personalidades e as atitudes dos turistas esportivos. De acordo com os autores, as 

necessidades dos turistas esportivos podem estar ligadas a produtos e serviços em 

termos de realização, independência, exibição, identificação, dominação, 

associação, estímulo, diversão, novidade, compreensão, consistência e segurança, 

as mesmas utilizadas por Settle e Pamela, no livro Why They Buy, de 1986.  

 Kurtzman e Zauhar (2005), também se baseiam em Settle e Pamela para 

explicar os orientações de consumo dos turistas esportivos, neste caso são 

divididos em: orientados economicamente, intelectualmente, socialmente e 

politicamente, conforme descritos a seguir. 

 Orientados economicamente: dão grande ênfase ao luxo e à atividades bem 

organizadas. Como exemplo o turista esportivo que passa férias nos melhores 

resorts de esqui com aulas, amenidades e acomodações refinadas disponíveis; 

 Orientados intelectualmente: dão atenção a parte estética, analisa contrastes 

e estuda movimentos e estratégias, principalmente em competições de alta 

performance. Como exemplo o turista espectador de competições de ginástica 

olímpica; 

 Orientados socialmente: valores sociais são motivos básicos da viagem. Dão 

atenção a interações sociais e espírito cooperativo. A competição não é 

necessariamente o foco principal. Como exemplo um golfista que viaja por 

diferentes campos de golfe aproveitando contatos sociais; e 

 Orientados politicamente: para estes turistas, a importância da participação 

ou visitação é extremamente influenciada pelo status, poder, ídolos esportivos 

e símbolos. Praticar esportes onde ídolos competiram ou presenciar a 

inauguração privada de museus esportivos são exemplos desta orientação. 

 

 Os turistas ainda podem ter sua orientação mesclada por duas ou mais 

destas orientações simultaneamente. Ainda como hábito de consumo, de acordo 

com Kurtzman e Zauhar (2005) os turistas esportivos podem ser definidos como 

complacentes, agressivos ou imparciais. Os complacentes seguem sempre o 
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grupo, como exemplo o fã que viaja com seu time pelo sensação de pertencimento 

e para ser aceito. Os agressivos apresentam comportamento não convencional, 

têm a afinidade e o amor pelo esporte como motivações primárias para viagem. E 

os imparciais não se preocupam muito com valores, regras e segurança. Pode ser 

responsável por atos de vandalismo, como espectador, ou por lesões, como 

participante. (KURTZMAN; ZAUHAR, 2005) 

 Ainda se baseando na obra Why They Buy, de Settle e Pamela, Kurtzman e 

Zauhar (2005) dividiram os turistas esportivos de acordo com suas atitudes, neste 

caso foram formados três grupos, o sensitivo, o esforçado e o dono. O sensitivo, é 

ligado a experiências passadas, emoções, crescimento e desenvolvimento pessoal. 

O esforçado, é parte vital do ambiente esportivo, gosta de estar implicado com os 

procedimentos organizacionais. E o dono, refere-se a características econômicas e 

sofisticação, prefere viajar a locais de alto luxo, praticar e assitir a esportes 

sofisticados. 

 A última divisão realizada por Kurtzman e Zauhar (2005) é baseada no livro 

Tourism Principles, Practices and Philosophies, de McIntosh, Charles e Brent, 

lançado no ano de 1996, onde os autores identificam quatro características 

motivadoras de viagem. Kurtzman e Zauhar (2005) as adaptaram para o turismo 

esportivo e as dividiram em: motivações físicas, culturais, pessoais e de prestígio. 

As motivações físicas, estão diretamente relacionadas às necessidades físicas, 

como a prática de esporte ou atividades de fitness. As motivações culturais, são 

ligadas às  tradições, costumes e heranças, como museus esportivos, halls da 

fama e estádios históricos. As motivações interpessoais, incluem a socialização 

com outros torcedores ou praticantes de esportes em comum. E as motivações de 

prestígio, são demonstradas por pessoas seduzidas por destinos luxuosos, 

celebridades esportivas e grandes eventos esportivos. 

 Como apresentado no ítem anterior desta dissertação, intitulado turismo 

esportivo, Gibson (2003) e Lourenço e Carvalho (2008), dividiram o turismo 

esportivo em três categorias, turismo esportivo ativo, turismo em eventos 

esportivos e turismo esportivo de nostalgia (GIBSON, 2003) e turismo de prática 

esportiva, turismo de espetáculo esportivo e outros contextos turísticos esportivos 

(CARVALHO; LOURENÇO, 2008). Já Pigeassou (2004) o dividiu em quatro 

categorias, turismo esportivo de ação, turismo esportivo de evento, turismo 

esportivo de cultura e turismo esportivo de envolvimento.  
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 Para realizar tal divisão, Gibson (2003), Pigeassou (2004) e Lourenço e 

Carvalho (2008) levaram em conta a participação de turistas em atividades ou 

contextos esportivos. Nas palavras de Carvalho e Lourenço (2008) esta 

segmentação se faz necessária para que se possa associar, a cada tipologia do 

turismo esportivo, um tipo de cliente (Quadro 18), aumentando assim as 

implicações no marketing e os impactos econômicos. A partir destas divisões, 

semelhantes entre si, que daremos continuidade a análise do comportamento do 

turista esportivo. 
Quadro 18 - Tipologia e caracterização dos turistas esportivos 

Fonte: Baseado de Gibson (2003); Pigeassou (2004); Carvalho e Lourenço (2008) 
 

2.3.2.1 O Turista Esportivo Ativo  
 O primeiro grupo de turistas identificado por Gibson (2003), Pigeassou 

(2004) e Carvalho e Lourenço (2008) são aqueles que praticam alguma atividade 

esportiva durante suas viagens. Gibson (1998a) definiu, com base em sua 

pesquisa, algumas características individuais de turistas esportivos ativos, para a 

autora eles são em sua maioria homens, solteiros, com algum nível de pós 

graduação, viajam longas distâncias para participarem de atividades esportivas, 

participam de atividades esportivas mesmo durante suas férias e participam de 

atividades esportivas de forma frequente. 
 Dentro deste grupo de turistas, chamado por Carvalho e Lourenço (2008) de 

turistas de prática esportiva, os autores identificam duas vertentes distintas, os 

entusiastas, que têm como motivação principal para suas viagens a prática de 

qualquer atividade física, e os esporádicos, que praticam atividades físicas durante 

suas viagens, sem que estas atividades tenham sido programadas. Para os 

autores, além da motivação, usada também por Gammon e Robinson (2003) para 

Tipologia de turismo esportivo Tipologia de turista 
esportivo 

Caracterização 

Turismo esportivo de ação – 
Turismo de prática esportiva – 
Turismo esportivo ativo 

Turista esportivo de  
ação – turista  
praticante esportivo 

Envolve a participação em atividades 
esportivas. Sendo esta ou não a  
motivação principal da viagem 

Turismo em eventos esportivos – 
Turismo de espetáculo esportivo –
Turismo esportivo de evento 

Turista de evento 
esportivo – turista 
espectador esportivo 

Ligado a assistência a eventos  
esportivos, onde é essencial uma ligação 
sensorial e emocional 

Turismo esportivo de cultura – 
Turismo esportivo de nostalgia  

Turista esportivo  
cultural  

Associado a um caráter mais cognitivo  
da cultura esportiva, ligado a um  
sentido de história esportiva, de curiosidad
intelectual ou de veneração 

Turismo esportivo de  
Envolvimento 

Turistas esportivos de 
envolvimento 

Ligado a viagens turísticas associadas à 
administração esportiva 
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diferenciar os tipos de turistas, eles ainda levam em consideração algumas 

decisões antes da partida e os hábitos de consumo durante a viagem (Quadro 19).  

 
Quadro 19 - Motivações e hábitos de consumo dos turistas de prática esportiva 

Fonte: Carvalho e Lourenço (2008) 
  

 Para Carvalho e Lourenço (2008), esta divisão facilita o trabalho de gestores 

de empreendimentos turísticos na hora de captar novos clientes, pois se conhece 

as necessidades de cada grupo. Na opinião dos autores, os planejadores, 

produtores, distribuidores e facilitadores e outros agentes que intervêm no turismo 

de prática esportiva de uma localidade,  tendo a consciência da existência destes 

dois públicos distintos, podem se direcionar especificamente a cada um deles, 

tornando esta comunicação mais eficiente (CARVALHO; LOURENÇO, 2008). 

 

2.3.2.2 O Turista de Espetáculos Esportivos  
 O segundo grupo da divisão dos turistas esportivos, o de turistas esportivos 

passivos, forma a tipologia mais estudada por pesquisadores de diferentes países, 

é composto por viajantes que assistem a espetáculos esportivos, seja os de grande 

dimensões como Copas do Mundo de futebol e Olimpíadas ou jogos de menor 

expressão, como acompanhar seu time a outra cidade para um confronto amistoso 

(GIBSON, 2003; PIGEASSOU; 2004; CARVALHO; LOURENÇO, 2008). A 

motivação dos turistas esportivos está normalmente mais ligado ao esporte que à 

Características/ atividades/ decisões Entusiasta Esporádico 

A
sp

ec
to

s 
do

 tu
ris

m
o 

e 
P

la
ne
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a 
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  Têm como motivação principal da viagem  
praticar algum esporte 

Sim Não 

Planejam a viagem em função do esporte que 
vão praticar 

Sim Não 

Decidem praticar algum esporte antes de 
iniciar a viagem 

Sim Normalmente  
Não 

Porcentagem de tempo de férias  
dedicado à prática da atividade escolhida 

Normalmente 
 Alta 

Normalmente  
Baixa 

A
sp

ec
to

s 
da

 p
rá

tic
a 

es
po

rti
va

 Praticam com regularidade a atividade física que vão 
realizar nas férias 

Normalmente 
 Sim 

Normalmente  
Não 

O equipamento necessário para a prática do  
esporte é 

Normalmente 
 Próprio 

Normalmente 
alugado 

As habilidades motoras exigidas para  
a prática da atividade são 

Muitas vezes 
complexas 

Normalmente 
simples 

O nível com que a atividade é práticada é Intermediário ou 
avançado 

Normalmente  
de principiante 

Podem estar disponíveis para adquirir aulas de:  Aperfeiçoamento Iniciação 
O nível de exigência das condições e da  
infra-estrutura para a prática do esporte escolhido é 

Normalmente 
elevado 

Baixo ou pouco 
específico 
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viagem, mas na maior parte das vezes as necessidades de viagem e de esporte se 

complementam. Casos de fãs que viajam acompanhando suas equipes são alvos 

recorrentes em pesquisas acadêmicas, seja por suas motivações (FAIRLEY, 2003; 

ROBINSON; GAMMON, 2004; KULCZYCKI; HYATT, 2005; SNELGROVE et. al., 

2008; MOHAN, 2010; YU, 2010), comportamentos (MORGAN, 2007; P  REUSS; 

SEGUIN; O´REILLY, 2007; JONES, 2008), hábitos de consumo (SMITH, 2006; 

PREUSS; SEGUIN; O´REILLY, 2007; SMITH; STEWART, 2007) ou experiências 

(HIGHAM; HINCH, 2003; DAVIES; WILLIMENT, 2008; FAIRLEY; TYLER, 2009). 

 Tikander (2010) em sua dissertação de mestrado, pesquisou sobre a 

identidade do fã de futebol finlandês em geral e, principalmente, daqueles que 

viajam seguindo seus clubes preferidos. Como resultado, o estudo indica que o 

fuebol cria comunidades e espírito coletivo entre os fãs finlandeses deste esporte, 

para os entrevistados, viajar para assistir seu time ou mesmo a seleção principal 

jogar preenche suas necessidades de experiências e entretenimento.  

 Tikander (2010) divide os turistas fãs de futebol em sete diferentes 

tipologias, o fã de esporte, o fã social, o que está em busca de relaxamento, o 

turista, o atleta, o viajante em família e o que está em busca de experiências. O fã 

de esporte viaja tendo como objetivo assistir a eventos esportivos, é 

emocionalmente muito envolvido com o esporte e o contato social que a viagem 

proporciona também é importante para este turista. O fã social não se importa 

muito com o destino ou com as atividades programadas, para este turista o 

importante é a oportunidade de passar um tempo com amigos. O que busca 

relaxamento, como o nome já explica, viaja com o objetivo de relaxar e escapar da 

rotina. O turista é interessado na história e nas atrações turísticas do destino. O 

atleta pratica atividades físicas também em feriados e finais de semana, para ele a 

possibilidade de praticar algum esporte no destino é importante. Para o viajante em 

família, o mais importante é poder passar um tempo com seus familiares, são 

similares ao fã social. Por último o turista que busca por experiências está sempre 

em busca de novos desafios, experiências ou relaxamento (TIKANDER, 2010). 

 Kulczycki e Hyatt (2005) pesquisaram quais os fatores que motivavam os 

torcedores do time de hóquei americano Whalers, que se transferiu de estado, a 

viajarem para acompanhar seus jogos.  Segundo os autores, a saudade de time é a 

principal motivação deste fã, seguida por sentimentos de autenticidade e de 

lealdade ao clube. Fairley (2003) realizou uma pesquisa de observação, com um 
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grupo de torcedores viajantes que há mais de 10 anos acompanham seu clube em 

um jogo por ano como visitante, e descobriu que nos primeiros anos a motivação 

principal era assistir ao jogo, especificamente, mas com o tempo o principal 

propulsor dos participantes era a vontade de estar novamente com os 

companheiros e se sentir parte de um grupo. Mesma motivação apontada por 

Tikander (2010), que também considerada a possibilidade de fazer novos amigos. 

 Yu (2010), pesquisou quais fatores que levavam jovens de Taiwan a 

viajarem aos Estados Unidos para assistirem a eventos esportivos, segundo a 

autora, entre as principais motivações estão: o preço e a facilidade de uma viagem 

até o país; a chance de assistir a seus atletas favoritos; a chance de assistir a um 

atleta de seu país; experiências culturais diferentes; a performance e a reputação 

do time que pretende assistir. Estes resultados são similares aos encontrados por 

Snelgrove et. al. (2008), que, ao aplicarem pesquisa com espectadores dos Jogos 

Atléticos Panamericanos, da categoria júnior, descobriram que fatores como 

assistir a jogos de alto desempenho, assistir a futuros grandes atletas e satisfação 

com a performance de atletas de seu país estão entre os maiores motivadores para 

viajar até o local da competição.  

 Morgan (2007) criou um modelo (Figura 7) para aumentar a interação dos 

turistas esportivos com o destinos e a população autóctone, fazendo com que os 

viajantes melhorem sua experiência de viagem. O autor argumenta que os 

responsáveis pelo marketing dos destinos turísticos deveriam investir mais em 

ações que melhorem a experiência dos turistas, visando sua satisfação, do que na 

promoção dos atributos físicos do destino e concorda com Williams (2006) que 

acredita que a ênfase da promoção deve estar mais no consumidor e menos no 

destino. 

A parte superior do modelo apresenta os fatores externos, a administração e 

o marketing, tratam de facilitar que o turista crie experiências na sua estada, mas 

não podem criá-las. A administração trabalha em um caráter mais físico do evento 

esportivo ou destino e o marketing com a personalidade e a imagem holística dos 

mesmos. A parte inferior apresenta os fatores internos que os turistas trazem ao 

evento, incluem as motivações pessoais e os benefícios buscados na experiência, 

como agitação ou relaxamento (MORGAN, 2007). 
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Figura 7 - O espaço para experiência: interações entre organizadores e turistas esportivos. 
 

Organizadores do evento 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
Turistas esportivos 

Fonte: Morgan (2007) 
  
 Segundo Morgan (2007) a experiência é criada pela interação entre as 

atividades e os locais, fornecidos pela organização do evento e pelo destino, e as 

motivações e significados internos de cada turista. Esta interação acontece em 

diferentes locais, como estádios, hotéis, bares e restaurantes, onde as pessoas se 

reúnem, mas também na mente de cada turista, quando este interpreta um novo 

local e uma nova cultura (MORGAN, 2007). 

 O turista esportivo de envolvimento, tipologia criada por Pigeassou (2004), 

está envolvido diretamente com a administração de clubes e entidades esportivas, 

profissionais ou não. Suas viagens são realizadas dentro deste contexto, para 

participação em competições, eventos esportivos e eventos acadêmicos ligados ao 

esporte. Esta tipologia não foi considerada por outros pesquisadores da área. 

 

2.3.2.3 O Turista Esportivo Cultural 
 A tipologia de turista esportivo que será considerada para esta pesquisa é a 

de turista esportivo cultural, aquele que em suas viagens, tendo como motivação 

principal ou não, visitam estádios, arenas, museus e halls da fama esportivos 

(GIBSON, 2003; PIGEASSOU, 2004; CARVALHO; LOURENÇO, 2008).  

De acordo com Reis (2003) o turista cultural, não especificamente o 

esportivo, é aquele que tem como objetivo a vivência de uma experiência cultural, 
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através de viagens a lugares históricos, particpação em eventos culturais, visitas a 

instituições culturais ou simplesmente a busca por conhecer hábitos e valores de 

outras comunidades ou países. O mesmo autor define o turista cultural como de 

maior idade, quando comparado a outros tipos de turistas, com costume de realizar 

viagens mais longas e com gastos mais elevados por viagens. 

McKercher (2002) dividiu os turistas culturais em cinco tipologias, o turista 

com propósito cultural, o cultural observador, o cultural casual, o cultural acidental e 

o cultural descobridor. Segundo o autor o turista com propósito cultural, aprender 

sobre a cultura ou herança de outros é a maior motivação para viagem, costuma 

realizar profundas experiências no destino; o turista cultural observador, possui a 

mesma motivação de aprender sobre a cultura e herança, porém não realiza 

grandes experiências no destino; o turista cultural casual, onde o turismo cultural 

possui um papel limitado na escolha do destino; o turista cultural acidental, para 

quem o turismo cultural não representa motivação de viagem, mas que estando no 

destino participa de atividades culturais sem muito envolvimento e o turista cultural 

descobridor, para quem o  turismo cultural não representa motivação de viagem, 

porém no destino pratica atividades culturais com grande envolvimento 

(MCKERCHER, 2002). 

 Gibson (1998) sugere que para entendermos os motivos que levam os 

turistas a visitarem estes locais de práticas esportivas ou museus esportivos, 

devemos buscar suportes teóricos nos conceitos de peregrinação da antropologia e 

na sociologia. Para a autora, uma idéia que emerge destas duas disciplinas, ao 

analisarmos este conceito é que o esporte é uma nova religião e seus estádios e 

museus se tornaram locais sagrados em nossa cultura, locais que as pessoas vão 

visitar e, possivelmente prestar homenagens e ídolos ou equipes de tempos 

passados (GIBSON, 1998). 

 Wilson (2004) pesquisou quais os sentimentos que evocados pelos turistas 

que visitavam o estádio de baseball Wrigley Field, em Chicago (EUA), sensações 

de saudade, lembranças de velhos tempos, boas lembranças do passado e 

evocações de memórias perdidas estão entre as mais sentidas pelos entrevistados. 

No entanto a autora descobriu que estes sentimentos de nostalgia não são a 

principal motivação para visitas ao estádio, para Wilson (2004), fatores gerais para 

realização de viagens, sugeridos por Crompton (1979), como novidade, 
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fortalecimento de laços familiares, prestígio, cultura, interação social e relaxamento, 

estão entre as principais motivações para estas visitas.   
 Neste capítulo foram abordadas questões gerais sobre marketing, 

especificamente o marketing esportivo e o marketing turístico, importantes para o 

desenvolvimento do turismo em ambientes esportivos. Também foram aboradas 

noções da gestão atual do futebol e das novas formas de receita possíveis para os 

clubes, entre elas a possibilidade de se utilizar do turismo. Por último foi 

apresentada o turismo esportivo em suas diferentes tipologias, o ativo, o passivo e 

o cultural, este último próprio da visitação a estádios, arenas e museus esportivo, 

foco desta pesquisa. Também foram apresentados os perfis conhecidos dos 

turistas esportivos em cada uma das tipologias. O próximo capítulo apresenta os 

procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, os clubes que servirão como 

estudo de caso para este estudo e os conceitos que serão abordados. 
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3 METODOLOGIA 
 Este capítulo caracteriza a pesquisa, apresenta os procedimentos 

metodológicos utilizados para sua realização, retrata os públicos analisados em 

cada uma de suas partes e fases e apresenta as formas de coleta e de análise dos 

dados.  

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 
 O estudo pode ser considerado, do ponto de vista de seus objetivos, 

exploratório e descritivo. Exploratório que, de acordo com Gil (1991) visa 

proporcionar maior familiaridade com o problema, para torná-lo explícito ou 

construir hipóteses, e tem como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a 

descoberta de intuições. A pesquisa exploratória é particularmente útil quando o 

responsável pelas decisões dispõe de poucas informações. (HAIR et al, 2005) 

Três são as finalidades da pesquisa exploratória, desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para 

a realização de uma pesquisa futura mais profunda ou modificar e clarificar 

conceitos (LAKATOS; MARCONI 1985). Para Malhotra (2001, p.106), seria “um 

tipo de pesquisa que tem como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre 

a situação-problema enfrentada pelo pesquisador e sua compreensão”. É 

caracterizada por flexibilidade e versatilidade com respeito aos métodos, porque 

não são empregados protocolos e procedimentos formais. (MALHOTRA, 2001)  

Para Cooper e Schindler (2003) a área de investigação pode ser tão nova ou 

tão vaga que o pesquisador precisa fazer uma exploração a fim de saber algo 

sobre o problema enfrentado. É através da exploração que o pesquisador 

desenvolve conceitos de forma mais clara, estabelece prioridades, desenvolve 

definições operacionais e melhora o planejamento final da pesquisa (COOPER; 

SCHINDLER, 2003). Esta pesquisa pode ser considerada exploratória pois poucos 

são os estudos realizados sobre o turismo em estádios esportivos (em datas que 

não ocorram jogos, visando somente a visitação da estrutura existente no local) e 

sobre as motivações destes visitantes e os impactos causados por esta atividade.  

Segundo Vergara (2000) a pesquisa descritiva expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, estabelece relações entre variáveis e define 

sua natureza. Os planos de pesquisa descritiva em geral são estruturados e 
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especificamente criados para medir as características descritas em uma questão 

de pesquisa (HAIR et al, 2007).  Para Cooper e Schindler, (2005) entre os objetivos 

da pesquisa descritiva está a descrição de fenômenos ou características 

associadas com a população-alvo (o que, quem, quando, onde e como de um 

tópico). Esta pesquisa pode ser assim considerada pois descreverá ações turísticas 

e de marketing praticadas pelos clubes pesquisados. 

Como procedimento técnico, visando a obtenção dos resultados será 

realizado um estudo de caso múltiplo nos estádios Olímpico e Beira-Rio, de 

propriedade de Grêmio e Internacional, respectivamente. Estudo de caso, segundo 

Yin (2001, p.32) é “um fenômeno dentro do seu contexto da vida real”. Para 

Triviños (1987, p.133,134), “o estudo de caso é um estudo profundo que possibilita 

conhecimento amplo e detalhado de um objeto de pesquisa. O objetivo consiste em 

estudar profundamente e analisar de forma intensa os fenômenos que constituem o 

ciclo vital da unidade”. 

 Da forma como é abordada, esta pesquisa pode ser considerada quantitativa 

e qualitativa. Na abordagem qualitativa, o objeto é o fator determinante para a 

escolha de um método, os objetos são estudados em sua complexidade e 

totalidade (FLICK, 2004). Já a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados, 

traduzir as opiniões e informações em números e aplicar alguma forma de análise 

estatística (MALHOTRA, 2001). Para Hair et. al. (2005) os dados quantitativos são 

utilizados para representar a propriedade de algo, como são registrados em 

números, os dados se prestam a análise estatística. Para Malhotra (2001) é 

necessário encarar as pesquisas quantitativas e qualitativas como complementares 

e não concorrentes. 

 Esta pesquisa é qualitativa pois visa conhecer as práticas turísticas 

existentes em estádios de futebol no Brasil e no exterior e analisar, através de 

entrevistas com profissionais de Grêmio e Internacional, como são administradas 

algumas destas práticas nos estádios Olímpico e Beira-Rio. É quantitativa pois visa 

descobrir, através da aplicação de questionários, quem é o visitante presente nos 

estádios Olímpico e Beira-Rio em dias sem jogos, quais suas motivações para 

estas visitas, seus hábitos de viagem e seu relacionamento com o esporte. Na 

Figura 8 estãos os tipos de pesquisa de marketing e turismo indicadas por Morrison 

(2012) e os grifos para as pesquisas utilizadas nesta dissertação. 
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Figura 8 - Tipos de pesquisa em marketing no turismo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Morrison (2012) - grifos do autor 
 
3.2 Partes da Pesquisa 

Para atingir os objetivos propostos, a pesquisa está dividida em três partes. 

A primeira trata de identificar, através de pesquisas em sites oficiais de clubes de 

futebol brasileiros e internacionais e em sites de estádios de futebol do Brasil e 

exterior, quais as ações turísticas praticadas nestes locais. 

 Na segunda parte é realizado um estudo de caso múltiplo, para analisar os 

produtos turísticos oferecidos em estádios de dois clubes de futebol de Porto 

Alegre, quais as formas de comunicação utilizadas para divulgação destes 

produtos ao público, como são organizados e vendidos estes produtos, como os 

departamentos de marketing destes clubes trabalham estas ações, de que forma 

os gestores tornam os produtos turísticos existentes nos estádios mais atrativos, 

Pesquisa 
primária 

Dados 
qualitativos 

Dados 
quantitativos 

Estudos de 
caso 

Observação 
humana 

Entrevistas 
individuais 
profundas

Grupos de 
foco 

Simulação 

Observação 
mecânica 

Experimento

Pesquisas

On-line 

In-house, auto
administrada 

Correspondência 

Telefone 

Questionários 



84 
 

 

quais motivações levam os turistas a visitarem estes espaços e quais suas 

percepções destas visitas. 

 Esta segunda parte é dividida em duas fases. A primeira, engloba 

entrevistas semi-estruturadas com colaboradores indicados pelos gestores das 

áreas de marketing e com os gestores dos museus e dos programas de visita de 

Grêmio e Internacional. A entrevista com o departamento de marketing tem o intuito 

de conhecer a participação deste setor na criação, comunicação e administração 

das ações turísticas praticadas nos estádios pesquisados e descobrir de que forma 

estes profissionais percebem e praticam ações específicas do marketing turístico. 

Com os gestores dos produtos turísticos o objetivo é descobrir como são pensadas 

e geridas estas atrações, quais são, na visão destes colaboradores, as atrações 

turísticas dos clubes, qual a importância destes produtos para a administração do 

clube, entre outras questões pertinentes à administração destes atrativos. A 

segunda fase diz respeito a aplicação dos questionários com turistas em visita aos 

estádios Beira-Rio e Olímpico, buscando conhecer qual a motivação destes 

visitantes na procura por estes espaços.  

 Com os resultados das partes um e dois, inicia a terceira parte deste 

trabalho, combinando as ações praticadas em outros estádios, brasileiros e 

internacionais e as percepções dos dirigentes. Tendo como base a análise dos 

resultados são sugeridas ações que possam ser implementadas nos estádios 

Olímpico e Beira-Rio. 

 Para que se desse consecução as partes descritas desta pesquisa, foi 

necessário um levantamento bibliográfico sobre os temas abordados, como, 

turismo esportivo, marketing esportivo, marketing turístico e gestão do futebol, 

conforme capítulo 2. A síntese dos principais autores utilizados neste trabalho, 

suas pesquisas, abordagens utilizadas e resultados obtidos estão expostos no 

apêndice A, ao final desta dissertação. 

   

3.3 Sujeitos da Pesquisa e Coleta de Dados 
A coleta de dados foi realizada de acordo com as três partes do trabalho, 

definidas no ítem 3.2 e estão descritas a seguir. 
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3.3.1 Primeira Parte da Pesquisa 
Nesta primeira parte são pesquisados os clubes internacionais com maior 

número de títulos nacionais nos países mais bem posicionados nos rankings da 

UEFA (Union of  European Football Associations) e FIFA (Fédération International 

de Football Association). A mesma seleção é feita para os clubes brasileiros, 

levando em conta o número de títulos nacionais, as posições no ranking da CBF 

(Confederação Brasileira de Futebol) e o fato do clube possuir estádio próprio. 

Serão incluídos também clubes argentinos, por apresentarem significantes ações 

turísticas em seus estádios. 
Pelo ranking da UEFA, os primeiros países são, em ordem de classificação: 

Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França e Portugal. Estes seis países 

aparecem também entre os dezoito mais bem colocados no ranking da FIFA, que 

apresenta ainda a Argentina na quarta colocação, seguida pelo Brasil em quinto.  

Foram pesquisados um total de 23 clubes, destes diferentes países, 

apresentados a seguir: 

 
Quadro 20 - Relação dos clubes pesquisados. 
País Clubes 

Portugal - Futebol Clube do Porto; 
- Sport Lisboa e Benfica; 
- Sporting Clube de Portugal. 

Espanha - Futbol Club Barcelona; 
- Real Madrid Club de Fútbol. 

Itália - Associazone Calcio Milan; 
- Football Club Internazionale Milano; 
- Juventus Football Club. 

Inglaterra - Arsenal Football Club; 
- Chelsea Football Club; 
- Liverpool Football Club; 
- Manchester United Football Club. 

Alemanha - Fuβball-Club Bayern München 
França - Olympique de Marseille; 

- Paris Saint-Germain Football Club. 
Argentina - Club Atlético Boca Juniors; 

- Club Atlético River Plate. 
Brasil - Coritiba Foot Ball Club; 

- Clube Atlético Paranaense; 
- Grêmio FootBall Porto Alegrense; 
- Santos Futebol Clube; 
- São Paulo Futebol Clube; 
- Sport Club Internacional. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Para a coleta dos dados  necessários ao alcance dos objetivos propostos 

para esta primeira parte do trabalho, são utilizadas informações das páginas 

oficiais dos clubes e estádios de futebol sobre produtos e ações turísticas 

praticadas nestes espaços. Em um primeiro momento são apresentados os 

produtos passíveis de utilização pelos visitantes, em seguida, demonstra-se os 

serviços dos museus e programas de visita a estes estádios, apresentando 

informações como preços e horários de funcionamento. 

 
3.3.2 Segunda Parte da Pesquisa 

A escolha por Grêmio e Internacional como foco deste estudo se dá por 

estes serem os dois clubes brasileiros com maior número de associados do país, 

contarem com estádios próprios, terem o maior número de títulos entre todos os 

clubes da região sul do Brasil e estarem localizados em Porto Alegre, uma das 

cidades-sede da copa do mundo de futebol que será realizada no Brasil no ano de 

2014, além da facilidade de acesso a estes clubes, devido à distância. 

Para obtenção dos dados foram necessários dois métodos de coleta. 

Primeiramente foram realizadas seis entrevistas semi-estruturadas, três em cada 

um dos clubes. Foram entrevistados um colaborador indicado pelo departamento 

de marketing de cada clube, o responsável pelo programa de visitas do Grêmio e 

pelo programa Visita Colorada no Internacional, o responsável pelo museu 

Hermínio Bittencourt no Grêmio e a diretora do museu do Internacional. Foram 

pensados dois roteiros de perguntas diferentes, um para ser aplicado nos 

departamentos de marketing (apêndice B) e outro para ser aplicado com os 

responsáveis dos programas de visita e dos museus dos clubes (apêndice C). 

Neste tipo de entrevista, para Hair et. al: 
o pesquisador fica livre para exercitar sua iniciativa no acompanhamento da 
resposta a uma pergunta. O  entrevistador pode querer fazer perguntas 
relacionadas que não foram previamente imaginadas e que não estavam 
originalmente incluídas. Essa abordagem pode resultar no surgimento de 
informações inesperadas e esclarecedoras, melhorando as descobertas. 
(2005, p. 163)  
 

Na opinião de Triviños (1987) a entrevista semi-estruturada parte de 

questionamentos básicos, que estão apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de perguntas, 
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fruto de novas hipóteses que vão surgindo a medida que se recebem inormações 

do respondente. 

Assim, o primeiro roteiro, utilizado na entrevista com os departamentos de 

marketing dos clubes, é composto de 31 questões, divididas em sete construtos 

(Quadro 21). 

 
Quadro 21 - Construtos abordados no roteiro de perguntas ao departamento de marketing 

Construto pesquisado Número de questões 
Conceito turismo esportivo                     01 
Plano de marketing turístico 07 (02-08) 
Perfil de turistas e colaboradores 04 (09-12) 
Pesquisas de satisfação 04 (13-16) 
Produto turístico, comunicação e promoção 06 (17-22) 
Precificação, investimentos e receitas 06 (23-28) 
Entraves e concorrentes 03 (28-31) 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O segundo roteiro de perguntas, para as entrevistas com os gestores dos 

museus e programas de visita, é composto por 23 questões, divididas em cinco 

construtos (Quadro 22). 

 
Quadro 22 - Construtos abordados nos roteiros de perguntas aos gestores dos museus e 

programas de visita 
Construto pesquisado Número de questões 
Conceito turismo esportivo                     01 
Produto turístico 06 (02-07) 
Pesquisas de satisfação 04 (08-11) 
Planejamento e gestão do produto 06 (12-17) 
Público-alvo, receitas e exibição das atrações 06 (18-23) 
Fonte: elaborado pelo autor 

A segunda fase desta parte da pesquisa refere-se à aplicação de 

questionário estruturado com perguntas fechadas (apêndice D) aos visitantes dos 

estádios dos dois clubes. Este instrumento permite obter, de forma relativamente 

rápida, respostas específicas de um número maior de indivíduos (MALHOTRA, 

2001; HAIR et al 2005). Hair et al (2005) explicam que em um questionário de 

perguntas fechadas o respondente pode escolher entre um número determinado de 

respostas. Os questionários são adaptados dos estudos de Wilson (2004) e 

Tikander (2010).  

 O questionário é dividido em quatro blocos. O primeiro trata das 

características gerais dos visitantes: idade, gênero, profissão, cidade de origem e 

modo como o visitante tomou conhecimento das atrações dos estádios. 
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 O segundo bloco, composto por oito questões fechadas, aborda as 

motivações para visitar o estádio em dias que não ocorrem jogos. O terceiro bloco, 

composto de 13 perguntas, trata dos hábitos de viagem dos visitantes. O quarto e 

último bloco deste questionário é composto de 11 questões, quem tratam sobre o 

relacionamento deste visitante com o esporte. O quadro 23 apresenta os 3 blocos e 

também as terminologias utilizadas para denominar cada uma das questões. 

