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“Estamos apostando na nossa visão. Preferimos fazer isso a fabricar produtos iguais 
aos outros. Vamos deixar outras empresas fazerem isso. Para nós, o objetivo é 
sempre o próximo sonho.”  
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Resumo 
 
O objetivo deste projeto é demonstrar a criação e a divulgação de um site 

futebolístico, de maneira inovadora e única diante dos produtos já existentes no 

mercado. Inclui-se o entendimento sobre patrocínios, ferramentas de comunicação 

off e online, criação de campanhas eficazes e eficientes, e marketing esportivo. Os 

integrantes deste projeto simularam a criação do site Itaú Minuto Bola, que tem em 

seu foco e diferencial, notícias tanto sobre futebol quanto de marketing, fornecendo 

aos internautas informações de dentro e fora dos bastidores da paixão nacional dos 

brasileiros. Assim, ao longo desta monografia são apresentadas as propostas da 

agência Minuto. 

 

 
Palavras-chave: Copa, Comunicação, Itaú, Publicidade e Propaganda, Futebol, 

Bola, Agência de Publicidade. 
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Abstract 
 
The proposal of this project is to demonstrate the structure of creation and disclosure 

of a football website, through a unique and innovative way from the products already 

available on market. Looking that, the agency included the understanding about 

sponsoring, keys of communications off/online, creation of effective campaigns, 

sportive marketing. The composing team of this project made a simulation of creating 

Itaú Minuto Bola website, which is focused in news the same way as in marketing, 

giving to the internet users information about everything that happens within and 

behind the scenes of this national passion. Thus, throughout this monograph the 

agency Minuto's proposals are shown. 

 

 

Keywords: World Cup, Communication, Itaú, Publicity and Advertising, Football, 

Soccer, Publicity Agency. 
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Introdução 

 Esta monografia apresenta resultados dos estudos realizados durante o 

quarto semestre e visa mostrar a criação de um editorial assim como todos os 

processos de divulgação do mesmo. 

 O projeto é composto por pesquisas, dedicação, criatividade e empenho por 

parte dos integrantes da agência, que ao longo da elaboração constataram a 

interação entre os conteúdos estudados ao longo do semestre. 

 O objetivo central deste trabalho é a elaboração de uma página na web com o 

tema Futebol, afinal o Brasil será sede da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016, 

nada mais adequado do que realizar um projeto sobre o assunto. A partir da 

proposta, a agência Minuto elaborou um briefing que possibilitou o entendimento dos 

objetivos e principalmente do público-alvo do projeto Itaú Minuto Bola. Que foi 

contemplado com este nome por transmitir fielmente seu intuito ao leitor, que logo 

percebe que se trata de um site feito pela Minuto em parceria com o Banco Itaú. 

Além de notícias e curiosidades sobre o futebol, o site proporciona aos internautas 

notícias sobre marketing, ou seja, as pessoas poderão ter acesso tanto a notícias 

que entretêm, como aquelas que agregam um conhecimento mais profundo e 

técnico.  

 O Itaú Minuto Bola também proporciona aos internautas espaços para 

críticas, comentários, sugestões e cadastro, que possibilitam a participação de seus 

visitantes em promoções, concorrendo a prêmios significativos, como ingressos para 

a Copa do Mundo de 2014. 

 Após a criação e a conquista do patrocinador Itaú, foi elaborada uma  

campanha que objetiva conhecimento e visibilidade ao site, conquistando cada vez 

mais internautas frequentes. 

       Para um desenvolvimento completo da parte criativa foram realizadas pesquisas 

que agregaram informações úteis, incluindo a reação do público-alvo.  

       A agência Minuto atua sempre com o comprometimento e afinco em buscar os 

melhores resultados e trazer para o mercado uma forma inovadora e única de falar 

sobre esporte e marketing.  
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Capítulo 1- Reflexões sobre a emergência da internet em escala global 
 

O período conhecido como Guerra Fria foi marcado pela disputa da 

hegemonia mundial, sem o conflito direto das duas potências da época. De um lado 

havia a União Soviética que defendia o sistema socialista com uma economia 

planificada, igualdade social e a falta da democracia. Já do outro lado, tinha os 

Estados Unidos (EUA), que defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na 

economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Apesar do 

conflito ter sido ideológico, ambos queriam mostrar aos outros países qual era o 

sistema mais avançado, então a busca pelo avanço tecnológico era insaciável. 

Em 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram no espaço, o primeiro 

satélite artificial, chamado Sputnik. Em reação, os americanos criaram em fevereiro 

do ano seguinte, a ARPA (Advanced Reserch Projects Agency), hoje conhecida 

como DARPA (Defense Advanced Reserch Projects Agency). O intuito dessa 

agência era manter a superioridade tecnológica dos EUA e alertar contra os 

possíveis avanços tecnológicos dos outros países. Para isso, foi criado pela ARPA o 

Escritório de Tecnologia de Processamentos e Informações – IPTO, liderado por 

Joseph Carl Robnetti Licklider.  

No Instituto de Tecnologia de Massachusetts (o MIT), Licklider fez parte do 

comitê, chamado Laboratório de Lincoln; onde comprou a primeira produção de 

computadores PDP-1 e conduziu a primeira demonstração de tempo compartilhado; 

ou seja, quando há múltiplas tarefas sendo executadas e a CPU atende cada tarefa 

por um determinado tempo, em sequência. Já no IPTO, Licklider se integrou com 

Lawrence Roberts para um novo projeto, com o objetivo de criarem a primeira rede 

de computadores. Essa primeira conexão se deu em 1971, interligando as bases 

militares e os departamentos de pesquisa do governo americano, e foi batizada de 

ARPANet. A ARPANet que ligava os militares e os investigadores não tinha um 

centro definido ou mesmo uma rota única para as informações, o que tornava quase 

indestrutível.  

Nos anos seguintes, diversas instituições tiveram permissão de se associar 

com a ARPANet, e em meados de 1975 já existiam cerca de cem sites. Para uma 

melhor organização a ARPANet viu necessidade em se subdividir em MILNET, parte 

que cuidava dos assuntos militares; e Internet, rede que era para uso da população.  
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Este sistema era perfeito, pois mesmo se sofresse um ataque inimigo em 

alguma das conexões da rede, esta seria encaminhada automaticamente para 

outras delas. Mas a ARPANet não esperava um crescimento dessa proporção, e 

isso fez com que seu protocolo de comutação de pacotes original, chamado de 

Network Control Protocol (NCP) fosse inadequado. Para isso, foi criado em 1974 por 

Vinton Cerf, Yogen Datal e Carl Sunshine, um novo protocolo chamado, 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol, conhecido como TCP/IP. 

A primeira grande rede com o TCP/IP entrou em operação em 1 de janeiro de 

1963, quando todos os computadores que usavam o ARPANet com seu protocolo 

antigo, foram modificados pelo novo.  

A extensão para os interesses comerciais se deu efetivamente em 1988, com 

a liberação do Conselho Federal de Redes dos Estados Unidos para a interconexão 

do NSFNER com o sistema comercial MCI MAIL. Após isso, diversos outros tipos de 

serviços foram conectados, como: serviços comerciais com o On Tyme, a Telemail e 

a Compuserve; provedores comerciais de serviço de Internet (ISP), com o: UUNET, 

PSINET e a CERFNET; e ainda redes comerciais e educacionais: Telenet, Tymnet, 

JANET, etc; fazendo com que o crescimento da internet disparasse.  

No início da década de 90, o maior laboratório de pesquisa de partículas do 

mundo, a Organização Europeia para a Investigação Nuclear, ou apenas CERN, 

liderado pelo engenheiro de software Tim Berners Lee, criou a World Wide Web; 

hoje conhecido como Web. No começo essa invenção tinha apenas o intuito de 

trocar dados, mas com o curto tempo isso se tornou apenas um pequeno objetivo 

diante da complexidade da todo.  

A Web foi disponibilizada para o mundo todo, em 1993, ano em que foram 

abolidas as restrições para uso comercial, daí em diante o crescimento nunca mais 

parou.  

 
No final de 1994, a web passa a ser vista mais generalizadamente sob uma 
nova perspectiva: os seus usuários começaram a compreender que ela não 
era mais parte de uma rede exclusivamente academica e filantrópica e, 
assim, seus produtos e serviços precisavam ser pagos. A cultura livre da 
internet começou a ser superada pelas empresas e seus interesses 
comerciais.(PINHO, 1999 p. 87)  

 

 A facilidade da disseminação das informações e a facilidade de interação que 

ela proporciona para seus usuários é incrível, e ainda atinge todas as classes 

econômicas, sem distinção de cor, raça, religião e etnia. A web ultrapassou as 
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expectativas e todas as barreiras impostas, uma de suas principais características foi 

e ainda é conseguir interagir muito ao mesmo tempo de modo rápido e eficiente. E 

isso claro, não ia deixar de ser percebido por aqueles que mais prezam: os 

anunciantes. 

 
Na web, a interação com o consumidor potencial é instantânea. Permite que 
a empresa tenha um feedback da efetividade de sua publicidade on-line; 
permite saber imediatamente que o visitante pensa sobre a mensagem e o 
produto e serviço que estão sendo anunciados; permite iniciar uma 
transação e receber o pedido do comprador diretamente no site. ( PINHO, 
1990) 

 

Mas apesar de todas essas qualificações e vantagens da internet devemos 

concluir que essa nunca se tornará o único meio de divulgação em massa. Mas com 

certeza consegue mudar em diversos aspectos a indústria do futebol, que em seu 

começo, assim como a internet, era apenas um jogo para a elite, que logo em 

seguida tornou-se paixão de uma população toda, e um meio de o Estado conseguir 

dominar a população.  

 
1.2. A história da indústria do futebol no Brasil 
  

 O futebol surge no Brasil elitista logo após seu início na Inglaterra durante o 

século XIX, época marcada pela ascensão da burguesia. Torna-se rapidamente 

ferramenta cultural de massa, cativando uma sociedade carente de simbologia, que 

buscava aceitação através da formação de uma identidade própria, “se torna 

elemento cultural e paixão nacional, essa demonstrada desde o seu início com a 

proliferação da “pelada”, clubes e campeonatos, desbancando os outros esportes no 

quesito popularidade.” (Daolio, 2005). Percebendo a potencialidade do futebol de 

juntar as pessoas, o Estado passou a controlar a população através do esporte.  

 O governo de Getúlio Vargas viveu a transição da fase amadora do futebol 

jogado por “prazer” para o usado como objeto comercial com a ajuda de órgãos 

midiáticos como o rádio e a imprensa popular escrita, marcando o reconhecimento 

dos jogadores de futebol como profissionais (BRUHNS, 2000). Getúlio continuou 

investimento na construção de estruturas públicas como o Estádio do Pacaembu e 

criando o Conselho do Desporto. Mais que isso, usou o apelo do esporte para 

disseminar suas ideologias e ter a população sobre seu domínio, obtendo assim o 

apoio popular (NOGUEIRA, 2006). De acordo com Costa:    
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Compreendo que os desportos, sobretudo o futebol, exercem uma função 
social importante. A paixão desportiva tem poder miraculoso para conciliar 
até o animo dos integralistas com o dos comunistas ou, pelo menos, até 
amortecer transitoriamente suas incompatibilidades, ideológicas (...). É 
preciso coordenar e disciplinar essas forças, que avigoram a unidade de 
consciência nacional. (2006, p.107)  

 A Copa do Mundo é a competição que tem a atenção de todo brasileiro, “em 

ano de Copa todos os segmentos da sociedade brasileira caem de paraquedas no 

mundo do futebol” (DIESTMANN, 2006). No ano de 1950 foram construídas 

instalações para a primeira Copa realizada no país, dinheiro aplicado pelo Estado 

com o intuito de promover o Brasil como um lugar moderno, também se almeja a 

oportunidade de ingressar no cenário internacional. As conquistas das geniais 

seleções de 1958 e 1962 fizeram com que a pátria assumisse o esporte de vez 

como um dos mais importantes elementos da cultura local.    

 O Regime Militar também teve participação ao investir no esporte através da 

construção de diversos estádios durante os anos 60, 70 e começo dos 80, já que as 

estruturas da década de 50 se encontravam inferiores as famosas europeias. Além 

de gerar a estruturação do futebol o regime aproveitou desse para unificar suas 

massas e transmitir as diferentes culturas de cada região. "Somos pobres e 

humilhados - o futebol é a nossa vingança." (DIESTMANN, 2006 apud TOSTÃO, 

2011).     