 
Quadro 23 - Questões dos blocos II, III e IV do questionário 

Bloco Denominação Pergunta 

M
ot

iv
aç

ão
 

Mot1 Chance de passar um tempo com amigo e/ou parentes 
Mot2 Chance de escapar da rotina 
Mot3 Chance de relaxar 
Mot4 Traz lembranças do passado 
Mot5 Chance de ver algo novo e diferente 
Mot6 Conhecer o estádio do clube que torço 
Mot7 Conhecer o estádio de um clube de futebol profissional 
Mot8 Gosto de visitar estádios esportivos 

H
áb

ito
s 

de
 v

ia
ge

m
 

Hab 1/ h1 Quando planejo uma viagem, procuro as possibilidades de praticar 
esportes que o destino oferece 

Hab 2/ h2 Procuro as possibilidades de assistir a jogos esportivos que o destino 
oferece 

Hab 3/ h3 Procuro por estádios e arenas esportivas para visitar no destino 

Hab 4/ h4 A possibilidade de praticar esportes é um importante critério quando 
escolho um destino 

Hab 5/ h5 A possibilidade de assistir jogos é um importante critério quando 
escolho um destino 

Hab 6/ h6 A possibilidade de visitar estádios e arenas esportivas é um importante 
critério quando escolho um destino 

Hab 7/ h7 Eu viajo para conhecer novas culturas 
Hab 8/ h8 Eu viajo para conhecer a cultura esportiva de outros estados/países 
Hab 9/ h9 Meu atleta/clube favorito é uma razão importante para eu viajar 

Hab 10/ h10 Me interesso por estádios ou arenas esportivas famosas 
Hab 11/ h11 Eu gosto de viajar sozinho 
Hab 12/ h12 Eu gosto de viajar com minha família 
Hab 13/ h13 Eu gosto de viajar com amigos 

R
el

ac
io

na
m

en
to

 c
om

 o
 e

sp
or

te
 Rel 1 Gosto de assistir esportes com minha família 

Rel 2 Gosto de assistir esportes com amigos 
Rel 3 Gosto de assistir esportes sozinho 
Rel 4 Prefiro jogos ou competições onde é difícil prever o resultado 
Rel 5 Prefiro jogos ou competições onde meu time é favorito 
Rel 6 Esporte para mim é entretenimento 
Rel 7 Assistir a jogos é uma forma de relaxar e escapar da rotina 

Rel 8 
Não estou interessado no resultado, uma grande partida me é mais 
atrativa 

Rel 9 Fico desapontado quando meu clube favorito perde 

Rel 10 
Quando torço ou acompanho meu clube de perto sinto como fizesse 
parte dele 

Rel 11 Fico feliz com o sucesso do meu clube favorito 
Fonte: elaborado pelo autor. 

Para cada questão dos blocos 2, 3 e 4 o respondente tinha a sua disposição 

uma escala tipo Likert de seis pontos (onde 1 = menor importância ou menor 
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identificação do respondente com a questão; 6 =  maior importância ou maior 

identificação). De acordo com Malhotra (2001) esta escala exige que os 

entrevistados indiquem um grau de concordância ou discordância com cada uma 

de uma série de afirmações sobre objetos de estímulo. 

Este questionário, e a forma como está subdividido, foi baseado nos 

questionários utilizados por Wilson (2004) e Tikander (2010), quando pesquisaram, 

respectivamente, sobre os turistas que visitavam o estádio Wrigley Field, nos 

Estados Unidos, em dias que não ocorriam jogos e os hábitos de viagem dos 

finlandeses que acompanham seus times de futebol. 

 

3.4 Análise dos Dados 
A análise dos dados também é apresentada de acordo com as partes e 

fases estabelecidas anteriormente. 

 

3.4.1 Primeira Parte da Pesquisa 
 Na primeira parte, são buscadas nos sites de clubes e de estádios de 

futebol brasileiros e internacionais, informações sobre os produtos turísticos 

disponiíveis. Foram considerados como produto turístico, aqueles citados pela 

OMT (2010), entre eles: serviços de acomodação, serviços de alimentos e bebidas, 

serviços de transporte, agências de viagem, atrações culturais e atrações 

esportivas. Foram pesquisados os sites oficiais dos 23 clubes selecionados, e, 

quando não encontradas as informações, foram buscados sites oficiais dos 

estádios de propriedade destes clubes, caso específico do estádio Giuseppe 

Meazza, de propriedade de Milan e Internazionale de Milão. Em um primeiro 

momento, foi criado um quadro onde constam, para cada estádio pesquisado, os 

produtos identificados. Este quadro serve como rápido comparativo entre os 

produtos turísticos encontrados nos diferentes estádios europeus e sul americanos 

pesquisados. 

Em um segundo momento, foram pesquisadas informações sobre os 

horários de funcionamento, preços, a duração aproximada da atração e as formas 

possíveis de reserva e compra de ingressos para os serviços de visita, e os 

museus existentes. Foram selecionados estes produtos, por retratarem o turismo 

esportivo cultural, também foco desta dissertação. Esta informações foram 
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retiradas somente dos sites oficiais dos clubes e estádios pesquisados, sem que se 

tenha utilizado outra fonte de busca. 

  

3.4.2 Segunda Parte da Pesquisa 
 Como já estabelecido anteriormente, a segunda parte da pesquisa está 

dividida em duas fases, a primeira fase contempla a entrevista com colaboradores 

(marketing, museus e programas de visitas) de Grêmio e Internacional e a segunda 

fase o questionário aplicado aos visitantes dos estádios Olímpico e Beira-Rio em 

dias que não ocorrem jogos. 

 

3.4.2.1 Primeira Fase 
As entrevistas semi-estruturadas realizadas com os profissionais de Grêmio 

e Internacional foram transcritas e resumidas sem que houvesse perda dos dados 

apresentados por estes respondentes. Em um primeiro momento, foram analisadas 

as entrevistas realizadas com os profissionais indicados pelo departamento de 

marketing de cada um dos clubes. Como as questões eram as mesmas, as 

respostas de cada um dos profissionais são apresentadas no mesmo quadro. Os 

quadros, por sua vez, estão separados por construtos, para facilitar a análise e 

interpretação. Os construtos utilizados para esta análise já foram apresentados no 

Quadro 20. Na sequência de cada quadro é realizada, em forma de texto, a análise 

das entrevistas, comparando o pensamento dos profissionais entrevistados com a 

bibliografia nacional e internacional pesquisada sobre o assunto e apresentada no 

capítulo de fundamentação teórica desta dissertação. 

Nas entrevistas realizadas com os gestores dos programas de visita e dos 

museus de Grêmio e Internacional, o roteiro de perguntas também foi o mesmo 

para ambos clubes. Na parte de análise, as entrevistas também estão separadas 

por construtos (Quadro 21) gerando assim seis quadros, divididos  entre museus e 

programas de visita, e, dentro desta divisão, as respostas obtidas pelos dirigentes 

dos clubes.  

 

3.4.2.2 Segunda Fase  
 A análise desta segunda fase, composta pelos questionários respondidos 

por 120 visitantes dos estádios Beira-Rio e Olímpico em dias que não ocorreram 
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eventos esportivos, é feita em diferentes etapas, e utilizando variadas técnicas 

estatísticas. O primeiro bloco com as características gerais dos visitantes, é 

composto por cinco questões abertas sobre a idade do visitante, sua profissão, seu 

sexo, a cidade de proveniência e o modo como ficou sabendo das ações turísticas 

praticadas pelo clube, que remete ao modo de comunicação utilizado pelo clube, 

direta ou indiretamente, para atrair este público. 

Os visitantes oriundos de cidades do Rio Grande do Sul são divididos entre 

capital e oito diferentes regiões do estado (região metropolitana, zona sul, serra, 

fronteira oeste, noroeste, nordeste, vale do Rio Pardo e planalto) de acordo com 

suas cidades de origem. 

Para a análise dos resultados, é realizada a análise descritiva, com as 

frequências totais e absolutas em cada questão, com auxílio dos sotwares 

Statistica 8.0 e Excel 2007. Alguns resultados são expostos em gráficos, que, de 

acordo com Malhotra (2001) melhoram a visualização e facilitam o entendimento 

dos resultados. 

Para os demais blocos do questionário, sobre motivação de visita, hábitos de 

viagem e relacionamento com o esporte, também apresentam-se análises 

descritivas e além das frequências totais e absolutas de cada um seis pontos da 

escala tipo likert para cada questão apresentada é calculado o impacto médio. Na 

sequência, as respostas foram divididas em grupos de baixa importância (escala 1 

e 2), média imporância (escala 3 e 4) e alta importância (escala 5 e 6), dentro 

destes grupos também foram calculados suas frequências totais e absolutas. O 

Quadro 24 apresenta o cabeçalho da tabela utilizada para expor os resultados, 

para os três blocos do questionário (II, III e IV). 

 
Quadro 24 - Cabeçalho da tabela utilizada na exposição dos resultados da análise descritiva 

dos blocos II, III e IV 

Questão 

B M A 

IM* 1 2 3 4 5 6 
Tot % Tot % Tot % Tot % Tot % Tot % 

%B %M %A 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Ao final deste item é apresentado um quadro com as questões que 

obtiveram maior concordância (maior % em A) dos entrevistados e as questões que 

obtiveram menor concordância (menor % em A). Este quadro tem como objetivo 
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resumir os resultados e facilitar a compreensão do pensamento dos visitantes 

abordados nos estádios Beira-Rio e Olímpico. 

 Posteriormente é feita a análise de correlação, realizada primeiramente com 

as questões do mesmo bloco do questionário e, depois, com as questões entre os 

diferentes blocos. Malhotra (2001) resume esta análise estatística como a 

intensidade de associação entre duas variáveis. Esta análise demonstra como as 

alternativas presentes no questionário se relacionam entre si. Para exposição dos 

dados, foi seguido o mesmo procedimento, elaborando-se uma tabela para as 

correlações entre cada um dos blocos e depois uma tabela para cada dois blocos 

(ex. bloco 1 x bloco 1, bloco 2 x bloco 2, bloco 1 x bloco 2, etc.), os coeficientes que 

apresentam correlação estatisticamente significativas (positivas e negativas), a um 

p = 0,0500, estão grifados. O quadro total, com todas as correlações realizadas é 

apresentado no apêndice F desta dissertação. 

 A última análise estatística dos dados obtidos nos 120 questionários 

aplicados aos visitantes dos estádios Beira-Rio e Olímpico é a análise de variância 

(ANOVA), que, segundo Hair et. al. (2005) “é utilizada para avaliar as diferenças 

estatísticas entre as médias de dois grupos”. Para realizá-la, antes foi aplicada uma 

análise fatorial, que, segundo Malhotra (2001) serve para reduzir e sumarizar os 

dados. A análise fatorial é feita com os resultados obtidos nos blocos dois, três e 

quatro do questionário. Ou seja, para verificar as variáveis que se relacionam nos 

diferentes construtos propostos e em que os respondentes apresentam 

comportamento semelhante. O número de fatores utilizado foi determinado com 

base nos autovalores (eigenvalues), onde foram utilizados somente os fatores com 

autovalores acima de um (1,0) excluindo assim os demais. Na pesquisa também foi 

atendido o critério baseado na porcentagem da variância, em que o número de 

fatores extraídos é determinado pelo percentual acumulado da variância. É 

recomendável, por Malhotra (2001) um percentual mínimo de 60%, porém, para 

Hair et. al. (2005), não é raro considerar menos que este ponto em pesquisas nas 

ciências sociais. Por estar enquadrado nesta área, e por esta ser uma pesquisa 

exploratória, foi considerada um percentual de variância acumulada de, no mínimo 

50%. 

 Como os fatores podem não ser interpretados diretamente, é aconselhável, 

segundo Malhotra (2001), a rotação da matriz. Esta rotação não afeta a matriz e a 

porcentagem explicada da variância total (MALHOTRA, 2001). Para melhor 
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compreensão, os resultados são apresentados em quadros, expondo os fatores 

existentes e as questões que os compõem dentro de cada bloco do questionário. 

 O passo seguinte foi calcular com o auxílio do software Excel a mediana, o 

valor mínimo, o máximo, e os quartis superior e inferior para cada fator obtido. Os 

cálculos foram feitos através da soma das respostas obtidas em cada fator. Para 

que se agrupassem estas respostas, foram criadas quatro categorias: muito baixa 

(MB), aquelas que ficam entre a mínima e o quartil inferior; baixa (B), que ficam 

entre o quartil inferior e a mediana; alta (A), entre a mediana e o quartil superior; e 

muito alta (MA), entre o quartil superior e o valor máximo.. 

 Na ANOVA foram adotados intervalos de confiança de 95%, ou seja, quando 

p for maior do que 0,0500 as médias não são consideradas estatisticamente 

diferentes. Para aquelas que ficam com média abaixo de 0,0500 é realizado o teste 

Tukey, para verificar se são realmente estatisticamente diferentes. No capítulo de 

resultados são apresentadas as análises com variância significativa. O total das 

análises é demonstrado no apêndice G. Optou-se por apresentar estas análises em 

gráfico para melhor compreensão dos dados expostos. 

Os resultados obtidos são comparados, em forma de texto com os 

resultados obtidos por outros pesquisadores encontrados na bibliografia pesquisa. 

Seja através das frequências encontradas, do impacto médio, da variância, de 

acordo com a pesquisa utilizada para estas comparações. 

 
3.5 Caracterização dos Clubes Estudados 
 Neste item é apresentado um breve histórico de Grêmio Foot-Ball Porto 

alegrense e Sport Club Internacional. 

 
3.5.1 Grêmio Foot-Ball Porto-alegrense 9 
 No dia 7 de setembro de 1903, o Sport Clube Rio Grande veio a Porto 

Alegre para uma demonstração de futebol, esporte ainda pouco popular no Brasil. 

O público lotou o campo improvisado para a apresentação e vibrava com as 

jogadas. Até que a única bola trazida para aquele jogo murchou. Quando todos 

pensavam que a festa estava terminada, o paulista Cândido Dias, que estava na 

platéia, ofereceu sua bola para que a partida pudesse ser terminada. Após o jogo, 
                                                 
9 Informações obtidas no site oficial do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (www.gremio.net). 
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ele e um grupo de amigos puderam confraternizar com os jogadores, que lhe 

explicaram detalhes do esporte e principalmente, o que era necessário para fundar 

um clube. Entusiasmados com o que haviam aprendido, 31 rapazes se reuniram, 

no dia 15 de setembro e escreveram a ata de fundação. Carlos Luiz Bohrer foi 

eleito o primeiro Presidente do clube. 

 O primeiro confronto ocorreu em 6 de março de 1904, contra o Fuss-Ball 

Club Porto Alegre, então o único outro clube da cidade, fundado também em 15 de 

setembro do ano anterior. O Grêmio venceu e conquistou seu primeiro troféu, o 

Wanderpreis. Ainda no mesmo ano, o clube adquiriu seu primeiro campo, a 

Baixada dos Moinhos de Vento (Imagem 13), estádio que seria utilizado nos 50 

anos seguintes, passando por várias transformações na sua estrutura, agregando 

pavilhões e arquibancadas. No dia 18 de julho de 1909, aconteceu o primeiro jogo 

contra o Sport Clube Internacional e o resultado desta partida foi um extraordinário 

10x0, para o Tricolor. Anos depois, a rivalidade tornaria este confronto o maior 

clássico do futebol brasileiro, o Gre-Nal. 

 
Imagem 13 - Jogo do Grêmio no estádio da Baixada 

 
Fonte: www.wikpedia.org  

 

A década de 40 representou um período de transição, por conta da 

profissionalização do futebol brasileiro. Foi durante a presidência de Saturnino 

Vanzelotti, entre 1948 e 1954, que ocorreram as transformações fundamentais para 

a continuidade do clube, como a primeira excursão ao exterior. As exigências do 

profissionalismo aceleraram as mudanças e durante os anos que esteve à frente do 

clube, Saturnino comandou a construção do Estádio Olímpico, inaugurado no dia 

19 de setembro de 1954 (Imagem 14).  
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Imagem 14 - Estádio Olímpico à época da inauguração 

 
Fonte: arquivopoa.blogspot.com 
 

Na segunda metade dos anos 70, uma campanha entre os torcedores 

gremistas, liderada pelo presidente Hélio Dourado, arrecadou recursos para a 

conclusão do andar superior do Estádio Olímpico. As obras duraram cerca de 4 

anos, até a reinauguração, no dia 21 de junho de 1980, com o nome de Olímpico 

Monumental (Imagem 15). Com estas melhorias o clube passou a ter o mais 

moderno estádio particular do país, com inovações só encontradas em estádios da 

Europa. Foi nas décadas de 80 e 90 que o Grêmio obteve suas maiores 

conquistas, como a Copa do Brasil em 1989, 1994 e 1997, o Campeonato 

Brasileiro nos anos de 1981 e 1996, a Taça Libertadores da América, em 1983 e 

1995 e o Campeonato Mundial Interclubes em 1983.  
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Imagem 15 - Estádio Olímpico Monumental 

Fonte: www.clicrbs.com.br 
 

Com 108 anos de existência, o Grêmio é um dos maiores clubes de futebol 

do Brasil, possuindo um quadro de mais de 65 mil associados, títulos nacionais e 

internacionais relevantes e grande infra-estrutura, como o estádio Olímpico 

Monumental e o centro de treinamentos na cidade de Eldorado do Sul, região 

metropolitana de Porto Alegre. Atualmente o clube está construindo um novo 

estádio, no bairro Humaitá, zona norte de Porto Alegre, que atenderá às exigências 

impostas pela FIFA para estádios de futebol de padrão internacional.  

 
3.5.2 Sport Club Internacional10 

De acordo com o site do clube, a origem do Sport Club Internacional está 

associada a três irmãos paulistas, Henrique Poppe Leão, José Eduardo Poppe e 

Luiz Madeira Poppe. Henrique, o irmão mais velho e influente, articulou a criação 

de um novo clube. Em 09 de Abril de 1909 se reuniram no porão da casa de João 

Leopoldo Seferin, que aos 18 anos foi eleito o primeiro presidente do clube recém 

formado. Para dar credibilidade à instituição, o capitão Graciliano Ortiz foi escolhido 

presidente de honra do Inter. Além de militar, Ortiz também era o diretor do Asseio 

Público e homem de prestígio junto a José Montaury, intendente de Porto Alegre a 

época. Foi através de Ortiz que o Inter obteve junto à Intendência o seu primeiro 

campo a Ilhota. Entre os princípios da formação do clube estavam a abertura para 

brasileiros e estrangeiros, a prática do futebol, a celebração da própria juventude e 

                                                 
10 Informações obtidas no site oficial do Sport Club Internacional (www.internacional.com.br) 
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a possibilidade de criarem um 'Club' onde teriam a oportunidade de manter novos 

contatos sociais. 

A primeira vitória do novo clube ocorreu em 10 de Outubro de 1909, quando 

bateu o Militar, clube de primeira linha da cidade pelo placar de 2 a 1. No ano de 

1913 o Sport Club Internacional conquistou seu primeiro título, de Campeão da 

Cidade, feito que repetiu no ano seguinte. Em 1915 conseguiu, pela primeira vez, 

vencer seu maior rival, o Grêmio, pelo placar de 4 a 1. 

Em 1912, o Inter ganhou seu primeiro campo exclusivo de jogo, a Chácara 

dos Eucaliptos, no bairro Azenha, campo onde o Inter mandou seus jogos até ano 

de 1930. Quando chovia, a Chácara alagava e os jogadores eram obrigados a 

treinar na Várzea, atual Parque da Redenção. Em 1931, após campanha do 

engenheiro e político Ildo Meneghetti para arrecadar fundos o Sport Club 

Internacional conseguiu erguer sua primeira casa própria, o Estádio dos Eucaliptos 

(Imagem 16), no bairro Menino Deus, com capacidade para dez mil pessoas. 

 
Imagem 16 - Estádio dos Eucaliptos 

 
Fonte: www.internacional.com.br 

 

No ano de 1934 o Internacional conquistou seu segundo título estadual, e 

com ele vieram algumas mudanças. Os jogadores já recebiam alguma forma de 

remuneração para jogar futebol. O time já não era mais formado por parentes e 

amigos da família. Estavam em campo jogadores das ligas periféricas, pobres e 

negros, até então proibidos de praticar o esporte de forma oficial na cidade. 

 Depois das obras de reformulação e da construção de arquibancadas de 

cimento, o estádio dos Eucaliptos foi uma das sedes escolhidas para receber os 

jogos da Copa do Mundo no Brasil, recebendo partidas da seleção do México 
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contra Suíça e Iugoslávia, sendo até hoje o único estádio gaúcho a receber 

partidas válidas por Copas do Mundo. 

 Porém, foi em 06 de Abril de 1969 que o Sport Club Internacional inaugurou 

aquela que é sua casa até os dias de hoje, o estádio Beira-rio (Imagem 17), nome 

da avenida onde está localizado, em uma área aterrada do Lago Guaíba. Foi na 

década de 70 que o Internacional obteve suas maiores conquistas nacionais, pela 

primeira vez um clube gaúcho de futebol era campeão brasileiro, feito obtido nos 

anos de 1975, 1976 e 1979, sendo este último de forma invicta, marco não 

igualado no futebol brasileiro. 

 
Imagem 17 - Estádio Beira-Rio 

 
Fonte: www.internacional.com.br 
  

Após duas décadas sem maiores conquistas e somente observando seu 

maior rival realizar seus grandes feitos o Sport Club Internacional, a partir dos 

primeiros anos da década de 2000 revoluciona sua gestão, modernizando a 

administração do clube e regularizando na prefeitura as áreas que integram o 

estádio Beira-rio e o parque gigante, fazendo com que estas áreas gerassem 

receitas. O resultado veio dentro de campo, com a conquista dos campeonatos 

estaduais em 2002, 2003, 2004 e 2005 e as maiores conquistas internacionais as 

copas Libertadores da América de 2006 e 2010 e o campeonato Mundial 

Interclubes de 2006. 
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 Atualmente, com 102 anos completos, o Sport Club Internacional é um dos 

clubes mais vitoriosos do Brasil, possui o maior quadro de sócios entre os clubes 

brasileiros com mais de cento e seis mil associados. Possui como infra-estrutura o 

estádio Beira-Rio, escolhido como sede porto alegrense dos jogos da Copa do 

Mundo de futebol em 2014, o ginásio Gigantinho e o Parque Gigante com campos 

de treinamento, campos para aluguel, piscinas, churrasqueiras, restaurante entre 

outros atrativos. 

 
3.6 Esquema Geral da Pesquisa 
 A Figura 9 apresenta o esquema geral desta pesquisa, destacando os 

objetivos específicos da dissertação e a forma utilizada para alcançá-los. Ela 

apresenta ainda a ordem seguida para a conclusão de cada etapa. 

 
Figura 9 - Esquema geral da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

Etapa 1: 
Pesquisa em sites de  
23 clubes e estádios de 
futebol nacionais e 
internacionais. 

Etapa 2: 
Entrevistas com  
colaboradores do setor 
de marketing e com 
gestores dos programas 
de visita e dos museus 
de Grêmio e 
Internacional.  
Análise dos construtos 
da entrevista através da 
teoria existente.

Etapa 3: 
Aplicação de 
questionários a  120 
visitantes nos estádios 
Olímpico e Beira-Rio. 
Analisados através de 
técnicas estatísticas 
descritivas, de 
correlação, fatorial e 
de variância. 

Objetivo 1. 
Identificação de produtos 
turísticos oferecidos por 
clubes de futebol do 
Brasil e do exterior. 

Objetivo 2. 
Percepção dos dirigentes 
acerca da importância do 
marketing turístico. 

Objetivo 3. 
Compreensão das 
motivações dos turistas 
nas visitas a estádios 
de futebol. 

Objetivo 4: 
Sugestão de novos produtos 
turísticos  e estratégias de 
comunicação aplicáveis aos 
estádios pesquisados.
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4 - Análise dos Resultados 
  

Neste capítulo será realizada a análise dos dados obtidos na pesquisa. Os 

resultados estão divididos em três partes: relacionadas a ações turísticas 

realizadas em estádios estrangeiros e brasileiros; entrevistas respondidas pelos 

gestores de Grêmio e Internacional e questionários respondidos por visitantes dos 

estádios Beira-Rio e Olímpico.  

 

4.1 – Produtos Turísticos Oferecidos em Estádios Estrangeiros e 
Nacionais (Parte 1). 
 
 Como explicado no item 3.3.1, para a escolha dos estádios foram 

selecionados os países mais bem colocados nos rankings da FIFA e da UEFA e, 

dentro de cada país, os clubes com maiores títulos nacionais, ou, no caso 

brasileiro, com ações turísticas expressivas, desde que, administradas pelo próprio 

clube, como forma de comparação com os dois clubes que serviram de objeto de 

estudo para esta dissertação. 

 Ao todo, foram selecionados 23 clubes, sendo três clubes 

portugueses, dois espanhóis, três italianos, dois franceses, um clube alemão, 

quatro clubes ingleses, dois argentinos e seis brasileiros, entre eles Grêmio e 

Internacional, que serviram como base para o estudo de caso realizado. O Quadro 

25 apresenta os estádios pesquisados na Europa e o Quadro 26 os pesquisados 

na América do Sul, com a identificação dos produtos turísticos evidenciados.. 
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Quadro 25 - Produtos turísticos oferecidos nos estádios pesquisados na Europa 
Clubes pesquisados Produtos turísticos 

Clubes Brasão Estádio/Ano de 
inauguração 

Museu Tour Loja Rest. Centro 
de 
eventos 

Eventos e 
shows 
musicais 

Atividade 
com 
jogadores 

Hotel Agência de 
viagem no  
estádio 

Agência de 
viagem 
parceira  

F.C.Porto           Estádio do Dragão – 
2003 

- √ √ - √ √ - - - √ 

S. L. Benfica     Estádio da Luz – 2003 - √ √ √ √ √ - - - √ 

Sporting C. P.   José Alvalade – 2003 √ √ √ √ √ √ - - - √ 

F. C. 
Barcelona 

Camp Nou – 1957 √ √ √ √ √ √ - - - - 

Real Madrid C. 
F. 

Santiago Bernabéu – 
1947 

√ √ √ √ (4) √ √ - - - - 

A. C. Milan / F. 
C. 
Internazionale    

Giuseppe Meazza – 
1927 

√ √ √ - √ √ - - - - 

Juventus F. C.   Juventus Arena - 2011 √ √ √(3) √ √ √ - - - - 
F. C. Bayern 
Munchen          

Allianz Arena – 2005 - √ √ √ √ √ - - √ √ 

Liverpool F. C.  Anfield Road – 1884 √ √ √ √ √ √ √ - - √ 

Manchester 
United  F. C.      

Old Trafford – 1910 √ √ √ √ √ √ √ - - √ 

Chelsea F. C.     Stanford Bridge - 1947 √ √ √ √ (2) √ √ √ √ - √ 

Arsenal F. C.      Emirates Stadium – 
2006 

√ √ √ √ √ √ √ - - √ 

Olympique 
Marseille F. C.   

Velodróme – 1937 √ √ √ √ - √ - - - √ 

Paris Saint 
Germain F. C.    

Parc des Princes – 
1998 

√ √ √ √ √ √ - - - √ 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Quadro 26 - Produtos turísticos oferecidos nos estádios pesquisados na América Latina 

Clubes pesquisados Produtos turísticos
Clubes Brasão Estádio/Ano de 

inauguração 
Museu Tour Loja Rest. Centro 

de 
eventos 

Eventos e 
shows 
musicais 

Atividade 
com 
jogadores 

Hotel Agência de 
viagem no  
estádio 

Agência de 
viagem 
parceira  

C. A. Boca 
Juniors  

La Bombonera – 1940 √ √ √ - √ √ - - √ √ 

C. A. River 
Plate  

Monumental de Nuñez 
– 1938 

√ - √ - - √ - - - - 

C. Atlético 
Paranaense      

Arena da Baixada – 
1999 

√ √ √ √ - √ - - - √ 

Coritiba F. C.  
 

Couto Pereira – 1932 √ √ √ - √ √ - - - - 

Santos F. C.     
 

Vila Belmiro – 1916 √ - √ - √ √ √ (só para 
sócios)

- - √ 

São Paulo F. 
C.  

Morumbi – 1960 √ √ √ √ √ √ √ - √ √ 

Grêmio F. B. 
P. A.  

Olímpico Monumental 
– 1954 

√ √ √ - - √ - - - √ 

S. C. 
Internacional  

 Beira – Rio - 1969 √ √ √ - √ √ √ - √ √ 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Dos produtos pesquisados, dois estão presentes em todos os estádios 

analisados: as lojas oficiais dos clubes e a utilização das dependências do estádio 

para a realização de eventos e shows musicais. As lojas oficiais dos clubes, 

responsáveis pela venda dos produtos licenciados pelas agremiações, neste 

quesito, se destaca a Juventus, de Turim, que em seu estádio, o Juventus Arena, 

inaugurado no ano de 2011, possui três pontos de venda de seus produtos, sendo 

dois deles dentro do próprio estádio e o terceiro em uma loja anexa. 

Quanto a utilização de suas dependências para eventos e shows musicais. 

Foram encontradas possibilidades para a realização de eventos variados, sociais, 

empresariais, acadêmicos, motivacionais e esportivos, utilizando-se de todas as 

dependências dos estádios. Como exemplo, o Santos Futebol Clube, aluga seus 

vestiários para empresas, para que sejam utilizados como espaços para reuniões 

ou confraternizações. Por possuírem grande capacidade, os estádios são muito 

procurados para a realização de eventos de grande porte. Todos os estádios 

pesquisados já foram palco deste tipo de evento, como exemplo, o estádio do 

Morumbi, do São Paulo Futebol Clube, teve seu recorde de público em um 

Congresso Internacional de Testemunhas de Jeová, que reuniu mais de 160 mil 

pessoas. Porém, grandes eventos também causam prejuízos para o clube. No ano 

de 2009 o Futebol Clube Barcelona teve que trocar todo o seu gramado de jogo 

após dois shows da banda irlandesa U2, onde a montagem do palco e a 

movimentação dos torcedores inutilizaram a grama para a prática do futebol. 

 Apenas os estádios do Santos Futebol Clube e do River Plate não possuem 

o tour de visita por suas dependências, os roteiros encontrados são semelhantes, 

passam pelos vestiários, gramado, cabines de imprensa, camarotes, túneis de 

acesso, salas de entrevista coletiva e sala de troféus. Porém, mesmo com roteiros 

semelhantes, os clubes buscam novidades nos passeios por seus estádios. 

Equipes inglesas como Liverpool, Manchester United e Arsenal, apresentam 

produtos diferenciados, com a participação de ex-jogadores como guias turísticos. 

Nesta modalidade, os visitantes têm a possibilidade de escolher o jogador que 

preferem como guia. Estes passeios, normalmente com serviços extras como 

refeição ou participação em treinos de equipes máster destas agremiações, 

possuem um valor mais elevado que o normal e são dirigidos a grupos menores e 
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exclusivos. No Brasil o São Paulo também oferece a companhia de ex-jogadores 

em passeios pelo estádio do Morumbi, porém este não é um serviço regular. 

O Olympique de Marseille possui quatro diferentes modalidades de visitas 

em seu estádio, o Velodrome: a clássica, com uma hora de visita passando pelas 

tradicionais áreas do estádio; a VIP, que ocorre nos dias de jogos, onde um 

transporte do clube busca e leva os visitantes em sua casa ou hotel; a Champagne, 

própria para grupos, oferece, além do passeio tradicional, uma taça da bebida no 

final do tour e; a visita evento, realizada em momentos onde estão sendo montadas 

estruturas para eventos que serão realizados no estádio. 

Clubes como os brasileiros São Paulo e Atlético Paranaense, expandiram 

seus programas de visitas para seus centros de treinamento, estas visitas são mais 

esporádicas e necessitam de uma maior antecipação do turista em suas reservas. 

A visita ao centro de treinamento do São Paulo é realizada com traslado da 

agência parceira a partir do estádio do Morumbi. O preço é maior do que o 

praticado no próprio estádio, e tem como principal atrativo a possibilidade de 

assistir a um treino da equipe profissional.     

 Opções de gastronomia são facilmente encontradas em estádios de futebol, 

sobretudo em estádios na Europa, que normalmente permanecem abertos 

diariamente. O Real Madrid se destaca neste quesito pois mantém em seu estádio, 

o Santiago Bernabéu, quatro restaurantes, sendo dois deles com vista para o 

gramado. Outros estádios, como o estádio Da Luz, do Benfica e o Stanford Bridge, 

do Chelsea, possuem espaços de alimentação temáticos, com decorações e pratos 

inspirados nos próprios clubes. 

 No Brasil, o São Paulo Futebol Clube é pioneiro em espaço de gastronomia 

com vista para o gramado, em 2008 foi inaugurado o Santo Paulo Bar, um 

restaurante, café e bar localizado no andar térreo do estádio do Morumbi, o 

estabelecimento funciona entre quarta e domingo para almoço e janta e em dias de 

jogos no estádio, funciona como uma área exclusiva com a cobrança de ingresso 

diferenciado. O espaço em que se localiza este bar chama-se Morumbi Concept 

Hall, e atualmente, além do Santo Paulo Bar, existem: o restaurante By Koji, 

especializado em gastronomia japonesa, também com vista para o gramado é 

utilizado como camarote no estádio; o restaurante Copa, que fica em uma área 

anexa; o espaço Nestlé, com venda de sorvetes e chocolates; salas de eventos; a 

agência de viagens Passaporte F.C.; lojas da Reebok, do próprio clube e da livraria 
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Nobel; academia de ginástica e área VIP para assistência de jogos, denominada de 

Unyco Morumbi. 

 O clube londrino Chelsea possui alguns produtos exclusivos no ambiente do 

futebol. Dentro de seu parque esportivo, Stanford Bridge, conta com um hotel da 

rede Millennium & Copthorne, um SPA de alto padrão, com nome de The Chelsea 

Club, os já comentados restaurantes e uma casa noturna, denominada Under the 

Bridge. Cada um destes espaços possui um link direto da página do clube na 

internet, de onde é possível realizar reservas para estes serviços. 

O Quadro 27 apresenta informações sobre os serviços de visita oferecidos 

nos estádios pesquisados. 
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Quadro 27 - Informações de serviços de visita nos estádios pesquisados 
Clube Brasão Preço Horários Duração aprox Reservas e aquisição de ingressos 

Porto              
 

Entre 03 e 07 euros Setembro a junho: de quinta a domingo,  
 julho: quarta a domingo 
agosto: segunda a domingo. 

45 min. Por telefone e internet 

Benfica  Gratuito para sócios. Entre 05 e 
12,5 euros para público geral 

De segunda a domingo, seis horários por 
dia. Não se realizam em dias de jogos 

Não informada Necessário reserva para grupos, 
por telefone e internet. 