 Agora quem passa a investir não é mais o governo Federal e sim os 

Estaduais e Municipais. Tanto controle fez com que os clubes apresentassem crises 

financeiras como consequência da dependência de empréstimos provenientes do 

interesse público. Situação que se agrava na década de 80, época da Constituição 

de 1988, ao se tornar autônomo, ou seja, o autoritário Regime Militar larga o controle 

do esporte. Mesmo livre do poder público e controlado pela Confederação Brasileira 

de Futebol, sofria manobras para se desenvolver, modernizar e organizar, 

incentivadas pelo Estado. O momento em que fica claro que o futebol não é somente 

um elemento lúdico, mas sim um meio que além de social visa engrandecimento 

econômico acontece na criação da falida Lei 8.672 de julho, popularmente 

conhecida como “Lei Zico” que propunha entre muitas medidas a transformação dos 

clubes em empresas (SEITZ e CAMPOS, 2008).    

 Em 1994 o polêmico grupo liderado por Romário vence a Copa do Mundo 

realizada nos Estados Unidos, demonstrando novamente o poder do brasileiro no 
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esporte e marcando seu espaço entre os melhores, apesar da imagem de 

superioridade as estruturas futebolísticas continuavam decepcionando, obrigando o 

Governo a incentivar sua melhoria. “Todo programa de desenvolvimento de futebol 

envolve dinheiro.” (DEL SOLAR, 2011).  

 Seguindo o formato de tudo que é bem sucedido não demoraria para que o 

futebol no país demonstrasse fraquezas e pior: a corrupção. Envergonhando uma 

população apaixonada e visivelmente sensibilizada apos o fracasso da Copa de 

1998, foi exposta a manobra conhecida nacionalmente como “CPI do Futebol”. Outra 

frustração que abateu o esporte foi a perda da chance de crescer no mercado 

através do auxílio de investimentos estrangeiros, essa passagem na história do 

esporte fica marcada como “oportunidade perdida”.     

 É claro que o futebol passou por muitas perdas, porém essas só incentivaram 

sua expansão. No decorrer dos anos 90 seu desenvolvimento desenfreou e sua 

estruturação encontrava-se muito mais organizada, o que não impedia que os 

problemas econômicos perdurassem, na realidade nunca tiveram um fim e 

continuam preocupando o esporte  nos dias de hoje juntamente a dificuldade de 

obter investimentos e modernizações. É importante frisar que esse desenvolvimento 

continua muito aquém de estruturas internacionais, o que faz que com que o jogador 

brasileiro deseje migrar para clubes europeus onde há serias possibilidades de 

ascender e aprender técnicas mais avançadas. A venda de jogadores estrelas passa 

a se tornar uma importante fonte de renda dos clubes. 

“A identificação nacional e tudo que se acredita nela implicando pode mudar e 

deslocar-se no tempo” (HOBSBAWN, 1990), seguindo esse pensamento fica a 

dúvida se essa paixão durará para sempre na mente do brasileiro, já que ameaças 

ao seu progresso como endividamentos, monopólios políticos e econômicos como 

da Rede Globo de Televisão, Nike, Adidas e outras empresas do meio estagnam o 

esporte e o impedem de crescer independente. Infelizmente seu futuro parece 

depender da paixão daqueles que nascem vivendo esse sonho e que tem dele sua 

base de vida: os torcedores brasileiros:  

 
O futebol é muito mais do que um esporte profissional de alto rendimento: é 
a metáfora de uma sociedade. Em outras palavras, é a síntese de múltiplas, 
determinações objetivas e subjetivas- emocionais, existenciais, culturais, 
sociais, históricas. (MURAD, 2007). 
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  Um meio de comunicação que pode auxiliar no crescimento e no 

desenvolvimento dessa “cultura futebolística” é a internet. Ela tem sido um 

instrumento de grande relevância no quesito conector entre as pessoas, pois 

consegue alcançar diversos horizontes, além do que transforma, divulga e 

concretiza ideias. A integração deste meio de comunicação com o futebol pode dar 

grandes frutos. Nunca esquecendo que para isso é necessário utilizar dos recursos 

da comunicação publicitária. 

 

1.3. Internet: novo e emergente meio de comunicação publicitária para o 
futebol brasileiro 
 

 A internet veio para modificar a vida das pessoas, pois “é um meio de 

comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, 

num momento escolhido, em escala global” (CASTELLS, 2003). Tim Berners-Lee foi 

um dos maiores protagonistas deste meio que conecta pessoas de um lado do 

mundo a outro, pois graças a sua criação, o WWW, é que a internet conseguiu 

ingressar no mundo. Depois de tantas modificações e evoluções, a internet tornou-

se o que é hoje e a publicidade tirou proveito daquilo que ela pode oferecer. 

 De acordo com Pinho (1999) a publicidade on-line teve suas primeiras 

aparições em sites de empresas, que tinham como propósito aumentar suas vendas 

em produtos e serviços com base nas informações prestadas no próprio site. Os 

anúncios eletrônicos também eram outro formato utilizado. O autor chega a afirmar 

que “a publicidade cobre praticamente todos os serviços da rede, desde a Web até 

as mensagens de correio eletrônico.” 

 A publicidade virtual vem ultrapassando os eventos esportivos da televisão 

brasileira, isso porque ela abre um leque extenso de novos jeitos e efeitos 

tecnológicos. O software L-VIS – Live Video Insertions System, consegue inserir 

imagens ao vivo em eventos, isso segundo Afif (2000): 

 

(...) o SBT também lançou mão desse recurso nos dois jogos da final da 
copa do Brasil de 1998, entre Cruzeiro e Palmeiras, vencidos pelo clube 
paulista. As inserções comerciais da publicidade virtual dos jogos foram 
monitoradas pela empresa Publicidade Virtual do Brasil (PVB). (AFIF, 2000 
p.123) 
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 Diante de tanta informação e inovação que a internet trouxe para a 

comunicação publicitária, é claro que o “mundo do futebol” não haveria de deixar de 

utilizar esse meio para a sua divulgação. Segundo o site Museu do Esporte, o 

futebol em seu início era apenas para pessoas brancas e de famílias importantes 

perante a sociedade, e hoje isso mudou. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 

pode-se afirmar que o futebol brasileiro é a maior expressão cultural. E que este 

esporte movimenta significativamente a economia, o turismo etc. 

 
Um estudo dos impactos econômicos da Copa 2014 encomendado pelo 
Ministério do Esporte indica que a realização do Mundial no Brasil deve 
movimentar R$ 185 bilhões em nossa economia, R$ 48 bilhões deles em 
investimentos diretos e os demais provenientes da recirculação de dinheiro 
com a realização do evento. ( Projetos FGV, 2010). 

 

 Atualmente, com a inserção da internet na vida das pessoas, forma-se hoje 

“uma nova geração do esporte, a do torcedor globalizado” Afif (2000). E com isso 

para conseguir atingir seu público e conquistar suas metas, os times precisam estar 

conectados mundialmente, e os meios de comunicação publicitária devem andar no 

mesmo caminho, para que assim não haja resultados divergentes. 

 

A internet cria uma nova relação entre clube e torcedor, que antes era 
possível com a TV ou o rádio. Agora os clubes têm a possibilidade de colher 
informações que podem ser aproveitadas para um banco de dados, por 
exemplo. Já as visitas aos sites podem ser exploradas para tirar dos 
torcedores informações preciosas na hora de elaborar políticas de 
marketing e vendas. (AFIF, 2000, p.128) 
 

 Antes era impossível imaginar uma pessoa assistindo algo pela tela do 

computador, mas hoje só não é completamente possível como é muito utilizado. Há 

diversos aplicativos que possibilitam que o internauta assista aos jogos de futebol ao 

vivo, como se fosse na própria televisão. E do mesmo modo que há publicidade na 

TV, há também na internet. De acordo com site Veja, a Grã-Bretanha gastou mais 

com a publicidade on-line do que com as propagandas na TV, foram gastos 1,75 

bilhão de libras, ou 5 bilhões de reais, apenas na metade do ano de 2009. Observa-

se assim que os britânicos optaram pela internet como meio de anúncio. 

 Quem hoje em dia não conhece as tais mídias sociais, estas que tanto 

dinamizam diversos segmentos, principalmente o do esporte. Mas por que isso? 

Porque esses meios conseguem interagir e atingir milhões de pessoas em um curto 

espaço/tempo. De acordo com o site Adnews, o Esporte Interativo anuncia que a 
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partir do dia 17 de agosto, o Facebook transmitirá os jogos de futebol ao vivo. O 

Esporte Interativo ainda diz que a sua maior audiência se deve graças a essas 

transmissões de eventos a partir de dispositivos moveis, por exemplo. Isso 

representa o quão emergente e significativa a internet esta se tornando, ainda mais 

para o futebol brasileiro: 

 
As mensagens com a palavra futebol chegaram a quase 2 milhões, 
apontando a mesma tendência do comportamento dos internautas que 
comentam reality shows e novelas. O fato mais importante desse tema foi a 
despedida do jogador Ronaldo dos gramados, que incrementou em 27% a 
audiência dos programas esportivos em relação à semana anterior e 
aumentou exponencialmente as discussões nas redes sociais sobre um 
tema tão comentado pelos brasileiros. ( Adnews, 2011) 

 

 Os clubes de futebol procuram no e-commerce uma alternativa eficaz e 

avançada de gerar um maior rendimento, quem mostra um exemplo disso é a Mídia 

3, empresa de tecnologia especializada em projetos personalizados e soluções 

interativas para a internet. A Mídia 3 desenvolveu o seu próprio sistema de comércio 

eletrônico, o Web-Ecom. Este sistema serve justamente para clientes da área 

esportiva. "Com o produto pronto, o tempo de implantação é muito menor e, 

consequentemente, o valor do sistema se torna bem mais viável", diz Leandro 

Figueiredo, diretor comercial da Mídia 3. 

 Os estrategistas do futebol, como cita Afif (2000), devem tratar a internet 

como uma nova aliada, como um meio desenvolvedor de novas estratégias e 

oportunidades. E fazer com que o futebol brasileiro mantenha velhas tradições, 

como a sua popularidade diante do mundo, mas também que evolua junto com os 

novos e emergentes meios de comunicação publicitária. 

 Com todas as oportunidades e qualidades que a internet traz para o mundo 

futebolístico, há certos cuidados que não apenas nesse meio, mas como em outros 

aspectos da vida, devem ser avaliados e discutidos seriamente. O ponto é que a 

internet mal utilizada pode ser uma aliada da corrupção e da manipulação.  No ano 

de 2005, segundo a revista Veja, aconteceu um grave ato de corrupção no futebol 

brasileiro. O caso envolveu árbitros de futebol e sites de apostas. Os árbitros 

manipulavam os resultados dos jogos para que os apostadores de um determinado 

site clandestinos de apostas sempre ganhassem, ou seja, a “quadrilha” tinha lucros 

de milhões.  Na época todo esse esquema foi denominado “A Máfia do Apito”, e os 

criminosos foram presos por alguns dias e expulsos de seus cargos. Esse tipo de 
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acontecimento além de manchar, de certa maneira, a perspectiva do torcedor 

brasileiro sobre os seus próprios árbitros, ainda mostra que um meio tão abrangente 

e fundamental como a internet pode ser usado para enganar e tirar proveito, no 

caso, dos “apaixonados” pelo futebol. 

 

1.4. Conclusão do Capítulo  

 

 Compreender esse meio chamado de “web” é tão fácil quanto tentar entender 

a mente humana. Navegar por ele é atrair o que você quer, é escolher o que você 

quer, na hora que quer e no tempo que quer. 

 A facilidade de se comunicar com os outros usuários, de qualquer parte do 

mundo, faz com que mais pessoas a utilizem e a deixem mais “conhecida”. Ela é a 

grande responsável, por hoje, as pessoas se sentirem socialmente importantes e 

interligadas. Como dita, ela encurta distâncias. Seu progresso elevou a 

disseminação de todos setores, em todos os âmbitos. Trouxe efetivas melhorias 

para alguns deles, dentre eles, ao futebol. 

 O futebol que começou em meados do século XIX, visto apenas como uma 

brincadeira de meninos “pelada”; se tornou um interesse público, e pode se dizer 

que é a maior expressão cultural existente.  

Esporte mundialmente conhecido, este então tornou-se chave de entrada 

para muitos, sejam os próprios jogadores e técnicos, claro. Até aqueles que viram na 

própria web um modo de entrar nesse ramo, é o caso de alguns comentaristas, dos 

blogueiros, enfim, personalidades que enxergaram no esporte um modo de se 

firmar, alcançando um maior número de pessoas. 

Aplicativos, jogos, vídeos e TVs on-line, são alguns dos poucos “produtos” 

que atraem os usuários da web e os publicitários, pois a internet tornou possível a 

publicidade on-line, que hoje em dia é uma comunicação valiosa e eficiente. O 

quesito tempo-distância não os impedem de fazer nada. Na verdade se torna o 

principal motivo para atraí-los. Mas todo esse poder que a internet dá aos seus 

usuários, também pode se tornar uma ferramenta para a corrupção e manipulação, 

afinal a internet não tem apenas uma ou duas fontes, todos podem fazer parte desta 

conexão. E é por isso que há casos como a “Máfia do Apito”, que foi quando grupos 

de pessoas agiram de má fé para conseguir dinheiro de maneira fácil, e pior tirando 

proveito da paixão nacional dos brasileiros: o futebol.  Outro caso recente é a 
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suspeita de que o site de buscas Google manipula os resultados. De acordo com o 

site Exame, esta havendo uma investigação no principal negócio da companhia, que 

é justamente “busca na internet” e publicidade. 

 
Ao fazer um site ter mais ou menos chances de aparecer no topo das 
buscas, o Google, teoricamente, pode afetar a quantidade de tráfego de um 
site e, portanto, o quanto ele poderia cobrar por publicidade. (ORSOLINE, 
2011) 
 

 Segundo a empresa de pesquisa comScore, a Google possui 65,5% do 

controle sobre o mercado, ou seja é uma porcentagem bastante significativa. 

Portanto os usuários têm que ter cuidado com aquilo que pesquisam, e procurar ter 

sempre certeza se as informações são realmente verdadeiras. Pois tudo pode ser 

encontrado em sites como o Google, inclusive informações pessoais. 

 Manipular resultados de jogos para que sites clandestinos de apostas ganhem 

milhões, controlar resultados em sites de busca, dentre outras coisas, não é a razão 

pela qual a internet foi criada, basta voltar no começo de sua história para ver que 

ela tem um propósito bem maior: dar fim as distâncias e agregar informações para o 

mundo. 
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Capítulo 2 - Procurando por Inspiração 

 

 O Benchmarking surgi da necessidade mercantil em conseguir informações 

em meio à um problema ou, até mesmo, aperfeiçoar um sistema organizacional. 

 Esta técnica, que não pode ser entendida como cópia ou imitação, segundo 

Sorio (2007) "compara produtos, serviços e práticas empresariais entre os mais 

fortes concorrentes ou empresas reconhecidas como líderes". 

 Basicamente existem três tipos de Benchmarking, que são aplicados 

dependendo do objetivo traçado pela empresa. O Benchmarking interno consiste em 

comparar sistemas funcionais dentro da própria organização para definir o melhor 

modelo a seguir, é o mais adotado por empresas. Já o Benchmarking competitivo 

estabelece comparação entre empresas concorrentes diretas para uma superar o 

desempenho da outra. A conquista de informação deste tipo é bastante árdua, já 

que muitas empresas não compartilham dados referentes às atividades. Por último, 

o Benchmarking genérico ou multissetorial designa a comparação por meio da troca 

de informação facilitada, entre empresas de diferentes setores para aquisição de 

práticas mais inovadoras e benéficas. 

 Contudo, para o desenvolvimento deste capítulo, utiliza-se o Benchmarking 

competitivo. A análise de sites concorrentes e a coleta de dados referentes a estes 

possibilitarão uma melhor compreensão e conduta para a realização do site. 

 Sites Analisados: 

2.1. LANCE!NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – página inicial do site Lance!Net. Fonte: http://www.lancenet.com.br/. 

http://www.lancenet.com.br/
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2.1.1.  Página Inicial   

 

 Logo que o internauta acessa o site ele reconhece o tema, tomando 

conhecimento que é um site de futebol e marketing. O visitante não se sente 

desencaminhado e tem entendimento que é um site esportivo com ênfase no mundo 

do futebol. O LANCENET! proporciona aos internautas um dinâmico noticiário 

esportivo, expõe vídeos,  áudios exclusivos, acompanha em tempo real os principais 

eventos e disponibiliza um canal de interatividade com enquetes e fóruns. Além do 

mais, há variedade de blogs, com analistas renomeados, reforçando a credibilidade 

do portal. 

 Uma falha do site é não possuir links com outros sites relacionados a esportes 

ou a possíveis interesses do navegador, ou seja, não há intertextualidade total.  

 

2.1.2. Design  

 

  As cores do site condizem com a identidade visual da marca e contribuem 

para uma melhor leitura. Alguns quadros de notícias, em diferentes cores, destacam 

as principais notícias, o que beneficia a organização visual. A tipografia do 

LANCENET varia de acordo com a posição das palavras no site, mas é bem 

entendida. 

 

2.1.3.  Conteúdo  

 

 Objetivo e dinâmico, o esporte e o futebol são abordados no LANCENET com 

público-alvo definido. Para leitores, predominantemente, de uma faixa etária entre 15 

e 39 anos de idade, independente de serem atletas, esportistas, fanáticos torcedores 

ou não, o site integra devido à linguagem cotidiana. O internauta pode postar 

opiniões e sugestões. 

 Os gráficos a seguir referem-se aos dados coletados no site LANCENET, 

demonstrando em porcentagem qual o gênero, faixa etária e a regionalização que 

tem maior acesso ao site: 
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Sexo 

 

Gráfico 1 – Dado relativo ao sexo que mais acessa o site .Fonte: Pesquisa na base de 
dados cadastrados no LANCENET! – 2010. 

 

Faixa Etária 

 
Gráfico 2 – Dado relativo a faixa etária que tem maior acesso ao site .Fonte: Pesquisa na 

base de dados cadastrados no LANCENET! – 2010. 

 

Regionalização 

 
Gráfico 3 – Dado relativo à região que tem maior acesso ao site .Fonte: Pesquisa na base 

de dados cadastrados no LANCENET! – 2010. 

 

2.1.4. Funcionalidades  

  

 O LANCE possui um dos sites mais interativos de esporte do país, entretanto, 

a divulgação de algumas praticidades não são bem executadas. Logo na página 

inicial é notável a barra de buscas, que auxilia na pesquisa objetiva; a Radio L! tem 

um programa diário ao vivo que comenta e discute tudo sobre os times de futebol; a 

Tv LANCE possui uma grade de programas que permite que o espectador opte pelo 
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o que vai assistir; o Lancepédia que é uma ferramenta de imersão no futebol do 

passado; há o Fórum que direciona perguntas aos internautas; efetuando o cadastro 

e mais uma taxa estipulada pela própria organização, o LANCE Mobile envia 

torpedos para o celular do interessado em notícias personalizadas; o L!STORE, 

departamento de compras pela internet de produtos esportivos ou que desfrutam de 

uma comunicação via esporte. O auxílio on-line é somente por e-mail, não há um 

pronto e imediato atendimento. 

 

2.1.5.  Promoções  

 

  O LANCENET! não contém uma atual promoção, entretanto, há a divulgação 

promocional do Diário LANCE! (mídia impressa) que oferece gratuitamente aos 

leitores, até o final de agosto, o acesso do diário por meio de iPad. O processo de 

anunciar no site é bem esclarecido, nele são oferecidos diversos dados e 

estatísticas ao interessado. Primeiro, há uma pequena introdução sobre a história da 

marca, credibilizando-a. Em seguida, são apresentados a audiência e os formatos 

em pixels. Por fim, o preço e a negociação, podendo ser feita por CPM (custo por mil 

impressões) ou diária, como mostram as tabelas abaixo: 

 

Tabela 1 - Tabela de preços do site Lance!Net. Fonte: 
http://hotsites.lancenet.com.br/midiakit/lancenet-tabela-precos.php. 

 

http://hotsites.lancenet.com.br/midiakit/lancenet-tabela-precos.php
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2.1.6.  Navegabilidade  

 

 Simples e prática, a navegação permite ao usuário encontrar o conteúdo 

desejado. Os links, com nomes objetivos conduzem o internauta espontaneamente, 

ou seja, ele sabe para onde será levado e a página em que está. O filtro de busca 

por times facilita, e muito, a procura do assunto de interesse. Todas as páginas dos 

links são abertas em uma só página e alguns dos links como, por exemplo: 

“Anuncie” e “L!Store”, não permitem o acesso para a página inicial, obrigando o 

usuário a usar a opção "voltar" do menu do navegador.  

 

2.1.7. Compatibilidade e Portabilidade  

 

 Independentemente da resolução de tela e do navegador, a aparência do site 

permanece a mesma. O site informa que pode ser acessado por celular e tablets 

eletrônicos. 

 

2.1.8. Usabilidade  

 

 As ferramentas e funcionalidades oferecidas pelo site são de fácil uso. A 

organização estrutural também coopera para uma hábil usabilidade. O indivíduo que 

navega não se perde em nenhum momento devido aos nomes claros e intuitivos 

dados aos links do site. Outro benefício é o ágil cadastro para a utilização de 

serviços como o L!Activo e o LANCE Mobile.  

 

2.1.9. Acessibilidade  

 

  Apesar do site possuir um mapa, ele não é tão abrangente quanto poderia 

ser. A parte textual é objetiva e há contraste nas cores utilizadas. Existe a 

possibilidade de zoom de página e navegação sem mouse. O site peca por não 

apresentar facilidade de navegação a pessoas portadoras de deficiências auditivas e 

visuais.   
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2.2.  PLACAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – página inicial do site Placar. Fonte: http://placar.abril.com.br. 

 

2.2.1. Página inicial  

 

 O site demonstra prontamente seu tema esportivo com ênfase em futebol. 

Assim que acessa, o visitante depara-se com informações futebolísticas relevantes. 

O PLACAR possui cobertura completa do futebol nacional e internacional, com 

notícias de fora e dentro de campo. O leque de blogueiros, sites parceiros e 

entrevistas com jogadores somados, contribuem para a consolidação da relação 

emissor e receptor. 

 

2.2.2. Design  

 

 As cores presentes no layout do site não correspondem com as do logo da 

marca. Usufrui-se apenas de duas cores, preto e branco. Porém, devido ao 

contraste proporcionado, os quadros informativos são bem ramificados e não 

causam conflito na leitura. O layout não gera tanta atratividade quanto um site com 

mais cores e tipografia variada. 

http://placar.abril.com.br/
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2.2.3. Conteúdo  

 

  As matérias esportivas abordadas, de total predominância futebolística, são 

únicas e exclusivamente desenvolvidas por críticos especializados, entretanto, 

usuários podem argumentar ao final no quadro de comentários. A PLACAR atinge 

um público entre 20 e 60 anos, desde atletas e esportistas até torcedores devotos e 

iniciantes no assunto.  

SEXO 

 

Gráfico 4 – Dado relativo ao sexo que tem maior acesso ao site Placar. Fonte: 
http://publicidade.abril.com.br/marcas/placar/internet/informacoes-gerais. 

IDADE 

 

Gráfico 5 – Idade que tem maior acesso ao site Placar. Fonte: 
http://publicidade.abril.com.br/marcas/placar/internet/informacoes-gerais. 

 

CLASSE ECONÔMICA 

 

Gráfico 6 – Classe econômica que mais acessa o site Placar. Fonte: 
http://publicidade.abril.com.br/marcas/placar/internet/informacoes-gerais. 

 

http://publicidade.abril.com.br/marcas/placar/internet/informacoes-gerais
http://publicidade.abril.com.br/marcas/placar/internet/informacoes-gerais
http://publicidade.abril.com.br/marcas/placar/internet/informacoes-gerais
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2.2.4. Funcionalidades  

 

  Não há muitas funcionalidades no site. A barra de busca facilita o internauta 

na procura direta e filtrada do assunto de seu interesse. O menu drop & down, com 

subtítulos, possui tudo que o site oferece. Na opção "Placar" é feita a cobertura total 

do mundo da bola, desde os bastidores à comunicação em tempo real dos jogos. 

Em "Parceiros'' o visitante depara-se com links de sites relacionados ao futebol, 

assim, usufruindo de uma intertextualidade sem limite. Outro atrativo bem exposto é 

a "Placar na Internet", que interliga o site às redes sociais, proporcionando uma 

maior conectividade entre a PLACAR e seu público. 

 

2.2.5. Promoções  

 

 No site não há indícios de promoções, o que é desfavorável, pois não fideliza 

o cliente e acaba gerando oportunidade concorrencial. Não são divulgadas tabelas 

de preços e formatos de espaços publicitários, a PLACAR apenas comunica que 

pertence ao grupo Abril, deixando o potencial anunciante responsável pela procura 

de informações e por contactar a Placar.  