Sporting  
 

Entre 02 e 07 euros. Visitas de segunda a domingo, não são 
realizadas em dias de jogos. 

Não informada. Necessário reserva para grupos. 
Por telefone, fax e internet. 

Barcelona  
 

Gratuito para sócios e crianças 
até 5 anos. Público geral, entre 
16,50 e 22 euros. Inclui o acesso 
ao museu e à área multimídia 

Visitas de segunda a domingo, não há em 
dias de jogos da Champions League. Em 
dias de jogos do campeonato espanhol, as 
visitas encerram quatro horas antes do 
início. 

Entre 1h e 30 e 2 
horas. 

Reservas necessárias para grupos 
de no mínimo 20 pessoas. Por 
telefone e internet. 

Real Madrid 
 

Gratuito para sócios. Público 
geral entre 08 e 16 euros 

Visitas de segunda a domingo. Em dias de 
jogos, encerra 5 horas antes do início. 

Indeterminado Compra através do site do clube e 
do site ticketmaster. Necessário 
reservas para grupos. 

Inter e 
Milan.     

Gratuito para menores de seis 
anos. Público geral, entre 10 e 
13 euros. Inclui o museu. 

De segunda a domingo. Não há visita em 
dias de jogos. 

Não informada. Reservas através do site oficial do 
estádio. 

Juventus 
 
 

 
Gratuito para menores de seis 
anos e portadores de deficiência 
física.  Público geral entre 08 e 
10 euros. 

De segunda a domingo. Não há visita em 
dias de jogos. 

Não informada. Reservas obrigatórias para grupos 
e portadores de deficiência. Por 
internet e telefone. Informações 
através do site em italiano. 

Bayern 
Munchen       
 
 

 
Entre 6.5 e 25 euros. Diferentes 
modalidades de tours. 

De segunda a domingo. Não há visita em 
dias de jogos. 

75 minutos. Reserva para grupos a partir de 11 
pessoas. Visitantes individuais 
podem adquirir ingressos no local, 
mas as visitas só ocorrem com 
grupos a partir de 11 pessoas. 

Olympique 
Marseille  

De 06 a 10 euros, diferentes 
modalidades. 

Durante o ano, visitas as quartas, sábados 
e domingo. Nos meses das férias de 
verão, visitas diárias. 

1 hora. Reservas necessárias para 
grupos. Ingressos a venda por 
telefone, internet e em pontos de 
venda da FranceBillet. 

Paris Saint 
Germain  

De 05 a 10 euros. Tours regulares as quartas e sextas. Para 
visitas em grupos podem ser reservados 
outros dias. 

45 minutos. Reservas por telefone. Aquisição 
de ingressos no próprio estádio. 
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Clube Brasão Preço Horários Duração aprox Reservas e aquisição de ingressos 
Liverpool 
  

Entre 7.5 e 35 libras. Diferentes 
modalidades, todas com museu 
incluído. 

De segunda a domingo.   Entre 30 min e 1 
hora. 

Compras no site do clube, telefone 
ou no estádio. Opção de oferecer 
a visita como presente. 

Manchester 
United.   

Tour regular entre 5 e 15 libras, 
incluso o museu. Com ex-
jogador, 110 libras. 

De segunda a domingo. 70 minutos. Compras através de telefone, 
internet e no estádio. 

Chelsea 
 

Tour regular entre 12 e 18 libras. 
Com museu incluso. Tours vip 
entre 45 e 55 libras. 

De segunda a domingo. Não há visita em 
dias de jogos. Não há visitas um dia antes 
de jogos da Champions League. 

1 hora. Através da internet e telefone. 

Arsenal 
 
 

 
Regular entre 09 e 17,5 libras. 
Com ex jogador como guia entre 
18 e 35 libras. Incluso museu. 

Diariamente. Não há visita em dias de 
jogos. 

Entre 55 e 90 
min. Com ex 
jogador, 75 min. 

Compra através do site do clube e 
de linha própria de telefone. 

Boca 
Juniors       

Entre 10 e 30 pesos. Diariamente. Não há visitas em dias de 
jogos. 

Não informada. Site sem informações diretas.  

Atlético 
Paranaense  

Entre 07 e 10 reais. Diariamente. Em dias de jogos até 4 horas 
antes do começo da partida. 

Não informada. Somente no estádio. 

Coritiba 
 

Entre 05 e 15 reais. Aberto diariamente. Não há visita em dias 
de jogos ou períodos de treinamento no 
estádio. 

50 min.  Reservas por telefone ou e-mail. 
Compra no estádio. 

São Paulo 
  

Entre 15 e 30 reais. Gratuito para 
sócios. 

De terça a domingo. Não há visita em dias 
de jogos ou em dias de chuva. 

90 min Compra no local ou no site 
passaportefc.com, agência 
parceira do clube. 

Grêmio 
  

Não informado Visitas guiadas de segunda a sexta feira 
das 09h às 12h e das 14 às 19h. Visitas 
sem guia aos sábados e domingos das 
09h às 18h. 

Não informado Agendamentos por e-mail e 
telefone. 

Internaciona
l  

Entre 07 e 15 reais. Gratuito para 
sócios e menores de 06 anos. 

Diariamente, das 09h às12h e das 
13h30min às 17h. Horários especiais em 
dias de jogos e feriados. 

1 hora Reservas por telefone e e-mail, 
compra no local. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Ao analisar os programas de visitação oferecidos nos estádios pesquisados, 

observa-se que os valores variam, dentro do mercado comum europeu (zona do 

euro), entre 2 (aproximadamente R$4,55) e 25 euros (aprox. R$56,92). Os 

ingressos de valores mais baixos correspondem a descontos oferecidos a crianças, 

jovens (menores de 26 anos), idosos ou sócios do clube. Em Portugal foram 

encontrados os menores valores oferecidos ao público que não se enquadra nestas 

categorias, 7 euros (aprox. R$15,95) é o preço do ingresso para visitar o estádio do 

Dragão, na cidade do Porto e o estádio José Alvalade, em Lisboa. Este valor é 

praticamente igual aos R$15,00 praticados para este mesmo público pelo Sport 

Club Internacional e o Coritiba Foot Ball Club no Brasil.  

 O programa de visitas regular mais caro encontrado, dentro do mercado 

comum europeu, foi o do F. C. Barcelona, com um custo de 22 euros (aprox. 

R$50,00) para o público regular, o passeio, além da visita aos locais reservados do 

estádio, como cabines de imprensa, vestiários, banco de reservas e outros, conta 

com o museu oficial do clube e seu setor multimídia, inaugurado no ano de 2009 e 

referência na área. O museu do F. C. Barcelona é atualmente o mais visitado da 

Catalunha. Porém, em valores totais, o tour VIP na Allianz Arena, de propriedade 

do F. C. Bayern Munchen, na cidade de Munique, Alemanha, é o mais caro, com 

uma frequência de seis visitas ao mês, um grupo de no máximo 15 pessoas passa 

por, além das atrações do tour regular do estádio, suítes executivas, bancada vip e 

business club e pelos vestiários do clube da casa, além de receber um drinque de 

boas-vindas em um destes setores. Este passeio específico tem um custo de 25 

euros (aprox. R$56,92).  

 Os franceses Olympique Marseille e Paris Saint Germain e o italiano 

Juventus, praticam o valor de 10 euros (aprox. R$22,77) em seus programas de 

visita aos respectivos estádios. O tour no outro estádio italiano pesquisado, o 

Giuseppe Meazza, de propriedade de Inter de Milão e Milan, sai por 13 euros 

(aprox. R$29,60), para o público geral, porém o ingresso dá acesso também ao 

museu. O Quadro 28 apresenta informações sobre os serviços de visita oferecidos 

nos estádios pesquisados. 

Os valores totais mais elevados e os produtos e opções mais diferenciadas 

em visitas a estádios, foram encontrados na Inglaterra, todos os quatro clubes 

pesquisados apresentam variações em seus tours que agregam valor ao turista. Os 

clubes Manchester United F. C., Liverpool F. C. e Arsenal F.C e Chelsea F. C. das 
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cidades de Manchester, Liverpool e Londres, respectivamente, se valem de ex-

jogadores para atrair um maior número de visitantes. O Arsenal oferece a 

possibilidade de escolher entre sete ex-jogadores do clube para acompanhar o 

turista durante a visita ao Emirates Stadium, visita que custa 18 libras (aprox. 

R$49,20) para menores de 16 anos e 35 libras (aprox. R$95,70) para o público em 

geral. Quando realizado o tour somente com o áudio-guia, com a voz de jogadores 

atuais do clube, o valor cai pela metade tanto para o público geral quando aos 

menores de 16 anos, as crianças menores de cinco anos não pagam pelo passeio 

e é possível conseguir desconto para grupos. 

 O Liverpool, proprietário de Anfield Road, o estádio mais antigo dentre os 

pesquisados, com sua inauguração datando de 1884, possui também diferentes 

programas de visita oferecendo horários, programações e preços diferentes para 

visitas em dias de jogos, um dia antes de grandes jogos, em horários de pouco 

movimento e a visita regular em outros horários, todos com possibilidade de 

aquisição pela internet. Além disso, o clube oferece oito ex-jogadores como guias 

para estas visitas, dando também a possibilidade de escolhe, por preferência ou 

por data pretendida, do jogador que irá acompanhá-lo. As visitas auto guiadas 

custam, em dias normais, 9 libras (aprox. R$24,60) para menores de 16 anos e 15 

libras (aprox. R$41,00) para o público geral. Os valores para a visita acompanhada 

de ex-jogadores são os mesmos praticados pelo Arsenal 18 libras (aprox. R$49,20) 

para menores de 16 e 35 libras (aprox. R$95,70) para o público geral. 

 O Liverpool oferece ainda dois serviços que são exclusivos dentre os clubes 

e estádios pesquisados: o Anfield Experience e o Ultimate Anfield Experience. O 

primeiro consiste em um passeio pelo estádio e museu do clube com janta em uma 

das suítes do estádio, sempre acompanhado por um ex-jogador do clube; este 

serviço tem um custo de 45 libras (aprox. R$123,00) para menores de 14 anos e 75 

libras (aprox. R$205,00) para o público regular. Quando do agendamento deste 

programa através do site do clube, o turista pode adquirir, entre outros produtos, 

vinhos e/ou espumantes oficiais do Liverpool a serem degustados durante o jantar 

e buquê de flores. Com valores entre 18,95 libras (aprox. R$51,80) cada vinho, 25 

libras (aprox. 68,34) as flores e 59,95 (aprox. R$163,89) libras o espumante. A 

segunda experiência, o Ultimate Anfield Experience, consiste em um programa 

onde o visitante pode começar o dia com um café da manhã dentro do museu do 

clube, seguido pela visita ao estádio. Após esta programação, no Ultimate Anfield 
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Experience, o visitante tem direito a participar de um treinamento da equipe de ex-

jogadores do Liverpool no complexo do estádio e acabar sua experiência com 

almoço em uma das suítes do estádio. Todas as programações são acompanhadas 

de um ex-jogador escolhido pelo turista. O Ultimate Anfield Experience está 

disponível somente para adultos e possui o valor de 245 libras (aprox. R$670,00) 

por pessoa. 

 O Manchester United também conta com programações diferenciadas em 

seu estádio, o Old Trafford, também conhecido como o Teatro dos Sonhos, que 

recentemente completou 100 anos, o clube oferece o tour tradicional com duração 

aproximada de 70 minutos e custo variando entre 7,5 libras (aprox. R$20,50) para 

adultos sócios do clube, 13 (aprox. R$35,50) libras para estudantes e 15 libras 

(aprox. R$41,00) para adultos, o clube oferece possibilidade de descontos para 

famílias de quatro e cinco membros e para grupos. A participação de ex-jogadores 

também está presente nas opções de visita ao Old Trafford; atualmente, o 

Manchester United conta com seis ídolos que fazem as vezes de guias para os 

turistas. A programação, que conta com um lanche de boas vindas, passeio pelas 

dependências do estádio e almoço em uma das suítes de Old Trafford, tudo com a 

presença do ex-jogador, tem duração de quatro horas e meia e sai por 110 libras 

(aprox. R$300,00). As características geográficas de Manchester oferecem ao 

clube a possibilidade de oferecer a seus visitantes um programa único dentre os 

clubes pesquisados, os Leisure Cruise Tours, onde o turista pode embarcar em 

uma lancha no centro da cidade e percorrer o caminho até os arredores do estádio 

pelos canais da cidade, o passeio acaba com o desembarque próximo a Old 

Trafford e a visita às dependências do estádio. 

 Como dito anteriormente, o São Paulo foi primeiro clube brasileiro a 

trabalhar com ex-jogadores na função de guia de turismo em seu estádio, o 

Morumbi, tendo como precursor o atacante Careca, ídolo do clube. Porém este 

serviço ainda é ocasional, e no site do clube não foram encontradas maiores 

informações como datas, horários ou diferenças nos preços praticados. 

 Os preços das visitas a estádios em clubes brasileiros são bastante 

semelhantes, variando entre 5 e 30 reais, o Sport Club Internacional e o São Paulo 

Futebol Clube oferecem este serviço gratuitamente a seus sócios, seguindo padrão 

de alguns clubes europeus. Já o Coritiba Foot Ball Club e o Clube Atlético 

Paranaense, oferecem a seus sócios descontos expressivos nos ingressos, prática 
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também adotada por Milan e Inter de Milão na Itália. Porém a média dos ingressos 

no Brasil fica em torno de R$15,00, com o São Paulo Futebol Clube, que cobrando 

um ingresso de maior valor, R$30,00 para o público em geral. Constata-se então 

que os preços praticados no país pelo tour oferecido nos estádios são semelhantes 

aos praticados no mercado comum europeu pelo passeio básico nos estádios 

pesquisados. Os preços praticados pelo tour básico dos estádios ingleses são 

superiores aos da média pesquisada em decorrência principalmente da cotação de 

sua moeda, a Libra Esterlina. 

 Um ponto em comum entre praticamente todos os programas de visita 

pesquisados é a possibilidade de agendar um horário ou até mesmo adquirir um 

ingresso através da internet, o que facilita ao turista a escolha dos programas que 

serão realizadas em seu destino e demonstra que as administrações dos clubes e 

dos estádios pesquisados estão preocupadas com a qualidade do serviço que está 

sendo oferecido por suas instituições. O único dos pesquisados que não oferece 

este serviço é o Clube Atlético Paranaense. 

 Os museus dos clubes, normalmente situados dentro de seus estádios, 

também são considerados atrações turísticas. Do total de 22 estádios pesquisados, 

18 oferecem este produto para seus visitantes, nos quadros 29 e 30 são 

apresentadas informações sobre estes espaços nos estádios pesquisados na 

Europa e na América Latina, respectivamente. Ao analisar os dados encontrados, 

percebe-se 1/3 dos museus pesquisados só está acessível para os visitantes que 

realizarem o tour do estádio, tornando um ingresso único para visita e museu e, 

naturalmente, praticando valores mais elevados do que os praticados pelos clubes 

que oferecem o museu como atração separada. 

  



112 
 

 

Quadro 28 - Informações de visitação a museus em clubes pesquisados na Europa 
Clube brasão  Preço  Horário Reserva e aquisição de ingressos 

Sporting 
 

Entre 02 e 08 euros. Segunda a sexta das 11h as 18h. Em dias de 
jogos até 4 horas antes do início da partida.  

Não há necessidade de compra 
antecipada. 

Barcelona       
  

Gratuito para sócios e menores de 05 anos. 
Entre 16,50 e 22 euros para público 
regular. Ingresso conjunto para visita.  

Visitas diárias. Não são realizadas em dias 
de jogos da Champions League. Em dias de 
jogos do campeonato espanhol, as visitas 
encerram-se quatro horas antes do início. 

Necessidade de reservas somente 
para grupos acima de 20 pessoas. 
Por e-mail ou telefone. 

Real Madrid 
  

Gratuito para sócios. Público geral entre 08 
e 16 euros. Ingresso conjunto para tour e 
museu 

Visitas de segunda a domingo. Em dias de 
jogos, encerram-se 2 horas antes do início. 

Compra através do site do clube e 
do site de ingressos ticketmaster. 
Necessário reservas para grupos. 

Milan e Inter 
 

05 euros para estudantes e sócios dos 
clubes. 07 euros para público geral. 

Aberto diariamente das 10h às 17h. Horários 
especiais em dias de jogos, disponíveis no 
site do estádio. 

Não há necessidade de reserva 
para visita ao museu. 

Olympique. 
Marseille  

Museu integrado a loja do clube, sem 
custos. 

Não informado - 

Paris Saint 
Germain  

De 05 a 10 euros. Ingresso somente 
conjunto para tour e museu. 

Tours regulares as quartas e sextas.Em 
outros dias somente grupos fechados. 

Reservas por telefone. Aquisição de 
ingressos no próprio estádio. 

Liverpool 
 

04 libras para menores de 16 anos, idosos 
e estudantes. 06 libras para público geral. 

Diariamente, das 09h às 18h. Ingresso pode ser adquirido pela 
internet, mas não há necessidade 
de marcação de hora. 

Manchester 
United   

Gratuito para menores de 05 anos, entre 
4,25 e 10,50 libras para público. 

Aberto diariamente entre 09h30min e 17h. Pode-se adquirir ingresso pela 
internet, mas não há necessidade 
de marcação de hora. 

Chelsea 
 

Entre 08 e 10 libras. Aberto diariamente das 10h30min às 
16h30min. 

Não há necessidade de aquisição 
antecipada. 

Arsenal  
  

Entre 04 e 07 libras. De segunda a sábado das 10h às 18h, 
domingos, das 10h às 17h e em dias de 
jogos, das 10h até 30 minutos antes do 
começo da partida. 

Ingressos somente para o museu 
devem ser adquiridos diretamente 
no estádio. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Quadro 29 - Informações de visitação a museus em estádios pesquisados na América Latina 
C. A. Boca 
Juniors   

Entre 15 e 35 pesos. Aberto diariamente das 10h às 18h. Informações por telefone e e-mail, 
ingressos no local. 

River Plate  
  

18 pesos para sócios, idosos e menores de 
18 anos. 25 pesos para argentinos e 35 
pesos para estrangeiros. 

Diariamente das 10h às 19h. Diretamente no estádio. 

 Atlético 
Paranaense   

Entre 07 e 10 reais. Inclui a visita ao 
estádio. 

Diariamente. Em dias de jogos até 4 horas 
antes do começo da partida. 

Diretamente no estádio. 

Coritiba 
 

Entre 05 e 15 reais, conjunto com o 
ingresso da visita ao estádio. 

Terça a sábado e feriados, das 10h às 17h. 
Domingos, das 10h às 13h.  

Reservas por e-mail ou telefone. 
Aquisição de ingressos no estádio. 

Santos 
 

Entre 03 e 06 reais. Terça a domingo e feriados, das 09h às 19h. Agendamentos possíveis pela 
internet, compra no estádio. 

São Paulo 
 

Entre 15 e 30 reais. Gratuito para sócios. 
Somente integrado com o tour ao estádio. 

De terça a domingo. Não há visita em dias 
de jogos ou em dias de chuva. 

Compra no local ou através do site 
passaportefc.com, agência parceira 
do clube. 

Grêmio 
 

Gratuito para sócios. Entre R$2,50 e 
R$7,50 para público geral. 

De segunda a sexta das 09h às 19h. 
Sábados das 09h às 16h45min. Em dias de 
jogos aberto até 15 minutos antes da partida. 

Contatos por telefone e e-mail, 
compra de ingresso no local. 

Internacional  
 

Gratuito para sócios. Entre 05 e 10 reais 
para público geral. 

Aberto de terça a domingo das 10h às 18h. Contatos por telefone e e-mail, 
compra de ingresso no local. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Quando analisados somente os valores referentes aos museus, nota-se 

novamente que os preços são semelhantes entre os diferentes museus pesquisados 

e bastante inferiores aos valores cobrados pelos tours. No Brasil, os ingressos mais 

baratos para a visitação ao museu são praticados por Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense e Santos Futebol Clube. O primeiro fixou um valor de R$5,00 para 

visitantes adultos, mas caso o turista deseje um ingresso personalizado, que possa 

ser levado como lembrança, o valor sobe para R$7,50. O Santos trabalha com um 

valor de R$6,00 como ingresso ao seu museu e fornece meia entrada para 

estudantes e idosos. 

 Ainda entre os clubes brasileiros, Grêmio, Internacional e São Paulo oferecem 

entrada gratuita aos sócios, da mesma forma os clubes espanhóis Barcelona e Real 

Madrid, como forma de beneficiar e fidelizar seu associado. Os ingressos de valores 

mais elevados são encontrados nos estádios ingleses, novamente em decorrência do 

valor corrente de sua moeda. Neste país, os quatro clubes pesquisados trabalham 

com valores, para o público adulto, entre 6 e 10,50 libras (aprox. R$16,40 e R$28,70). 

Já na zona do euro, os ingressos inteiros variam entre 7 e 10 euros (aprox. R$15,00 e 

R$23,00), a variação se dá pelo horário, dia e tipo de visita. Como curiosidade, os 

dois estádios argentinos pesquisados, a Bombonera e o Monumental de Nuñez, 

possuem valores diferentes para turistas residentes na Argentina e para estrangeiros. 

Os argentinos pagam 25 pesos (aprox. R$9,90) pelo ingresso, para os estrangeiros 

este valor é de 35 pesos (aprox. R$13,87). 

 Os horários dos museus também são mais flexíveis que os horários das visitas, 

por não necessitarem de guias ou número mínimo de turistas para realizar as visitas. 

Os museus pesquisados estão abertos em dias de jogos e geralmente encerram suas 

atividades trinta minutos antes do início do evento principal. 

 

4.2 – Entrevistas com Profissionais de Grêmio e Internacional de 
Porto Alegre (Parte 2, fase 1) 
 Como um dos objetivos específicos desta dissertação, foi pesquisado, com os 

gestores e departamentos responsáveis pelo marketing e pelos museus e programas 

de visitas dos estádios Beira-Rio e Olímpico, como são pensadas e geridas as ações 

voltadas ao turismo nestes ambientes. Na análise das entrevistas busca-se comparar, 

através da bibliografia existente na área, o pensamento dos gestores. Elas estão 

divididas em duas partes, a primeira apresenta as respostas obtidas dos 
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departamentos de marketing de ambos os clubes (roteiro de perguntas no apêndice 

B) e a segunda, as obtidas com os gestores dos programas de visita e dos museus 

(roteiro de perguntas no apêndice C).  

 Para facilitar a análise são também apresentados quadros comparativos dentro 

de cada clube, mostrando as semelhanças e diferenças de respostas de cada 

representante do mesmo clube, para os itens em comum abordados na pesquisa.   

 

4.2.1 – Entrevistas com Colaboradores dos Departamentos de 
Marketing   

Neste item, são apresentadas as respostas obtidas com os colaboradores 

designados pelos respectivos departamentos de marketing de Grêmio e Internacional. 

Juntamente com as respostas, é indicado o número da questão, para consulta no 

roteiro de perguntas (apêndice B). Para facilitar a compreensão e a análise, as 

questões foram divididas nos construtos abordados na pesquisa, conforme Quadro 20 

de metodologia.  

No quadro 30, estão as respostas da conceituação de turismo esportivo. 

 
Quadro 30 - Respostas construto conceito turismo esportivo 
Q1 Grêmio: O deslocamento do turista com o objetivo de consumir o esporte. Seja para 

prática ou vivência. 
Internacional: Trata-se de um segmento do turismo com foco específico em eventos 
 esportivos ou atividades que envolvam o esporte. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 Gibson (1998) define o turismo esportivo como uma viagem que tem por 

motivação o lazer e como finalidade participar de atividades físicas, assistir a prática 

de atividades físicas ou venerar atrações associadas a estas atividades físicas. Os 

gestores de marketing dos clubes pesquisados possuem uma ideia bastante próxima 

desta definição de turismo esportivo, salientando não só a assistência de eventos 

esportivos, mas também a participação ou vivência em outras atividades que 

envolvem o esporte. 

 Para analisar o segundo construto proposto, plano de marketing, foram 

elaboradas sete questões. Suas respostas são apresentadas no Quadro 31. Segundo 

Djurica e Djurica (2010), a adoção e implantação de um plano de marketing levam a 

um resultado positivo na administração de um produto turístico. O fato de o Sport Club 

Internacional possuir um plano de marketing, dentro do planejamento estratégico do 
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clube, e do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense estar retomando o seu demonstram 

preocupação destas gestões em relação às ações turísticas praticadas nestes 

espaços.  
Quadro 31 - Respostas ao construto plano de marketing 

Q2 Grêmio: Está sendo restabelecido um plano de marketing para valorizar e maximizar o 
tour tricolor (programa de visitas do Grêmio). 
Internacional: Sim, dentro do Planejamento Estratégico do clube. 

Q3 G: Ainda em fase de planejamento. 
I: Atualmente o clube está voltado para a reforma no estádio, pois a implementação de  
muitas ações voltadas para o turismo dependem disso, mesmo assim estamos  
realizando de forma coordenada as ações no Museu do Inter e na Visita Colorada. 

Q4 G: - 
I: Através de relatórios dos departamentos 

Q5 G: - 
I: Aumento das receitas do clube e maior divulgação da imagem do clube para o mundo. 

Q6 G: Tornar os produtos mais atrativos e mais rentáveis. 
I: Atrair turistas do mundo inteiro para divulgação do clube em todos os lugares do  
mundo e também o aumento da receita. 

Q7 G: Sem dúvida, todas as ações pensadas para o lazer dos visitantes preocupam-se  
com a história e a cultura do clube. 
I: Sim, é importante pois é a história do clube, sua origem 

Q8 G: - 
I: Pode-se dizer que sim e essa priorização é de atender da melhor forma o turista que  
visita o Complexo Beira-Rio. 

* Pelo fato do Grêmio estar refazendo seu plano de marketing, optou-se por não realizar as  
questões 4 a 8. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 Percebe-se na fala dos profissionais de marketing destas equipes os objetivos 

de atrair mais turistas e aumentar as receitas como os mais enfatizados nas ações de 

marketing turístico (Q6), que são justamente, na visão de Djurica e Djurica (2010) os 

resultados possibilitados através da adoção de um plano de marketing eficiente. A 

priorização de um objetivo (Q8), como o bom atendimento ao turista em visita ao 

estádio Beira-Rio e a preocupação com a cultura e o patrimônio histórico ao pensar 

ações voltadas ao turismo (Q7), diagnosticada como importante para as gestões dos 

dois clubes, são também, na visão de Djurica e Djurica (2010), por si só, objetivos 

estratégicos do marketing turístico. Baldissera (2010) acredita que as atividades 

culturais são também uma forma de memória não hereditária, apreendida e 

reconhecida pelo turista no momento da visita. 

 Sobre os perfis dos colaboradores contratados para trabalhar com os visitantes 

(Q12) e também sobre e os perfis percebidos, pelos gestores de marketing, destes 

visitantes (Q9), as respostas são apresentadas no Quadro 32. 

 Segundo Djurica e Djurica (2010), a segmentação de mercado e a seleção de 

um público-alvo devem fazer parte do plano de marketing de um destino turístico, 



117 
 

 

quando bem aplicados eles têm como benefícios, respectivamente, a alocação mais 

eficiente de recursos e a criação de um portfólio de produtos mais sofisticado. 

Nenhum dos responsáveis pelos departamentos de marketing pesquisados informa 

utilizar estas ferramentas na gestão de seus produtos turísticos, mantendo um 

público-alvo bastante amplo. 

 
Quadro 32 - Respostas aos construtos perfil de turistas e colaboradores 

Q9 Grêmio: Todos os aficionados por futebol. 
Internacional: Torcedores, familiares, turistas ocasionais de Porto Alegre que venham tanto 
do Interior do estado como de qualquer lugar do mundo, devido a projeção internacional 
que o clube vem tendo nos últimos anos. 

Q10 G: Paixão. 
I: Participação do clube em torneios internacionais, principalmente a Libertadores da 
América e mundial. Conquista de títulos importantes. 

Q11 G: Participam diretamente. 
I: Sim, a Visita Colorada está subordinada diretamente ao marketing. 

Q12 G: Sem perfil definido. 
I: Pessoas qualificadas (registro de Guia de Turismo, domínio de outros idiomas, simpatia, 
disposição, etc...) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 O responsável do departamento de marketing do Grêmio acredita que a paixão 

do visitante pelo esporte em si ou pelo clube é a principal motivação de visita ao 

estádio Olímpico (Q10). Desta forma, o clube tira proveito do que seria um quinto “P” 

(paixão), próprio do marketing esportivo. Para Cardia (2004) a paixão deve ser levada 

em consideração no momento de se pensar qualquer atividade de marketing ligada ao 

esporte, pois ela possui um forte apelo junto ao público. Sob este aspecto, para 

Soares (2007) o maior desafio do marketing para os clubes brasileiros é o de 

transformar seus torcedores em consumidores, ou seja, converter a paixão em 

receita. 

 Na opinião de Baldissera (2010), a capacitação e o desenvolvimento das 

pessoas que trabalham junto aos turistas fazem parte da comunicação utilizada por 

este produto ou destino turístico. Se faz necessária então a participação e a 

preocupação do departamento de marketing do clube com a seleção e capacitação 

dos colaboradores que irão trabalhar diretamente com os visitantes (Q11). Dore e 

Crouch (2003) garantem que a maior parte da publicidade no turismo ocorre de forma 

acidental; entre elas a feita por turistas, satisfeitos ou não com o atendimento 

recebido. Nesta mesma linha, Radisic (2010) argumenta que é função dos 

responsáveis pelo marketing garantir que os visitantes recebam uma recepção 

calorosa, que tenham sua curiosidade completamente satisfeita e que recebam um 
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serviço amigável e cortês, pois os turistas satisfeitos são os melhores promotores de 

qualquer destino turístico. Porém, mesmo com os departamentos de marketing 

participando da seleção destes profissionais, segundo as entrevistas nos dois clubes, 

não foi traçado por um perfil ideal para este colaborador. 

 O Quadro 33 apresenta as respostas para as perguntas sobre as pesquisas de 

satisfação utilizadas por Grêmio e Internacional com seus visitantes. 

  
Quadro 33 - Respostas ao construto pesquisas de satisfação 
Q13 Grêmio: Não 

Internacional: Sim, além de pesquisa de satisfação implantada no Museu, também temos 
um departamento específico para reclamações, sugestões, elogios e comentários 
“Ouvidoria”. 

Q14 G: - 
I: Pesquisas ficam a disposição dos turistas para preenchimento. 

Q15 G - 
I: Fundamental, pois é através dessas informações que podemos saber o que está sendo 
bem feito e o que precisa ser melhorado. 

Q16 G: - 
I: Sim, sempre. Todos que entram em contato com a Ouvidoria recebem retorno, 
independentemente do assunto. 

* Pelo fato de resposta negativa em relação à pesquisas de satisfação, optou-se por não realizar 
as questões 14 a 16. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 As pesquisas de satisfação são importantes no controle do desempenho e do 

marketing do produto turístico (DJURICA; DJURICA, 2010). Percebe-se que, de 

acordo com o entrevistado, o departamento de marketing do Internacional preocupa-

se com a opinião de seus visitante (Q13 e Q15), mantendo pesquisas de satisfação 

no museu do clube e no setor de ouvidoria (Q14). O fato de todas as pesquisas serem 

respondidas também demonstra que o clube valoriza bastante este instrumento de 

avaliação (Q16). Na opinião de Djurica e Djurica (2010) estas pesquisas aumentam o 

nível de conhecimento dos profissionais envolvidos na gestão sobre os produtos e 

serviços oferecidos. Este instrumento é importante também para conhecer as 

necessidades e interesses dos visitantes, para Radisic (2010) ajuda a criar diferentes 

produtos, mais alinhados com o que o visitante destes espaço busca, 

complementando a visão de Rossi e Slongo (1998), de que as informações sobre os 

níveis de satisfação dos visitantes devem constituir uma das prioridades de gestão de 

empresas comprometidas com a qualidade de seus produtos ou serviços. 

 O Quadro 34 apresenta as respostas de três construtos: produto turístico, 

comunicação e promoção. 
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 Ambos os respondentes dos departamentos de marketing consideram o próprio 

estádio um dos produtos turísticos existentes em seus clubes (Q17), no que parece 

haver alinhamento com os clubes nacionais e estrangeiros pesquisados, também se 

enquadra como atração cultural e esportiva, na lista de produtos turísticos, segundo a 

Organização Mundial do Turismo (OMT, 2010). Outros produtos culturais e esportivos 

são citados pelos gestores entrevistados, como os museus, programas de visita, 

jogos. Ainda são lembrados os eventos de todos os gêneros, realizados nas 

dependências do clube. 

  
Quadro 34 - Respostas aos construtos produto turístico, comunicação e promoção 

Q17 Grêmio: O próprio estádio, o Memorial do clube e o Espaço Arena (setor que conta com 
maquete e detalhes da obra de construção do novo estádio do clube). 
Internacional: O próprio estádio, o Museu do Inter, a Visita Colorada, jogos do time 
principal, no Gigantinho (Shows nacionais e internacionais, eventos religiosos, eventos 
políticos, etc...) no Centro de Eventos (Congressos, Festas e Comemorações, etc..) 

Q18 G: - 
I: Display card em diversos hotéis do estado. 

Q19 G: - 
I: Atualmente são utilizados principalmente os meios próprios do clube (site do Inter, redes 
sociais, Tv Inter, Rádio Inter e e-mail marketing para os sócios) 

) Q20 G: - 
I: Atualmente não. 

) Q21 G: - 
I: Oferecendo uma melhor estrutura para receber nosso torcedor nos jogos, através de 
melhores acomodações no estádio, melhores opções no estacionamento, melhor estrutura 
dos serviços terceirizados (limpeza, alimentação e segurança), sendo uma soma de 
fatores que levam a construção da imagem do clube para o mundo. 

) Q22 G: Em fase de implantação. 
I: Atualmente ser sede da Copa de 2014, que leva o clube a passar por uma reforma 
completa no estádio. 

* Questões 18 a 21 não competiam ao entrevistado do Grêmio. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Sobre ações de comunicação dos produtos turísticos existentes no estádio, 

segundo os entrevistados dos departamentos de marketing ainda não têm 

informações de como serão realizadas, por constarem no plano de marketing que 

está sendo reestruturado. Na opinião de Baldissera (2010) a comunicação turística 

abrange não só a comunicação formal, gerada diretamente pelos gestores dos 

produtos, mas também os processos informais, divulgados sem a participação destes 

gestores. Neste âmbito o Sport Club Internacional trabalha com comunicação de seus 

produtos turístico através de ações em meios oficiais do clube, como o site, os perfis 

nas redes sociais, a inter TV, a rádio inter e o mailing list do clube (Q19). Além destas 

formas, é possível encontrar folders de produtos turísticos do clube em displays 

localizados em hotéis, restaurantes e aeroportos (Q18). Porém, kits exclusivos para a 
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imprensa da área de turismo e tours oferecidos para jornalistas e escritores do 

turismo não são realizados.  