 

2.2.6. Navegabilidade  

 

 O processo é mediano, alguns tópicos e subtópicos são mal nomeados, 

portanto, acabam não guiando o utilitário devidamente. Há a busca filtrada por times, 

exibindo apenas assuntos de interesse do internauta. Os links são abertos em uma 

só página e há possibilidade de retorno para página inicial. Em geral, a arquitetura 

da informação do site deveria ser revisada para que haja melhor navegabilidade.  

 

2.2.7. Compatibilidade e Portabilidade  

 

  O site mantém a aparência e as funcionalidades em diferentes resoluções de 

tela e navegadores. A PLACAR oferece aplicativo para iPhone, que possibilita o 

acompanhamento de resultados, fotos, vídeos e principais acontecimentos do 

futebol. 
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2.2.8. Usabilidade  

 

  Simples e prático o site da PLACAR também é bem padronizado. Porém, na 

barra do menu alguns tópicos e subtópicos não definem com clareza o destino do 

usuário. O site não possui ficha de cadastro. 

 

2.2.9. Acessibilidade  

 

  Não há inclusão de deficientes visuais e auditivos no site. Carece de um 

mapa de site bem estruturado, já que o atual está desorganizado. É possível uma 

navegação via teclado. A tipografia dos textos do site é clara e de fácil 

entendimento, a opção de aumentar a fonte também colabora. 

 

2.3.  FUTEBOL MARKETING  

 
 

Figura 3 – página inicial do site Futebol Marketing. Fonte: 
http://futebolmarketing.com.br/. 

 

2.3.1. Página inicial  

 

 Nela o internauta não tem dificuldade nenhuma em saber o tema que o site 

aborda, o entendimento é nítido e imediato. Marketing esportivo e comunicação via 

esporte são os únicos gêneros de notícias no Futebol Marketing. O visitante pode 

comentar nas notícias postadas e interagir com o site nas redes sociais. Em nenhum 

momento há menção do dia-a-dia dos clubes e informações de jogos. A 

comunicação do portal do site é eficiente, pois é feita para um usuário específico.  

http://futebolmarketing.com.br/
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2.3.2. Design  

 

 A comunicação bem executada pelo site deve-se ao seu design simples, 

porém, arrojado. O Futebol Marketing segue o mesmo padrão para todas as 

páginas, o que auxilia a navegação, proporcionando mais destaque ao conteúdo. 

Outro importante aspecto são as cores utilizadas no site, que coincidem com o logo 

da marca.   

 

2.3.3. Conteúdo  

 

 O nome do site logo denuncia o que o usuário encontrará: marketing e 

negociações do mundo da bola. O Futebol Marketing faz a cobertura do futebol 

nacional e internacional. Devido ao conteúdo, o site atinge um público-alvo mais 

sazonado, com a faixa etária de 25 anos para cima. Futebol marketing é fonte de 

informação, principalmente, para empresários, cartolas e profissionais da área de 

comunicação.   

 

2.3.4. Funcionalidades  

 

  O menu do site é simples e objetivo. O Futebol Marketing não tem grande 

variedade de funcionalidades, entretanto, as existentes tem boa divulgação e são 

funcionais. A barra de busca e a inclusão do site nas principais redes sociais ajuda o 

internauta a permanecer mais tempo em contato com o Futebol Marketing. Além 

disso, há intertextualidade, devido a presença de links e referências de outros sites 

relacionados às notícias do Futebol Marketing. Pode-se dizer que o site atrairia um 

maior público criando maior interatividade com o internauta através de: promoções, 

eventos, premiações e jogos on-line. 

 

2.3.5. Promoções  

 

 O Futebol Marketing não possui promoções. Contém apenas um espaço 

publicitário, no qual não são divulgadas tabelas de formato e preço.   
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2.3.6. Navegabilidade  

  

 Os links do site, com nomes simples e claros, conduzem o internauta 

devidamente ao assunto de interesse. Não há transtorno para os internautas, pois os 

links são abertos sempre nas mesmas abas, assim como o retorno a página inicial é 

fácil e rápido. O Futebol Marketing erra no quesito de opções de filtro, como: temas, 

times, jogadores, etc. No qual não há ao menos um.     

 

2.3.7. Compatibilidade e Portabilidade  

 

  A aparência do site permanece a mesma em diferentes navegadores e 

resoluções de tela. Nada informa que o Futebol Marketing pode ser acessado por 

outro meio, a não ser o computador.  

 

2.3.8. Usabilidade  

 

  Muito eficiente, o site não deixa a desejar. A organização e os nomes 

direcionados aos links só tendem a facilitar a usabilidade. Não há poluição de links, 

o que torna a leitura clara.  

 

2.3.9. Acessibilidade  

 

  Primeiramente, como em muitos sites, o Futebol Marketing peca na 

acessibilidade a deficientes. O site não possui mapa, o que torna a navegabilidade 

difícil, porém, a opção de se navegar com a utilização do teclado é possível. A 

correta utilização de cores e contrastes no site agrada. 
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Capítulo 3 - Análise da Pesquisa Aplicada 

 
3.1.  Problema de Pesquisa 
 
 A agência Minuto realizou esta pesquisa com o escopo de agregar 

informações relevantes sobre o público que acessa sites de futebol, observando 

quais os pontos fortes e fracos encontrados neste meio atualmente. Sendo assim a 

agência entrevistou 100 pessoas de diferentes faixas etárias, sexo, estado civil e etc. 

Com os dados obtidos foi possível encontrar soluções e sugestões para construir um 

site futebolístico de qualidade e bom conteúdo de acordo com as expectativas do 

público em questão.  

 

3.2.  Público-alvo 
 
 O público-alvo foram pessoas que acessam sites sobre futebol. As entrevistas 

foram realizadas aleatoriamente na região da Grande S. Paulo. 

 

Perfil: 

 
Gráfico 7- Sexo e idade que mais foram entrevistados pela agência Minuto Fonte: agência 

Minuto. 
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3.3.  Metodologia 
 
 A metodologia utilizada foi o Estudo Quantitativo com base em Pesquisa 

Conclusiva Descritiva, realizado através da aplicação, face-to-face, de questionário 

semi-estruturado. 

    
 
3.4. Volume da amostra e período 
 
        Foram realizadas 100 entrevistas no período de 9 de setembro a 12 de 
setembro de 2011. 
 
 
3.5.  Abrangência do estudo  
 
 As pesquisas foram realizadas com pessoas localizadas na Grande S.Paulo, 

pelo fato de serem pessoas interessadas no tema da pesquisa e que tem acesso à 

internet. 

    
3.6. Análise dos resultados 
  
 A partir dos resultados da pesquisa, observou-se que a maioria das pessoas 

(40%) que acessam sites futebolísticos tem o hábito de visitar os sites todos os dias, 

quando não todos os dias pelo menos mais de uma vez por semana (34%), 

seguidos em ordem por, uma vez por semana (13%), uma vez por mês (9%) e 

esporadicamente (4%). 

 
Gráfico 8- Sexo e idade que mais foram entrevistados pela agência Minuto Fonte: agência 

Minuto. 
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 Notou-se que as pessoas continuam tendo acesso à internet pelo meio mais 

comum, o computador (61%), acompanhado pelos televisores-displays (20%) que 

podem ser entendidos como uma forma prática de conexão com a internet já que, 

smartphones (13%), tablets (5%) e vídeo game (1%) necessitam de conexão ou via 

3g ou Wi-Fi. Porém os smartphones por serem práticos e fazerem parte do dia-dia 

de alguns brasileiros ocupam uma boa parcela de uso. 

O site que obteve a preferência do público foi o Globo Esporte ( 60%) seguido 

por Outros, esses que tiveram preferência pelo UOL Esportes. O Lance Net (18%) 

teve maior reconhecimento que o Gazeta Esportiva (8%) e o Placar Abril (1%). 

As redes sociais Facebook, Twitter, Orkut e Linkedin, ficaram em minoria 

(35%) quando o assunto é o acompanhamento de notícias e informações sobre 

futebol, sua maioria (65%) pareceu acompanhar o esporte com maior força em 

outros meios que não as redes sociais. Já as pessoas que costumavam seguir as 

redes tem preferência em maioria pelo Facebook (61%) seguido pelo Twitter (32%), 

Orkut ( 5%) e Linkedin (2%). 

 
 

 
Gráfico 9 - A utilização das redes sociais para buscas dados sobre futebol. Fonte: agência 

Minuto. 
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Gráfico 10 – Redes sociais mais acessadas pelos internautas. Fonte: agência Minuto. 

 
 

Em relação a confiabilidade desse veículo como divulgador de informações e 

notícias, “discordo plenamente” (17%) apresenta um número inferior a “confio 

plenamente” ( 78%) o que demonstrou que a relação de confiança do meio é maior 

que a desconfiança, sendo um ponto positivo. 

 

 

Gráfico 11 – Confiança que o internauta tem sobre o site. Fonte: agência Minuto. 

 

Quanto ao que não agrada em sites de futebol as pessoas se dividiram em 

diversas opiniões, por esse motivo a porcentagem “outros” (32%) foi maior. Algumas 

das pessoas entrevistadas não possuíam opinão, sendo “nada” (18%) uma opção 

positiva, e não negativa, já que nada se refere a falta de opinião ruim. Porém um dos 

resultados se apresenta preocupante, publicidade (18%) pareceu não agradar os 
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entrevistados, o que nós faz pensar seriamente, pois a publicidade, seja em 

qualquer site, deve no mínimo provocar o interesse dos visitantes. Então este é um 

ponto relevante a ser estudado e solucionado. Entre as opções houve também: 

“fofoca” (12%), “mais informações de um time que de outro” (8%), “notícia falsa” 

(6%) e “notícias repetidas” (5%). 

 

 
Gráfico 12 – Aspectos que não agradam os internautas nos sites de Futebol. Fonte: agência 

Minuto. 

 

A maior parte dos respondentes (80%) não participavam de promocões 

através de sites esportivos, o que pode ser consequência ou da falta de confiança 

ou também da disponibilidade e variedade de prêmios. Aqueles que participaram 

(20%) citaram alguns prêmios que gostariam de ganhar em uma promoção, entre 

eles estavam: camisa de time (43%) em sua maioria, acompanhado por TV’s (19%), 

acessórios de time (9%), camisas autografadas (9%), bola oficial; viagens (5%); 

ingressos para jogos (5%). 

É muito importante para um site saber administrar um bom conteúdo, para 

isso foi perguntado sobre o motivo que os entrevistados acessavam sites do gênero. 

“Todos os times” (39%) foi o item mais citado entre as opcões, logo após “apenas 

meu time” (35%) e “times que tem as melhores classificações” (22%), uma pequena 

parcela citou “novas opçõess” (4%). 
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Gráfico 13 – Assuntos que atraem o internauta ao site de Futebol. Fonte: agência Minuto. 

 

 
 O Futebol Internacional, em principal o europeu, dividiu a opinião dos 

respondentes, porém sua maioria (57%) costumava acompanhar campeonatos 

internacionais se opondo a aqueles que não acompanhavam (43%). Dos que 

responderam, a maior parte tem como favorito o Campeonato Espanhol (31%), 

quanto à frequência de audiência sua minoria (4%) assistia nos finais de semana e 

sua maioria assistia uma vez por semana (28%). 

Com o intuito de saber sobre a variedade e necessidade de opções de 

conteúdo e informacão ao visitante do site, foi perguntado se o entrevistado 

costumava acompanhar notícias sobre campeonatos femininos, aqueles que não 

costumam acompanhar (85%) se opoem a menor parte (15%), dos que costumam 

acompanhar (15%), situação contrária ao interesse por campeonatos de deficientes, 

cuja maioria (85%) acha ser importante que sites do genêro participem e informem, 

A tecnologia permitiu que partidas de futebol começassem a ser transmitidas 

online através de sites especializados esse ano (2011) e os respondentes opinaram 

sobre sua importância. “Muito importante” (25%) foi o que opinou a maioria, seguida 

por uma pequena diferença por “importante” (24%). Observou-se que houve aqueles 

que optaram pelas respostas negativas: “pouco importante” (17%), “nada 

importante” (13%) e também houve resposta “imparcial” (21%). Isso provou que a 

maioria das pessoas estão cada vez mais  interessadas e ativas com esta 

integração das programações esportivas na internet.  
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 Ao serem perguntados sobre o que não pode faltar em um site de futebol, os 

entrevistados mais uma vez deram respostas diferentes, e por esse motivo o número 

de “outros” (36%) é alto, porém notou-se que os potenciais visitantes do site 

gostavam de acessar outros sites do ramo para encontrar: notícias atualizadas 

(17%), resultados (9%), tabelas (9%), melhores momentos (6%), notícias verídicas 

(6%), classificação (7%), vídeos (5%), e contratações (5%). Informações estas que 

nos foram muito úteis para saber o que incluir no nosso projeto de modo a agradar 

os “potenciais” visitantes do site da agência. 