 O Quadro 35 apresenta as respostas aos construtos: precificação, 

investimentos e receitas. 

 
Quadro 35 - Respostas aos construtos precificação, investimentos e receitas. 

) Q23 Grêmio: Sim. 
Internacional: Sim, já está dentro do planejamento estratégico do clube. 

) Q24 G: Indiretamente, acredito que favoreça sim. 
I: Sim, quanto mais o clube estiver na mídia nacional e internacional, mais as pessoas 
têm interesse em conhecê-lo. 

) Q25 G: Sim. 
I: Sim, principalmente nossos patrocinadores principais. 

) Q26 G: Sim. 
I: Exatamente. 

) Q27 G: Existe uma equação de valor real do produto mais o componente paixão. 
I: Através de uma análise de preços de mercado para produtos turísticos similares. 

) Q28 G: Principalmente valores para a imagem do clube. 
I: As receitas são importantes, principalmente em grandes eventos no Beira-Rio ou no 
Gigantinho, mas não é a atividade fim do clube. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 O fato de estarem sendo pensados novos investimentos de marketing para 

ações turísticas (Q23), nos dois estádios pesquisados, demonstra novamente que o 

turismo possui importância para os gestores do setor de marketing. Ambos 

concordam que a participação maciça do clube na mídia esportiva (Q24) favorece o 

turismo nos estádios pesquisados. Como forma de atrair parceiros e patrocinadores 

(Q25), é importante demonstrar aos interessados em aliar-se ao clube, quem é o 

visitante que procura estas atrações. Atualmente, as marcas que aparecem em áreas 

de acesso dos turistas são as mesmas que patrocinam o clube em outras áreas 

(Q26), o que não caracteriza investimentos exclusivos ao setor turístico dos clubes.  

 No que concerne à precificação dos produtos existentes (Q27), os 

departamentos de marketing não realizam cálculos de custo ou outra ferramenta, 

baseando seus preços nos praticados pela concorrência ou em elementos de difícil 

valorização, como a paixão do visitante. Na opinião de Cressman Jr. (2002) a 

definição correta de preços deve avaliar o que o visitante está disposto a pagar, o que 

a concorrência está cobrando, o custo do serviço e o lucro que a empresa deseja 

obter. 

 Um ponto onde há concordância entre os dois clubes é a importância das 

receitas obtidas nestas ações turísticas para a administração global das duas 

instituições (Q28). Porém os valores obtidos pelo aluguel dos espaços para eventos é 
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lembrado pelo departamento de marketing do Internacional, por envolver valores 

relativamente altos mesmo para um clube de futebol. A valorização da imagem do 

clube, obtida através de ações turísticas, também é lembrada. 

 O Quadro 36 apresenta a percepção quanto aos maiores entraves para a 

aplicação de novas ações no turismo e possíveis concorrentes dos clubes como 

locais de interesses turísticos na cidade de Porto Alegre. 
 

Quadro 36 - Respostas aos construtos entraves e concorrentes 
) Q29 Grêmio: Não 

Internacional: Como estádio de futebol teremos a Arena do Grêmio. Shows nacionais e 
internacionais, temos diversas opções em Porto Alegre. 

) Q30 G: - 
I: Sim, mas não podemos divulgar qual. 

) Q31 G: - 
I: Num clube de futebol a prioridade sempre será o futebol. 

* Questões 30 e 31 não competiam ao entrevistado do Grêmio. 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 No que tange a concorrentes, o representante do setor de marketing do Grêmio 

não elenca nenhum, bem como não cita nenhuma inspiração para novas ações ou os 

maiores entraves na hora de pensar e implantar ações voltadas ao turismo. Já o 

Internacional acredita que o novo estádio do Grêmio, que está em construção 

atualmente, pode se tornar um concorrente (Q29) na captação de turistas e que 

existem muitas opções em Porto Alegre para a realização de shows musicais, fonte 

que gera maiores receitas entre as ações turísticas praticadas no estádio Beira-Rio. 

Para o departamento de marketing do Internacional, a prioridade dada ao futebol 

(Q31) diminui a possibilidade de maiores investimentos em qualquer outro setor. 

 

4.2.2 - Entrevistas Com os Gestores dos Programas de Visita e dos 
Museus. 

Ambas as respostas obtidas com os gestores dos programas de visita e 

também dos museus de Grêmio e Internacional, são apresentadas em um mesmo 

quadro, pois as perguntas utilizadas são as mesmas (apêndice C). O Quadro 37 

apresenta a visão destes gestores sobre o turismo esportivo. 
Quadro 37 - Respostas construto turismo esportivo 

Q. Programas de visita Museus 

Q1 Grêmio: As ações praticadas por entidades 
esportivas para satisfazer seus visitantes. 
Internacional: A viagem para uma 
localidade distinta da sua, visando 
participar  ou assistir a eventos esportivos. 

Grêmio: O turismo realizado durante os 
grandes eventos esportivos. 
Internacional: O turismo realizado em grandes 
eventos esportivos. E o turismo realizado em 
locais de prática esportiva. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Utilizando como base novamente o conceito de Gibson (1998) onde a autora 

define o turismo esportivo como uma viagem motivada pelo lazer e com a finalidade 

de participar ou assistir atividades físicas ou venerar atrações associadas a estas 

atividades, observa-se que nas visões nos gestores dos produtos turísticos de Grêmio 

e Internacional o turismo esportivo está mais ligado a assistência de eventos 

esportivos e a prática de atividades esportivas (Q1). A visitação a locais de prática 

esportiva, que caracteriza o turismo esportivo cultural, não foi citada pelos 

entrevistados. 

 No Quadro 38 são apresentadas as respostas para as questões sobre produto 

turístico e a forma como são trabalhados nos estádios pesquisados.  

  
Quadro 38 - Respostas construto produto turístico 

Q. Programas de visita Museus. 

Q2 Grêmio: O estádio, a loja oficial do 
clube, a capela, os campos, os 
camarotes, o memorial. 
Internacional: O campo de jogo e o 
túnel que liga o vestiário ao campo. 

Grêmio: O memorial, o campo de jogo, o próprio 
estádio Olímpico. 
Internacional: O estádio Beira-Rio, o ginásio 
gigantinho, o campo de jogo, o programa visita 
colorada e o próprio museu. 

Q3 G: O entretenimento dos sócios e dos 
visitantes. 
I: O propósito principal do Visita 
Colorada é financeira. O projeto visa 
lucro. 

G: A preservação da memória do clube. 
Renovação da cultura do clube para as novas 
gerações. 
I: Guardar, preservar e comunicar a história do 
clube. Além de buscar a interação, troca e 
mutualidade entre os visitantes e dos visitantes 
com o espaço. 

Q4 G: Não possuímos 
I: O transporte pode ser agendado 
pelo clube, caso solicitado pelo 
visitante. 

G: Não possui. 
I: Não possui, estas interações necessitam a 
participação da direção e do departamento 
jurídico, por envolver o nome do Internacional. 

Q5 G: Não 
I: O transporte agendado é de 
confiança do programa. 

G: Não 
I: Não. 

Q6 G: O meu acompanhamento como 
guia, contando a história do Grêmio e 
do estádio Olímpico. 
I: Serviço de guia durante o trajeto e 
lanchonete no ponto inicial do Visita. 

G: O mesmo guia do serviço de visitação. 
I: Assistentes preparados para responder as 
questões dos visitantes. 

Q7 G: A participação maior de ex-
jogadores está no ambiente consular 
do clube. Com visitas destes para o 
interior do estado, buscando a 
angariação de novos sócios. No 
Olímpico existe uma pequena 
interação com ex-jogadores nos finais 
dos treinamentos. 
I: Por enquanto não há a participação 
de jogadores ou ex-jogadores no 
programa. 

G: Ações são comandadas pelo depto de 
marketing. Em ações mais globais do clube. 
Porém já existe projeto para o novo estádio do 
Grêmio. 
I: Sempre que possível, principalmente com ex-
jogadores. Rodas de memória, palestras, 
debates. Também são utilizados jogadores da 
base do clube. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Quanto aos produtos turísticos existentes nos estádios pesquisados (Q2), a 

visão dos gestores dos programas de visitas e dos museus é semelhante a dos 

gestores de marketing. Porém, a loja oficial do clube é lembrada sendo um dos 

poucos produtos existentes em todos os estádios pesquisados no item 4.1 desta 

dissertação. 

 Dos quatro produtos pesquisados (os museus e os programas de visita de 

Grêmio e Internacional), apenas um possui como finalidade a obtenção de lucro, o 

programa Visita Colorada do Sport Club Internacional (Q3). Os outros se propõem a 

entreter os visitantes e manter e comunicar a história e tradição dos clubes. O 

programa Visita Colorada é também o único que agencia transporte, quando 

solicitado pelo visitante, o que demonstra preocupação com mais um componente do 

produto turístico, em acordo com a opinião de Radisic (2010), que inclui, além da 

atração, serviços de transporte e hospitalidade. Preocupações com estes aspectos 

não são verificadas entre os outros gestores entrevistados (Q4 e Q5). 

Encontram-se a disposição dos visitantes os serviços de guias (Q6), tanto para 

acompanhar quanto para informar, nos quatro produtos turísticos pesquisados. 

Somente o programa Visita Colorada oferece serviço de alimentação, nas 

proximidades do ponto de partida e de compra de ingressos da atração. Como visto 

no item 4.1 desta dissertação, a participação de atletas e ex-atletas dos clubes em 

ações voltadas ao turismo (Q7) é um recurso que está sendo utilizado em diferentes 

estádios no país e no exterior. Atualmente estas ações são desenvolvidas nos 

museus dos estádios Olímpico e Beira-Rio. No museu do Internacional, ex-jogadores 

participam de palestras, debates e outras ações que resgatam a história do clube e de 

seus personagens. Já no museu do Grêmio, as ações com atletas são organizadas 

pelo departamento de marketing e não são próprias do espaço, normalmente são 

ações institucionais do clube, como gravações de vídeos e programas de televisão. 

Porém, no contato direto com turistas e visitantes, ainda não existe a participação 

direta destes personagens. 

 As pesquisas de satisfação e a forma como são administradas pelos gestores 

estão abordadas no Quadro 39. 

 Como já mencionado, as pesquisas de satisfação são importantes no controle 

do desempenho e do marketing do produto turístico (DJURICA; DJURICA, 2010). 

Percebe-se que os gestores dos espaços pesquisados se utilizam de pesquisas de 

satisfação como ferramenta de administração (Q8). 
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Quadro 39 - Respostas construto pesquisas de satisfação gestores 
Q. Programas de visita Museus 
Q8 Grêmio: Sim, disponíveis no memorial. 

Internacional: Sim. 
G: Existe pesquisa. 
I: Sim. 

Q9 G: São de preenchimento espontâneo. 
I: De forma esporádica, a maioria dos 
elogios é recebido por vias eletrônicas 
(e-mail, twitter, perfil no facebook). As 
críticas normalmente são feitas através 
da ouvidoria do clube. 

G: São de preenchimento espontâneo. 
Respondidas no próprio memorial. 
I: Preenchimento espontâneo por parte dos 
visitantes. 

Q10 G: Importante para o desenvolvimento. 
I: Importância total dada a estas 
pesquisas. 

G: Faz parte da avaliação do sistema de gestão 
do clube. Como parte da aplicação para o ISO-
9000. 
I: Importância total para a ordenação de novas 
ações no museu. 

Q11 G: Não possuo esta informação. 
I: Todos os contatos realizados são 
respondidos. 

G: O turista recebe retorno quando deixa, junto 
com seus comentários, um telefone e/ou e-mail 
de contato. 
I: Quando deixa seu endereço eletrônico, ou 
outro meio de contato, sim. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Observa-se grande importância dada a estas pesquisa e preocupação com que 

sejam respondidas, tanto pelos próprios colaboradores dos museus ou programas de 

visita, quanto pelos colaboradores do setor de ouvidoria, neste caso exclusivo do 

Sport Club Internacional. É percebido também o uso de ferramentas eletrônicas para 

recebimento de críticas, elogios e sugestões (Q9, Q10 e Q11). 

 O Quadro 40 demonstra as respostas para os construtos planejamento e 

gestão do produto turístico. Observa-se, nas falas dos gestores entrevistados, que os 

programas surgiram a partir de necessidades criadas pelos clubes ou pelos visitantes 

dos estádios (Q12), sem um planejamento. Na gestão destes espaços (Q15), a 

burocracia criada na direção destes clubes e a limitação de recursos que possam ser 

utilizados em outras áreas que não o próprio futebol são os principais entraves na 

hora de planejar novas ações ou produtos que possam ser oferecidos aos visitantes. 

Novamente percebe-se preocupação dos gestores com os colaboradores que 

atendem diretamente os turistas (Q13). Como já indicado, a capacitação e o 

desenvolvimento das pessoas que trabalham junto aos turistas fazem parte da 

comunicação utilizada por este produto ou destino turístico (BALDISSERA, 2010). 
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Quadro 40 - Respostas aos construtos planejamento e gestão do produto gestores 
Q Programas de visita Museus 

Q12 Grêmio: O programa foi pensado pela 
necessidade de atender as escolas que e 
seus alunos que visitam o estádio. O 
serviço existe há 10 anos. 
Internacional: Foi pensada através de 
pesquisas realizadas que descobriram 
um potencial de 75.000 visitantes anuais 
no estádio Beira-Rio. 

Grêmio: O memorial começou como sala de 
troféus. Aberta ao público em 1984, como 
comemoração de um ano da conquista do mundial. 
Internacional: A idéia partiu da direção, que buscou 
profissionais qualificados na área. Com o título 
mundial e a aproximação do centenário do clube, o 
museu tornou-se uma demanda de todo clube e da 
torcida. 

Q13 G: Simpático, atencioso, paciente, 
tolerante, calmo. N.A. – O responsável 
pelo programa é o único atendente aos 
visitantes. 
I: Desenvolto, ágil, com capacidade de 
raciocino rápido, capacidade de decisão 
e de trabalho em equipe. Grande parte 
da equipe é formada ou estuda turismo. 

G: Primeiramente, os funcionários do clube eram 
transferidos para o memorial. Agora o clube busca 
profissionais em arquivo, história e futuramente a 
museologia. 
I: O museu trabalha com profissionais da área da 
museologia, da história e da arquivologia. 

Q14 G: - 
I: Há cursos oferecidos pelo 
Internacional, além de suporte financeiro 
para estudos. 

G: Ainda não existe. 
I: O Internacional oferece cursos de capacitação a 
seus colaboradores. 

Q15 G: A burocracia criada pela direção que 
dificulta a implantação de novas ações. 
I: Questões burocráticas ligadas ao 
clube. Falta de apoio e do conhecimento 
da representatividade do programa. 

G: As idéias são bem aceitas pela direção do 
clube. Porém emperram na necessidade de 
recursos financeiros maiores. 
I: A burocracia do clube, as mudanças de 
funcionários e da própria administração. 

Q16 G: A possibilidade de ter contato com os 
jogadores e conhecer o estádio de seu 
clube. 
I: O gosto pelo esporte e a vontade de 
conhecer o estádio de seu clube. 

G: Os títulos, as vitórias, a paixão do torcedor. A 
possibilidade de conhecer o estádio de seu clube. 
I: As taças, títulos, vitórias. A chance de conhecer 
o estádio Beira-Rio. 

Q17 G: A possibilidade de conhecer os 
jogadores do clube. 
I: O vestiário, o túnel de acesso ao 
campo e o próprio campo de jogo do 
estádio Beira-Rio. 

G: Para o turista, o maior atrativo é o troféu de 
campeão do mundo. A galeria dos principais 
troféus. 
I: O espaço multimídia e a área reservada à 
conquista do mundial interclubes. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 A informação de que os funcionários possuem formação voltada ao turismo ou 

para a gestão e conservação de museus, reflete a importância dos colaboradores 

para uma administração eficaz. A importância de qualidades necessárias para um 

bom atendimento, como simpatia, desenvoltura, paciência, refletem preocupação com 

a imagem que será criada dos ambientes, concordando com a fala de Dore e Crouch 

(2003), que garantem que a maior parte da publicidade no turismo ocorre de forma 

acidental. Entre elas a feita por turistas, satisfeitos ou não com o atendimento 

recebido. 

 No Quadro 41 são apresentadas as respostas para os construtos público-alvo, 

receitas e exibição das atrações. 
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Quadro 41 - Respostas aos construtos público-alvo, receitas e exibição das atrações. 
Q Programas de visita Museus 

Q18 Grêmio: Há palestras nas arquibancadas 
do estádio sobre a história e cultura do 
clube. 
Internacional: Há sim, os próprios guias 
têm cursos sobre a história do clube. 

Grêmio: Todas as ações realizadas pelo 
memorial levam em consideração a história e o 
patrimônio do clube. 
Internacional: Preocupação total com a parte 
histórica. Mesmo nas pesquisas de áudio e 
vídeo para as atrações multimídia. 

Q19 N.A. – Não foi realizada esta pergunta 
aos gestores dos programas de visita 
por não haver exibição. 

G: Estão expostos em ordem cronológica e por 
tipo de esporte praticado. 
I: Estão expostas por setor de apresentação, 
troféus, vídeos, áudios. E por ordem cronológica. 

Q20 G: Através de relatos, tento explicar 
como foram os maiores feitos do 
Grêmio, mesmo para quem não tenha 
vivenciado. 
I: Para que todos possam entender, é 
importante o guia ter passado por esta 
fase de estudos. Além de solicitar a 
participação dos visitantes mais velhos 
de cada grupo. 

G: Os visitantes mais novos conseguem 
vivenciar as conquistas através de atrações 
multimídias e dos próprios troféus expostos. 
I: Conseguem vivenciar e conhecer a história 
dos títulos do clube através de meios interativos 
de áudio e vídeo. 

Q21 G: Não existe público-alvo. 
I: Não existe público-alvo, todos são 
visitantes. 

G: Não há segmentação de público na busca por 
visitantes. 
I: Não há definição de público-alvo, porém, 
percebe-se que do total de visitantes do museu, 
somente 30% são sócios do clube.  

Q22 G: Não possuo esta informação. 
I: O programa está em busca de 
patrocínio. 

G: Várias empresas contribuíram com valores e 
compraram espaços no memorial. Por um 
espaço de tempo desde sua inauguração. 
I: -

Q23 G: Por ser gratuito, o programa de visita 
não gera receitas financeiras. 
I: A receita obtida pelo programa Visita 
Colorada tem pouca importância no 
contexto global do clube. Porém o 
programa está vinculado ao 
departamento de marketing do 
Internacional. Setor que possui receitas 
expressivas. Atualmente o programa 
Visita Colorada é auto-sustentável. 

G: A importância é para a administração do 
memorial. Porém, a gestão monetária é 
realizada diretamente pela área financeira do 
clube. 
I: A maior importância é de divulgação do time. 
Na conta global do clube, as receitas geradas 
pelo museu são, de certa forma, irrelevantes. O 
próprio museu foi pensado como um presente ao 
sócio do clube. Até por isto ele é gratuito para 
este público. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 É possível observar a importância da história e do patrimônio cultural do clube 

(Q18) a partir das falas dos gestores dos produtos turísticos entrevistados. Como já 

mencionado, a percepção cultural é um dos meios da comunicação turística, de 

acordo com Baldissera (2010). A preocupação com visitantes que não tenham 

vivenciado determinados momentos da história do clube (que estão sendo ali 

contados ou expostos) entenderem as atrações (Q20) demonstra também o cuidado 

dos gestores com a identidade cultural das instituições. Novamente percebe-se a 

opção por não selecionar um público-alvo nas atrações (Q21), medida contrária à 

defendida por pesquisadores como Djurica e Djurica (2010), quando dizem que a 
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segmentação de mercado e a seleção de um público-alvo devem fazer parte o do 

plano de marketing turístico, e que estes, quando bem aplicados, têm como 

benefícios, respectivamente, a alocação mais eficiente de recursos e a criação de um 

portfólio de produtos mais sofisticado. 

 É percebida, pela primeira vez na fala dos gestores, a utilização de patrocínio 

específico para uma atração (Q22), no caso o museu do Grêmio, que na inauguração 

vendeu espaços publicitários a empresas interessadas em expor suas marcas. Porem 

o contrato realizado foi com duração determinada, que, segundo o gestor, já expirou, 

sem que houvesse renovação ou cancelamento destas ações. Para o novo museu, 

que será inaugurado no futuro estádio do clube (a Arena), estão sendo pensadas 

ações neste mesmo molde, acompanhando tendências de outros clubes que se 

utilizam da exposição de marcas em áreas acessíveis a turistas, segundo o 

entrevistado. 

 Em relação às receitas obtidas (Q23), nota-se um alinhamento com a fala dos 

gestores de marketing, todos concordam que as receitas são insignificantes quando 

comparadas a arrecadação total de um clube de futebol. Porém, para estes gestores 

(dos museus e programas de visita), são estes ganhos que garantem o 

funcionamento destas atrações, diminuindo assim o subsídio dado pelo clube e, no 

caso do programa Visita Colorada, ter a possibilidade de ser autossustentável. 

 

4.2.3 – Análise das Entrevistas Por Clube 
 
 Neste item são analisadas as respostas obtidas nos diferentes setores do 

mesmo clube, demonstrando as semelhanças e diferenças na gestão dos produtos 

esportivos existentes nos estádios Beira-Rio e Olímpico, na visão dos entrevistados 

(marketing, programas de visita e museus), fazendo um síntese por construto e 

selecionando do total de questões respondidas no item anterior aquelas abordadas 

pelos três setores. Os quadros 42 e 43, de Grêmio e Internacional respectivamente, 

estão divididos da seguinte forma: para cada construto analisado contrapõe-se as 

respostas do gestor de marketing; do gestor do programa de visita; do gestor do 

museu. 
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4.2.3.1 – Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 
 O Quadro 42 apresenta as respostas obtidas pelos gestores do Grêmio Foot-

Ball Porto Alegrense.  

 
Quadro 42 - Síntese das respostas dos departamentos de marketing, do responsável pelo 
programa de visitas e do diretor do museu do Grêmio. 
Construto Marketing Visita Museu 
Conceito 
turismo 
esportivo 

O deslocamento do 
turista com o objetivo de 
consumir o esporte. Seja 
para  prática ou vivência.

São as ações praticadas 
por entidades esportivas 
para satisfazer seus 
visitantes.

O turismo realizado durante 
os grandes eventos 
esportivos. 

Produtos 
esportivos no 
estádio 

O estádio, o Memorial do 
clube e o Espaço Arena. 

O estádio, a loja clube, a 
capela, os campos, os 
camarotes, o memorial.

O memorial, o campo de 
jogo, o próprio estádio 
Olímpico. 

Perfil do 
colaborador 

Sem perfil definido. Simpático, atencioso, 
paciente, tolerante, 
calmo. 

Primeiramente, os 
funcionários do clube eram 
transferidos para o memorial. 
Agora o clube busca 
profissionais em arquivo, 
história e museologia. 

Pesquisas de 
satisfação 

Não possui. Pesquisas disponíveis no 
memorial do clube. 
Importantes para o 
desenvolvimento do 
programa. 

Pesquisas de preenchimento 
espontâneo, disponíveis no 
memorial. Importantes para a 
gestão e para implantação 
do ISO. 

História e 
patrimônio 

Todas as ações 
pensadas para os 
visitantes preocupam-se 
com a história e a cultura 
do clube. 

Há palestras nas 
arquibancadas do estádio 
sobre a história e cultura 
do clube. 

Todas as ações realizadas 
pelo memorial levam em 
consideração a história e o 
patrimônio do clube. 

Exposição de 
marcas 

Existem empresas 
expondo suas marcas.  

Não possui esta 
informação. 

Empresas compraram 
espaços no memorial. Por 
um espaço de tempo desde 
sua inauguração. 

Receitas Principalmente valores 
para a imagem do clube. 

Por ser gratuito, o 
programa de visitas não 
gera receitas. 

Importante para a 
administração do memorial. 
A gestão monetária é 
realizada pela área 
financeira do clube. 

Entraves Não foram considerados. A burocracia criada pela 
direção que dificulta a 
implantação de novas 
ações.

As ideias são bem aceitas 
pela direção. Mas muitas 
emperram na falta de 
recursos financeiros maiores.

Motivação Paixão A possibilidade de ter 
contato com os jogadores 
e conhecer o estádio de 
seu clube. 

Os títulos, as vitórias, a 
paixão do torcedor. A 
possibilidade de conhecer o 
estádio de seu clube. 

Público-alvo Não há público-alvo 
definido 

Não há público-alvo 
definido 

Não há público-alvo definido 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 Ao se analisar o Quadro 42, percebe-se que os gestores possuem visões 

semelhantes quando ao conceito de turismo esportivo, no entanto nenhum considera 

a visitação à locais de prática esportiva como tipologia deste turismo. Os produtos 
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turísticos citados como existentes no estádio Olímpico são também bastante 

semelhantes, na visão dos três gestores, mas nenhum dos gestores considerar o 

programa de visita um produto turístico. A preocupação com o patrimônio e história do 

clube, a importância das receitas obtidas para a administração do clube e a falta de 

definição de um público-alvo também são pontos onde os gestores dos três setores 

concordam. 

          Por outro lado percebe-se algumas discordâncias, como na aplicação de 

pesquisas de satisfação, onde os responsáveis pelo museu e pelo programa de visita 

concordam com sua existência e importância, o departamento de marketing do clube 

desconhece que seja aplicado este instrumento de avaliação. O mesmo acontece 

quando questionado o perfil preferido para o colaborador que irá trabalhar diretamente 

com o visitante do clube, onde mesmo participando da seleção deste funcionário, o 

gestor do departamento de marketing não apresenta um perfil definido para este 

profissional, enquanto os outros entrevistados possuem preferências bem definidas. 

Quanto aos entraves para a elaboração de novas ações na área do turismo, as 

respostas foram distintas: o departamento de marketing não considera tais entraves, o 

gestor do museu acredita que as ideias são bem recebidas pelo clube, porém faltam 

recursos financeiros para que sejam aplicadas e o gestor do programa de visita 

acredita que novas ações seriam mais facilmente aplicáveis não fosse a burocracia 

criada pela direção do clube. 

           De forma geral observa-se concordância entre os setores do clube nas 

questões conceituais, porém quando perguntados sobre ações mais práticas 

trabalhadas, falhas na comunicação, como o não conhecimento da aplicação de 

pesquisas de satisfação por parte de um dos entrevistados ou a falta de um perfil 

único para colaboradores a serem contratados, parecem existir. Acredita-se que para 

que sejam vistos como produtos turísticos, é necessária a valorização de ações 

voltadas a este fim, por parte da gestão do clube. 

 

 

4.2.3.2 – Sport Club Internacional 
 O Quadro 43 apresenta as repostas obtidas pelos gestores do Sport Club 

Internacional. 
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Quadro 43 - Síntese das respostas do departamento de marketing, do responsável pelo programa 
de visitas e da diretora do museu do Internacional 
Construto Marketing Visita Museu 
Conceito 
turismo 
esportivo 

Segmento do turismo com 
foco específico em eventos 
ou atividades que 
envolvam o esporte 

Viagem para uma 
localidade distinta da sua 
de origem, visando 
participar de ou assistir a 
eventos esportivos.

O turismo realizado em 
grandes eventos 
esportivos. E o turismo 
realizado em locais de 
prática esportiva. 

Produtos 
esportivos 
no estádio 

O estádio, o Museu, a 
Visita Colorada, os jogos, 
eventos no Gigantinho e no 
Centro de Eventos.  

O campo de jogo e o túnel 
que liga o vestiário ao 
campo. 

O Beira-Rio, o gigantinho, o 
campo de jogo, o programa 
visita colorada e o próprio 
museu. 

Perfil do 
colaborador 

Pessoas qualificadas 
(registro de Guia de 
Turismo, domínio de outros 
idiomas, simpatia, 
disposição, etc...) 

Desenvolto, ágil, com 
capacidade de raciocino 
rápido, capacidade de 
decisão e de trabalho em 
equipe.  

O museu trabalha com 
profissionais da área da 
museologia, da história e 
da arquivologia. 

Pesquisas 
de 
satisfação 

Sim, além de pesquisa 
implantada no Museu há o 
departamento de 
Ouvidoria. De fundamental 
importância para o clube. 
Todos os contatos são 
respondidos. 

Esporádica, respondida 
através dos perfis do 
programa nas redes 
sociais. Muito importantes 
na gestão do visita. Todos 
os contatos realizados são 
respondidos. 

Preenchimento espontâneo 
por parte dos visitantes. 
Importância para novas 
ações do museu. Há o 
hábito de se responder ao 
visitante. 

História e 
patrimônio 

Sim, pois a história do 
clube, sua origem. 

Há sim, os próprios guias 
têm cursos sobre a história 
do clube. 

Preocupação total com a 
parte histórica. Mesmo nas 
atrações de áudio e vídeo. 

Receitas As receitas são 
importantes, 
principalmente em grandes 
eventos no Beira-Rio ou no 
Gigantinho, mas não é a 
atividade fim do clube. 

Pouca importância no 
contexto global do clube. 
Porém o Visita é vinculado 
ao marketing do clube. 
Setor que possui receitas 
expressivas.  

Importância de divulgação 
do time. No geral as 
receitas são irrelevantes. O 
museu foi pensado como 
presente ao sócio e  é 
gratuito para este público. 

Entraves Num clube de futebol a 
prioridade sempre será o 
futebol. 

Burocracia e falta de apoio 
e do conhecimento da 
representatividade do 
programa Visita Colorada. 

Estão na burocracia dentro 
do clube, nas mudanças de 
funcionários e da própria 
administração. 

Motivações Participação do clube em 
torneios internacionais,. 
Conquista de títulos 
importantes. 

O gosto pelo esporte e a 
vontade de conhecer o 
estádio de seu clube. 

As taças, títulos, vitórias. A 
chance de conhecer o 
estádio Beira-Rio. 

Público-
alvo 

Torcedores, familiares, 
turistas ocasionais de 
Porto Alegre que venham 
tanto do Interior do estado 
como de qualquer lugar do 
mundo. 

Não existe público-alvo, 
todos são visitantes. 

Não há definição de 
público-alvo, porém, 
consegue-se perceber que 
do total de visitantes do 
museu, somente 30% são 
sócios do clube.  

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 Verifica-se que a os três gestores entrevistados do clube consideram 

importante a profissionalização do colaborador que irá trabalhar com o turista e as 

pesquisas de satisfação dos visitantes, vislumbrando até mesmo as receitas que 

podem ser obtidas com atividades alheias ao futebol, seja para sobrevivência do 

próprio programa de visitas ou acréscimos significativos ao caixa do clube como as 
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obtidas com a locação do estádio Beira-Rio e do ginásio Gigantinho para shows e 

outros eventos. 

 As diferenças nas respostas foram nas questões conceituais, como o que 

compõe o turismo esportivo e quais os produtos turísticos encontrados no estádio 

Beira-Rio. Curiosamente, a visita a instalações esportivas não é novamente 

considerada pelo gestor do programa de visita, porém, no caso do Internacional esta 

tipologia de turismo é considerada pela gestora do museu do clube e de certa forma 

pelo gestor de marketing. Como já constatado entre os gestores do Grêmio, a 

burocracia criada pela direção do clube está entre os maiores entraves na hora de se 

pensar e executar ações voltadas ao turismo no Sport Club Internacional. Neste caso 

o gestor de marketing do clube expõe o que para ele é realidade na alocação de 

recursos e prioridades dentro de um clube de futebol, onde a prioridade sempre será 

o próprio esporte. 

 Parece existir no Sport Club Internacional tendência à valorização e 

profissionalização nas ações turísticas praticadas no clube, fatores observados 

também nos valores cobrados e nas formas de reserva e compra de ingressos para 

estas atrações. O fato do estádio Beira-Rio ter sido escolhido uma das sedes dos 

jogos da Copa do Mundo Fifa, que será realizado no Brasil, em 2014.  

 

4.3 - Análise Descritiva dos Questionários (Parte 2, Fase 2) 
 Neste item tem início a apresentação dos resultados dos questionários 

aplicados com os visitantes dos estádios Olímpico e Beira-Rio. A apresentação 

destes resultados segue por ordem dos quatro blocos de perguntas do questionário 

aplicado: as características dos visitantes, a motivação para visitar o estádio, os 

hábitos de viagem de cada turista e a relação de cada visitante com o esporte. 

 

4.3.1 – Características Gerais – Bloco 1 
 Neste bloco, são descritas as características dos visitantes presentes nos 

estádios Olímpico e Beira-Rio em dias que não ocorrem eventos esportivos, 

considerando a idade, o gênero, a profissão, a cidade de origem e o modo como 

souberam das ações turísticas praticadas nos estádios listados (Gráfico 2). 

Os visitantes entrevistados nos estádios Olímpico e Beira-Rio são em sua 

maioria do sexo masculino, em um total de 86, dos 120 entrevistados, 

correspondendo a praticamente 72% do total. Este resultado apresenta presença 
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Tikander (2010) observou em seu trabalho a predominância de viajantes 

com idade entre 18 e 30 anos (56,7%). Ao se comparar com os dados 

apresentados acima, notamos que esta faixa etária é também responsável pela 

maior parte dos visitantes dos estádios Beira-Rio e Olímpico, porém corresponde 

a 39,17% do total. Uma diferença encontrada entre estas duas pesquisas é a 

participação de pessoas nas faixas etárias de 50 anos ou mais; o trabalho 

realizado na Finlândia constatou uma participação de 4,2% dos respondentes, 

enquanto esta pesquisa mostra 15% de seus respondentes nesta faixa etária. No 

grupo com idade entre os 40 e  50 anos. Esta pesquisa constatou a participação 

de 27 entrevistados nesta faixa etária, o que corresponde a 23,33%, superior aos 

9,9% constatados por Tikander (2010). Estes dados mostram uma diferença 

significativa na diferença de idade de turistas esportivos culturais, caso desta 

pesquisa, e turistas de eventos esportivos, foco da pesquisa finlandesa. 