 

 
Gráfico 14 – Aspectos que não devem faltar nos sites de Futebol. Fonte: agência Minuto. 

 
 Os entrevistados foram questionados sobre possíveis sugestões para o site, 

além daqueles que não sabiam opinar (29%) e os que não tinham sugestão (47%), 

obtivemos novas sugestões sobre o que incluir em um site novo no mercado, entre 

elas: promoções (5%), atualizações diárias (4%), acesso fácil (4%), notícias 

internacionais (3%) e jogos online ao vivo (3%). 

 
Gráfico 15 – Sugestões dos internautas para um novo site de Futebol. Fonte: agência 

Minuto. 
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 Ao procurar por um perfil para o público que acessa sites relacionados ao 

futebol, notou-se que a maior parte desses são pessoas do sexo masculino (87%) se 

opondo as mulheres (13%). Suas idades foram na maioria entre 18 a 24 (43%) e 

variavam entre 41 a 50 (13%), 31 a 40 (12%), acima de 50 anos (12%), menores de 

18 (11%), 25 a 30 (9%),o que demonstrou que apesar de seu foco ser de 18 a 24, 

seus números seguintes são bem distribuídos, ou seja quase todas faixa etárias tem 

acesso aos sites. Os solteiros (58%) seguidos pelos casados/morando junto (39%) 

fazem parte da maior parte do público que tem contato com o meio, completando o 

público estão os divorciados (1%) e viúvos (1%). Fechando o perfil, o grau de 

instrução que apresenta Ensino Superior (40%) próximo a Ensino Médio (39%), e 

superiores a Ensino Fundamental (11%), Pós-Graduação (7%) e por último 

Mestrado (3%). 

 

 

Gráfico 16 – Porcentagem relativa ao sexo que prevaleceu nas entrevistas. Fonte: agência 
Minuto. 
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Gráfico 17 – Porcentagem relativa a idade, estado civil e grau de instrução. Fonte: agência 

Minuto. 
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3.7. Recomendações 

 
 Para criar um site do zero é necessário pensar em como e o que fará com 

que o visitante em potencial se torne um visitante frequente. Por termos o Itaú como 

cliente não há a necessidade de pesquisar sobre o layout, já que mudar a identidade 

do banco não esta em questão. Criamos uma pesquisa focada apenas em o que 

colocar no site que agradaria o cliente, visando um conteúdo atrativo e organizado. 

Por esse motivo acatamos os resultados da pesquisa e implementamos sugestões e 

informações para que o site do Itaú Minuto Bola seja perfeito para cada visitante. 

 A maioria das pessoas que responderam a pesquisa disseram acessar sites 

futebolísticos todos os dias, por esse motivo o site em criação passará a ter 

atualizações todos os dias, como sugestão para o que não pode faltar em um site de 

futebol, a mais comentada foi a presença de notícias atualizadas o que reforça a 

idéia de que o site deve ser diário e atualizado a todo momento, porém sem a 

presença de fofocas e com um cuidado em utilizar fontes verdadeiras tudo sobre um 

acesso fácil. 

 O perfil de acesso de sites de futebol é de na maior parte do sexo masculino. 

Nos comprometemos em sermos imparciais e tratarmos de todos os times em 

destaque sem exclusão ou preferência.  

 Um dos pontos que se deve ter mais cuidado é no uso de publicidade, já que 

seu uso de maneira errada ou exacerbada acaba desestimulando o cliente. Sua 

presença é imprescindível para o funcionamento do site e para que o Itaú atinja seu 

objetivo como um incentivador do esporte. O uso de publicidade no site deve ser 

cauteloso e de muito bom gosto. Entende-se quanto às promoções, que aquelas que 

ocorrem na concorrência não agradam os clientes, sendo que esse motivo pode ser 

causado pela falta de diversidade e qualidade dos brindes. Seguindo a opinião dos 

respondentes podemos realizar promoções com o sorteio de: camisas de time, Tv’s, 

camisas autografadas e acessórios de times entre outras sugestões. 

 As redes sociais tem um papel importante de mídia divulgadora de massa, 

mesmo tendo um maior número de entrevistados que não as utilizam, como um meio 

de encontrar notícias sobre o esporte. Focaremos em trazer a ideia de notícia 

rápida, ágil e fácil através das redes, em principal o Facebook com a criação da 

página da Itaú Minuto Bola, onde as notícias aparecerão no perfil social de quem a 

segue, resumidas e a todo o momento. 
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 Quando o cliente acessa um site de futebol ele procura informações na 

maioria sobre todos os times e sobre seu time, por esse motivo é importante que o 

site seja abrangente e trate também de campeonatos internacionais, com foco maior 

no futebol europeu. A preocupação com a questão social também se faz presente, 

poucos entrevistados não acham importante a presença de notícias e informações 

sobre campeonatos de deficientes, um dos nossos objetivos é fazer com que esses 

poucos se tornem mais preocupados com o próximo, mudando sua opinião e se 

juntando a uma maioria que acredita que seja importante essa integração. 

Pretendemos introduzir ao visitante o futebol feminino já que sua maioria parece não 

dar devida importância ao segmento. A confiança já se faz presente parcialmente na 

maior parte dos visitantes no aspecto internet como meio divulgador e informativo do 

futebol, por isso é essencial que mantenhamos clareza, simplicidade e 

imparcialidade para que esse elo se fortifique e para que o visitante satisfeito indique 

aos amigos e familiares, criando assim uma rede de contato maior, destacando a 

credibilidade do banco e conquistando nosso maior objetivo que é de informar sobre 

futebol e marketing para todos. 
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Capítulo 4 - Entra em campo o Itaú Minuto Bola 

 
4.1.  Página Inicial  
 
 O site apresenta o futebol entretenimento através de notícias sobre 

campeonatos, clubes, Copas, e também o futebol marketing, com patrocínios, 

eventos e transações de jogadores. Vale ressaltar que o Itaú Minuto Bola apresenta 

notícias sobre futebol nacional como internacional. 

  Há um banco de dados com históricos de jogadores e clubes antigos, bem 

como vídeos, galeria de fotos, promoções, jogos, enquetes e quizzes (também 

presentes nas redes sociais Twitter e Facebook). 

 Para despertar o interesse de mais pessoas, além de possuir uma seção de 

responsabilidade social, o site possui acessibilidade para deficientes visuais e 

auditivos. 

 Como principal meio de divulgação, conta com uma promoção da Copa do 

Mundo, na qual ingressos são atribuídos aos vencedores do Bolão, além de eventos 

que envolvem futebol, tais como premiações, campeonatos internos, feiras 

esportivas, palestras e camarotes para jogos. 

 O site também conta com parcerias de rádios, emissoras de TV, sites e blogs 

esportivos para transmissão de jogos e colunistas que escrevem notícias. Haverá 

uma edição única da Revista Itaú Minuto Bola encadernada em jornais específicos, 

que terá o propósito de divulgar o site. 

 

 

 

Figura 4 – Logotipo Itaú Minuto Bola. Fonte: agência Minuto. 
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 4.2.  Design  
 
 O site possui um design atrativo com menu drop & down que  destaca  e 

mantém o mesmo padrão para todas as páginas, auxiliando a navegação. Com 

equilíbrio e harmonia, mantém a identidade visual da empresa parceira, fortalecendo 

a marca. 

  

4.3.  Conteúdo  

 
 Por mesclar notícias do futebol com informações sobre marketing, seu 

público-alvo varia entre investidores, profissionais técnicos, mídia para atletas, 

entidades esportivas e sociedade de consumo. 

  Transmite seu conteúdo clara e objetivamente, oferecendo informações 

seguras ao visitante.  

                          

4.4.  Funcionalidades  
 

 Diversas funcionalidades são oferecidas pelo site, as quais foram 

estrategicamente estudadas com o intuito de eficiência na divulgação. A Tv IMB 

possui uma grade de programação que permite a obtenção de informação sobre 

futebol e seu marketing. O Itaú Minuto Mobile admite ao visitante, após um simples 

cadastro, cobertura total do time que deseja, recebendo notícias pelo celular e 

email. O IBM Com Você conecta o site aos links das redes sociais que participa.  

Ligado aos jogos e campeonatos, o Itaú Minuto a Minuto descreve dinamicamente 

os lances dos jogos e o Bolão Itaú Minuto permite à pessoa cadastrada participar de 

um atrativo que premia os vencedores com ingressos da Copa do Mundo de Futebol 

2014, ou seja, é uma funcionalidade que fideliza quem se cadastra. 

Dentre outras funcionalidades, constam emails com formulário para dúvidas, 

críticas e sugestões, caixa de busca, visualizador de partidas e download de 

imagens e arquivos.  
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 Figura 5 – Zoom da TV IMB no site. Fonte: agência Minuto. 

 

4.5.  Promoções  
 
 A promoção de maior destaque é a “Itaú Minuto Bola coloca você na Copa”, 

na qual o participante do Bolão Itaú Minuto que obter melhor pontuação, após um 

determinado tempo, no ranking de pontuação ganha ingressos para a Copa do 

Mundo no Brasil. Todas as promoções ficam em destaque na Home do site, em um 

link específico no menu e nas redes sociais.  

 

 

Figura 6 – Zoom do banner da promoção “Itaú Minuto Bola Coloca você na Copa” no site. Fonte: 

agência Minuto. 
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4.6.  Navegabilidade  

 

 Oferecemos navegação intuitiva, com links claros e diretos, rapidez, 

simplicidade e funcionalidade aos usuários. Os links são sempre abertos na mesma 

página, há facilidade na busca por informações, ou seja, não ha necessidade de 

voltar para o home principal. O site também conta com um filtro de busca por times 

(ícones dos principais times) ou palavra-chave (pela barra de busca), tornando mais 

fácil a busca de notícia específica. 

 

Figura 7 – Zoom da barra de busca e ícones de times no site. Fonte: agência Minuto. 

 

4.7.  Compatibilidade e Portabilidade  

 

 A aparência é mesma para diferentes resoluções e navegadores. Possui 

suporte para tablet e celular, com layout leve e fácil de carregar. 

 

4.8.  Usabilidade  

  

 Os nomes de usuário e contato são curtos para melhor memorização. A 

pessoa que acessa o site sabe para onde será direcionada. Os links e botões são 

claros e diretos. A leitura dos botões principais fica mais fácil devido a barra com 

menu, que possui um botão da home (também presente no logotipo do site). 

 

4.9.  Acessibilidade 

 

 Visando fácil acesso, independente do tipo de dispositivo e do usuário, esse 

que pode apresentar deficiências, o site conta com um mapa, pode ser navegado 

sem o uso de mouse, além de claro, possibilitar o aumento do tamanho dos textos.  
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Figura 8- Layout do site Itaú Minuto Bola. Fonte: agência Minuto. 
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Capítulo 5 – A primeira jogada 

 

5.1. O Produto 

 

 O site Itaú Minuto Bola é criado com a intenção de atrair seu público de forma 

diferenciada e interativa sem perder qualidade na informação passada. A 

determinação do público se dá pelo conteúdo do site que é o futebol. Suas notícias 

giram em torno desta paixão nacional abordando tudo a seu respeito e também de 

seu marketing. 

 A internet é uma mídia em ascensão, a cada dia torna-se mais acessível e 

demandada. Hoje possui um grande número de acessos e cresce cada vez mais a 

facilidade de se conectar. Com isso, o target terá um acesso rápido e fácil, podendo 

acessar o site em diversos lugares, de diferentes formas. 

 Buscando satisfazer o público, procura-se atrair os torcedores e simpatizantes 

do esporte para acompanhar uma versão diariamente atualizada, tendo também 

como objetivo manter informados todos os que desejam estar por dentro do futebol. 

Ao frequentar o Itaú Minuto Bola, o internauta adquire uma série de informações 

sobre o esporte, gerando satisfação tanto para aqueles que conhecem ou não o 

esporte. 

 

5.1.1. Parceria Banco Itaú 

 

 Nos dias de hoje, mais e mais empresas terceirizam serviços oferecidos. “A 

partir de agora, a questão não passa mais a ser simplesmente a transferência de 

serviços, e, sim, a busca de uma terceirização mais plena e ampla”, Saratt (2009). 

Essa prática ocorre devido à simultânea redução de custos e o aumento da 

qualidade do serviço, quando bem administrada pela empresa contratante. 

O Banco Itaú, é um banco renomado e acima de tudo uma marca brasileira. 

Essa parceria é possível devido ao Itaú acreditar no potencial dos profissionais que 

manterão o site Itaú Minuto Bola com conteúdo e promoções atrativas dará à marca 

parceira a visibilidade desejada. 

 Agência Minuto propõe a terceirização do serviço de agenciamento de um site 

de futebol para o banco Itaú, que possui total posse dos espaços publicitários do 



51 

 

site, esse acata com um fee mensal mínimo que remunera  todas as atividades da 

agência relacionadas ao projeto Itaú Minuto Bola. 

 Vale ressaltar que o Banco é também patrocinador da seleção Brasileira e da 

Copa do Mundo de 2014, o que facilita promoções, ações de mídia e ampla 

cobertura da agência Minuto. 

 

5.2.  Preço 

 

 Dito anteriormente, o Banco Itaú mantém sua marca nos espaços publicitários 

do site devido ao pagamento de um fee mensal mínimo que varia de acordo com a 

quantidade e intensidade das atividades da agência relacionadas ao site no período. 

São avaliados o tempo de dedicação dos profissionais; a quantidade de peças 

criativas e profissionais, ações desenvolvidas; e as estimativas de investimentos em 

produção e mídia.  Há total conhecimento do cliente sobre as ações que são feitas 

pelos profissionais Minuto, que preocupam-se sempre em notificar e relatar onde e 

quando o dinheiro é aplicado.  

   

5.3.  Distribuição 

 

Devido à parceria do Banco Itaú com a Agência Minuto o site Itaú Minuto Bola 

terá seu link no site do Itaú e também, um link em cada página da rede social em 

que o banco se encontra. 

 

5.4.  Comunicação 

 

 Os objetivos de comunicação são as respostas aos problemas que uma 

campanha pode resolver. A partir do momento em que a agência é encarregada de 

criar e manter um site é necessário gerar o conhecimento do público-alvo, criar uma 

imagem, fazer com que o internauta experimente e posteriormente, acesse o site 

com frequência. 

Para que tais objetivos de comunicação sejam cumpridos efetivamente a 

agência Minuto trabalha com as devidas ferramentas de Publicidade e Propaganda, 

Comunicação Dirigida, Promoção de Vendas, Merchandising e Relações Públicas, 

que são abordadas profundamente neste capítulo. 
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5.5.  Composto de Comunicação 

 

5.5.1.  Plataformas Estratégicas de Criação 

 

5.5.1.1.  Objetivo da Campanha 

 

 Por se tratar do lançamento de um produto novo no mercado, o objetivo da 

campanha é criar o conhecimento do mesmo, fazendo com que o público-alvo 

experimente e acesse o novo site Itaú Minuto Bola, tendo também como propósito 

fazer com que esses acessos se tornem diários, criando um novo hábito na rotina do 

internauta. 

 

5.5.1.2.  Público-Alvo 

 

 Como o futebol é o esporte mais popular no Brasil, a estratégia da campanha 

é destinada a homens e mulheres, sendo eles jovens e adultos. 

 A internet se tornou um meio de fácil acesso para a maioria da população, 

que pode se conectar através de computadores em suas próprias residências, em 

lanhouses ou em aparelhos como celulares, tablets, etc. Por conta dessa facilidade 

e pelo conteúdo do site ser do interesse da maioria das pessoas, busca-se atingir 

um público de classes econômicas A, B e C, brasileiros e residentes. 

 Para uma maior comunicação sobre o lançamento e existência do novo site, a 

campanha será veiculada em nível nacional, alcançando assim um alto índice de 

divulgação. 

 

5.5.1.3.  Mensagem Principal 

 

O público precisa ser comunicado sobre o que o site possui e o que o torna 

diferente. No caso, é necessário informar que, além de notícias sobre os times, 

jogos e atletas, eles também têm acesso a informações e novidades sobre o que 

acontece nos bastidores do Marketing futebolístico.  

Ao anunciar no novo site, o Itaú tem sua mensagem ao alcance de um público 

ativo, moderno e sempre preocupado em estar atualizado. 
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5.5.1.4.  Reason Why  

  

 Itaú Minuto Bola é sinônimo de dinamismo e credibilidade em notícias do 

mundo do futebol, tanto com informações de dentro de campo quanto de marketing 

e negociações fora das quatro linhas, por isso os internautas se sentem sempre 

informados sobre tudo o que há de novidade e envolve o futebol em geral.  

 

5.5.1.5.  Concorrentes Principais  

 

 LanceNet 

  

 Areté Editorial é responsável pela publicação do jornal esportivo Lance!, que 

teve sua primeira edição lançada em 26 de outubro de 1997. Feito no Rio de Janeiro 

e com versões regionais para diversos estados, o Lance! não ficou só nos jornais, 

antes mesmo já existia o Lancenet que era informação na internet com conteúdos 

multimídia.  

 

 Placar 

 

 Placar pertence ao Grupo Abril, que é uma revista totalmente voltada para o 

futebol. Hoje está também na internet. 

 

 Gazeta.Esportiva 

  

 Programa transmitido na TV Gazeta. O nome vem de um antigo jornal 

paulistano que levava o mesmo nome.  Hoje o jornal tem um portal na internet. 

 

 Futebol Marketing 

 

 No ar desde 2009 o Futebol Marketing traz novidades sobre marketing, 

futebol, negociações e publicidade. Com um layout simples e interação através de 

redes sociais aposta em notícias curtas e bem escritas. Apresenta uma opção de 

informação diferenciada e foge do formato de sites que noticiam o futebol de forma 

crua. 
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5.5.1.6.  Tom do Discurso 

  

 Inovador, moderno e irreverente.  

 

5.5.1.7.  Police 

 

Apresentar o logotipo da marca e o endereço do site na internet. Não 

mencionar qualquer tipo de preconceito e concorrentes. 

 

5.5.1.8.  Approach Criativo 

 

O site Itaú Minuto Bola é sinônimo de pioneirismo e inovação no segmento da 

informação on-line sobre o futebol dentro e fora de campo: jogos, resultados, 

tabelas, campeonatos, marketing esportivo e comunicação via esporte. O Itaú 

Minuto Bola é um leque de funcionalidades que possibilita a todos os públicos o 

entendimento rápido e fácil do futebol e seus negócios. 
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Capítulo 6 - Planejamento e desenvolvimento da campanha Off line 

 

6.1. Ações Off-line  

 

Como comentado anteriormente, para que haja o sucesso almejado, a 

Agência Minuto, junto ao forte investimento do Banco Itaú, trabalha basicamente 

com todo composto de comunicação.  

 Em ações off-line destacam-se ferramentas de Publicidade e Propaganda, 

Comunicação Dirigida, Promoção de Vendas, Merchandising e Relações Públicas. 

Ambas as ferramentas foram estudadas e suas finalidades planejadas de acordo 

com suas respectivas funcionalidades. 

 

6.2.  Propaganda 

 

 Em Publicidade e Propaganda são utilizadas ferramentas como: anúncios 

impressos e anúncios em mídia eletrônica. A partir deles, consegue-se despertar a 

atenção, informando o público; gerando interesse e motivando o indivíduo a 

conhecer e em seguida acessar o site continuamente.  

 

 Ação “Somos o Itaú Minuto Bola” – 21/01/2012 

 

 Como ação de lançamento principal para atrair o indivíduo ao acesso do site, 

será embutida gratuitamente a primeira edição da Revista Itaú Minuto Bola nos 

principais jornais de cada estado do Brasil. A ação ocorrerá em um domingo por ser 

o dia da semana que se tem a maior demanda de jornais, além dos já assinantes, 

proporcionando maior alcance de público. Este exemplar estará ao lado da seção de 

esporte do jornal contratado. A revista, além de conter matérias de todas as Copas, 

destacará a promoção “Itaú Minuto Bola te coloca na Copa”.  

 O convite ao brasileiro, apaixonado por futebol, somado à possibilidade de 

participação no maior evento esportivo do mundo, indiscutivelmente resulta em 

acessos e mais acessos, colocando o site em evidência. 
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 Anúncios impressos – durante o ano 

 

 Por não existir um site com o conteúdo somente de futebol e marketing, a 

agência Minuto anuncia o site Itaú Minuto Bola em revistas principalmente nos 

segmentos: de esportes e negócios. Revista Show de Bola, RBF (Revista Brasileira 

de Futebol), Época Negócios, ISTOÉ Dinheiro, Revista Marketing, Veja, Revista 

Propaganda, 4x4 e PropMark, informam o lançamento e a existência do site ao 

longo do ano. 

 

Figura 9 - Anúncio impresso: Futebol e marketing. Dá Jogo. Fonte: agência Minuto. 
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 A peça traduz todo o conceito da campanha, que é o de demonstrar a fusão 

do futebol com o marketing. Respeita a cores da marca Itaú, que são de uso 

obrigatório: laranja e o azul e na parte textual o amarelo e o branco. A tipografia 

utilizada se aproxima ao máximo a do Itaú (Helvética Bold e normal, de tamanho 12).  

A disposição do texto e o formato arredondado das bordas segue os mesmo 

padrões da identidade da marca. Por conta do Itaú buscar inovação, a peça contem 

a tecnologia QR Code, que direciona os interessados a página do Itaú Minuto Bola. 

 A escolha da imagem atribui-se ao fato de que o Itaú opta pela utilização de 

pessoas, aproximando o banco ao leitor. As pessoas das imagens estão sempre em 

primeiro plano e seu vestuário sempre apresenta as cores da marca, assim como 

todo os objetos que compõem o cenário. 

 

 TV Itaú Minuto Bola em metrôs, ônibus, aeroportos e supermercados – 

durante o ano 

 

 A TV Itaú Minuto Bola, expõe em monitores presentes em metrô, ônibus, 

aeroportos e supermercados. Será utilizada para passar as principais notícias e 

chamadas do site. O objetivo é prospectar novos usuários em diferentes locais.  

 

Figura 10 – Tv Itaú Minuto Bola metrô. Fonte: agência Minuto. 
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Figura 11 – Tv Itaú Minuto Bola, aeroporto. Fonte: agência Minuto. 

 
Figura 12 – Tv Itaú Minuto Bola, supermercado. Fonte: agência Minuto. 
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6.3.  Relações Públicas 

 

Com o intuito de difundir e proteger a imagem de uma organização, o Itaú 

Minuto Bola trabalha com as seguintes ferramentas de Relações Públicas: eventos, 

patrocínios e assessoria de imprensa (Press- Release e Clipping).   

 O site usufrui de eventos, pois são fortes instrumentos utilizados para atingir 

um determinado público, divulgar a marca, promover o produto, potencializar as 

vendas e conquistar novos mercados. 

 

 Evento inaugurativo Itaú Minuto Bola – 27/01/2012 

 

 O Evento inaugurativo Itaú Minuto Bola será no Spaço Quatá, espaço para 

eventos, localizado numa região nobre da Zona Sul de São Paulo. Entre os 

convidados estão: atletas, representantes de Clubes e Federações, investidores e a 

mídia, é claro. O evento conta com uma série de atrações como: Campeonato de 

Futebol Freestyle e Campeonato de Jogo de vídeo game de Futebol, em ambos 

participarão os melhores do Brasil que serão premiados por modalidade. Press-

releases serão enviados para que despertem interesse da mídia em cobrir o Evento, 

gerando publicity do site Itaú Minuto Bola.   

 Além do que já foi dito, o evento de inauguração do site Itaú Minuto Bola 

distribuirá brindes com o logo da marca do site assinado: bonés, chaveiros, 

squeezes, relógios. Também, ocorrerá o sorteio de camisas, com o logo Itaú Minuto 

Bola, autografadas por jogadores. Telas touch screen estarão expostas para que o 

indivíduo possa navegar e conhecer o novo produto. Materiais de PDV ambientam 

todo o evento igualmente. 

 

 Copa de Futebol Itaú Minuto Bola – 09/2012 - 10/2012 

 

 Querendo atribuir o seu nome a eventos esportivos, cria-se a Copa de Futebol 

Itaú Minuto Bola. O evento contará com amadores das categorias sub-14, sub-16 e 

sub-18. Jogos, resultados e fotos são expostos no site, além de tudo, materiais de 

PDV decorarão o evento. Press-releases serão enviados às redações jornalísticas. 
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Figura 13 – Anúncio Copa de Futebol Itaú Minuto Bola tambem presente online. Fonte: 

agência Minuto. 

 

 Jogo das Estrelas – 12/2012  

 

 Jogo beneficente com participação de jogadores ativos e aposentados. O 

evento exigirá como entrada do público um quilo de alimentos não perecíveis, que 

serão doados às instituições de caridade pertencentes a programas sociais do Itaú. 

O Jogo das Estrelas atrai a mídia jornalística que proporciona publicity e 

credibilidade. No evento haverá materiais de PDV reforçando o nome da marca. 