 Já quando comparados aos resultados obtidos por Wilson (2004), que 

pesquisou o mesmo foco de turistas esportivos, justamente em suas visitas a um 

estádio, os resultados são bastante semelhantes. A pesquisadora estadunidense 

observou que 34,3% de seus respondentes estavam na faixa etária entre os 18 e 

os 30 anos, percentual similar aos 39,17% obtidos nesta pesquisa. Wilson (2004) 

observou também que 35,2% dos visitantes no estádio Wrigley Field, possuíam 

idade entre os 40 e os 55 anos, como comparação constata-se que nos estádios 

Olímpico e Beira-Rio exatos 35% dos respondentes com idade entre os 40 e 60 

anos. Wilson (2004) verificou a presença de 2% de respondentes com idade 

acima dos 65 anos; na pesquisa aqui apresentada foram 3,33%, com idade 

superior a 60 anos.  

 Do total de respostas obtidas, foram encontrados visitantes de 43 

municípios, sendo 42 brasileiros, de sete estados diferentes da Federação e um 

município estrangeiro. Ao separá-los por região, do total dos 120 entrevistados, 

75 (62%) deles têm sua residência no estado do Rio Grande do Sul. Nos demais 

estados da região Sul do país foram obtidas 30 respostas, sendo 15 (12,5%) do 

estado de Santa Catarina e 15 (12,5%) do estado do Paraná. Oito dos visitantes 

(7%) residem na região Centro-Oeste, sendo sete no estado do Mato Grosso e 

um no estado do Mato Grosso do Sul. A região Sudeste foi responsável por seis 
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visitantes (5%), divididos nos estados de São Paulo (4) e Rio de Janeiro (2). O 

único visitante do exterior reside na cidade de Lisboa, em Portugal. 

Ao analisar os pesquisados residentes no Rio Grande do Sul no Gráfico 20, 

percebe-se que a maioria dos visitantes (18) reside na cidade de Porto Alegre, 

seguida pelas demais cidades da região metropolitana, com 17 visitantes e por 

visitantes de municípios localizados na região sul do estado, com 15 visitantes. 

Os municípios da Serra Gaúcha foram responsáveis por sete visitantes. Um total 

de seis entrevistados é oriundo da região da Fronteira Oeste o que representa 5% 

do total. Quatro dos entrevistados são provenientes da região Noroeste do Rio 

Grande do Sul. Duas regiões apresentaram três visitantes, a região Nordeste do 

estado e a região do Vale do Rio Pardo. A região que menos apresentou 

visitantes nos estádios pesquisados foi a do Planalto Gaúcho, dois turistas (1,66% 

do total pesquisado), residem nesta região. 

No que se refere às ações de comunicação do clube para atração de 

visitantes aos estádios em dias onde não ocorrem jogos, somente quatro foram as 

formas alegadas pelos visitantes quando perguntados sobre como tomaram 

conhecimento das ações turísticas praticadas pelos clubes Grêmio e 

Internacional: internet, indicação de terceiros, revista, indicação do hotel onde 

está hospedado. 

 Duas destas formas se destacam na preferência dos respondentes, em 

primeiro lugar, com 38% do total está a internet, com as informações obtidas 

através dos sites oficiais dos clubes e de perfis das atrações nas redes sociais 

(Twitter, Facebook). Em segundo lugar, aparece uma forma de comunicação 

informal, realizada através da indicação das atrações por terceiros, responsável 

pela ida de 42 visitantes (35%)  aos estádios pesquisados; quando analisadas 

exclusivamente as respostas obtidas das respondentes mulheres, este tipo de 

comunicação (a indicação de terceiros) é predominante, com 19 respostas de um 

total de 34 entrevistadas, totalizando 55,88% das respostas deste gênero. A 

procura pela atração, através da internet ou da revista do clube é 

predominantemente masculina. 

 Com pequena diferença, o terceiro e o quarto modo de comunicação são a 

indicação dada no hotel de hospedagem (14%) e a revista oficial do clube (13%), 

meio este que é de exclusividade do Sport Club Internacional. 
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4.3.2  Motivação – Bloco 2 
 Neste segundo bloco, composto de oito questões, são analisadas as 

motivações que levaram o turista ao estádio (quadro 22), sendo que, em uma 

escala de um a seis, as sentenças apresentadas, foram consideradas, 

respectivamente pouco importantes a muito importantes, para a vista ao estádio. 

 Na Tabela 3 pode ser observada a frequência de respostas em cada ponto 

da escala e a participação de cada uma delas no total obtido. Também é 

explicitado o total e a porcentagem de respondentes que consideraram baixa 

(opções 1 e 2), média (opções 3 e 4) ou alta (opções 5 e 6) cada uma das 

motivações apresentadas, bem como o impacto médio para cada uma das 

questões respondidas. 

 
Tabela 3 - Resultados do bloco II do questionário - Motivação 

Questão 
Baixa Média Alta 

IM* 1 2 3 4 5 6 
tot % tot % tot % tot % Tot % tot % 

Mot1 7 5,83 5 4,17 17 14,2 27 22,5 31 25,83 33 27,5 4,41
12 (10%) 44 (36,7%) 64 (53,3%) 

Mot2 3 2,5 6 5 14 11,7 33 27,5 43 35,83 21 17,5 4,42
8 (7,5%) 47 (39,2%) 64 (53,3%) 

Mot3 4 3,33 12 10 18 15 34 28,33 35 29,17 17 14,17 4,13
16 (13,3%) 52 (43,3%) 52 (43,3%) 

Mot4 10 8,33 17 14,2 22 18,3 26 21,67 20 16,67 25 20,83 3,87
27 (22,5%) 48 (40%) 45 (37,5%) 

Mot5 2 1,67 12 10 12 10 34 28,33 33 27,5 27 22,5 4,38
14 (11,7%) 46 (38,3%) 60 (50%) 

Mot6 11 9,17 5 4,17 11 9,17 11 9,17 25 20,83 57 47,5 4,71
16 (13,3%) 22 (18,3%) 82 (68,3%) 

Mot7 12 10 4 3,33 20 16,67 26 21,67 28 23,33 30 25 4,30
16 (13,3) 46 (38,3%) 58 (48,3%) 

Mot8 8 6,67 8 6,67 23 19,2 22 18,33 26 21,67 33 27,5 4,24
16 (13,3) 45 (37,5%) 59 (48,2%) 

* I. M. – Impacto médio. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
 
 Em números totais, a opção de conhecer o estádio do clube pelo qual torce 

(Mot6) foi a que mais levou visitantes ao estádio, um total de 57 dos 120 

respondentes classificou como muito importante esta sentença, representando 

47,5% do total de respostas. Outras opções com boa aceitação foram a chance 

de passar um tempo com amigos e parentes (mot1) e a vontade de visitar 
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estádios esportivos (mot8), ambas com 33 visitantes as elegendo como muito 

importantes. 

 Quando comparados aos resultados obtidos por Tikander (2010), 

percebemos, através do cálculo do impacto médio, algumas diferenças merecem 

destaque. Para os respondentes da pesquisa finlandesa, as maiores motivações 

para visitas esportivas, na sequencia, foram: o intuito de relaxar (Mot3), a chance 

de passar um tempo com amigos (Mot1) e a chance de escapar da rotina (Mot2), 

todas com um impacto médio superior a 5,1. Na pesquisa realizada nos estádios 

Beira-Rio e Olímpico, nenhuma das variáveis de motivação abordadas na 

pesquisa teve impacto médio superior a 5. Como principal motivação para 

visitarem os estádios de Porto Alegre os respondentes apontaram conhecer o 

estádio do clube que torço (Mot7), com um impacto médio de 4,71. A intenção de 

relaxar (Mot3) foi apontada como segunda motivação, com 4,42 de impacto 

médio. Yu (2010), elencou entre a motivação dos viajantes para assistirem a 

eventos esportivos, a chance de assistir a seus atletas favoritos, também 

considerada importante nesta pesquisa. 

Para os respondentes da pesquisa de Wilson (2004), a principal motivação 

para realizar a visita ao estádio Wrigley Field é a chance de ver algo novo e 

diferente, opção esta que ficou com a quarta maior motivação para os visitantes 

dos estádios Olímpico e Beira-Rio. Porém a opção que evocava lembranças do 

passado foi considerada a motivação menos importante para se realizar visitas 

em estádios esportivos nestas duas pesquisas.  

Ao se considerar as opções cinco e seis como de alta importância, a opção 

de visitar o estádio do clube pelo qual torce (Mot7), com 82 respostas ou 68,33% 

do total, confirma-se como principal motivação. A chance de passar um tempo 

com amigos e parentes (Mot1), e a chance de escapar da rotina (Mot2), aparecem 

também como fontes de motivação apresentadas pelos visitantes, com 53,33% 

cada.  

 A opção eleita como menos importante pelo maior número de visitantes foi 

a de conhecer o estádio de um clube de futebol profissional (Mot7), com 10% das 

respostas, ou 12 questionários respondidos na opção um. Porém, quando 

contadas as opções um e dois como aquelas que menos atraem, 27 visitantes 

responderam que a menor motivação para visitar o estádio seria o fato dele trazer 

lembranças do passado (Mot4), representando 22,5% do total de respostas 
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obtidas, seguida pela Mot8 (gosto de visitar estádios esportivos), com 13,3% do 

total,.  

 

4.3.3 Hábitos de Viagem – Bloco 3 
 O terceiro bloco, composto por 13 questões, aborda os hábitos de viagem 

dos visitantes, com maior parte destas perguntas ligadas às interseções entre a 

viagem e o esporte. As perguntas constantes deste bloco constam no quadro 23 e 

também são mensuradas a partir de uma escala de seis pontos.  

Ao se analisar as respostas obtidas (Tabela 4), observa-se que, a maioria 

dos respondentes prefere, ao viajar, a companhia de seus familiares (Hab12), 

com 47,5% do total de respostas. Somente dois visitantes alegaram ser menos 

importante de viajar com suas famílias, tendo marcado a opção um nesta 

alternativa. A companhia dos amigos em viagens (Hab13) contou também com 

boa aceitação (35,83% de todos os visitantes). Já a opção viajar sozinho (Hab11), 

foi eleita como importante por apenas 10 entrevistados ou 8,33%. 

Do total, 45 visitantes (37,5%) alegaram que viajam com intuito de 

conhecer novas culturas (Hab7), independente do esporte. Uma curiosidade, ao 

analisar as questões que envolviam o turismo esportivo como importante fator 

para a escolha do destino, verifica-se que as três opções indicadas, possibilidade 

de praticar esportes (Hab4), possibilidade de assistir a jogos (Hab5) e 

possibilidade de visitar estádios e arenas esportivas (Hab6) são consideradas 

muito importantes apenas para 15 visitantes (12,5% do total). Estas opções são 

consideradas como menos importantes nos hábitos de viagem dos visitantes dos 

estádios Olímpico e Beira-Rio. 

Um total de 49 (40,8%) visitantes alega que a possibilidade de praticar esportes 

durante sua viagem (Hab4) não é um critério importante para a escolha do 

destino. A opção de assistir a jogos esportivos (Hab5) não é considerada como 

fator de escolha de destino de viagem para 36 dos visitantes (30%), número 

quase idêntico ao de visitantes que não consideram importante, quando escolhem 

um destino de viagem, a possibilidade de visita a estádios ou arenas esportivas 

(Hab6), respondido por 35 visitantes (29,1%). Porém 39 visitantes (32,5%) 

alegaram que se interessam por estádios e arenas esportivas famosas (Hab10), o 

que nos leva a concluir que estes espaços são bastante atrativos, porém sozinhos 

não possuem força para atrair os visitantes ao destino. 
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Tabela 4 - Resultados bloco III - Hábitos de viagem 

Questão 
B M A 

I.M.1 2 3 4 5 6 
tot % Tot % tot % tot % tot % tot % 

Hab1 22 18,33 22 18,33 27 22,50 21 17,50 13 10,83 15 12,50 3,22
(44) 36,67% (48) 40,00% (28) 23,33% 

Hab2 14 11,67 14 11,67 19 15,80 26 21,67 27 22,50 20 16,67 3,82
(28) 23,33% (45) 37,50% (47) 39,17% 

Hab3 14 11,70 13 10,80 29 24,17 17 14,17 20 16,67 27 22,50 3,81
(27) 21,50% (46) 28,33% (47) 39,17% 

Hab4 49 40,80 16 13,37 21 17,50 7 5,83 12 10,00 15 12,50 2,68
(65) 54,17% (28) 23,33% (27) 22,50% 

Hab5 36 30,00 19 15,83 18 15,00 15 12,50 17 14,17 15 12,50 3,03
(55) 45,83% (33) 27,50% (32) 26,67% 

Hab6 35 29,17 18 15,00 23 19,17 12 10,00 17 14,17 15 12,50 3,03
(53) 44,17% (35) 29,17% (32) 26,67% 

Hab7 3 2,50 7 5,83 9 7,50 27 22,50 29 24,17 45 37,50 4,73
(10) 8,33% (36) 30,00% (74) 61,67% 

Hab8 18 15,00 17 14,17 25 20,83 26 21,67 17 14,17 17 14,17 3,48
(35) 29,17% (51) 42,50% (34) 28,33% 

Hab9 34 28,30 14 11,70 24 20,00 22 18,33 12 10,00 14 11,67 3,05
(48) 40,00% (46) 38,33% (26) 21,67% 

Hab10 11 9,17 2 1,67 21 17,50 26 21,67 21 17,50 39 32,50 4,34
(13) 10,83% (47) 39,17% (60) 50,00% 

Hab11 26 21,67 21 17,50 23 19,17 16 13,33 24 20,00 10 8,33 3,18
(47) 39,17% (39) 32,50% (34) 28,33% 

Hab12 2 1,67 4 3,33 13 10,83 17 14,17 27 22,50 57 47,50 4,95
(6) 5,00% (30) 25,00% (84) 70,00% 

Hab13 4 3,33 8 6,67 12 10,00 16 13,33 37 30,83 43 35,83 4,69
(12) 10,00% (28) 23,33% (80) 66,67% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Quando aglutinados em resultados de baixa, média ou alta importância na 

opinião dos respondentes a pouca importância do esporte na escolha do destino 

fica ainda mais explícita, neste momento mais da metade dos respondentes (65 

questionários ou 54,17% do total) alega que a possibilidade de praticar esportes 

(Hab4) não é levada em consideração na escolha de um destino. Com os dados 

da Tabela 4 é perceptível que as possibilidades de assistir a jogos (Hab2) e de 

visitar estádios e arenas esportivas (Hab3) são importantes para 47 dos visitantes 

(39,1%) nos estádios pesquisados; 51 visitantes (42,5%) não consideram nem 

pouco nem muito importante conhecer a cultura esportiva da localidade que se 

visita (Hab8) e apenas 28,3% do total considera de alta importantância.  
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 Viajar com a família (Hab12) e viajar com os amigos (Hab13) obtiveram as 

maiores frequências, avaliadas como de alta importância para 84 (70%) e 80 

(66,7%) visitantes respectivamente. Pode ser constatado também que o atleta ou 

clube favorito do visitante (Hab9), não parece ser razão importante para fazê-lo 

viajar, 48 questionários, exatamente 40% do total de respostas, foram verificados 

como de baixa importância. 

 Ao se comparar estes resultados com os resultados obtidos por Tikander 

(2010), foram constatadas semelhanças significativas. A alternativa “eu viajo para 

conhecer novas culturas” (Hab7) teve, entre os visitantes dos estádios Olímpico e 

Beira-Rio, um impacto médio de 4,73, praticamente idêntico aos 4,74 obtidos 

entre os turistas esportivos entrevistados na Finlândia. Outra questão com 

resultado semelhante foi “me interesso por estádios ou arenas esportivas 

famosas” (Hab10), com impacto médio de 4,73 na pesquisada de Tikander (2010) 

e 4,34 nesta pesquisa realizada em Porto Alegre. Um dado interessante entre as 

duas pesquisas e que demonstra novamente as diferenças entre os tipos de 

turistas esportivos pesquisados, os de eventos esportivos na pesquisa finlandesa 

e os culturais nesta é que os primeiros têm como preferências em sua viagem a 

companhia de amigos, enquanto os do segundo grupo preferem a companhia de 

familiares. Porém, como será apresentado no próximo item deste capítulo, os 

visitantes dos estádios Beira-Rio e Olímpico preferem a companhia de amigos à 

de familiares para assistir a jogos esportivos, o que poderia sugerir que, caso 

estivessem viajando para assistir a eventos esportivos, a companhia dos amigos 

seria mais atrativa. 

 A finalidade da viagem também pode ser analisada. Para o grupo 

pesquisado por Tikander (2010) a questão “quando planejo uma viagem procuro 

as possibilidades de assistir a jogos que o destino oferece” teve um impacto 

médio de 5,25, sendo o segundo hábito de viagem mais importante para estes 

viajantes e conferindo ao evento esportivo alta importância na decisão de viajar. 

Comparativamente na pergunta “quando planejo uma viagem procuro por 

estádios e arenas esportivas para visitar no destino” (Hab3), teve um impacto 

médio inferior, de 3,81, um valor que não confere nem alta, nem baixa importância 

a estes locais no planejamento de uma viagem, na opinião dos respondentes 

desta pesquisa.  
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4.3.4 Relacionamento com o Esporte – Bloco 4. 
 O bloco quatro, composto por 11 questões aborda a relação dos visitantes 

nos estádios Olímpico e Beira-Rio com o esporte (Tabela 5). As questões são 

apresentadas no quadro 23 e também são mensuradas em uma escala de seis 

pontos. 
Tabela 5 - Resultados bloco IV - Relacionamento com o esporte 

  
Questão 

  

B M A 
I.M. 1 2 3 4 5 6 

Tot % Tot % tot % tot % Tot % tot % 

rel1 
  

9 7,50 3 2,50 12 10,00 26 21,67 28 23,33 42 35,00 4,56 
(12) 10% (28) 31,67% (70) 53,33% 

rel2 
  

3 2,50 7 5,83 15 12,50 18 15,83 29 24,17 48 40,00 4,73 
(10) 8,33% (33) 27,5% (77) 64,17% 

rel3 
  

24 20,00 9 7,50 18 15,00 19 15,83 21 17,50 29 24,17 
3,76 

(33) 27,5% (37) 30,83% (50) 41,67% 

rel4 
  

5 4,17 4 3,33 15 12,50 34 28,33 29 24,17 33 27,50 4,48 
(9) 7,5% (49) 40,83% (62) 51,67% 

rel5 
  

4 3,33 7 5,83 7 5,83 20 16,67 22 18,33 60 50,00 4,91 
(11) 9,17% (27) 22,5% (82) 68,33% 

rel6 
  

3 2,50 6 5,00 10 8,33 26 21,67 33 27,50 42 35,00 4,72 
(9) 7,5% (36) 30% (75) 62,5% 

rel7 
  

2 1,67 7 5,83 16 13,30 33 27,50 21 17,50 41 34,17 4,56 
(9) 7,5% (49) 40,8% (62) 51,67% 

rel8 
  

16 13,30 20 16,70 24 20,00 26 21,67 20 16,67 14 11,67 3,47 
(36) 30% (50) 41,67% (34) 28,33% 

rel9 
  

9 7,50 7 5,83 13 10,80 12 10,00 29 24,17 50 41,67 4,63 
(16) 13,33% (25) 20,8% (79) 65,83% 

rel10 
  

7 5,83 14 11,70 19 15,80 13 10,83 31 25,83 36 30,00 4,29 
(21) 17,53% (32) 26,66% (67) 55,83% 

rel11 
  

0 0,00 3 2,50 7 5,83 8 6,67 10 8,33 92 76,67 5,51 
(3) 2,5% (15) 12,5% (102) 85% 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Ao contrário do que foi verificado no bloco III sobre a melhor companhia 

para se viajar, indicada como a família, no bloco três deste questionário, para 

assistir a jogos a companhia ideal é a dos amigos (Rel2), com 48 respostas na 

alternativa 6 (40% do total), a companhia da família (Rel1) foi avaliada como 

muito importante para 42 visitantes (35%). Assistir a jogos sozinho (Rel3) é a 

preferência de 29 entrevistados (24,2%), número bem superior ao dos que 

preferem viajar sozinho, que teve a preferência de dez dos entrevistados (8,3%). 

A maior parte dos entrevistados (92 questionários, 76,67% do total) 

assumiu que fica feliz quando seu clube favorito ganha (Rel11), porém quando 

perguntados se sentem-se desapontados quando o clube favorito perde (Rel9), 
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este número cai para 50 questionários (41,7%), indicando que, para o humor do 

visitante dos estádios Olímpico e Beira-Rio, a vitória é mais relevante. 

 Quando aglutinados em grupos de alta (opções 5 e 6), média (opções 3 e 

4) e de baixa (opções 1 e 2) importância, verifica-se que apenas três, do total de 

120 visitantes, alegam que a vitória de seu clube favorito tem baixa importância 

para sua felicidade. Nesta análise, a Rel8 é a que apresenta um resultado mais 

equilibrado, a menor parte dos respondentes (28,3%) confere alta importância à 

qualidade da partida, 30% conferem baixa importância e 41,7% média 

importância. Do total de visitantes, 55,83% (67 questionários), admitem que 

quando acompanham de perto seus clubes favoritos sentem-se como se fizessem 

parte dele. 

 Ao se comparar com os resultados de Tikander (2010) percebe-se que a 

opção “fico feliz com o sucesso do meu clube favorito” (Rel11) é considerada de 

alta importância para ambos os grupos de entrevistados, com um impacto médio 

bastante semelhante, 5,51 para os visitantes em Porto Alegre e de 5,47 para os 

viajantes finlandeses. A outra questão sobre o dos visitantes “fico desapontado 

quando meu clube favorito perde” (Rel9) apresentou uma substancial diferença 

entre os entrevistados; para os pesquisados por Tikander (2010), 5,47 de impacto 

médio, o que a torna de alta importância para este grupo, diferente da média 

importância constatado, entre os visitantes dos estádios Beira-Rio e Olímpico, 

com impacto médio de 4,63. 

 A alternativa de menor importância foi a mesma para as duas pesquisas, 

“não estou interessado no resultado, uma grande partida é mais atrativa para 

mim” (Rel8) apresentou um impacto médio de 2,82 para Tikander (2010) e de 

3,47 para esta aqui apresentada. Os resultados comprovam que independente da 

localidade a da tipologia de turistas, o resultado final da partida é bastante 

importante para os pesquisados. 

 Como já comentado anteriormente, a companhia de amigos para assistir a 

jogos esportivos (Rel2) é mais atrativa para ambos os grupos. Outro ponto 

semelhante é o sentimento de pertencimento ao clube quando o acompanha de 

perto (Rel10). Esta opção resultou em um impacto médio de 4,51 na pesquisa 

realizada na Finlândia por Tikander (2010) ante a 4,29 na realizada em Porto 

Alegre. Este item de relação do visitante com o esporte é, enfim, o que mais 

apresenta semelhanças entre estas duas pesquisas. O que demonstra que 
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turistas esportivos culturais, foco desta pesquisa e de espetáculo, foco da 

pesquisa de Tikander (2010), valorizam o esporte de forma semelhante em suas 

vidas. 

  

4.3.5 – Resumo das Análises Descritivas 
No Quadro 44 são apresentadas, como resumo deste item, as três 

questões de maior concordância e as três de maior discordância, nos blocos de 

motivação, hábitos de viagem e relacionamento com o esporte. 

 
Quadro 44 - Resultados análises descritivas blocos II, III e IV 
 Motivação Hábitos Relacionamento 
Maior 
concordância 

Conhecer o estádio 
do clube pelo qual 
torce (68,3%) 

Gosto de viajar com minha 
família (70%) 

Fico feliz com o sucesso 
de meu clube favorito 
(85%) 

Chance de passar 
um tempo com 
amigos e parentes 
(53,3%) 

Gosto de viajar com meus 
amigos (66,67%) 

Prefiro jogos ou 
competições onde meu 
clube é favorito (68,33%) 

Chance de escapar 
da rotina (53,3) 

Viajo para conhecer novas 
culturas (61,67%) 

Fico desapontado quando 
meu clube favorito perde 
(65,83%) 

Maior 
discordância 

Traz lembranças do 
passado (22,5%) 

A possibilidade de praticar 
esportes é um importante 
critério na escolha do 
destino (54,17%) 

Não estou interessado no 
resultado, uma grande 
partida é mais atrativa 
para mim. 

Conhecer o estádio 
de um clube de 
futebol profissional 
(13,3%)  

A possibilidade de assistir a 
jogos é um importante 
critério na escolha de um 
destino (45,83%)  

Gosto de assistir a 
esportes sozinho (27,5%) 

Chance de relaxar 
(13,3%)  

A possibilidade de visitar 
estádios e arenas 
esportivas é um importante 
critério quando escolho o 
destino (44,17%).  

Quando torço ou 
acompanho de perto meu 
clube sinto como se 
fizesse parte dele 
(17,53%)  

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
4.4 - Análise de Correlação 
 Neste item são apresentados os resultados da análise de correlação entre 

as variáveis, em um primeiro momento são analisadas para cada bloco (II, III e IV) 

em separado, após, são apresentadas análises entre os blocos. Optou-se por não 

realizar análise de correlação com as variáveis do bloco I, pois são questões 

referentes a características gerais destes visitantes, e serão utilizadas para as 

análises de variância, na sequência deste item. 
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4.4.1 – Análise de Correlação em cada Bloco de Questões 
 A Tabela 6 apresenta as correlações entre as questões do bloco de 

motivação (Quadro 23). Foram encontradas correlações estatisticamente 

significativas entre diferentes respostas dentro deste grupo, apresentadas na 

tabela de forma grifada. As maiores foram entre as variáveis Mot2 (chance de 

escapar da rotina) e Mot3 (chance de relaxar), de 0,53; entre as variáveis Mot7 

(conhecer o estádio de um clube de futebol profissional) e Mot8 (gosto de visitar 

estádios esportivos), com correlação de 0,51; e entre as variáveis Mot6 (conhecer 

o estádio do clube que torço) e Mot7. 
Tabela 6 - Análise de correlação do bloco II – Motivação de viagem. 

Variável Mot1 Mot2 Mot3 Mot4 Mot5 Mot6 Mot7 Mot8 
Mot1 1,00 
Mot2 0,21 1,00 
Mot3 0,41 0,53 1,00 
Mot4 0,17 0,04 0,26 1,00 
Mot5 0,14 0,12 0,15 0,26 1,00 
Mot6 0,06 -0,02 0,23 0,37 0,34 1,00 
Mot7 0,20 -0,05 0,13 0,36 0,39 0,50 1,00 
Mot8 0,15 0,02 0,08 0,33 0,22 0,29 0,51 1,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A Tabela 7 demonstra as correlações existentes entre as 13 questões que 

compõem o bloco III, hábitos de viagem (Quadro 23). O maior índice encontrado 

neste bloco foi entre as questões H5 (a possibilidade de assistir a jogos é um 

importante critério quando escolho um destino) e H6 (a possibilidade de visitar 

estádios e arenas esportivas é um importante critério quando escolho um destino) 

o que indica que o visitante que gosta de viajar leva em consideração a 

possibilidade de assistir a jogos na escolha do destino, também prefere destinos 

onde possa conhecer estádios e arenas esportivas, tornando-se, na mesma 

viagem, um turista esportivo de evento e um turista esportivo cultural.  

Foram encontradas correlações significativas em questões semelhantes 

deste segundo bloco, como por exemplo, as questões H1 (quando planejo uma 

viagem procuro as possibilidades de praticar esportes que o destino oferecer) e 

H4 (a possibilidade de praticar esportes é um importante critério na escolha de um 

destino), com um índice, de 0,72. Da mesma forma as questões H3 (quando 

planejo uma viagem, procuro por estádios e arenas esportivas para visitar no 

destino) e H6 (a possibilidade de visitar estádios e arenas esportivas é um 

importante critério quando escolho um destino) têm concordância alta.  Estas 
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questões, embora semelhantes entre si, são fundamentalmente diferentes, pois 

diferem os turistas esportivos ativos (aqueles que têm como foco principal em 

suas viagens a prática de esportes, a assistência a eventos esportivos ou a 

visitação a locais de prática esportiva) dos passivos (aqueles que quando viajam 

procuram estas opções esportivas em seus destinos, porém este não é o foco 

principal da viagem). 

Foram encontradas também duas correlações negativas dentre as 

questões deste bloco, entre as alternativas Mot2 e Mot6, -0,02 e entre as 

alternativas Mot2 e Mot7, de -0,06, porém, estes índices não são estatisticamente 

significativos.  
Tabela 7 Análise de correlação do bloco III – Hábitos de viagem 

Var. H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 
H1 1,00 
H2 0,51 1,00 
H3 0,43 0,60 1,00 
H4 0,72 0,39 0,38 1,00 
H5 0,50 0,64 0,57 0,59 1,00
H6 0,42 0,57 0,72 0,55 0,73 1,00
H7 0,20 0,05 0,26 0,18 0,13 0,15 1,00 
H8 0,42 0,47 0,40 0,50 0,47 0,51 0,36 1,00
H9 0,48 0,44 0,33 0,41 0,39 0,46 -0,07 0,41 1,00
H10 0,40 0,48 0,64 0,28 0,41 0,49 0,18 0,32 0,38 1,00 
H11 0,09 0,17 0,09 0,16 0,13 0,06 -0,16 0,08 0,17 0,06 1,00 
H12 0,21 0,12 0,12 0,11 0,13 0,22 0,29 0,12 0,01 0,12 -0,16 1,00
H13 0,24 0,20 0,29 0,23 0,26 0,25 0,32 0,39 0,18 0,42 -0,16 0,16 1,00 
Fonte: elaborado pelo autor. 
  

 Chama atenção, dentro de um bloco de questões onde a maioria das 

variáveis possui correlação significativa para a alternativa H11 (eu gosto de viajar 

sozinho), que possui correlação significativa com apenas uma alternativa, a H8 

(eu viajo para conhecer a cultura esportiva de outros estados/países), mas com 

um índice de muito próximo de o (0,08). 

 A Tabela 8, apresenta as correlações entre as questões do bloco IV do 

questionário (relacionamento com o esporte), as questões podem ser conferidas 

no Quadro 23, em metodologia. A maior correlação existente foi encontrada entre 

as sentenças gosto de assistir esportes com amigos (Rel2) e  fico feliz com o 

sucesso de seu clube favorito (Rel11). Observa-se também que os visitantes que 

preferem assistir jogos esportivos na companhia de amigos (Rel2) são aqueles 

que, quando acompanham de perto ou torcem por seu clube sentem-se como se 

fizessem parte dele (Rel10).  
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Outras variáveis onde já se esperava uma correlação positiva, ao se 

observar o questionário eram Rel9 e Rel11, que tratavam sobre as sensações 

causadas nos visitantes pelos resultados obtidos em campo pelo seu time, para 

estas foi encontrado um índice de correlação de 0,49. 
Tabela 8 - Análise de correlação do bloco IV – Relacionamento com o esporte 

Variável Rel1 Rel2 Rel3 Rel4 Rel5 Rel6 Rel7 Rel8 Rel9 Rel10 Rel11
Rel1 1,00 
Rel2 0,32 1,00 
Rel3 -0,15 0,04 1,00 
Rel4 0,35 0,48 -0,01 1,00 
Rel5 0,14 0,21 -0,09 0,24 1,00 
Rel6 0,07 0,15 0,08 0,30 -0,03 1,00 
Rel7 0,14 0,18 0,04 0,25 -0,02 0,45 1,00 
Rel8 0,09 0,01 0,23 0,15 -0,13 0,08 0,04 1,00 
Rel9 0,12 0,41 0,17 0,21 0,36 0,24 0,15 -0,03 1,00 
Rel10 0,25 0,50 -0,14 0,30 0,47 0,13 0,24 -0,18 0,43 1,00 
Rel11 0,24 0,51 0,08 0,31 0,41 0,14 0,12 -0,11 0,49 0,38 1,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Foram encontradas também correlações negativas neste bloco, não 

estatisticamente significativas, principalmente naquelas obtidas com as questões 

Rel3 (gosto de assistir esportes sozinho), Rel5 (prefiro jogos ou competições onde 

meu time é favorito) e Rel8 (não estou interessado no resultado, uma grande 

partida é mais atrativa para mim), a primeira correlacionou-se negativamente com 

as alternativas Rel1 (gosto de assistir esportes com minha família), Rel4 (prefiro 

esportes ou competições onde é difícil prever o resultado), Rel5 e Rel10. A 

segunda, além da correlação com a alternativa Rel3, correlacionou-se 

negativamente com as questões Rel6 (esporte para mim é entretenimento), Rel7 

(assistir a jogos é uma forma de escapar da rotina) e Rel8. E a alternativa Rel8 se 

correlaciona de forma negativa, além de com a alternativa Rel5, com as questões 

Rel9, Rel10 e Rel11.  

 

4.4.2 – Análise de Correlação Entre os Blocos 
 A partir deste ponto são apresentadas as correlações existentes entre os 

blocos do questionário.  

 A análise de correlação realizada entre as variáveis do grupo II, 

sobre motivação de visita (quadro 23, em metodologia), e do grupo III, hábitos de 

viagem, (quadro 23), é apresentada na Tabela 9. De todas as variáveis 

pesquisadas nestes dois grupos, somente três não apresentam correlação, duas 
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do grupo de motivação, chance de escapar da rotina (Mot2) e chance de relaxar 

(Mot3) e uma do grupo de hábitos, gosto de viajar sozinho (Hab11).  
Tabela 9 - Correlação entre os blocos II e III 

Variável Mot1 Mot2 Mot3 Mot4 Mot5 Mot6 Mot7 Mot8 
Hab1 0,21 -0,05 0,11 0,20 0,12 0,13 0,33 0,31 
Hab2 0,16 -0,01 0,04 0,22 0,09 0,25 0,43 0,42 
Hab3 0,19 0,08 0,18 0,27 0,00 0,16 0,31 0,56 
Hab4 0,31 -0,02 0,16 0,20 0,15 0,15 0,29 0,30 
Hab5 0,17 0,06 0,03 0,15 0,02 0,14 0,23 0,45 
Hab6 0,24 0,03 0,06 0,22 0,09 0,12 0,26 0,37 
Hab7 0,21 0,04 0,08 -0,09 -0,09 -0,09 0,19 0,27 
Hab8 0,28 -0,06 0,11 0,17 0,07 0,06 0,28 0,34 
Hab9 0,15 -0,16 0,05 0,25 0,04 0,22 0,26 0,21 
Hab10 0,17 0,04 0,07 0,34 0,19 0,29 0,38 0,64 
Hab11 -0,09 -0,02 0,01 0,03 0,01 -0,02 0,06 0,10 
Hab12 0,22 0,05 -0,01 -0,12 0,00 -0,07 0,01 0,01 
Hab13 0,19 0,00 0,01 0,05 0,14 0,16 0,17 0,26 

Fonte: elaborado pelo autor. 
  