 

 Patrocínios na Copa do Mundo de Futebol de Areia  

 

 O patrocinador possuirá espaços publicitários em eventos que são 

reconhecidos nacionalmente e transmitidos pela televisão. Bandanas e bastões 
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infláveis contendo a marca do site, serão distribuídos ao público. 

 

Figura 14 – Simulação patrocínio da Copa de Futebol de Areia. Fonte: agência Minuto. 

 

Figura 15 -  Brindes: bandana e bastão inflável. Fonte: agência Minuto. 
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 Patrocínio no IV Campeonato Mundial de Futebol da IBSA 

 

 O campeonato que possui atletas portadores de deficiência visual, mesmo 

sendo uma categoria ainda pouco divulgada no Brasil, destaca o site Itaú Minuto 

Bola pela oportunidade de inclusão social. O site contribuirá com uma verba e 

cobrirá o evento jornalisticamente. Consequentemente isso resultará em 

credibilidade e também publicity. 

 

 Participação em feiras e congressos sobre esporte e negócios 

 

 É necessário que as empresas sempre estejam cientes das novas tendências, 

por isso o site Itaú Minuto Bola participa de feiras e eventos. Um deles é o Universo 

Futebol e o outro é o Brazil Sports Show, ambos no Pavilhão da Bienal em São 

Paulo. Estes espaços oferecem mais divulgação e oportunidade de demonstração 

do produto. Além de contar com uma ambientação toda em PDV. 

 

 

Figura 16 – Stand Itaú Minuto Bola. Fonte: agência Minuto. 
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6.4.  Comunicação Dirigida 

 

 A Comunicação Dirigida serve para transferir uma informação selecionada ou 

solicitar resposta direta de usuários ativos ou potenciais. As ferramentas utilizadas 

pelo site Itaú Minuto Bola são kit press-release. 

 

 Kit press-release  

 

 Funcionários da agência Minuto visitarão e enviarão emails, ao longo do 

tempo, a investidores, anunciantes, clubes, federações, redações, ou seja, tudo que 

esteja ligado ao futebol e seus negócios.   

 

6.5.  Promoção de Vendas e Merchandising  

  

As ferramentas de Promoção de Vendas e Merchandising utilizadas pela 

Agência Minuto são: concurso, programa de fidelização, brindes promocionais e 

materiais de PDV (ponto de venda). 

 Além do que já foi dito, o evento de inauguração do site Itaú Minuto Bola 

distribuirá brindes com o logo da marca do site assinado: bonés, chaveiros, 

squeezes, relógios. Também, ocorrerá o sorteio de camisas, com o logo Itaú Minuto 

Bola, autografadas por jogadores. Telas touch screen estarão expostas para que o 

indivíduo possa navegar e conhecer o novo produto. Materiais de PDV ambientam 

todo o evento igualmente. 

 

 

 Promoção “Itaú Minuto Bola coloca você na Copa” – 02/2012 - 05/2014 

 

 Esta promoção é o principal atrativo do site Itaú Minuto Bola, pois premia o 

vencedor de cada mês do Bolão Itaú Minuto com dois ingressos para jogos da Copa 

do Mundo 2014. O objetivo e de incentivar o indivíduo a acessar o site com 

frequência, e assim fidealizá-lo. 
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Figura 17 – Divulgação da promoção Itaú Minuto Bola Coloca Você na Copa presente tanto 

off como online.  Fonte: agência Minuto. 

 

 

 Concurso Itaú Minuto Bola – 04/2012 - 12/2012 

 

 O site promoverá este incentivo a curto prazo para encorajar sua a 

experimentação. O concurso exige que o participante escreva uma frase contendo 

as palavras Itaú Minuto Bola e Copa do Mundo no Brasil. Ocorrerá nas agências do 

banco Itaú, em balcões, e premiará os vencedores das melhores frases eleitas pela 

agência Minuto com eletroeletrônicos. Os participantes não precisam ser 

necessariamente clientes do Itaú.  
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Figura 18 – Balcão Itaú Minuto bola. Fonte: agência Minuto. 

 
6.6.  Controle 
  

 Para se ter conhecimento sobre os resultados da campanha, é essencial a 

determinação dos critérios de avaliação do retorno, obtendo-se o controle e 

justificação dos investimentos aplicados a toda comunicação exercida. 

 Para a campanha do site Itaú Minuto Bola, primeiramente será necessário 

analisar alguns fatores como conquista de patrocínio e apoio, interatividade, vendas 

e ações comerciais. 

 A Conquista de patrocínio e apoio refere-se à análise dos recursos 

conquistados através de parcerias, patrocínios, entre outros. 

 Já as Vendas e ações comerciais mostram a alavancagem de anúncios sobre 

o site Itaú Minuto Bola.  

 A Interatividade irá avaliar o grau de satisfação do internauta e quantidade de 

acessos obtidos até um determinado período após o lançamento. Serão feitas 

pesquisas regionais, onde cada região poderá ser focada separadamente. Após 

esse período, é necessário analisar a repercussão e visibilidade que mostrará o 
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retorno obtido em mídia espontânea como clipping, investimento médio por mil 

atingidos, cálculo financeiro por impacto, etc. Para obter os objetivos conceituais da 

marca, será realizada uma pesquisa para mensurar o recall relativo ao site.  
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Capítulo 7 - Planejamento e desenvolvimento da campanha On line  

 

 A publicidade online, com o intuito de promoção de marca, principalmente 

para um futuro site, é imprescindível para seu sucesso. Por esse motivo foram 

analisadas suas principais ferramentas e como funcionariam para ajudar a alavancar 

e dar credibilidade e visibilidade para esse novo projeto com o Banco Itaú. 

 

7.1.  Links Patrocinados  

 

 Adwords 

 

 A utilização de uma ferramenta como o Google Adwords, que trabalha com 

buscas direcionadas através de palavras-chave, traz 100% de retorno já que seu 

custo equivale a cliques, e seus cliques significam usuários interessados no site. Por 

esse motivo, o site contará com um anúncio no Google Adwords que trará mais 

visibilidade  de forma simples e financeiramente viável. 

 

Figura 19 – Adwords Itáu Minuto Bola. Fonte: agência Minuto. 
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 Celulares 

 

 O aumento da possibilidade de compra de smartphones e planos 3G para os 

mesmos geram consequentemente um aumento de pessoas acessando a internet 

pelo celular, o que reflete nas buscas. Sendo assim favorável a utilização desse 

novo meio para divulgação do site. 

 

 
Figura 20 – Link patrocinado Itaú Minuto Bola em celular. Fonte: agência Minuto. 

 

 Facebook 

 

 Os links patrocinados são tão utlizados por empresas, produtos e marcas que 

estão presentes em quase todas as plataformas, no Facebook aparecem no lado 

direito da tela e também ocorre através do botão “Like” (curtir). Essa forma de 

interatividade se torna muito interessante para o uso do Itaú Minuto Bola, pois gera 

interatividade além de mídia espontânea.  
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Figura 21 – Link patrocinado Itaú Minuto Bola no Facebook. Fonte: agência Minuto. 

 

7.2.  Redes Sociais 

 

A Web 2.0 traz consigo as redes sociais, essas que atualmente fazem parte 

do dia-a-dia da maioria dos brasileiros que parecem cada vez mais dependentes de 

sua interatividade. Funcionam como um relacionamento pessoal e como uma 

divulgação de massa, àqueles que se conectarem as redes sociais nas quais o Itaú 

Minuto Bola se encontra presente: Facebook, Twitter e Youtube terão acesso a 

notícias sobre futebol rápidas e sempre atualizadas e a oportunidade de se 

integrarem ainda mais, participando de enquetes e promoções que ocorrerão em 

sua maioria no Facebook. Vídeos sobre os eventos serão divulgados via Youtube. 

 

 



70 

 

 
Figura 22 – Facebook Itaú Minuto Bola. Fonte: agência Minuto. 

 

Figura 23 – Twitter Itaú Minuto Bola. Fonte: agência Minuto. 
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7.3.  Email Marketing  

 

 O Itaú, banco conceituado e de forte presença no país, possui o contato de 

muitos clientes, o que é perfeito para um site ingressando no mercado, pois os 

clientes do Itaú são potenciais usuários do Itaú Minuto Bola. Além do que, seu mail 

list auxiliará na divulgação desse novo projeto. Os clientes receberão por email um 

convite para participarem do site e o conhecerem melhor. 

 

Figura 24 – Email marketing Itaú Minuto Bola. Fonte: agência Minuto. 

7.4.  Banner Internet  

 

 Sendo uma das ferramentas mais tradicionais na mídia eletrônica online, 

quando bem trabalhada pode gerar um enorme retorno para a publicidade de um 

site. Por isso, o Itaú Minuto Bola conta com um banner de destaque no portal do site 
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do Banco Itaú, que é a melhor internet Banking do país. O banner introduz aos 

clientes do banco seu novo produto em parceria com a Agência Minuto, abordando 

notícias do futebol e seu marketing, que é um diferencial em relação aos 

concorrentes. Assim que o internauta clica no banner, ele é direcionado ao site do 

Itaú Minuto Bola.  

 

 
Figura 25 – Banner Itaú Minuto Bola. Fonte: agência Minuto. 

 
7.5.  Aplicativo de Celular  

 

A criação do IMB, aplicativo gratuito para iPhones, Androids e Tablets estará 

disponível em lojas online, trazendo mais contato com o usuário. Pode ser 

encontrado como Itaú Minuto Bola. Nesse aplicativo, o mesmo terá contato com as 

notícias do site e promoções, e terá a possibilidade de interação com as redes 

sociais, podendo divulgar o que lhe interessa diretamente em sua página de rede 

social, o que proporciona credibilidade e visibilidade ao site. O serviço é gratuito, 

podendo ser adquirido nas lojas de aplicativos dos respectivos aparelhos.   
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Figura 26 – Aplicativo do Itaú Minuto Bola para celulares e tablets. Fonte: agência Minuto. 

 
 
7.6. Link Itaú Minuto Bola no site do Itaú 
 
 O link do Itaú Minuto Bola está localizado no menu de navegação rodapé 

entre o Itaú social e Trabalhe no Itaú.  O link tem como objetivo mostrar aos 

internautas e clientes do Banco, que o mesmo tem agora uma conexão maior com o 

esporte. Ao clicar no Itaú Minuto Bola, o internauta tem acesso ao novo site sobre 

futebol e marketing. 
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Figura 18 –Link do Itaú Minuto Bola no site do Itaú. Fonte: agência Minuto. 
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Considerações Finais 
 
 O principal objetivo desse trabalho é a criação e a comunicação de um site 

sobre um dos esportes de maior destaque no país: o futebol e como se insere no 

marketing esportivo. 

 Antes que se comece qualquer processo, é necessário que se compreenda 

seus valores históricos, seus objetivos e mudanças ao longo dos anos para que 

assim, sua atual conjuntura seja compreendida. Em seu princípio o futebol era algo 

disponível somente para uma parte da população, assim como a internet. Logo, o 

que era jogado por prazer se transforma em objeto comercial e de manipulação 

política. Tanto a internet como o futebol movimentam atualmente um grande número 

de pessoas, por esse motivo interligam-se, já que a internet passa a se tornar um 

meio rápido e fácil de comunicar sobre futebol. 

 A etapa da realização de Benchmarking nos auxiliou no entendimento 

aprofundado de sites da mesma categoria. Observando suas qualidades e erros, 

pudemos traçar ideias para a formação e desenvolvimento de nosso projeto. O 

próximo passo foi a procura por um patrocinador que suprisse as necessidades de 

nosso produto. Através de pesquisa secundária, encontrou-se no Banco Itaú uma 

parceria que geraria inúmeras oportunidades de crescimento para o site. Conhecido 

como um banco renomado e de forte presença cultural no país foi decidido que o 

Itaú seria patrocinador único, é necessário ressaltar que essa parceria traria também 

oportunidades para o banco que investe em futebol e é patrocinador da Copa de 

2014. Foi definido então, que o nome do site seria Itaú Minuto Bola, o projeto passa 

a ser vendido para o banco e desenvolvido pela Minuto respeitando a identidade e 

os pré requisitos do Itaú .Essa parceria foi pensada com o intuito de dar credibilidade 

e maior visualização para a o site e consequentemente para a Minuto. 