Entre estes grupos percebe-se que a maior parte das correlações têm seu 

coeficiente abaixo de 0,31, algumas exceções são as correlações entre as 

questões “gosto de visitar estádios esportivos” (Mot8) e “me interesso por 

estádios e arenas famosas” (Hab10), com coeficiente de 0,64, as questões “gosto 

de visitar estádios esportivos” (Mot8) e “quando planejo uma viagem procuro por 

estádios e arenas esportivas para visitar no destino” (Hab3), com coeficiente de 

0,56 e as questões “conhecer o estádio de um clube de futebol profissional” 

(Mot7) e “quando planejo uma viagem procuro as possibilidades de assistir a 

jogos esportivos que o destino oferece” (Hab2).  

As correlações existentes entre os grupos II, de motivação (quadro 23, em 

metodologia) e IV, do relacionamento com o esporte (quadro 23), são 

apresentadas na tabela 10. 

Nesta tabela novamente percebe-se que os coeficientes de correlação não 

são altos. O maior, de 0,42, é encontrado entre as questões “gosto de visitar 

estádios esportivos” (Mot8) e “gosto de assistir esportes com amigos” (Rel2). O 

segundo coeficiente maior, 0,36, é encontrado em dois momentos, entre as 

questões Mot1 (chance de passar um tempo com amigos e parentes) e Rel1 

(gosto de assistir esportes com minha família) e entre as questões Mot6 

(conhecer o estádio do clube que torço) e Rel11 (fico feliz com o sucesso do meu 

clube favorito).  
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Tabela 10 - Correlações entre os blocos II e IV. 
Variável Mot1 Mot2 Mot3 Mot4 Mot5 Mot6 Mot7 Mot8 

Rel1 0,36 -0,08 0,08 0,19 0,09 0,12 0,28 0,19 
Rel2 0,17 -0,02 0,03 0,12 0,21 0,26 0,35 0,42 
Rel3 -0,24 -0,11 -0,13 -0,20 -0,06 -0,10 -0,03 0,07 
Rel4 0,23 -0,12 0,04 0,13 0,08 0,12 0,22 0,22 
Rel5 0,17 0,18 0,27 0,17 0,08 0,35 0,25 0,27 
Rel6 0,07 0,03 -0,08 -0,08 0,02 0,04 0,12 0,14 
Rel7 -0,03 0,12 -0,03 -0,04 0,02 0,08 0,19 0,07 
Rel8 0,20 -0,04 -0,02 0,03 0,26 0,00 0,21 0,11 
Rel9 -0,02 0,08 0,02 0,15 -0,02 0,26 0,28 0,33 
Rel10 0,11 0,11 0,10 0,20 0,12 0,26 0,25 0,32 
Rel11 0,08 -0,04 -0,03 0,09 0,07 0,36 0,29 0,32 

Fonte: elaborado pelo autor. 
  

 Em dois momentos foram verificadas correlações significativas negativas 

nas intersecções destes dois grupos, estas duas com a participação da questão 

Rel3 (gosto de assistir esportes sozinho). A maior, (-0,24) com a questão Mot1 

(chance de passar um tempo com amigos e/ou parentes). A segunda, (-0,20) com 

Mot4 (traz lembranças do passado). 

 A tabela 11 apresenta as análises de correlação realizadas entre os grupos 

III, de hábitos de viagem (quadro 23) IV, da relação com o esporte (quadro 23). 
Tabela 11 - Correlações entre os grupos III e IV. 

Var Ha1 Ha2 Ha3 Ha4 Ha5 Ha6 Ha7 Ha8 Ha9 Ha10 Ha11 Ha12 Ha13
Rel1 0,28 0,11 0,24 0,12 0,16 0,25 0,17 0,18 0,22 0,30 -0,23 0,37 0,16 
Rel2 0,32 0,39 0,43 0,28 0,41 0,40 0,29 0,41 0,27 0,51 -0,20 0,15 0,65 
Rel3 0,03 0,20 0,04 -0,12 0,09 0,00 -0,04 -0,08 0,04 0,08 0,49 -0,17 -0,06
Rel4 0,39 0,20 0,18 0,35 0,28 0,16 0,26 0,32 0,18 0,25 -0,08 0,06 0,42 
Rel5 0,09 0,13 0,12 0,05 0,03 0,00 0,08 0,11 0,17 0,27 0,08 -0,04 0,21 
Rel6 0,17 0,04 0,01 0,21 0,14 0,10 0,19 0,13 -0,01 0,14 0,11 0,06 0,15 
Rel7 0,15 0,25 0,05 0,15 0,29 0,18 0,13 0,02 0,10 0,16 -0,03 0,08 0,04 
Rel8 0,14 0,10 0,05 0,14 0,07 0,16 0,01 0,06 0,04 0,01 0,18 0,12 0,07 
Rel9 0,06 0,19 0,23 0,03 0,21 0,16 0,08 0,16 0,22 0,30 0,19 -0,03 0,22 
Rel10 0,23 0,27 0,27 0,22 0,27 0,29 0,27 0,38 0,32 0,36 -0,13 0,10 0,51 
Rel11 0,11 0,31 0,25 0,10 0,28 0,18 0,08 0,24 0,31 0,41 0,07 0,03 0,37 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

A maior correlação encontrada (0,65) é entre as variáveis Ha13 (eu gosto 

de viajar com amigos) e Rel2 (gosto de assistir a esportes com amigos), este alto 

índice de correlação já era esperado ao se analisar o questionário. Outras 

correlações com alto coeficiente (0,51) foram encontradas entre as questões 

Rel10 (quando torço ou acompanho meu clube de perto sinto como se fizesse 

parte dele) e Ha13 (eu gosto de viajar com amigos) e entre as questões Rel10 

(quando torço ou acompanho meu clube de perto sinto como se fizesse parte 

dele) e Ha13 (eu gosto de viajar com amigos). A questão Rel2 é a que apresenta 
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o maior número de correlações entre estes grupos, apresentando 12 correlações 

estatisticamente significativas em 13 possíveis, sendo 11 positivas e uma 

negativa.  

Nesta análise foram encontradas duas correlações significativas negativas, 

ambas envolvendo a questão Ha11 (eu gosto de viajar sozinho), com a questão 

Rel1 (Gosto de assistir esportes com minha família) e Rel2 (gosto de assistir 

esportes com amigos). Outros correlações negativas encontradas, porém não 

significativas, foram entre as questões Ha12 (gosto de viajar com a família) e Rel3 

(gosto de assistir esportes sozinho) de -0,17 e Ha4 (A possibilidade de praticar 

esportes é um importante critério quando escolho uma viagem. e Rel3 (gosto de 

assistir esportes sozinho de -0,12.  

 

 4.5 – Análise Fatorial e de Variância 

 A análise de variância (ANOVA) é uma técnica estatística para estudar as 

diferenças entre as médias de duas ou mais populações (MALHOTRA, 2001). 

Para que fosse possível realizar esta análise, foi feita anteriormente uma análise 

fatorial, que, para o mesmo autor, significa um processo destinado 

essencialmente à redução e à sumarização dos dados. Esta análise fatorial foi 

realizada dentro de cada um dos blocos do questionário apresentado aos turistas. 

 

4.5.1 – Análise Fatorial 
 Ao se realizar a análise fatorial nas questões do bloco II, de motivação 

(quadro 23, em metodologia), a partir da matriz varimax rotacionada, percebe-se 

que as oito questões agrupam-se em dois fatores (tabela 12). O primeiro 

composto pelas questões Mot4 (traz lembranças do passado), Mot5 (chance de 

ver algo novo e diferente), Mot6 (conhecer o estádio do clube que torço), Mot7 

(conhecer o estádio de um clube de futebol profissional) e 08 (gosto de visitar 

estádios esportivos). E o segundo pelas questões Mot1 (chance de passar um 

tempo com amigos e/ou parentes), Mot2 (chance de escapar da rotina) e Mot3 

(chance de relaxar).  

Percebe-se também que o primeiro fator é formado por questões referentes 

à visitação de estádios esportivos, enquanto o segundo agrupou as motivações 

comuns em atividades de viagem e lazer, e desta forma foram chamados. 
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Tabela 12 - Análise fatorial do bloco II, de motivação 
Variáveis Fator 1 – Das visitas ao estádio Fator 2 – Das motivações comuns a viagens
Mot1  0,614028
Mot2  0,803298
Mot3  0,852488
Mot4 0,629315  
Mot5 0,570300  
Mot6 0,724854  
Mot7 0,830842  
Mot8 0,679398  
Expl.Var 2,474078 1,814058 
Prp.Totl 0,309260 0,226757 
Fonte: elaborado pelo autor – Software statistica 8. 
 
 Ao se realizar a análise fatorial do bloco III, hábitos de viagem (quadro 23, 

em metodologia), após rotacionar a matriz, chegou-se também a formação de 

dois fatores, apresentados na Tabela 13. Dentre os hábitos agrupados no “Fator 

um” estão as questões Hab1 (quando planejo uma viagem, procuro as 

possibilidades de praticar esportes que o destino oferece), Hab2 (quando planejo 

uma viagem procuro as possibilidades de assistir a jogos esportivos que o destino 

oferece), Hab3 (quando planejo uma viagem procuro por estádios e arenas 

esportivas para visitar no destino), Hab4 (a possibilidade de praticar esportes é 

um importante critério na escolha de um destino), Hab5 (a possibilidade de 

assistir a jogos esportivos é um importante critério na escolha de um destino), 

Hab6 (a possibilidade de visitar estádios e arenas esportivas é um importante 

critério na escolha de um destino), Hab8 (eu viajo para conhecer a cultura 

esportiva de outros estados/países), Hab9 (meu atleta/clube favorito é uma 

importante razão para eu viajar) e Hab10 (me interesso por estádios ou arenas 

esportivas famosas). Percebem-se, na formação deste fator, as questões relativas 

ao turismo esportivo em suas três formas, ativo, passivo e cultural, sendo 

nominado Fator 1 Turismo Esportivo. 

 O segundo fator foi composto pelas quatro questões restantes, todas elas 

referentes a hábitos de viagem comuns nas mais variadas tipologias de turismo, 

são elas as questões Hab7 (eu viajo para conhecer novas culturas), Hab11 (gosto 

de viajar sozinho), Hab12 (gosto de viajar com a família) e Hab13 (gosto de viajar 

com amigos). Este fator foi chamado: Fator 2 – Hábitos comuns a viagens.  
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Tabela 13 - Análise fatorial do bloco III, de hábitos 
Variáveis Fator 1 - Turismo esportivo Fator 2 – Hábitos comuns a viagens 
Hab1 0,723904  
Hab2 0,781832  
Hab3 0,745738  
Hab4 0,727861  
Hab5 0,808524  
Hab6 0,810774  
Hab7  0,750373 
Hab8 0,646088  
Hab9 0,668186  
Hab10 0,634868  
Hab11  0,580313 
Hab12  0,566210 
Hab13  0,583998 
Expl.Var 5,012915 1,817039 
Prp.Totl 0,385609 0,139772 
Fonte: elaborado pelo autor – software statistica 8. 
 

No quarto bloco do questionário, relacionamento com o esporte (quadro 23, 

em metodologia), após rotacionar a matriz, foram delimitados três fatores (Tabela 

14), porém uma questão não foi contemplada em nenhum destes fatores, Rel1 

(gosto de assistir a esportes com minha família). O primeiro fator foi composto por 

seis questões, a Rel2 (gosto de assistir a esportes com amigos), Rel4 (prefiro 

jogos ou competições onde é difícil prever o resultado), Rel5 (prefiro jogos ou 

competições onde meu time é favorito), Rel9 (fico desapontado quando meu clube 

favorito perde), Rel10 (quando torço ou acompanho meu clube de perto sinto 

como se fizesse parte dele) e Rel11 (fico feliz com o sucesso do meu clube 

favorito. O segundo por três sentenças, a Rel6 (esporte para mim é 

entretenimento),  Rel7 (assistir a jogos é uma forma de escapar da rotina) e  Rel8 

(não estou interessado no resultado, uma grande partida é mais atrativa para 

mim). Como o terceiro fator foi composto por apenas uma questão, Rel3 (gosto de 

assistir a esportes sozinho), optou-se por realizar as análises seguintes apenas 

com os fatores 1 e 2, mesmo que estes tenham, conjuntamente, uma variância 

explicada inferior a 50%.. Todas as análises fatoriais estão expostas no apêndice 

G. 

Pelas características de cada fator, percebe-se que o primeiro é formado 

por sentenças que exaltam a importância do esporte e de seu clube para o 

visitante (Fator1) e o segundo por questões que remetem o esporte como forma 

de lazer, sem maiores reflexos no cotidiano dos visitantes dos estádios Beira-Rio 

e Olímpico (Fator2).  
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Tabela 14 - Análise fatorial do bloco IV. 
Variáveis Fator 1 – importância do esporte e clube Fator 2 – esporte como forma de lazer 
Rel1   
Rel2 -0,751536  
Rel3   
Rel4 -0,633404  
Rel5 -0,546651  
Rel6  0,603525 
Rel7  0,521303 
Rel8  0,584892 
Rel9 -0,667674  
Rel10 -0,728624  
Rel11 -0,718679  
Expl. Var 3,264665 1,582592 
Prp. Totl. 0,296788 0,143872 
Fonte: elaborado pelo autor – software statistica 8. 
  

A partir da análise fatorial, antes de realizar a análise de variância, os 

fatores foram transformados em escala semântica. Para tal foram somadas as 

respostas de cada fator em cada bloco de questões, como mostra o exemplo 

apresentado na Tabela 15. Este processo foi realizado no total de questionários 

respondidos. 

 
Tabela 15 - Exemplo de soma das respostas 

Resp. Fator 1 Fator 2 Soma Total 
Mot4 Mot5 Mot6 Mot7 Mot8 Soma F1 Mot1 Mot2 Mot3 Soma F2  

1 6 6 6 6 6 30 (MA) 6 4 5 15 (MA) 45 (MA) 
2 2 6 6 1 3 18 (B) 1 6 3 10 (MB) 28 (MB) 
3 1 4 4 5 1 15 (MB) 3 5 4 12 (B) 27 (B) 
.    . 

.     . 

.     . 

120 5 6 4 6 6 27  (MA) 5 6 4 15 (MA) 42 (MA) 
Fonte: elaborado pelo autor. 
  

Para estabelecer a escala semântica das respostas para cada fator em 

muito alta (MA), entre o valor máximo e o quartil superior, alta (A), entre o quartil 

superior e a mediana, baixa (B), entre a mediana e o quartil inferior e muito baixa 

(MB), entre o quartil inferior e o valor mínimo, foram calculadas a menor e a maior 

resposta, os quartis inferiores e superiores e a mediana. A tabela 16 apresenta o 

resultado dos fatores para os três blocos; motivação, hábitos de viagem e 

relacionamento com o esporte. 
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Tabela 16 - Cálculo da mínima, máxima, mediana, e dos quartis inferior e superior. 
Bloco Fator  Mediana Mínima Máxima Quartil I. Quartil S. 
Motivação Fator1 22,00 7,00 30,00 18,00 25,00 

Fator2 13,00 3,00 18,00 11,00 15,00 
Hábitos Fator1 30,00 9,00 54,00 22,00 38,00 

Fator2 18,00 6,00 24,00 15,00 19,00 
Relacionamento Fator1 30,00 7,00 36,00 25,00 33,00 

Fator2 13,00 5,00 18,00 11,00 15,00 
Fonte: elaborado pelo autor – software statistica 8. 
  

 Quanto a variável localidade de origem, optou-se por segmentar as 

localidades presentes nas seguintes categorias: a) cidades de Porto Alegre e da 

Região Metropolitana; b) cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, e; c) 

demais cidades do país e do exterior. 

 

4.5.2 – Análise de Variância 
Para a análise de variância, optou-se por analisar as variáveis das 

características gerais dos visitantes (gênero, localidade de origem, idade e modo 

como soube das visitas) em relação aos fatores de motivação, hábitos de viagem 

e relacionamento com esporte. Além disto, foram realizadas análises entre os 

fatores de motivação, hábitos de viagem e relacionamento com o esporte. Neste 

capítulo são apresentadas as análises com variância significativa (p<0,50). As 

demais análises realizadas são apresentadas no apêndice H.  

 

4.5.2.1 – Características Gerais 
Em um primeiro momento foram características gerais dos visitantes (bloco 

I) em relação aos diferentes fatores encontrados nos blocos II (motivação), III 

(hábitos de viagem) e IV (relacionamento com o esporte) do questionário. 

A variável gênero apresentou variância significativa em relação a dois 

fatores (Gráfico 3), o fator 1 de hábitos de viagem (p=0,046), composto pelas 

questões relativas ao turismo esportivo, representando que os homens que 

visitam os estádios Olímpico e Beira-Rio valorizam mais a prática e assistência de 

jogos esportivos ou a visita a locais de prática esportiva em suas viagens e o fator 

1 de relacionamento com o esporte (p=0,035), ressaltando a importância do 

esporte e do clube do coração no cotidiano do homem, importância não tão 

evidenciada para as mulheres. 
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Gráfico 3 - Médias de gênero por fator 1 de hábito e fator 1 de relacionamento 
sexo; LS Means

Current effect: F(1, 118)=4,0391, p=,04674
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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sexo; LS Means
Current effect: F(1, 118)=4,5372, p=,03524

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: elaborado pelo autor. 
 

 Para se verificar as diferenças encontradas, recorreu-se ao teste Tukey, 

cujos resultados demonstraram que, não há variância significativa entre gênero e 

o fator 1 de hábitos de viagem (turismo esportivo) e que há variância significativa 

entre gênero e o fator 1 de relacionamento com o esporte (Importância do esporte 

e do clube). Estes resultados estão apresentados nas tabelas 17 e 18, 

respectivamente. 

 
Tabela 17 - Teste Tukey para gênero x fator 1 hábito 
Gênero Masculino Feminino 
Masculino - 0,09 
Feminino 0,09 - 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
Tabela 18 - Teste Tukey para gênero x fator 1 relacionamento. 
Gênero Masculino Feminino 
Masculino - 0,03 
Feminino 0,03 - 
Elaborado pelo autor. 
 

 Com relação à variável localidade de origem, foi encontrada variância 

significativa com o fator 2 do bloco de motivação (motivações comuns a viagens). 

Conforme o gráfico 4 a média obtida por moradores de outras localidades é 

bastante diferente daquelas obtidas pelos moradores de Porto Alegre e Região 

Metropolitana e dos moradores do interior do estado. Este cálculo resultou em um 

p= 0,034, considerado estatisticamente significativo a uma confiabilidade de 95% 

(p= 0,050). 
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Gráfico 4 - Médias de localidade de origem por fator 2 de motivação 
res disc.; LS Means

Current effect: F(2, 117)=3,4576, p=,03476
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 Ao se realizar o teste Tukey (Tabela 19), descobre-se uma variância não significativa 

estatisticamente.  

 
Tabela 19 - Teste Tukey para localidade de origem x fator 2 motivação 
Localidade PoA & Reg. Met. Interior RS Demais cidades 
PoA & Reg. Met. - 0,838 0,056 
Interior RS 0,838 - 0,149 
Demais cidades 0,056  - 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Em relação as variáveis idade e modo de comunicação, não foram 

encontradas variâncias significativas quando calculadas com os fatores obtidos 

nos blocos de motivação, hábitos de viagem e relacionamento com o esporte. Por 

este motivo, estes resultados não são apresentados neste capítulo, mas estão no 

apêndice G que compõe esta dissertação. 

 
4.5.2.2 – Entre os Blocos 
 

 Após realizar as análises utilizando as variáveis do bloco I de questões, que 

tratavam das características gerais dos visitantes, foram realizadas análises entre 

os fatores dos blocos II, III e IV do questionário. Em um primeiro momento foram 

realizadas análises entre os fatores de motivação com os fatores encontrados nos 

demais blocos. 

 O primeiro fator de motivação, fator 1: das visitas ao estádio, apresentou 

variância significativa quando comparado ao fator 1 dos hábitos de viagens 

(p=0,0002) e ao fator 1 de relacionamento com o esporte (p=0,0001). 

Demonstrando que os visitantes dos estádios pesquisados, que alegaram como 
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maior motivação alternativas referentes a visita a estes locais ou a sensação que 

eles trazem, valorizam mais em suas viagens a possibilidade de praticar ou 

assistir a jogos esportivos e conhecer locais de prática esportiva. E que os 

visitantes que foram pouco motivados pela visita ao estádio em si não consideram 

o esporte como muito importante em seu cotidiano. Estas análises estão expostas 

no Gráfico 5.  
 
Gráfico 5 - Médias fator 1 de motivação por fator 1 de hábitos e por fator 1 de relacionamento 

fator 1 mot disc; LS Means
Current effect: F(3, 116)=8,9083, p=,00002

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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fator 1 mot disc; LS Means
Current effect: F(3, 116)=9,2935, p=,00001
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Ao se realizar o teste Tukey, para a análise de variância entre o fator 1 de 

motivação e o fator 1 de hábitos de viagem (Tabela 20), descobre-se que existe 

variância entre Muito Alta e Baixa, Muita Alta e Muito Baixa e Muito Baixa e Alta. 
 
Tabela 20- Teste Tukey para fator 1 motivação x fator 1 hábitos de viagem 
Fator 1 Muito Alta Baixa Muito Baixa Alta 
Muito Alta - 0,044217 0,000157 0,884855 
Baixa 0,044217 - 0,092506 0,275974 
Muito Baixa 0,000157 0,092506 - 0,00084 
Alta 0,884855 0,275974 0,000844 - 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 

Já no teste Tukey para verificar a variância entre o fator 1 de motivação e o 

fator 1 de relacionamento com o esporte (Tabela 21), foram encontradas 

variâncias significativas entre aqueles respondentes classificados como de muito 

baixa motivação no fator 1 em relação aos demais grupos. 

 
Tabela 201 - Teste Tukey para fator 1 motivação x fator 1 relacionamento 

Fator1  Muito Alta Baixa Muito Baixa Alta 
Muito Alta - 0,385719 0,000173 0,591202 
Baixa 0,385719 - 0,006137 0,993911 
Muito Baixa 0,000173 0,006137 - 0,002945 
Alta 0,591202 0,993911 0,002945 - 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  



156 
 

 

  
Quando calculados os valores obtidos com os fatores 2 de hábitos de 

viagem e 2 de relacionamento, chegou-se a um resultado de p=0,43 e p=0,19 

respectivamente. 

Com relação ao fator 2 de motivação (motivações comuns de viagens), foi 

encontrada variância significativa (p=0,00026) quando calculado com o fator 1 dos 

hábitos de viagem (turismo esportivo), análise exposta no Gráfico 6. O resultado 

mostra que os visitantes que marcaram como muito alta as motivações de 

viagens comuns a atividades de viagem e lazer obtiveram também a maior média 

no fator 1 de hábito, ou seja, por mais que a motivação maior da visita não esteja 

ligada ao estádio em si, o visitante se preocupa com atividades esportivas quando 

planeja e realiza sua viagem. Por outro lado, a segunda e a terceira maiores 

médias ficaram com os respondentes que alegaram muito baixa ou baixa 

motivação nestas questões do fator 2.  
 

Gráfico 6 - Médias para fator 2 motivação por fator 1 de hábitos de viagem 
fator 2 mot disc; LS Means

Current effect: F(3, 116)=6,8973, p=,00026
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: elaborado pelo autor. 
  

Ao se realizar teste Tukey (Tabela 22) obteve-se variância significativa 

entre Muito Alta e Muito Baixa, Muito Alta e Alta e Baixa e Alta. 

 
Tabela 212- Teste Tukey para fator 2 de motivação por fator 1 de hábitos 
Fator 2 Muito alta Muito baixa Baixa Alta 
Muito Alta - 0,048403 0,795982 0,000360 
Muito Baixa 0,048403 - 0,388920 0,592641 
Baixa 0,795982 0,388920 - 0,017853 
Alta 0,000360 0,592641 0,017853 - 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Não foi encontrada variância significativa entre o segundo fator de 

motivação e as questões referentes ao relacionamento do visitante com o esporte. 

 O fator 1 de hábitos (turismo esportivo), são encontradas variâncias 

significativas com o fator 1 de motivação (p=0,0000) e com o fator 1 de 

relacionamento com o esporte. Estas análises são expostas no Gráfico 7. Os 

resultados demonstram que os viajantes que não têm como hábito de viagem a 

assistência ou participação em atividades esportivas também não são motivados 

a visitar estes espaços, e o fazem normalmente para acompanhar amigos e 

parentes e que os visitantes que não têm o turismo esportivo como hábito de 

viagem, também são pouco impactados pelo esporte em seu cotidiano. Porém 

chama atenção que os visitantes que têm como baixa a importância do turismo 

em suas viagens, são bastante impactados pelo esporte. 

  
Gráfico 7 - Médias do fator 1 de hábitos pelo fator 1 de motivação e fator 1 de relacionamento 

fator 1 hab dis; LS Means
Current effect: F(3, 116)=11,321, p=,00000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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fator 1 hab dis; LS Means
Current effect: F(3, 116)=12,062, p=,00000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ao se realizar o teste Tukey, na análise entre o fator 1 de hábitos e o fator 1 de 

motivação (Tabela 23), foram encontradas variâncias significativas entre Muito 

Baixa e os demais grupos.  

 
Tabela 223 - Teste Tukey para fator 1 hábitos por fator 1 de motivação. 
Fator 1 hábito Muito Baixa Baixa Muito Alta Alta 
Muito Baixa - 0,000593 0,000138 0,000890 
Baixa 0,000593 - 0,475017 0,999127 
Muito Alta 0,000138 0,475017 - 0,393189 
Alta 0,000890 0,999127 0,393189 - 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Já entre o fator 1 de hábitos e o fator 1 de relacionamento com o esporte o  

teste Tukey (Tabela 24) aponta variância significativa entre as médias de Muito 

Baixa e as outras três médias e entre e média de Alta e Muito Alta. 



158 
 

 

 
Tabela 234 - Teste Tukey para fator 1 de hábitos por fator 1 de relacionamento 
Fator 1 hábito Muito Baixa Baixa Muito Alta Alta 
Muito Baixa - 0,001709 0,000137 0,007015 
Baixa 0,001709 - 0,132569 0,968405 
Muito Alta 0,000137 0,132569 - 0,045471 
Alta 0,007015 0,968405 0,045471 - 
Fonte: elaborado pelo autor. 

  

 As demais análises de variância, não contempladas neste capítulo, são 

apresentadas no apêndice G desta dissertação.  

 
 
4.6 – Indicação de Novos Produtos e Estratégias de Marketing 
Para Grêmio e Internacional 
 
 Esta dissertação tem como um de seus objetivos específicos propor novos 

produtos turísticos e estratégias de divulgação para melhor aproveitamento dos 

estádios Olímpico e Beira-Rio em dias em que não há eventos esportivos. Este 

objetivos foi criado para que se desse uso às informações levantadas no primeiro 

e segundo objetivos específicos deste trabalho, o levantamento das ações 

voltadas ao turismo em estádios de futebol no Brasil e no exterior e o 

conhecimento dos gestores entrevistados acerca do turismo nos estádios 

pesquisados.  

 O Grêmio apresenta grande número de produtos que podem ter finalidade 

turística em seu estádio, entre eles pode-se citar o Memorial Hermínio Bittencourt, 

o programa de visitas e a loja oficial do clube. Porém estes produtos carecem de 

maior valorização em sua gestão, questão que, pela fala dos gestores, está sendo 

tratada para a inauguração do novo estádio do clube, com previsão para o mês de 

novembro de 2012. 

 No programa de visitas, o atendimento é realizado por uma única pessoa, 

responsável por agendar, recepcionar e guiar todos os visitantes interessados em 

conhecer o estádio Olímpico, o que limita o número de pessoas e grupos de 

turistas que podem conhecer o espaço. Atualmente esta visita ocorre somente de 

segunda a sexta feira em horário comercial e consiste em uma palestra sobre a 

história do clube realizada no setor das arquibancadas sociais do estádio. Este 

programa gratuito a todos os visitantes do estádio. Para acompanhar o que é 

realizado em estádios no Brasil e no exterior, o Grêmio poderia instituir um 
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programa de visitas onde o turista possa conhecer o interior do estádio Olímpico, 

passando por vestiários, banco de reservas, camarotes, cabines de imprensa e 

outros setores que possam ser considerados de interesse do público. Este 

programa pode ter um custo, compatível com o praticado em outros estádios no 

país, que seria necessário para cobrir despesas com novos guias e atendentes 

necessários para agendamentos e venda de ingressos. O clube pode se valer de 

ex-jogadores na função de guias para os visitantes, principalmente nestes últimos 

meses antecedentes à demolição do estádio Olímpico, o que contribuiria para 

torcedores do clube e outros fascinados pelo esporte irem visitar o estádio. 

 Atualmente o programa de visitação ao estádio Olímpico só possui 

divulgação através do link na página do clube, porém só é fornecidos os contatos 

da pessoa responsável e o horário de atendimento do programa, não há ali 

informação sobre duração, investimento ou atrações a serem conhecidas. O clube 

deveria investir na divulgação de seus produtos turísticos, através da mídia 

especializada no setor, da parceria com hotéis da cidade e da região e com as 

secretarias municipal e estadual de turismo, colocando o programa de visita do 

estádio Olímpico como uma atração turística da cidade de Porto Alegre. 

 O memorial Hermínio Bittencourt conta também com um link na página 

oficial do clube, onde possui informações de horários, valores e meios de contato. 

O memorial não trabalha com atendimento direto ao público, deixando o turista 

livre para realizar sua visita, o que as vezes dificulta a compreensão das atrações. 

O espaço poderia se valer de maior interatividade em suas atrações, importante 

meio para que o turista possa reconhecer aquilo que está sendo exposto. Esta 

falta de interatividade, de elevado custo de instalação para um espaço que será 

reconstruído e remodelado no novo estádio, e a falta de guias acompanhando o 

visitante, podem ser compensadas com a instalação de áudio guias para as 

atrações, facilitando assim o entendimento por parte dos turistas, este recurso 

pode ser aplicado em outras línguas, para melhor atender a turistas estrangeiros. 
 No Internacional, o modo como estão sendo geridas algumas das atrações 

turísticas existentes no estádio Beira-Rio parece estar mais alinhado com as 

informações encontradas na literatura e na pesquisa de produtos turísticos 

existentes em outros estádios brasileiros e internacionais. Tanto o museu quanto 

o programa Visita Colorada contam com gestores e, principalmente, 
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colaboradores especialistas em suas áreas de atuação (administração, turismo e 

museologia). 
 Pode-se sugerir, entretanto, maior divulgação e comunicação destes 

produtos. Atualmente estas ações estão restritas a sócios e torcedores do clube, 

através do site e da revista oficial do Sport Club Internacional. O clube poderia 

apresentar estes espaços à mídia especializada no turismo e ao trade turístico 

local, convidando principalmente profissionais da hotelaria e agências de turismo 

receptivo de Porto Alegre, além de jornalistas de mídia impressa e eletrônica a 

realizarem o passeio pelo estádio Beira-Rio. 

 Outro produto turístico do qual o Internacional poderia se valer é um 

restaurante temático (do próprio clube ou do futebol), este espaço supriria a falta 

de opções de alimentação existentes no estádio Beira-Rio e se tornaria mais um 

atrativo aos torcedores do clube ou fãs do esporte. 

 Dentro dos produtos já existentes, o Sport Club Internacional poderia se 

valer dos ex-jogadores do clube que participam de ações no museu, para que 

sejam aproveitados também no programa Visita Colorada, em datas e horários 

específicos, agregando assim valor ao serviço e oportunizando ao clube a 

cobrança de um valor mais elevado para estas atrações especiais. 

Em suma, estas atrações disponíveis nos estádios Olímpico e Beira-Rio se 

habilitam a fazer parte de um roteiro cultural da cidade de Porto Alegre, 

complementado por outros espaços do município, como o Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, a Fundação Iberê Camargo, o Museu de Ciência de Tecnologia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o brique realizado no 

Parque Farroupilha e a Feira dos Antiquários no bairro Cidade Baixa, entre outros. 

A comercialização destes espaços poderia ser pensada de forma integrada, por 

parte das secretárias de turismo municipal e estadual e dos gestores destes 

produtos.   

Atualmente a Secretaria de Turismo de Porto Alegre divulga em seu site 

um roteiro denominado Porto Alegre Resort Futebol Tour, segundo o site oficial do 

órgão público, com este roteiro o visitante passa a ter um atendimento 

padronizado e diferenciado para realizar visitas guiadas aos estádios Olímpico e 

Beira-Rio. Este programa funcionaria com o turista programando a visita 

diretamente na recepção do hotel em que está hospedado (em uma lista de 28 

hotéis credenciados), neste momento o turista receberia um voucher que daria 
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direito à visita e ao acompanhamento de um monitor credenciado. Porém, ao 

serem questionados sobre este serviço, os gestores entrevistados afirmam não 

ter recebido informações, somente uma conversa anterior com profissionais da 

Secretaria de Turismo, na fala dos gestores, se este projeto está em andamento, 

é sem a anuência e participação dos responsáveis pelas atrações turísticas dos 

clubes. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  Este trabalho, intitulado Planejamento e Ações para o Desenvolvimento do 

Turismo no Ambiente do Futebol se propôs a estudar, através de um estudo de 

caso nos clubes de futebol profissional Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport 

Club Internacional, como são pensadas e geridas as atrações turísticas existentes 

nos estádios destas duas equipes, respectivamente o estádio Olímpico 

Monumental e o estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio. 

 Para tal foi realizada, através de pesquisa realizada pela internet, em sites 

de clubes e de estádios de futebol do Brasil e do exterior, uma identificação de 

quais são os produtos turísticos oferecidos por estes clubes pesquisados em seus 

respectivos estádios. Para este fim foram considerados somente clubes que 

possuam estádio próprio e que este estádio seja gerido pela iniciativa privada, 

excluindo assim, os estádios de futebol geridos pelo poder público. 

 Tendo conhecimento desta parte, foi realizada, com os gestores de 

marketing, dos museus e dos programas de visitas de Grêmio e Internacional, 

uma entrevista baseada em construtos previamente buscados na literatura 

brasileira e mundial, como turismo esportivo, marketing esportivo e marketing 

turístico, tendo como objetivo descobrir como surgiram estas atrações nos 

estádios pesquisados, como se desenvolveram, como são geridas atualmente e 

qual a relevância destas atrações na administração geral do clube. 

 Simultaneamente foi conduzido um estudo com os visitantes destes dois 

estádios, visando descobrir o perfil deste turista, suas motivações para visitar 

estes espaços em dias onde não há jogos, os seus hábitos de viagem e seu grau 

de relacionamento com o esporte. Isto foi pensado com o intuito de descobrir 

quem é o turista esportivo cultural que visita os estádios Beira-Rio e Olímpico em 

Porto Alegre. 

 Como último ponto desta dissertação foram indicadas ações que os clubes 

poderiam adotar para maior valorização e comercialização de seus estádios como 

espaços turísticos, passíveis de visitação durante os sete dias da semana e não 

somente nas datas que ocorrem jogos. Estas ações foram indicadas através do 

percebido nos estádios brasileiros e estrangeiros pesquisados e nas falas dos 

gestores entrevistados. 
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 Com os objetivos específicos resgatados, torna-se importante concluir 

através dos resultados obtidos que:  

 Todos os estádios pesquisados possuem ações voltadas a visitantes que 

funcionam também em datas que não ocorrem eventos esportivos, os produtos 

mais encontrados foram lojas oficiais dos clubes pesquisados, museus e 

programas de visita. Além da realização de eventos empresariais e shows 

musicais nas dependências dos estádios. Todos os clubes pesquisados fornecem 

também informações sobre estes produtos em seus sites oficiais ou em site do 

próprio estádio. Os valores praticados são, no geral, semelhantes dentro do 

continente, havendo variação principalmente em atrações extraordinárias, como o 

Camp Nou Experience, no estádio Camp Nou, do F. C. Barcelona e as ações com 

ex-jogadores praticadas por clubes de futebol ingleses. 

 Outro ponto a ser destacado, são as parcerias de clubes de futebol com 

agências de viagem, no entanto, estas parcerias no momento se restringem a 

vender pacotes de viagem para torcedores que queiram acompanhar seus clubes 

em jogos em outras localidades. Este tipo de parceria deveria ser adaptada para 

um turismo receptivo, onde agências de viagem venderiam pacotes com 

transporte e ingresso para o turista visitar o estádio e o museu do clube, 

principalmente nos dias em que não há jogos. 

 Alguns estádios possuem serviços inovadores, como a presença de hotéis, 

casas noturnas e SPAs nas dependências de seu estádio, caso do clube londrino 

Chelsea, estes produtos são responsáveis por tornar o estádio de Stanford Bridge 

como o mais completo em termos de atrativo ao visitante. Além das ações 

citadas, o clube conta ainda com programações específicas para crianças, como 

noites no museu do clube e festas de aniversário nas dependências do estádio. 

 Este primeiro objetivo mostra que os estádios Beira-Rio e Olímpico 

possuem produtos turísticos semelhantes aos oferecidos pelos estádios nacionais 

e estrangeiros pesquisados, oferecendo uma gama de atrações bastante grande 

aos seus visitantes, principalmente o estádio Beira-Rio, que, entre os itens 

pesquisados, só não possui em suas dependências hotel ou restaurante. 

 Os resultados do segundo objetivo específico demonstram que tanto 

Grêmio quanto Internacional possuem gestão própria em seus museus e 

programas de visita e que os departamentos de marketing dos clubes trabalham 

em sincronia com estas gerências. No entanto, nas falas dos gestores 
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transparece uma falta de valorização destes produtos turísticos, principalmente 

pela pouca importância obtida por estes na administração global do clube. O 

estudo apresenta também uma baixa divulgação destes produtos nas mídias 

especializadas do turismo e um pequeno grau de interação entre estes produtos e 

o trade turístico de Porto Alegre. Descobriu-se também que o Sport Club 

Internacional possui um maior desenvolvimento e um melhor aproveitamento 

destas atrações turísticas, apresentando uma gestão autossustentável no museu 

e no programa de visitas. 

 Os gestores do Grêmio entrevistados apresentaram uma visão semelhante 

nas questões conceituais, como a visão de cada um para o turismo esportivo ou 

quais os produtos turísticos existentes no estádio Olímpico. Entretanto, não 

demonstraram sincronia nas questões práticas, apresentando falta de 

comunicação e de conhecimento sobre as ações praticadas por outros setores. 

Em contrapartida, os gestores do Internacional apresentaram uma visão de 

conceitos bastante distinta entre si, mas nas questões práticas, sobre a gestão 

dos produtos no estádio Beira-Rio, possui ideias e informações bastante 

semelhantes, apresentando bom conhecimento de seus produtos e comunicação 

entre os setores do clube. 

 É importante salientar que atualmente ambos os estádios estão em 

momentos de transformação, o Beira-Rio sendo remodelado e preparado para 

sediar os jogos da Copa do Mundo Fifa e o Olímpico com sua destruição prevista 

para o mês de dezembro de 2012, dando lugar a uma moderna arena que está 

sendo construída pelo clube. Fato este que, na opinião dos gestores, diminui o 

interesse dos turistas em visitar estes espaços. Na opinião dos entrevistados, 

principalmente os responsáveis pelos museus e pelos programas de visita, ações 

nesta área do turismo são difíceis pela burocracia criada pela direção de Grêmio e 

Internacional, pela pouca importância pelas dada pelas mesmas direções, ao 

turismo nestes estádios e pela dificuldade de conseguir investimentos no clube 

em outras áreas que não o futebol. Entretanto, os gestores pesquisados foram 

unânimes em prever novas ações e investimentos para o setor de turismo no 

futuro, tanto o Internacional quanto o Grêmio acreditam que estas ações podem 

gerar dividendos ao clube e tornar suas marcas mais conhecidas no mercado 

nacional e internacional. 
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 Esta pesquisa descobriu que o visitante dos estádios Beira-Rio e Olímpico, 

em dias onde não são realizados eventos esportivos, é, em sua maioria, do sexo 

masculino, proveniente de Porto Alegre e da região metropolitana da capital do 

Rio Grande do Sul e com idade entre 20 e 30 anos. A maior parte dos visitantes 

tem suas profissões nas áreas das ciências sociais aplicadas, seguidos por 

estudantes dos mais diferentes níveis. O meio de comunicação mais utilizado pelo 

visitante para ter conhecimento das atrações turísticas foi a internet, porém, outro 

meio bastante utilizado foi a indicação amigos, parentes ou outros. 

 Como motivação principal para a visita aos estádios Beira-Rio e Olímpico 

foi eleita a oportunidade de conhecer o estádio do clube pelo qual torce, resultado 

diferente aos obtidos por outras pesquisa que serviram de base para esta. Outras 

motivações bastante importantes para os visitantes deste estádio foram a chance 

de passar um tempo com amigos e parentes e a vontade de visitar estádios 

esportivos.  

Em relação a hábitos de viagem, a maioria dos respondentes tem por 

preferência viajar na companhia de seus familiares e prefere viajar para conhecer 

novas culturas. O turista esportivo que visita os estádios Beira-Rio e Olímpico não 

tem demonstra grande importância em procurar atividades esportivas, eventos 

esportivos ou instalações esportivas quando planeja a sua viagem. E estes pontos 

também não têm muita importância para aos turistas no momento de decidirem 

para qual destino viajar. 

Os respondentes dos questionários aplicados apresentaram uma forte 

relação com a atividade esportiva. A maior parte deles afirmou preferir a 

companhia de amigos na hora de assistir a jogos esportivos em detrimento à 

companhia de familiares, a preferida para viajar. Como esperado, mais de 75% 

dos respondentes admite que fica muito feliz com o sucesso de seu clube, porém 

se o resultado na vitória importa tanto para o humor dos respondentes, na derrota 

não há tanta influência, dos entrevistados, 41% admitiram que sentem-se 

desapontados quando seu clube perde. Outra questão de demonstrou a 

importância do clube preferido foi a preferência a assistir jogos onde o clube é 

favorito em relação a jogos onde é difícil prever o resultado. 

Ao se aplicar a análise de variância, descobriu-se que fatores como gênero 

e localidade de origem dos visitantes dos estádios pesquisados praticamente não 
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alteram a motivação, os hábitos de viagem e o relacionamento destes visitantes 

com o futebol. 

Como resposta ao último objetivo específico desta dissertação, foram 

sugeridos, com base nas pesquisas realizadas e nas conversas com os gestores 

dos clubes, novos produtos e ações que podem ser realizadas pelos clubes para 

incrementar o espaço dado ao turismo em seus estádios. Foram sugeridas ações 

que não dependessem de muitos recursos financeiros, pois a dificuldade de 

angariar recursos foi uma das dificuldades apontadas pelos gestores em seus 

trabalhos frente os produtos turísticos existentes nos estádios. As sugestões 

foram em sua maioria de parcerias com o trade turístico local e de interação com 

a mídia especializada no turismo. 

Ambos os clubes possuem em seus quadros de colaboradores, ex-

jogadores que fizeram sucesso em suas passagens. Estes profissionais poderiam 

ser utilizados também para atrair visitantes aos estádios, outra ação que não 

dependeria muitos recursos financeiros. O maior investimento necessário seria na 

contratação de novos funcionários para atender os turistas, em especial por parte 

do Grêmio, porém, com a remodelação do tour sugerida o clube poderia passar a 

cobrar por esta ação, podendo assim arcar com estas despesas. 

Este trabalho contribui para os estudos da área de turismo esportivo, 

principalmente no que concerne a sua gestão e ações de marketing. O estudo 

demonstra a importância concedida ao turismo em estádios esportivos brasileiros 

e internacionais e a utilidade do turismo para ocupar estes espaços em dias que 

não haja eventos esportivos.  

Poucos estudos sobre a gestão de espaços turísticos no contexto esportivo 

foram encontrados, uma das limitações deste estudo é justamente a incapacidade 

de comparação da fala dos gestores com a realidade prática em que estão 

inseridos. A incapacidade de verificar a percepção do visitante em relação ao 

preço praticado, pela variação entre os estádios e pela gratuidade de todos os 

atrativos para os sócios dos clubes também pode ser considerada uma limitação. 

Neste estudo só foram pesquisados os produtos turísticos e suas informações 

através dos sites oficiais dos clubes, possíveis práticas turísticas existentes 

nestes espaços que não sejam divulgadas na internet, não foram contempladas. 

Outras limitações a serem consideradas são a não aplicação de entrevistas com 

os gestores dos demais produtos que podem ser considerados turísticos nos 
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estádios pesquisados, como a loja do clube, a agência de turismo 

(especificamente no estádio Beira-Rio) e a não separação, no momento de 

aplicação do questionário, entre turistas e visitantes. 

Como sugestões para novas pesquisas, propõem-se verificar o 

conhecimento e o interesse do turista da cidade de Porto Alegre em visitar estas 

atrações, para descobrir se, com o aumento sugerido da comunicação destes 

produtos, eles possuem um público com interesse em conhecê-los. Este estudo 

foi baseado na administração de ações turísticas em clubes e estádios 

particulares, outro ponto que pode ser analisado são as diferenças nesta 

administração com a realizada pelo poder público em seus estádios. Também, 

pode ser interessante, a comparação com os produtos turísticos realizados em 

estádios europeus e suas importâncias nas gestões dos clubes que os oferecem. 

Em relação aos visitantes, pode-se comparar o perfil encontrado neste trabalho 

com o de visitantes em outros estádios, bem como este trabalho fez com o de 

Wilson (2004). 

Espera-se que este estudo contribua para o desenvolvimento da incipiente 

área do turismo esportivo no Brasil, principalmente em sua tipologia cultural, que  

contribua efetivamente para complementar os estudos anteriores e que as 

questões criadas e as sugestões para novos trabalhos possam ser atendidas por 

novos pesquisadores. 
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Apêndices: 
Apêndice A - Autores e pesquisas utilizadas 
Turismo esportivo 
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Indianápolis  membros do convention e visitors ‐ EUA ‐ Questionário 
enviado por correio para membros da associação do convention & 
visitors de Indiana. 

Impactos sociais, Impactos 
ambientais e Impactos 
economicos do turismo esportivo 
– Questionário 

Benefícios econômicos têm maior influência no 
apoio a eventos esportivos na cidade ‐ na visão 
dos entrevistados os residentes superam as 
consequencias negativas pelos ganhos financeiros 

SMITH; STEWART 
‐ 2007 

Mecanismos de consumo de 
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Inglaterra ‐ Revisão bibliográfica Motivação do fã esportivo 
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Fãs não são influenciados somente por 
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por um complexo conjunto de fatores sociais, 
econômicos e culturais. Encontrados mais de 30 
fatores que afetam o comportamento do 
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RAMSHAW; 
GAMMON ‐ 2005 

ligações entre o turismo 
esportivo e os sentimentos 
de nostalgia e herança 
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como herança;  turismo esportivo 
de herança e nostalgia 

A importância da nostalgia, herança e patrimônio 
da atração turística não deve diminuir a 
importância das instalações em si 

CARVALHO; 
LOURENÇO ‐ 
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O turismo de prática 
esportiva como segmento 
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esportivos 

KURTZMAN, 
2005 

Impactos econômicos do 
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nostalgia, não só os museus ou halls da fama. 
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MASONl;  
DUQUETTE; 
SCHERER ‐ 2005 

Herança usada para turismo 
em locais de práticas 
esportivas 

instalações esportivas de times da liga  junior de hoquei no Canadá ‐ 
Revisão bibliográfica 

Herança; nostalgia; turismo 
esportivo. 

Turismo esportivo de nostalgia relacionado a liga 
junior de hoquei está ligado a experiencia social 
de assistir ao jogo; cidades com times juniores 
históricos necessitam criar noções de identidade 
e comunidade em suas instalações esportivas 

HIGHAM; HINCH 
‐ 2003 

Impactos causados por um 
clube de hóquei no turismo 

abordagem qualitativa ‐ entrevistas com gestores locais de turismo e 
esporte e administradores do clube Otago Highlanders 

turismo esportivo; esporte como 
atração turística; dimensão 
espaço‐temporal do turismo 

Gestores do esporte têm a oportunidade de 
selecionar mercados turísticos específicos; Alguns 
clubes e competições esportivas têm efeito de 
atrair muitos turistas. 

HIGHAM; HINCH‐
2006 

Abordagem geográfica em 
pesquisas de turismo e 
esporte; conceitos de 
espaço; lugar e ambiente 

Revisão bibliográfica Esporte; geografia do turismo; 
espaço; lugar. 

Fornece direções para estudos utilizando 
abordagens geográficas no esporte e no turismo 

SHONK; 
CHELLADURAI ‐ 
2008 

Qualidade dos serviços 
prestados, satisfação do 
consumidor e intenção de 
retorno de turistas em 
evento esportivo ‐ proposta 
de modelo de qualidade em 
turismo esportivo 

Revisão bibliográfica turismo esportivo; evento 
esportivo; gestão da qualidade; 
dimensões da qualidade em 
serviços de turismo esportivo. 

Relação entre qualidade do turismo esporivo e 
intenção de retorno. 

RAMSHAW ‐
2010 

Museus esportivos e 
herança 

estudo de caso em museu olímpico do Canadá ‐ entrevistas com 
funcionários, observações e análise documental 

Museus esportivos; herança 
esportiva; nostalgia 

Atletas utilizados como artefatos, como animais 
no zoologico; propostas de novos serviços 

WEED, ‐ 2003 Políticas integradas em 
turismo e esporte no Reino 
Unido 

Entrevistas com funcionários de órgãos esportivos e turísticos da 
Inglaterra, Escócia e País de Gales 

turismo esportivo; políticas 
públicas 

Pelo cenário atual fica muito difícil imaginar 
políticas nacionais integradas de esporte e 
turismo, os governos deveriam apostar em 
políticas locais para este desenvolvimento 
conjunto 

HINCH ‐ 2006 Esporte e cultura no 
mercado turístico 

Revisão bibliográfica Turismo esportivo, esporte, 
cultura, identidade 

Esporte como dimensão significativa da cultura 
canadense e fortemente utilizado para posicionar 
o país como destino de turismo esportivo. 

GIBSON‐ 2003 Introdução ao turismo 
esportivo 

Revisão bibliográfica Turismo esportivo Análise das publicações realizadas até aquele ano. 

GAMMON, Sean 
‐ FEAR, Victoria ‐ 
2005 

O sucesso do tour em 
estádios está em prometer 
e revelar os bastidores 
destes locais 

questionário a 130 visitantes do estádio Millenium e entrevistas com 
seis guias do estádio ‐ Inglaterra ‐ Questionário com visitantes e 
entrevistas com guias do local 

Turismo esportivo; experiência 
dos bastidores 

Os estádios atraem tanto os fãs mais devotados 
quanto o turista com menos ligação ao clube. 
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Marketing turístico 
 
AUTOR/ANO TEMAS ABORDADOS  POP. AMOSTRA/ PER./ PAÍS / METODOLOGIA  CONS./ ABORD./ FONTE  RESULTADOS 
BALDISSERA ‐
2010 

Comunicação turística  Revisão bibliográfica Comunicação; comunicação 
turística 

A amplitude da comunicação turística ‐ a noção 
de que com planejamento se consigam os 
resultados desejados, mesmo que com poucos 
recursos financeiros. 

SOUZA; KOVACS 
‐ 2009 

ações de comunicação 
realizadas pela empresa de 
turismo de Pernambuco 

Entrevista com o responsável pelo marketing da empresa de turismo 
de Pernambuco ‐ Entrevista semi‐estruturada; análise de conteúdo 

Comuncação do marketing e do 
turismo; promoção do destino 

Falta de apoio de empresários na promoção de 
campanhas promocionais 

FIRMINO ‐ 2008 Oferta das empresas 
turísticas e competitividade 
entre destinos turísticos 

Portugal ‐ Revisão bibliográfica Oferta de destinos turísticos;  
competitividade e 
sustentabilidade de um destino 

Construção de bases de sustentação que destinos 
turísticos sobrevivam a curto, médio e longo 
prazos; o estado como regulador do turismo 

DORE; CROUCH ‐
2003 

Promoção de destinos, 
programas de publicidade 
utilizados por orgãos 
nacionais de turismo  

10 respostas de 29 pesquisadas enviadas a orgãos responsáveis pelo 
turismo na Europa, África, Ásia, Oceania e América do Norte ‐ 
questionários enviados a 29 órgãos responsáveis pelo turismo de 29 
países dos 5 continentes 

Promoção e publicidade de 
destinos turísticos;  

Gastos maiores em propaganda ao consumidor; 
Fam tour como modo mais utilizado para 
divulgação; mapas, itinerários, relatórios anuais e 
informação geral sobre os países estão presentes 
em todos os órgãos que responderam ao 
questionário 

WILLIAMS ‐ 2006 marketing experimental; 
marketing do turismo e da 
hotelaria 

Revisão bibliográfica marketing experimental nos 
produtos turísticos e hoteleiros; 

O turismo e a hospitalidade não podem estar 
imunes as mudanças do marketing. O marketing 
experimental será um importante componente 
destas indústrias, aquelas que forem além da 
excelência no serviço liderarão a criação de valor 
neste setor 

RADISIC, Branka ‐
2010 

Marketing para a venda de 
destinos como produto 
turístico 

Revisão bibliográfica Produto turístico; oferta e 
segmentação 

Definição de estratégias para desenvolvimento do 
turismo; profissionais do marketing habilitados 
para a função 

DJURICA, Maja; 
DJURICA, Nina ‐ 
2010 

Administração de marketing 
em destinos turísticos 

Revisão bibliográfica Destino turístico; produto 
turístico; estratégias de marketing 

Adaptação de conceitos de marketing em 
negócios turísticos; requerimentos para 
implantação de conceitos de marketing 

ARRUDA, 
Eucidio; 
PIMENTA, 
Durcelina ‐ 2005 

uso da internet na 
comunicação do marketing 
turístico 

Revisão bibliográfica marketing turístico; comunicação; 
tecnologia da informação 

possibilidades comunicativas diferentes e 
inovadoras do turismo com o uso da internet 
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DINAN, Claire; 
SARGEANT, 
Adrian ‐ 2000 

uso do marketing social na 
comercialização de destinos 
sustentáveis 

540 visitantes do sudoeste inglês ‐ questionário com 540 visitantes 
do sudoeste da inglaterra, análise CHAID 

marketing social; turismo 
sustentável 

A maioria dos turistas que visitam a região não 
seguem o código de conduta existente; não 
visitam o sudoeste pela oferta de turismo 
sustentável; não encontraram lixo pelo caminho. 
Indicam que os tomadores de decisão do destino 
devem buscar um público adepto ao turismo 
sustentável 

AUSTIN, Nathan, 
2002 

Estratégias de marketing 
para atrações de patrimônio 

Estudo de caso de um castelo em Gana ‐ questionário aplicado com 
167 visitantes antes e depois do passeio 

locais históricos, interpretação e 
apresentação, marketing turístico 

dificuldade nas inter‐relações entre turistas, 
funcionários do local, governo e residentes 
relativo a formulação e implementação de 
marketing; mensagens promocionais que 
enfatizam o lado emcional da atração atingem 
mercados potenciais que valorizam este 
sentimento 

WILLIAMS, 
Densil; SPENCER, 
Andrew ‐ 2010 

Relação entre gastos com 
propaganda e entrada de 
turistas 

estudo de caso em chegadas de turistas na Jamaica promoção turística; teoria de 
resposta; lealdade a marca 

O maior impacto na chegada de turistas está na 
taxa de câmbio, maior que no retorno do gasto 
com mídia; o preço como mais importante dos p´s 
para quem visita a jamaica 

 
Marketing esportivo – gestão do futebol 
AUTOR/ANO TEMAS ABORDADOS  POP. AMOSTRA/ PER./ PAÍS  CONS./ ABORD./ FONTE  RESULTADOS 
LEONCINI, 
Marvio Pereira; 
SILVA, Márcia 
Terra ‐ 2004 

Futebol como negócio  Revisão bibliográfica Gestão esportiva A estrutura e a lógica do futebol são 
condicionantes mais complexas do que a de 
outros setores econômicos 

GONÇALVES, 
Julio Cesar de 
Santana; SILVA, 
Carlos Everaldo ‐ 
2007 

Empresarização e controle 
do Figueirense 

Clube da primeira divisão do futebol brasileiro ‐ Estudo de caso, 
descritivo‐interpretativo; interpretações visando verificar pontes 
entre os discursos relevantes; perspectiva longitudinal, desde a 
fundação do clube 

Gestão esportiva; empresarização; Os processos de empresarização têm impacto 
sobre o controle da organização; lucro como fim, 
tudo é negociável. 

FARIA, Patricia do 
Couto 
Nascimento; 
LARA, Jose Edson 
‐ 2007 

Associação da imagem à 
identidade em clubes de 
futebol 

Três clubes da primeira divisão do futebol brasileiro ‐ Pesquisa 
conclusiva‐descritiva, quantitativa‐qualitativa; estudo de caso 
múltiplo; entrevistas com gestores de marketingQuestionário online 
com torcedores de cruzeiro, atlético ‐ mg e atletico ‐ pr 

Gestão esportiva; marketing 
esportivo; imagem; identidade 

Patrimônio como símbolo da identidade do clube; 
imagem como oportunidade de parcerias e 
patrocínios 

MYSKIW, Mauro ‐
2009 

Uso do marketing de 
relacionamento em clubes 
de futebol 

Revisão bibliográfica gestão esportiva; marketing 
esportivo; marketing de 
relacionamento 

O uso do marketing de relacionamento em clubes 
de futebol pode ajudar a pensar e enfrentar 
problemas em um ambiente de negócios 
dinâmico. 
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SILVA, Claudio 
Vicente Di Gioia; 
CAMPOS FILHO, 
Luiz Alberto 
Nascimento ‐ 
2006 

Fontes alternativas de 
receitas para clubes de 
futebol 

Revisão bibliográfica gestão esportiva; fontes 
alternativas de receitas 

Novas ações comerciais, de bilheteria, de mídia 
para aumentar a receita dos clubes de futebol 

FARRELLY, 
Francis ‐ 2010 

Motivos de quebra de 
relações de patrocínio no 
esporte 

patrocinadores e patrocinados no ambiente esportivo australiano ‐ 
Pesquisa qualitativa; 24 entrevistas com profissionais conhecedores 
do assunto (gestores de empresas patrocinadoras ou de clubes e ligas 
patrocinados); estudo de caso múltiplo 

gestão esportiva; patrocínio 
esportivo 

Relações de patrocínio devem ser recíprocas, 
para não comprometer a imagem do clube ou da 
empresa e evitar comparações desfavoráveis; 
Compromisso de patrocínio suscetíveis a 
instabilidades causadas pelas regras impostas  

DWYER, Larry; 
FREDLINE, Liz ‐ 
2008 

gestão de eventos 
esportivos 

Revisão bibliográfica gestão esportiva; gestão de 
cidades que recebem eventos 
esportivos; patrocínio esportivo; 
marketing esportivo 

Patrocinar mega eventos esportivos oferece 
ferramentas para investidores que querem 
comunicar mensagens globais; intenção de 
retorno às cidades sede 

BASTOS, Flávia 
da Cunha ‐  

análise das pesquisas 
realizadas em gestão 
esportiva no Brasil 

Revisão bibliográfica gestão esportiva;  Falta, nas pesquisas da área um direcionamento 
temático, uma diversificação e um incremento 
geral nos estudos, pesquisas e publicações. 

PEREIRA, Carlos 
Alberto; 
REZENDE, 
Amaury José; 
CORRAR, Luiz 
João; LIMA, 
Emanoel Marcos 

Correlão entre gestão 
esportiva e resultado 
operacional 

16 clubes participantes da seria A do Campeonato Brasileiro de 2001 
e 2002 

  

Pesquisa documental, exploratória, empírico‐
analítica; para análise e interpretação da 
correlação foi utilizado o coeficiente r de 
Spearman. Utilização do software SPSS 
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Apêndice B - Roteiro de perguntas para departamento de marketing 
 

1) O que consideras por turismo esportivo? 

2) O clube possui algum plano de marketing voltado ao turismo? 

3) Como é realizado este plano? 

4) Como é controlado? 

5) Quais os benefícios percebidos? 

6) Que objetivos são buscados na implantação de ações de marketing dos produtos 

turísticos? 

7) Há a preocupação com a história e o patrimônio cultural do clube nestas ações? 

8) Existe a priorização de um objetivo no momento de pensar ações de marketing 

para os produtos turísticos? 

9) Quem é o turista buscado pelo clube? 

10) Quais podem ser consideradas as maiores motivações para o turista visitar estes 

espaços? 

11) Os responsáveis pelo marketing participam na seleção dos colaboradores que 

trabalham com os turistas? 

12) Qual perfil ideal para estes colaboradores? 

13) Existem pesquisas de satisfação com os turistas?  

14) Se sim, como são aplicadas? 

15) Qual a importância destas pesquisas para a gestão destes produtos turísticos? 

16) O turista recebe algum retorno sobre críticas ou comentários realizados? 

17) Que produtos existentes no estádio podem ser considerados turísticos? 

18) Quais as ações utilizadas pelo clube para promover seus produtos turísticos? 

19) Quais os meios de comunicação utilizados? 

20) Existem ações trabalhadas diretamente com jornalistas da área do turismo? 

21) Como é realizado o processo de construção da imagem do clube como local 

turístico? 

22) Quais as ações realizadas para aumentar a imagem do clube e torná-lo atrativo à 

visitas no Brasil e no exterior? 

23) Estão sendo pensados investimentos na área de marketing e gestão para o 

turismo? 

24) A participação maciça na mídia esportiva favorece ao turismo? 

25) Existem empresas expondo suas marcas nas áreas destinadas ao turismo? 
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26) Estas empresas são as mesmas que patrocinam outras áreas do clube? 

27) Como é pensado o processo de precificação destas atrações? 

28) Qual a importância do turismo na receita do clube? 

29) Quais são os concorrentes do clube como produto turístico? 

30) Há alguma ação praticada por outro clube que gostaria de praticar? 

31) Quais os maiores entraves na hora de pensar e implantar ações voltadas ao 

turismo?  
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Apêndice C -Roteiro de perguntas para museus e programas de visita 
 

1) O que entendes como turismo esportivo? 

2) Que produtos existentes no estádio podem ser considerados turísticos? 

3) Qual o propósito principal destes produtos? 

4) Existe interação entre empresas de transporte e acomodação para o 

atendimento do turista que visite o estádio? 

5) Há preocupação com a infra-estrutura e o transporte oferecidos ao turista? 

6) Quais serviços estão a disposição dos turistas durante as visitas? 

7) Há alguma ação que conte com a participação de jogadores ou ex-jogadores e 

sua interação com turistas? 

8) Existem pesquisas de satisfação aplicadas aos turistas? 

9) Como são aplicadas? 

10)  Qual a importância destas pesquisas na gestão dos produtos turísticos? 

11)  O turista recebe algum retorno sobre críticas ou comentários realizados? 

12)  Como são pensados os produtos turísticos oferecidos? 

13)  Qual o perfil do colaborador contratado para trabalhar com o turista no 

estádio? 

14)  Existem cursos de capacitação para este colaborador? Como são realizados? 

15) Quais os maiores entraves na hora de pensar e praticar ações voltadas ao 

turismo? 

16)  Quais podem ser consideradas as maiores motivações para o turista visitar 

estes espaços? 

17)  Quais as atrações preferidas pelos turistas? 

18)  Há preocupação com a história e o patrimônio cultural do clube nestas ações? 

19)  Existe algum significado na forma como estão expostas as atrações ao turista? 

20)  Os visitantes que não vivenciaram determinados momentos do clube que 

estão sendo expostos, conseguem entender a proposta da atração através das 

informações disponíveis? 

21)  Existe trabalho de segmentação para escolher um público-alvo para as 

atrações? Se sim, qual seria este público-alvo? 

22)  Existem empresas expondo suas marcas nas áreas destinadas ao turismo? 

23) Qual a importância da receita gerada pelos produtos turísticos para a 

administração do clube? 
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Apêndice D - Questionário para turistas em visita aos estádios Beira-Rio e 
Olímpico 
 

Bloco 1 – Características gerais dos respondentes 

- Idade 

- Sexo 

- Profissão 

- De que forma tomou conhecimento das visitas ao estádio 

 

Para responder as questões abaixo, considere a importância das 

afirmações em uma escala de 1 a 6 onde 1 é o menos importante e 6 o mais 

importante. 