 Como o layout do site deveria seguir o conceito de marca Itaú, a fase de 

pesquisa buscou respostas e formulou um questionário baseado em conteúdo, ou 

seja, o que seria noticiado no site. Para isso, foram entrevistadas cem pessoas de 

diferentes perfis na região da Grande São Paulo face-to-face em Estudo 

Quantitativo. Apos as entrevistas e análises de resultados pode-se concluir o que as 

pessoas gostam e buscam em sites de futebol, auxiliando na construção de um site 

útil, inovador, diferente e perfeito para cada visitante. 
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  A construção de um planejamento estratégico definiu os objetivos de 

comunicação do site, seu público alvo, preço para anunciante e benefícios tangíveis 

e intangíveis. A partir dessas informações a Minuto pode desenvolver peças off e 

online para seu cliente. Entre essas peças estão seu lançamento e sua divulgação, 

todas pensadas para satisfazer o cliente, já que o projeto leva seu nome. Para isso 

foi estudado o passado da marca Itaú e como é sua atual criação, suas cores, 

formas e redação para que baseados nessas informações pudéssemos criar algo 

que agradasse além do nosso parceiro, seus clientes que identificariam-se com a 

identidade visual, tornando-se potenciais visitantes do site. 

 O projeto apresentado trouxe a agência Minuto a oportunidade de expandir 

seus conhecimentos e experimentar o novo. A internet vem proporcionando novos 

modos de comunicar e cabe ao profissional da área adaptação, conhecimento e 

interesse pela utilização de novas ferramentas que resultarão em uma campanha 

eficiente e atual.  Esse estudo foi de suma importância para que como profissionais 

entendamos a Internet e saibamos trabalhá-la no futuro. O aprofundamento no 

mercado esportivo também foi algo que agregamos para nosso futuro, pois o 

mercado esportivo assim como a internet encontra-se em grande modificação, 

transformação e só tende ao crescimento. Conclui-se também, que tudo realizado 

nessa profissão, exige muito e em um curto período de tempo. Dedicação e 

comprometimento são essenciais para que projetos como este, ocorram não 

somente como o esperado, mas que surpreendam. A agência Minuto através de 

diversos processos de estudo, pesquisa e criação chegou a um resultado final que 

foi possível mediante o auxílio de professores e também da dedicação de seus 

integrantes. 
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Cartões:  

 

 

 
CARTÃO ‘’B’’ 

 
       5  MUITO IMPORTANTE 

 
       4  IMPORTANTE 

 
       3  INDIFERENTE 

 
2  POUCO IMPORTANTE 

 
       1  NADA IMPORTANTE 



88 

 

 
 
Livro de códigos: 

 
CODIGO NOME 

001 Twitter 

002 Facebook 

003 Orkut 

004 Linkedin 

005 Terra 

006 Pfc 

007 Site Palmeiras 

008 UOL esporte 

009 Ig 

010 Bol 

011 Inglês 

012 Espanhol 

013 Italiano 

014 Liga dos Campeões 

015 Holandês 

016 Português 

017 Alemão 

018 Diariamente 

019 Uma vez por semana 

020 Esporadicamente 

021 Uma vez por mês 

022 Mais de uma vez por semana 

023 Toda semana 

024 Negociações 

025 Transferências 

026 Camisas de time 

027 Acessório de time 

028 Vídeo game 

029 Tv 

030 Viagem 

031 Ingressos de jogo 

032 Camisa autografada 

033 Mais informações de um time que de outro 

034 Ofensas a time 

035 Comentários pessoais 

036 Nada 

037 Notícias repetidas 

038 Notícia Falsa 
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039 Notícia de outro estado 

040 Fofoca 

041 Propaganda 

042 Poucas informações sobre os jogadores 

043 Fotos de jogadores 

044 Notícia de futebol internacional 

045 Distribuição confusa 

046 Muita informação 

047 Especulações 

048 Pop up 

049 Alguns comentários 

050 Resumos detalhados dos jogos 

051 Quando fala mal do seu time 

052 Colunistas que não sabem nada sobre futebol 

053 São todos iguais 

054 Notícias financeiras 

055 Notícias sobre campeonato internacional 

056 Notícias sobre outros times alem do seu 

057 Imparcialidade 

058 Invenção 

059 Não sei 

060 Comentários que são feitos por ex jogadores 

061 Matérias com teores humorísticos 

062 Notícias sobre time amadores 

063 Demora para carregar vídeos 

064 Induzir a violência entre torcidas 

065 Demora para atualizar as notícias 

066 Notícias de times desconhecidos 

067 As torcidas brigando 

068 Dificuldade de acesso 

069 Notícias atualizadas 
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070 Fotos de jogos 

071 Eventos 

072 Resultados 

073 Informações ao vivo 

074 Contratações 

075 Melhores momentos 

076 2ª divisão 

077 Não respondeu 

078 Acessibilidade 

079 Tabela 

080 Formação das equipes 

081 Notícias verídicas 

082 Jogo online 

083 Histórico dos times 

084 Vídeos 

085 Classificação 

086 Notícias internacionais 

087 Gol da rodada 

088 Notícias sobre times grandes 

089 Acesso fácil 

090 Informações sobre seu time 

091 Parcialidade 

092 Notícias dinâmicas 

093 Notícias resumidas 

094 Layout moderno 

095 Variedade 

096 Fontes confiáveis 

097 Opinião de pessoas conhecidas 

098 Estatísticas 

099 Notícias sobre o preparativo da copa de 2014 

100 Lances polêmicos 

101 Informações sobre os jogadores 

102 Diferente dos sites existentes 

103 Atualização diária 

104 Não 

105 Colorido 

106 Bolão 

107 Resultados 3ª divisão 

108 Pouca propaganda 
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109 Fontes verdadeiras 

110 Ter vídeos 

111 Cartola 

112 Promoções 

113 Atualização por redes sociais 

114 Futebol feminino 

115 Fórum 

116 Links amadores 

117 Notícias objetivas 

118 Interatividade 

119 Musa do brasileirão 

120 Interessante 

121 Bem divulgado 

122 Ser simples 

123 Rapidez nas notícias 

124 Estimular prática de esportes 

125 Preparativos para a copa 

126 Entretenimento e não só notícias comuns, sempre do mesmo assunto 

127 Não manipular as informações 

128 Mais informações de jogos internacionais 

129 Entrevistas ao vivo 

 
Tabulação: 

 
Questão 4 Frequência (f) 

Todos os dias 40 
Mais de uma vez por semana 34 
Uma vez por semana 13 
Uma vez por mês 9 

Esporadicamente 4 
Total 100 

  
Questão 5 Frequência (f) 

Computador 86 
Smartphones 19 
Tablets 7 

Televisor 28 

Video Game 2 
Total 142 
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Questão 6.1 Frequência (f) 

Terra 3 
Pfc 1 
Site Palmeiras 2 
Uol Esporte 9 

Ig 2 
Bol 1 

Total 18 
 

Questão 7 Freqüência (f) 
Sim 35 
Não 65 

Total 100 
  

 

Questão 8 Frequência (f) 
Twitter 14 
Facebook 27 
Orkut 2 
Linkedin 1 
    

Total 44 
 

Questão 9 Frequência (f) 

Confio totalmente 17 

Confio 78 
Não confio 4 
Discordo 1 

Discordo totalmente 0 
Total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 6 Frequência (f) 
Lance Ne 13 
Gazeta Esportiva 8 
Globo Esporte 60 
Placar Abril 1 

Outros 18 
Total 100 
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10 Freqüência 
Mais informações de um time do que de outro 8 
ofensas a times 1 
Comentários pessoais 1 
Notícias repetidas 5 
Notícias falsas 6 
Notícia outro estado 1 
Fofoca 5 
Propagandas 16 
 Pouca informação sobre ex jogadores 1 

Fotos jogadores 1 
Notícias sobre futebol internacionais 1 
Distribuição confusa 1 
Muita informação 1 
Especulações 7 
Pop up 2 

Resumo detalhado 1 
Quando falam mal do seu time 3 
Colunistas que não sabem nada de futebol 1 
São todos iguais 1 
Notícias financeiras 1 

Notícias sobre times além do seu 1 
Imparcialidade 2 
Invenção 2 
Comentários de ex jogadores 1 
Matérias com teores humorísticos 1 
Notícias sobre time amadores 1 
Demora para carregar vídeos 2 
Induzir a violência entre torcidas 1 
Demora para atualizar as notícias 1 
Notícias de times desconhecidos 1 
Torcidas brigando 1 

Dificuldade de acesso 2 

nada 19   
    

Total 99 

Questão 11 Frequência (f) 
Sim 20 
Não 80 

Total 100 
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Questão 13.1 
Frequência 

(f) 
Negociações 1 
Transferências 1 

Total 2 
Questão 13 Frequência 

Apenas seu time 35 
Times que tem as melhores 
classificações 22 
Todos os times 39 
Outros 4 

Total 100 
 

 
 
 

Questão 14 
Frequência 

(f) 
Sim 57 
Não 43 

Total 100 
 

Questão 15 
Frequência 

(f) 
Inglês 26 
Espanhol 35 
Italiano 29 
Liga dos Campeões 10 

Holandês 1 
Português 3 

Alemão 4 
Total 108 

 

Questão 16 Frequência (f) 
Diariamente 12 
1 Vez por semana 16 
Esporadicamente 4 
1 vez por mês 2 

Mais  de uma vez por semana 11 
Toda semana 3 

Total 48 

Questão 12 Frequência (f) 
Camisa de time 9 

Acessórios de time 2 
Vídeo Game 1 
Televisão 4 

Viagem 1 
Ingressos jogos 1 

Camisa autografada 2 
Total 20  
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Questão 17 
Frequência 

(f) 
Sim 15 
Não 85 

Total 100 
  

Questão 18 
Frequência 

(f) 
Sim 85 
Não 15 

Total 100 
 
 

Questão 19 Frequência (f) 

5 – Muito importante 25 
4 – Importante 24 
3 –Indiferente 21 
2 – Pouco importante 17 

1 – Nada importante 13 
Total 100 

 
Questão 20 Frequência 

Notícias Atualizadas 18 
Fotos de jogos 2 
Eventos 1 
Resultados 10 
Informações ao vivo 1 

Contratações 5 
Melhores momentos 6 
2ª divisão 2 
não respondeu 1 

Acessibilidade 1 
Tabela 10 
Formação de equipes 4 
Notícias Veridicas 6 
Jogos Online 2 
Histórico de times 1 
Vídeos 5 
Classificações 8 
Notícias internacionais 2 
Gols da rodada 2 

Notícias sobre time grande 2 
Acesso Fácil 1 
Informações sobre seu time 2 
Parcialidade 1 
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Notícias dinâmicas 2 
Notícias resumidas 1 
Layout moderno 2 
Variedade 1 
Fontes confiáveis 1 
Opiniões de pessoas conhecidas 4 
estatísticas 1 
Notícias sobre preparativos da copa 2014 1 
Lances polêmicas 1 
Informações sobre jogadores 1 
    

Total 108 
 

Questão 21 Frequência 
Diferentes dos sites existentes 2 
Acesso fácil 4 
Atualização diária 4 
Notícias internacionais 3 
Colorido 1 
Bolão 1 
Resultados 3ª divisão 1 

Pouca propaganda 1 
Jogos online 3 
Fontes verdadeiras 6 
Vídeos 2 
Cartolas 1 
Promoções 6 
Layout moderno 2 
Atualização em rede social 2 
Futebol feminino 2 
Fórum 1 
Links amadores 1 

Notícias objetivas 1 
Eventos 1 
Interatividade 1 
Musa brasileirão 1 
Interessante 1 
Bem divulgado 1 
Ser simples 1 
Rapidez nas notícias 1 
Estimular praticar esportes 1 
Preparativos para a copa 1 
Entretenimentos e não só notícias comuns, sempre 
Igual 1 
Não manipular informações 1 
Mais informações de jogos internacionais 1 
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Entrevistas ao vivo 2 
Não  52 
    

Total 110 
 

Questão 22 Frequência (f) 
Menor de 18 11 
18 a 24 43 
25 a 30 09 
31 a 40 12 

41 a 50 13 
Acima de 50 12 

Total 100 
 

Questão 23 Frequência  
Solteiro 58  
Casado / Morando junto 39  
Divorciado / Separado 2  
Viúvo 1  

Total 100  
 

 

Questão 24 Frequência (f) 
Ensino Fundamental 11 
Ensino Médio 39 
Ensino Superior 40 
Pós Graduação 7 

Mestrado 3 
Total 100 

 

Questão 25 Frequência (f) 
Sim 13 
Não 87 

Total 100 
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Peças 
 
 

 
 

 



103 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 
 

 

 
 

 

 



105 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 



107 

 

 
 

 
 

 

 



108 

 

 

 

 
 

 



109 

 

 



110 

 

 
 

 

 

 



111 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 
 

 

 



113 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



114 

 

 
 

 
 



115 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



116 

 

 

 