 

Bloco 2 – Motivação: 
 

  1      2     3    4     5     6 

    
 
1 - Chance de passar um tempo com 
amigos e/ou parentes 
 
2 - Chance de escapar da rotina 
 
3 - Chance de relaxar 
 
4 - Traz lembranças do passado 
 
5 - Chance de ver algo novo e diferente 
 
6 - Conhecer o estádio do clube que eu 
torço 
 
7 - Conhecer o estádio de um clube de 
futebol profissional 
 
8 - Gosto de visitar estádios esportivos 

 

 

 

 

Menos 
importante 

Mais 
importante 
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Bloco 3 - Hábitos:  

 
1 - Quando planejo uma viagem  procuro as 
possibilidades de praticar esportes que o 
destino oferece 
 
2 - Quando planejo uma viagem procuro as 
possibilidades de assistir a jogos esportivos 
que o destino oferece 
 
3 - Quando planejo uma viagem procuro por 
locais de estádios e arenas esportivas para 
visitar no destino 
 
4 - A possibilidade de praticar esportes é um 
importante critério quando escolho um destino 
 
5 - A possibilidade de assistir jogos esportivos 
é um importante critério quando escolho um 
destino 
 
6 - A possibilidade de visitar locais de 
estádios e arenas esportivas é um importante 
critério quando escolho um destino 
 
7 - Eu viajo para conhecer novas culturas 
 
8 - Eu viajo para conhecer a cultura esportiva 
de outros estados/países 
 
9 - Meu atleta/clube favorito é uma razão 
importante para eu viajar 
 
10 - Me interesso por estádios ou arenas 
esportivas famosas 
 
11 - Eu gosto de viajar sozinho 
 
12 - Eu gosto de viajar com a família 
 
13- Eu gosto de viajar com amigos 
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Bloco 4 – Relacionamento com o esporte: 
 
1 - Gosto de assistir esportes com minha 
família 
 
2 - Gosto de assistir esportes com amigos 
 
3 - Gosto de assistir esportes sozinho 
 
4 - Prefiro jogos ou competições onde é difícil 
prever o resultado 
 
5 - Prefiro jogos ou competições onde meu 
time é favorito 
 
6 - Esporte para mim é entretenimento 
 
7 - Assistir a jogos é uma forma de relaxar e 
escapar da rotina 
 
8 - Não estou interessado no resultado, uma 
grande partida é mais atrativa para mim 
 
9 – Fico desapontado quando meu clube 
favorito perde 
 
10 – Quando torço ou acompanho meu clube 
de perto sinto como se fizesse pare dele 
 
11 – Fico feliz com o sucesso do meu clube 
favorito 
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Apêndice E - Respostas aos questionários 
Características Gerais Motivação Hábitos Relacionamento 

Q I G  prof Res C M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 
1 18 F estudante N Hamburgo 1 6 4 5 6 6 6 6 6 1 1 1 6 1 1 6 6 1 1 6 1 6 1 6 1 6 6 6 1 1 6 6 6 
2 22 F estudante Porto Alegre 1 1 6 3 2 6 6 1 3 2 1 1 1 1 1 6 3 1 3 2 4 6 2 4 6 3 4 4 3 2 5 6 6 
3 45 F comerciária Enc do Sul 2 3 5 4 1 4 4 5 1 1 1 1 1 2 2 5 1 1 1 5 3 2 1 2 6 3 6 6 6 2 6 2 6 
4 30 F hoteleira Pelotas 1 5 4 5 2 6 6 5 6 1 4 6 1 3 3 6 1 1 6 1 3 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 
5 28 M advogado Porto Alegre 3 6 5 5 6 4 6 6 6 3 5 6 1 6 6 5 5 6 6 3 6 5 6 5 3 5 6 4 4 2 6 6 6 
6 33 M administrador Bagé 4 4 5 5 3 4 3 4 4 3 2 2 1 1 1 5 3 2 4 5 4 4 5 4 6 5 6 5 5 3 5 3 6 
7 20 M estudante Porto Alegre 4 3 5 4 6 5 6 5 5 5 6 5 3 4 2 4 2 3 5 5 3 6 3 6 6 2 5 4 4 3 5 2 6 
8 42 M advogado Rio Grande 4 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 3 5 5 1 4 4 3 3 5 5 5 4 3 3 4 6 3 5 5 4 2 6 
9 32 M professor Canoas 1 3 3 3 4 4 6 6 6 1 4 4 1 2 2 5 1 1 6 6 6 6 4 4 6 5 6 6 5 5 5 2 6 

10 26 F turismologa N Hamburgo 4 4 3 2 1 2 1 3 3 2 1 3 1 1 2 6 2 1 2 2 6 6 5 5 6 4 2 5 2 3 3 3 5 
11 29 F engenheira Florianópolis 4 6 4 4 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 6 1 6 1 1 2 3 5 6 1 3 3 3 
12 32 M engenheiro Florianópolis 1 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 2 3 3 5 2 1 5 4 6 3 5 4 6 3 5 5 4 4 5 3 6 
13 67 M aposentado Caxias do Sul 3 3 5 5 6 4 6 5 5 3 3 4 1 1 1 4 1 4 5 5 2 2 3 2 5 4 6 5 5 4 5 3 6 
14 30 M consultor Porto Alegre 1 5 6 6 4 3 5 5 5 5 6 6 3 5 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 4 6 2 6 6 6 
15 20 F estudante Porto Alegre 1 5 5 4 3 4 5 3 3 2 2 2 1 1 1 4 3 2 3 2 6 4 5 3 1 3 5 6 4 3 4 2 5 
16 38 F eng. Agronoma Cuiabá 4 4 4 4 5 3 6 4 4 2 4 3 1 2 1 4 2 1 4 3 4 3 5 5 5 2 5 4 4 4 3 3 5 
17 46 M empresário Cuiabá 3 6 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 6 4 6 2 1 4 2 6 5 4 2 2 3 
18 22 M estudante Gramado 1 1 4 4 5 5 6 5 4 1 3 3 1 1 1 4 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 6 4 3 2 6 5 6 
19 57 M aposentado Charqueadas 3 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 1 1 1 4 2 1 5 2 6 2 6 5 3 4 6 4 3 2 5 3 6 
20 45 F professora Charqueadas 4 4 3 3 2 4 5 3 3 2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 4 2 4 3 3 4 4 6 3 4 2 1 4 
21 19 M estudante Charqueadas 1 6 5 6 6 6 6 6 6 4 5 6 2 3 5 5 4 4 6 4 6 2 6 5 5 3 6 4 4 3 5 4 6 
22 21 M estudante Porto Alegre 1 4 5 4 3 2 4 3 3 3 4 3 1 1 1 3 2 3 3 4 3 3 3 4 6 4 6 3 4 2 5 4 6 
23 22 M estudante Canoas 1 3 2 2 4 3 5 4 4 2 4 3 1 1 1 4 3 4 4 5 5 4 3 5 5 4 6 4 4 2 5 5 6 
24 63 M aposentado Alegrete 4 5 5 5 3 4 5 3 4 3 4 2 2 2 1 4 2 1 3 3 5 2 5 3 3 4 5 4 4 3 4 2 4 
25 59 F aposentada Alegrete 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 4 2 1 3 4 6 3 5 3 3 4 4 5 4 2 4 2 4 
26 44 M engenheiro P Fundo 2 4 4 5 5 6 6 6 6 4 5 5 4 4 5 4 3 5 6 4 4 5 3 5 4 4 6 2 4 3 5 3 6 
27 30 F tec. Contabilidade R Grande 4 5 5 5 1 6 6 6 1 4 4 4 1 1 3 6 3 6 3 1 6 6 6 6 3 6 6 6 6 4 6 6 6 
28 37 M analista sistemas Porto Alegre 1 5 5 3 5 2 4 1 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 4 6 6 6 1 6 6 6 
29 31 M func. Público R Grande 4 6 4 3 3 5 1 6 5 2 4 1 2 4 1 5 4 3 5 4 5 6 5 5 5 6 6 6 6 4 6 6 6 
30 47 M administrador Chapecó 2 6 4 4 6 4 6 4 3 2 3 1 1 1 1 6 1 2 1 1 6 2 6 3 1 4 6 4 5 3 5 5 6 
31 23 M estudante Chapecó 2 5 4 3 5 2 6 5 5 3 6 6 1 5 5 5 5 6 6 1 3 6 3 6 2 4 6 3 4 2 6 6 6 
32 30 M biomédico Curitiba 1 4 5 5 4 5 1 5 5 5 4 4 5 1 1 6 5 1 3 6 3 3 2 2 5 6 3 5 5 5 2 2 2 
33 28 M tec Seg trabalho Ijuí 1 2 5 5 6 4 6 6 6 2 5 6 1 2 3 5 2 2 6 2 5 5 4 4 3 5 6 5 6 3 5 5 5 
34 47 M empresário C Grande 1 3 5 6 2 6 6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 5 6 1 4 6 3 2 1 5 5 6 
35 19 F indústria N Hamburgo 1 5 5 4 3 6 1 1 1 2 1 1 1 2 1 6 3 1 1 2 5 6 3 4 4 5 2 5 3 4 1 1 3 
36 44 F telefonista Porto Alegre 4 2 2 2 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 3 2 1 6 1 1 1 2 6 6 5 5 2 2 5 5 3 3 4 
37 68 M tec. Seg. trabalho N Hamburgo 4 1 6 1 1 6 1 1 3 1 4 1 1 5 5 1 1 1 1 6 6 1 1 1 6 1 1 5 6 6 1 1 2 
38 18 F estudante Chapecó 4 6 5 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 1 1 6 3 3 6 1 6 6 5 5 1 5 6 1 2 2 1 6 6 
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Características Gerais Motivação Hábitos Relacionamento 
Q I G  prof Res C M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 
39 43 M autônomo Chapecó 2 6 5 4 4 5 6 5 2 4 4 5 3 3 3 6 4 3 3 6 6 6 4 4 6 5 6 4 4 6 3 4 3 
40 18 F estudante Chapecó 1 6 5 6 4 5 5 3 3 6 4 6 6 5 5 6 6 4 6 1 6 6 6 6 1 6 5 5 6 1 1 6 6 
41 59 M autônomo Chapecó 3 6 1 4 6 6 6 6 3 1 3 3 4 3 4 6 6 3 3 1 6 6 6 6 1 6 1 3 6 6 1 1 6 
42 24 F comerciária Campo Bom  4 5 5 2 4 6 6 6 6 6 5 5 5 2 6 6 5 3 6 1 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 4 5 6 
43 27 M fisioterapeuta N Hamburgo 1 4 3 2 2 2 2 2 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 6 6 6 6 6 2 2 2 5 5 6 
44 28 M advogado São Paulo 2 6 6 4 4 4 6 4 4 1 3 4 1 1 3 3 1 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 2 2 5 
45 43 M corretor São M. Iguaçu 4 3 4 4 2 5 6 5 3 3 5 2 1 2 3 4 3 6 3 1 5 5 4 6 2 5 4 5 5 2 6 5 6 
46 23 M metalúrgico Cascavel 4 6 6 5 6 5 6 6 6 5 1 6 6 6 5 6 1 1 6 1 6 6 6 6 1 6 6 6 6 5 6 6 6 
47 42 M marceneiro São M. Iguaçu 4 3 4 6 6 4 6 4 2 3 4 4 5 2 5 3 3 4 5 2 3 3 1 3 3 3 3 5 4 3 2 2 2 
48 24 M metalúrgico São M. Iguaçu 1 3 4 3 5 6 6 6 4 2 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 5 3 6 6 6 
49 27 M paisagista santa helena 4 4 3 2 6 6 6 3 6 5 2 3 5 4 4 2 2 6 6 2 5 5 5 6 1 6 6 4 6 1 6 6 6 
50 20 F aux. Administrativa santa helena 4 5 6 6 4 6 6 5 3 4 5 3 5 6 5 4 3 3 5 6 4 5 5 5 5 4 6 6 6 1 6 6 6 
51 21 M tec. Agropecuário santa helena 4 6 6 3 3 6 6 6 6 4 6 6 4 5 5 6 3 3 6 3 6 6 6 6 1 6 6 4 4 6 5 6 6 
52 47 M médico Cascavel 1 5 5 5 4 6 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 6 5 6 3 4 5 5 6 5 5 5 6 
53 23 F professora santa helena 4 6 1 5 1 4 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
54 57 M Vend. autonomo Porto Alegre 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 6 6 6 6 1 6 
55 34 F comerciária santa helena 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 6 4 6 6 1 6 6 6 6 1 6 6 6 6 4 4 6 6 
56 39 M pol. Militar santa helena 4 6 6 6 5 5 6 5 1 1 6 6 3 2 6 1 5 2 3 5 5 5 5 6 3 4 6 4 4 3 6 6 6 
57 41 M comerciante São M. Iguaçu 4 4 5 4 3 4 6 4 4 1 2 2 1 1 1 6 4 6 4 2 6 6 6 6 5 4 6 3 4 3 6 6 6 
58 41 M advogado Rio de Janeiro 1 6 6 4 1 5 1 1 5 1 1 5 2 1 2 6 4 1 6 1 6 6 6 6 1 6 6 6 5 3 6 5 6 
59 53 M bancário Pelotas 3 6 5 5 3 5 6 4 6 3 5 5 5 6 5 6 6 3 6 2 5 5 6 5 4 6 5 6 6 2 3 5 6 
60 23 f  advogada Rio de Janeiro 1 6 6 6 3 5 5 5 6 5 5 6 3 3 4 6 6 4 4 3 5 5 5 5 3 3 4 5 4 3 5 5 6 
61 36 M contador Gramado 1 3 2 2 2 2 2 1 2 4 6 6 2 6 6 6 6 2 6 3 6 6 4 6 6 6 2 3 2 3 4 2 6 
62 26 M administrador Canoas 1 2 5 1 1 3 2 2 5 1 4 6 1 3 2 6 1 1 6 3 5 6 1 5 4 1 1 6 5 1 6 4 6 
63 43 M professor São Leopoldo 4 1 1 1 5 6 6 4 4 2 2 3 1 1 3 5 3 2 6 5 6 5 6 5 6 4 4 6 6 4 5 5 6 
64 21 M estudante L. do R Verde 1 6 3 3 6 3 1 5 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 3 6 6 6 6 5 6 6 6 3 4 6 4 6 
65 24 M estudante L. do R Verde 1 6 6 6 6 6 1 3 6 1 1 6 1 1 6 6 6 1 6 1 6 6 6 6 1 1 6 1 1 6 3 5 3 
66 49 M engenheiro L. do R Verde 2 1 5 2 5 2 5 4 3 1 2 2 1 3 3 6 3 2 3 1 6 5 6 5 1 5 6 6 6 1 6 6 6 
67 25 M professor Porto Alegre 4 5 2 2 4 4 5 6 6 5 6 6 4 5 5 6 6 5 6 4 6 5 6 6 6 4 2 6 6 1 6 5 6 
68 50 F advogada L. do R Verde 2 6 6 5 2 1 6 6 6 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 5 6 1 4 6 6 6 4 6 6 6 
69 26 M administrador Camaqua 1 6 6 6 6 4 6 1 6 1 6 6 1 6 4 3 4 3 6 4 2 6 1 6 4 6 6 5 6 2 6 6 6 
70 44 M contador Pelotas 1 5 4 5 3 5 6 6 5 5 5 4 5 4 2 5 3 2 4 1 6 6 5 6 2 6 6 5 5 3 6 5 5 
71 39 M professor Pelotas 3 4 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 4 6 1 6 6 5 6 1 5 6 6 6 1 3 6 6 
72 48 M administrador Florianópolis 2 4 2 2 2 3 4 4 3 6 4 3 6 4 3 6 4 2 2 3 6 3 4 4 5 5 3 6 4 5 2 3 5 
73 56 F professora R Grande 4 1 5 5 1 1 1 1 4 2 1 4 1 1 1 6 2 1 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 6 1 6 3 6 
74 40 M rep. Comercial L Vermelha 2 1 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
75 36 M professor Jaguarão 3 6 6 6 3 4 2 2 2 5 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 5 5 6 
76 33 M administrador Xanxere 4 5 6 4 3 3 2 6 6 4 6 6 3 6 6 6 4 1 4 2 6 6 6 6 6 6 3 3 6 5 6 5 6 
77 50 M jornalista Xanxere 1 3 4 4 6 5 5 5 5 3 5 5 2 4 4 5 4 1 4 1 5 5 5 5 1 6 4 5 5 5 6 6 6 

Respostas Questionários – parte II 
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Características Gerais Motivação Hábitos Relacionamento 
Q I G  prof Res C M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 
78 33 F administradora Xanxere 4 4 4 5 4 5 6 6 6 1 5 5 1 3 2 4 4 1 4 1 5 5 3 5 2 1 3 5 4 1 4 4 6 
79 50 M proc. De justiça Pelotas 2 6 3 3 3 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2 6 6 6 6 4 6 6 5 6 3 6 6 6 
80 64 M administrador São Borja 3 5 3 3 4 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 6 6 5 6 5 5 4 6 3 4 6 6 6 
81 58 M aposentado São Borja 1 3 3 3 1 3 6 3 5 2 4 1 1 4 1 6 6 1 1 1 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
82 18 M publicitário São Borja 1 5 6 5 5 5 5 6 6 3 6 3 3 5 4 5 5 1 4 2 3 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 
83 18 M estudante São Borja 4 3 3 2 2 4 6 5 5 6 6 4 6 5 4 5 4 2 6 1 5 6 5 6 3 6 6 6 6 1 1 6 6 
84 30 M músico S. B. Campo 3 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 6 4 5 5 5 5 5 1 6 3 4 6 6 6 4 6 6 6 
85 30 M fotógrafo Pelotas 1 4 4 4 5 2 3 4 4 2 3 3 1 2 2 6 3 1 5 2 5 5 6 6 3 6 5 5 5 2 6 5 6 
86 21 M programador P Fundo 2 4 4 3 5 4 3 4 2 6 4 3 5 3 3 6 5 4 4 3 4 5 4 5 3 5 6 6 5 2 6 5 4 
87 32 M ass. Administrativo Porto Alegre 3 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 2 2 4 2 4 4 5 5 2 4 5 5 6 4 5 5 6 6 3 1 5 6 
88 26 M empresário Porto Alegre 1 5 4 4 6 5 6 6 6 6 3 3 1 1 1 6 3 1 6 1 6 6 6 6 1 6 3 6 6 3 6 6 3 
89 37 M arquiteto São Paulo 2 4 4 4 5 5 5 4 4 2 3 3 2 2 2 5 3 3 5 2 5 4 6 4 3 4 6 4 3 4 6 4 6 
90 23 F designer São Paulo 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 6 
91 45 F enfermeira Tubarão 3 6 5 5 2 5 5 4 5 3 5 4 1 3 3 5 4 3 5 3 4 6 5 6 6 4 5 6 4 4 5 3 6 
92 47 M advogado Tubarão 4 5 5 4 5 6 6 6 6 4 5 5 3 4 4 5 4 5 6 4 6 5 6 5 4 5 6 5 4 3 6 5 6 
93 30 M dentista Lisboa 1 4 5 5 6 5 6 5 5 3 5 3 1 5 2 5 3 3 5 4 6 5 6 6 4 5 6 4 6 5 6 6 6 
94 23 F estudante S Cruz do Sul 1 2 4 3 4 2 5 3 5 4 2 6 4 5 3 5 6 3 4 5 3 5 4 4 1 6 5 6 3 2 6 3 6 
95 22 M estudante S Cruz do Sul 3 3 3 5 4 4 6 4 6 3 2 6 3 5 6 4 2 5 4 4 5 4 6 4 6 3 4 5 3 5 6 3 5 
96 40 F secretária Porto Alegre 4 6 4 5 6 3 3 1 5 3 5 6 3 3 6 6 3 4 3 5 6 4 3 2 5 3 5 5 3 5 3 5 5 
97 52 F aposentada Panambi 2 5 5 6 6 4 6 4 5 6 3 3 6 2 1 4 4 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 2 4 5 6 4 
98 55 M empresário Panambi 2 4 5 4 4 5 6 5 4 3 3 3 2 4 3 4 5 3 5 3 6 4 5 6 4 5 4 5 3 5 6 5 6 
99 39 M advogado N Petrópolis 4 5 5 5 4 5 4 5 4 2 2 3 1 1 2 4 6 4 5 2 3 5 6 3 4 5 5 6 4 4 5 5 6 

100 28 M dentista Canela 3 2 4 3 4 5 3 4 5 3 5 3 2 2 1 3 4 5 4 5 6 3 5 3 4 5 6 5 6 2 4 6 6 
101 19 F estudante Porto Alegre 1 5 3 4 3 6 6 6 6 3 4 3 1 1 1 6 3 4 6 4 4 6 4 6 5 5 6 4 3 5 5 4 6 
102 36 M médico Dom Pedrito 1 4 4 4 2 4 5 3 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 
103 45 F médica N Hamburgo 4 6 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 1 2 1 5 3 2 3 2 6 4 4 2 1 3 5 2 2 1 1 1 6 
104 48 M administrador N Hamburgo 4 3 4 5 5 5 6 6 6 4 6 6 4 6 6 5 5 4 6 5 5 5 6 6 6 4 6 4 5 2 6 6 6 
105 19 M estudante N Hamburgo 3 4 5 4 2 4 6 5 4 2 2 3 1 1 1 4 2 1 4 5 4 5 4 4 6 5 6 4 4 6 5 2 5 
106 36 M programador Curitiba 2 5 6 6 4 5 5 5 4 5 6 5 3 3 3 6 5 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 
107 30 M historiador Cruz Alta 2 5 4 4 5 6 6 5 5 1 3 2 1 1 1 4 2 2 5 2 4 4 4 5 6 4 6 4 4 3 6 3 6 
108 29 F empresária Porto Alegre 4 4 5 5 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 3 3 
109 57 M aposentado Guaporé 4 5 5 3 3 5 5 5 5 2 3 4 1 2 2 6 2 2 5 5 6 5 4 5 5 4 6 4 4 4 4 5 6 
110 43 M professor Guaporé 1 3 4 5 4 5 6 3 4 4 5 5 3 3 3 5 4 5 4 5 5 6 4 5 4 5 6 3 4 5 3 5 6 
111 18 M estudante Porto Alegre 1 6 4 4 5 5 6 3 3 2 4 5 3 4 3 2 1 3 4 5 6 4 4 3 3 6 5 4 3 5 5 3 6 
112 40 M arquiteto Nova Prata 1 5 4 3 5 6 3 3 2 4 3 2 1 3 1 2 2 3 4 3 2 5 6 4 5 5 4 5 6 4 3 4 6 
113 38 F administradora Nova Prata 1 5 3 4 3 4 4 4 5 4 2 3 3 2 3 4 3 4 5 6 3 5 6 3 4 5 5 6 3 5 2 5 6 
114 21 F estudante Porto Alegre 4 4 4 5 6 4 6 3 3 5 2 3 2 1 2 2 1 4 6 3 5 6 4 5 5 6 4 6 4 5 6 3 6 
115 27 M estudante S Leopoldo 1 6 4 4 4 4 5 4 5 3 3 2 5 4 3 2 4 5 3 5 4 3 5 3 2 4 6 4 3 4 5 1 6 
116 50 M agricultor Campo Largo 2 5 3 4 6 2 5 4 2 3 5 3 3 2 4 3 5 6 4 3 4 5 6 3 2 4 4 3 5 4 5 5 6 

Respostas questionários – parte III 
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Características Gerais Motivação Hábitos Relacionamento 
Q I G  prof Res C M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

117 36 F dona de casa Dom Pedrito 1 3 5 2 2 4 5 3 2 1 3 1 2 1 2 2 1 4 5 3 5 6 3 5 6 3 2 5 6 4 4 3 6 
118 28 M supervisor Xanxere 1 4 2 1 3 6 3 5 3 4 5 3 2 1 3 3 4 3 4 3 6 4 4 5 2 4 5 5 4 5 3 2 6 
119 26 M militar Porto Alegre 4 6 4 3 5 5 5 6 3 3 3 2 2 1 2 4 5 4 3 4 6 5 6 4 2 3 5 6 5 6 6 6 6 
120 41 M eng. Agronomo Cuiabá 4 5 6 4 5 6 4 6 6 5 6 4 6 6 5 3 5 4 6 5 6 4 3 5 4 3 4 5 4 6 6 4 6 

• Legenda: Q = Número do questionário 

                           I = Idade do respondente. 
       G = Gênero do respondente. 
       Prof. = Profissão do respondente. 
       Res. = Residência do respondente. 
       C = Modo de comunicação. 

• Comunicação: 1 = Internet, 2 = Hotel, 3 = Revista, 4 = Indicação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respostas questionários – parte IV 
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Apêndice F - Tabela de correlação 
Características Gerais Motivação Hábitos de viagem Relacionamento 

V I G P O C M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

I 1,00            

G 0,11 1,00           

P 0,22 0,08 1,00          

O -0,17 0,00 0,03 1,00         

C 0,17 -0,18 0,11 0,02 1,00         

M1 -0,07 -0,07 0,05 0,25 0,05 1,00         

M2 0,03 -0,01 0,00 0,18 0,01 0,21 1,00        

M3 0,05 -0,14 -0,02 0,16 0,03 0,41 0,53 1,00       

M4 -0,07 0,24 -0,02 0,12 -0,06 0,17 0,04 0,26 1,00      

M5 -0,09 0,07 0,11 0,01 0,02 0,14 0,12 0,15 0,26 1,00      

M6 -0,06 0,01 -0,07 0,02 0,01 0,06 -0,02 0,23 0,37 0,34 1,00      

M7 -0,10 0,12 -0,01 0,06 0,12 0,20 -0,05 0,13 0,36 0,39 0,50 1,00      

M8 -0,04 0,14 -0,16 -0,01 -0,08 0,15 0,02 0,08 0,33 0,22 0,29 0,51 1,00      

H1 -0,05 0,04 -0,05 0,01 0,06 0,21 -0,05 0,11 0,20 0,12 0,13 0,33 0,31 1,00      

H2 0,00 0,26 0,05 0,05 0,00 0,16 -0,01 0,04 0,22 0,09 0,25 0,43 0,42 0,51 1,00      

H3 -0,07 0,13 -0,14 0,12 -0,06 0,19 0,08 0,18 0,27 0,00 0,16 0,31 0,56 0,43 0,60 1,00      

H4 -0,02 0,02 0,04 0,08 0,08 0,31 -0,02 0,16 0,20 0,15 0,15 0,29 0,30 0,72 0,39 0,38 1,00      

H5 0,02 0,22 0,02 0,04 0,01 0,17 0,06 0,03 0,15 0,02 0,14 0,23 0,45 0,50 0,64 0,57 0,59 1,00      

H6 -0,02 0,15 0,02 0,17 0,07 0,24 0,03 0,06 0,22 0,09 0,12 0,26 0,37 0,42 0,57 0,72 0,55 0,73 1,00      

H7 -0,03 -0,10 -0,15 0,10 -0,07 0,21 0,04 0,08 -0,09 -0,09 -0,09 0,19 0,27 0,20 0,05 0,26 0,18 0,13 0,15 1,00      

H8 0,05 0,12 -0,03 0,08 -0,11 0,28 -0,06 0,11 0,17 0,07 0,06 0,28 0,34 0,42 0,47 0,40 0,50 0,47 0,51 0,36 1,00     

H9 -0,06 0,07 0,01 0,07 0,10 0,15 -0,16 0,05 0,25 0,04 0,22 0,26 0,21 0,48 0,44 0,33 0,41 0,39 0,46 -0,07 0,41 1,00     

H10 -0,07 0,21 -0,09 0,04 -0,06 0,17 0,04 0,07 0,34 0,19 0,29 0,38 0,64 0,40 0,48 0,64 0,28 0,41 0,49 0,18 0,32 0,38 1,00     

H11 0,08 0,10 0,00 -0,19 -0,03 -0,09 -0,02 0,01 0,03 0,01 -0,02 0,06 0,10 0,09 0,17 0,09 0,16 0,13 0,06 -0,16 0,08 0,17 0,06 1,00     

H12 0,16 0,09 0,04 0,21 0,18 0,22 0,05 -0,01 -0,12 0,00 -0,07 0,01 0,01 0,21 0,12 0,12 0,11 0,13 0,22 0,29 0,12 0,01 0,12 -0,16 1,00     

H13 -0,21 0,01 -0,10 0,09 -0,10 0,19 0,00 0,01 0,05 0,14 0,16 0,17 0,26 0,24 0,20 0,29 0,23 0,26 0,25 0,32 0,39 0,18 0,42 -0,16 0,16 1,00     

R1 0,04 0,07 0,00 0,19 0,12 0,36 -0,08 0,08 0,19 0,09 0,12 0,28 0,19 0,28 0,11 0,24 0,12 0,16 0,25 0,17 0,18 0,22 0,30 -0,23 0,37 0,16 1,00     

R2 -0,10 0,13 -0,04 0,16 -0,08 0,17 -0,02 0,03 0,12 0,21 0,26 0,35 0,42 0,32 0,39 0,43 0,28 0,41 0,40 0,29 0,41 0,27 0,51 -0,20 0,15 0,65 0,32 1,00     

R3 0,17 0,09 0,03 -0,31 -0,02 -0,24 -0,11 -0,13 -0,20 -0,06 -0,10 -0,03 0,07 0,03 0,20 0,04 -0,12 0,09 0,00 -0,04 -0,08 0,04 0,08 0,49 -0,17 -0,06 -0,15 0,04 1,00     

R4 -0,02 0,13 -0,04 -0,08 -0,12 0,23 -0,12 0,04 0,13 0,08 0,12 0,22 0,22 0,39 0,20 0,18 0,35 0,28 0,16 0,26 0,32 0,18 0,25 -0,08 0,06 0,42 0,35 0,48 -0,01 1,00     
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Características Gerais Motivação Hábitos de viagem Relacionamento 

V I G P O C M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

R5 -0,20 0,10 -0,17 0,01 -0,06 0,17 0,18 0,27 0,17 0,08 0,35 0,25 0,27 0,09 0,13 0,12 0,05 0,03 0,00 0,08 0,11 0,17 0,27 0,08 -0,04 0,21 0,14 0,21 -0,09 0,24 1,00     

R6 0,03 -0,09 -0,01 -0,03 0,02 0,07 0,03 -0,08 -0,08 0,02 0,04 0,12 0,14 0,17 0,04 0,01 0,21 0,14 0,10 0,19 0,13 -0,01 0,14 0,11 0,06 0,15 0,07 0,15 0,08 0,30 -0,03 1,00     

R7 0,07 0,15 0,22 0,06 0,12 -0,03 0,12 -0,03 -0,04 0,02 0,08 0,19 0,07 0,15 0,25 0,05 0,15 0,29 0,18 0,13 0,02 0,10 0,16 -0,03 0,08 0,04 0,14 0,18 0,04 0,25 -0,02 0,45 1,00     

R8 0,15 0,12 0,04 0,09 -0,01 0,20 -0,04 -0,02 0,03 0,26 0,00 0,21 0,11 0,14 0,10 0,05 0,14 0,07 0,16 0,01 0,06 0,04 0,01 0,18 0,12 0,07 0,09 0,01 0,23 0,15 -0,13 0,08 0,04 1,00    

R9 -0,03 0,22 -0,12 0,03 -0,15 -0,02 0,08 0,02 0,15 -0,02 0,26 0,28 0,33 0,06 0,19 0,23 0,03 0,21 0,16 0,08 0,16 0,22 0,30 0,19 -0,03 0,22 0,12 0,41 0,17 0,21 0,36 0,24 0,15 -0,03 1,00   

R10 -0,14 0,12 -0,01 0,15 -0,03 0,11 0,11 0,10 0,20 0,12 0,26 0,25 0,32 0,23 0,27 0,27 0,22 0,27 0,29 0,27 0,38 0,32 0,36 -0,13 0,10 0,51 0,25 0,50 -0,14 0,30 0,47 0,13 0,24 -0,18 0,43 1,00  

R11 -0,01 0,08 -0,17 0,00 -0,08 0,08 -0,04 -0,03 0,09 0,07 0,36 0,29 0,32 0,11 0,31 0,25 0,10 0,28 0,18 0,08 0,24 0,31 0,41 0,07 0,03 0,37 0,24 0,51 0,08 0,31 0,41 0,14 0,12 -0,11 0,49 0,38 1,00 

 
• Legenda: V = Variável 

      I = Idade dos respondentes 
      G = Gênero dos respondentes 
      P = Profissão dos respondentes 
      O = Origem dos respondentes 
      C = Modo de comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela de correlação - continuação 
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Apêndice G- Análise Fatorial 
 
Análise fatorial do Bloco II – Motivação – Não rotacionada.                    Análise fatorial do Bloco III – Hábitos de viagem – Não rotacionada. 
 
Variáveis Fator 1  Fator 2 –  
Mot1 -0,443822 0,466518 
Mot2 -0,260176 0,766953 
Mot3 -0,522810 0,693330 
Mot4 -0,646550 -0,110312 
Mot5 -0,587005 -0,097745 
Mot6 -0,670637 -0,278592 
Mot7 -0,746466 -0,364810 
Mot8 -0,611313 -0,296449 
Expl. Var. 2,681270 1,606867 
Prp. Totl. 0,335159 0,200858 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Fator 1  Fator 2  
Hab1 -0,729825  
Hab2 -0,754724  
Hab3 -0,773565  
Hab4 -0,719590  
Hab5 -0,799309  
Hab6 -0,820773  
Hab7 -0,301465  
Hab8 -0,694553  
Hab9 -0,605393  
Hab10 -0,672562  
Hab11 -0,135746  
Hab12 -0,240332  
Hab13 -0,452996  
Expl. Var. 5,204545  
Prp. Totl. 0,400350  
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Apêndice H - Análise de variância 
Características Gerais – Bloco I – Por gênero do visitante 

sexo; LS Means
Current effect: F(1, 118)=3,3088, p=,07144

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Gênero x Fator 1 motivação – p=0,071 

sexo; LS Means
Current effect: F(1, 118)=1,1098, p=,29428

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Gênero x fator 2 motivação – p=0,294 

sexo; LS Means
Current effect: F(1, 118)=,33213, p=,56550

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Gênero x fator 2 hábitos – p=0,565 

sexo; LS Means
Current effect: F(1, 118)=1,0517, p=,30722

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Gênero x fator 2 relacionamento – p=0,307 

sexo; LS Means
Current effect: F(1, 118)=,94147, p=,33389

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Gênero x fator 3 relacionamento – p=0,333 
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Pela localidade de origem do visitante 
res disc.; LS Means

Current effect: F(2, 117)=,61504, p=,54236
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Origem x Fator 1 motivação – p=0,54 

res disc.; LS Means
Current effect: F(2, 117)=1,4563, p=,23729

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Origem x fator 1 hábito – p= 0,237 

res disc.; LS Means
Current effect: F(2, 117)=,46468, p=,62949

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Origem x fator 2 hábito – p=0,629 

res disc.; LS Means
Current effect: F(2, 117)=2,2993, p=,10485

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Origem x fator 1 relacionamento – p=0,104 

res disc.; LS Means
Current effect: F(2, 117)=1,2404, p=,29305

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Origem x fator 2 relacionamento – p=0,293 
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Pelo modo de comunicação 
comum; LS Means

Current effect: F(3, 116)=,01705, p=,99695
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

internet hotel revista indicação
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Comunicação x fator 1 motivação – p=0,996 

comum; LS Means
Current effect: F(3, 116)=,85271, p=,46789

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Comunicação x fator 2 motivação – p=0,467 

comum; LS Means
Current effect: F(3, 116)=,26578, p=,84994

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

internet hotel revista indicação
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Comunicação x fator 1 hábito – p=0,849 

comum; LS Means
Current effect: F(3, 116)=,66529, p=,57503

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Comunicação x fator 2 hábito – p=0,575 
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comum; LS Means
Current effect: F(3, 116)=,65842, p=,57928

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

internet hotel revista indicação
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Comunicação x fator 1 relacionamento – p= 0,579 

comum; LS Means
Current effect: F(3, 116)=,85840, p=,46491

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Comunicação x fator 2 de relacionamento – 
p=0,464 

comum; LS Means
Current effect: F(3, 116)=,19069, p=,90256

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Comunicação x fator 3 de relacionamento – 
p=0,90 

 
 
Pela idade dos participantes 
 

idade; LS Means
Current effect: F(5, 114)=,73655, p=,59756

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Idade x fator 1 motivação – p=0,597 

idade; LS Means
Current effect: F(5, 114)=1,0462, p=,39418

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Idade x fator 2 motivação – p=0,394 
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idade; LS Means

Current effect: F(5, 114)=,07145, p=,99633
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Idade x fator 1 hábito p = 0,996 

idade; LS Means
Current effect: F(5, 114)=,53259, p=,75120

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Idade x fator 2 de hábito – p=0,751 

 
idade; LS Means

Current effect: F(5, 114)=1,3325, p=,25554
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Idade x fator 1 relacionamento – p=0,255 

idade; LS Means
Current effect: F(5, 114)=,53487, p=,74948

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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  Idade x fator 2 relacionamento – p=0,749 
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Motivação de Visita – Bloco II  
Fator 1 – Das questões referentes a visitação de estádios esportivos. 

fator 1 mot disc; LS Means
Current effect: F(3, 116)=,91877, p=,43418

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fator 1 motivação x fator 2 hábitos - p=0,434 
  

fator 1 mot disc; LS Means
Current effect: F(3, 116)=1,6285, p=,18657

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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 Fator 1 motivação x fator 2 relacionamento p=0,186 
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Fator 2 - Das questões referentes a motivações comuns em atividades de viagem e lazer 
fator 2 mot disc; LS Means

Current effect: F(3, 116)=2,7278, p=,04724
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fator 2 motivação x fator 2 hab – p=0,047 

fator 2 mot disc; LS Means
Current effect: F(3, 116)=2,3765, p=,07356

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fator 2 motivação x fator 1 relacionamento – p=0,073 

fator 2 mot disc; LS Means
Current effect: F(3, 116)=,55313, p=,64705

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fator 2 motivação x fator 2 relacionamento – p=0,647 
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Hábitos de Viagem – Bloco III 
Fator 1 – Das questões relativas ao turismo esportivo 

fator 1 hab dis; LS Means
Current effect: F(3, 116)=2,0199, p=,11496

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fator 1 hábito x fator 2 motivação – p=0,114 

fator 1 hab dis; LS Means
Current effect: F(3, 116)=2,3668, p=,07446

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fator 1 hábito x fator 2 relacionamento – p=0,074 

 
 

 
Fator 2 – Dos hábitos comuns a diferentes tipologias de turismo 

f ator 2 hab disc; LS Means

Current ef f ect: F(3, 116)=1,4682, p=,22688

Ef f ectiv e hy pothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 conf idence interv als
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Fator 2 hábito x fator 1 motivação – p=0,226 

f ator 2 hab disc; LS Means

Current ef f ect: F(3, 116)=1,8640, p=,13956

Ef f ectiv e hy pothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 conf idence interv als
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Fator 2 hábito x fator 2 motivação – p=0,139 
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Relacionamento com o esporte – Bloco IV 
Fator 1 – Importância do esporte no cotidiano do visitante 

fator 1 rel disc; LS Means
Current effect: F(3, 116)=1,4925, p=,22028

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fator 1 relacionamento x Fator 2 motivação – p=0,220 
 
Fator 2 – Esporte como forma de lazer 

fator 2 rel disc; LS Means
Current effect: F(3, 116)=2,2845, p=,08257

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Fator 2 relacionamento x fator 1 hábito – p=0,08 
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