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Resumo
O objetivo deste estudo é identificar o perfil dos praticantes de futebol/futsal de acordo com
as suas motivações para a prática da modalidade e verificar se os treinadores têm uma
perceção coincidente com os interesses motivacionais manifestados pelos jogadores. Foi
aplicado um questionário a 513 jogadores e 206 treinadores e realizada uma análise fatorial
exploratória, tendo-se observado uma distinta composição de fatores entre os dois grupos.
Foi ainda analisado o perfil de consumo dos jogadores através das suas razões
motivacionais, tendo sido identificados cinco clusters. Foram identificadas diferenças
significativas entre clusters em relação ao género e idade. Este tipo de análise é fundamental
para os decisores das organizações desportivas, uma vez que lhes permite elaborar planos
de marketing mais eficientes, adequando os seus serviços aos diferentes tipos de
consumidor. Esta individualização do serviço permite aumentar o nível de satisfação do
consumidor e consequentemente melhorar as taxas de fidelização.
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1 – REVISÃO DA LITERATURA
De acordo com a literatura, é importante perceber as motivações dos consumidores [1, 2],
uma vez que através desta compreensão as organizações podem melhorar a qualidade dos
seus serviços e adotar estratégias de fidelização mais adequadas aos consumidores [3, 4].
Os consumidores são pessoas com diferentes motivações sendo desta forma necessário
agrupá-las de acordo com as suas semelhanças motivacionais [3]. O conceito de
segmentação do mercado [4] surgiu com a finalidade de permitir que as empresas
maximizassem o seu lucro, através da venda de produtos mais específicos, isto porque
diferentes pessoas apresentam diferentes necessidades e respondem de forma distinta a
diferentes estímulos [5-7].
A utilização do conceito de segmentação no contexto desportivo, tem sido maioritariamente
desenvolvida no âmbito do desporto lazer, nomeadamente em health clubs [8-10], sendo
que a vertente competitiva tem sido menos explorada. Perante o exposto, é possível
compreender que a identificação das motivações que levam alguém a envolver-se na prática
de uma modalidade desportiva, em regime competitivo, é fundamental para a orientação dos
planos de marketing das organizações promotoras. Diferentes pessoas podem apresentar
não só diferentes níveis de motivação mas também diferentes tipos de motivação pelo que
é necessário distingui-las. Normalmente a diferenciação mais referenciada na literatura
distingue a motivação extrínseca, da motivação intrínseca [11-13].
Ao longo dos tempos têm sido várias as teorias utilizadas para perceber quais e que tipos
de motivações que movem as pessoas a praticar desporto ou atividade física [14-18].
Contudo, Deci e Ryan [11, 12] propuseram a Self-Determination Theory, que tem sido uma
das mais utilizadas pelos investigadores que se têm dedicado ao estudo deste tema [13, 19,
20].
Os investigadores têm também recorrido a diversos instrumentos para medir a motivação
para a prática desportiva [21-23]. Contudo, o Participation Motivation Questionnaire (PMQ)
tem sido uma ferramenta bastante utilizada na literatura tendo sido aplicado recentemente
por diversos autores de forma a identificar quais as motivações dos indivíduos para a prática
desportiva [24, 25].
Por sua vez, existem vários fatores que interagem e influenciam as motivações dos
jogadores, como é o caso da influência dos treinadores. Dentro das organizações
desportivas são os treinadores os elementos que mais interagem com os jogadores, sendo
que o seu comportamento tem um impacto crucial na motivação dos jogadores [26-29].
Diversos estudos têm-se focado nas perceções das motivações, eficácia, caráter, eficiência
e satisfação dos treinadores por parte dos seus jogadores. Kavussanu et al. [28], concluíram
que para os jogadores, os anos de experiência dos treinadores não influenciam as suas
motivações ou competências, ao contrário dos treinadores que indicaram que os anos de
experiência são fundamentais para o desenvolvimento de competências. Por sua vez Jowett
[30] observou que se os jogadores tiverem a perceção que o seu treinador está motivado
intrinsecamente a relação jogador/treinador será mais satisfatória, sendo que para os
treinadores independentemente do tipo de motivação a relação entre este e os seus
jogadores é satisfatória.
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Desta forma, o objetivo deste estudo é identificar o perfil dos praticantes de futebol/futsal de
acordo com as suas motivações para a prática da modalidade e verificar se os treinadores
têm uma perceção coincidente com os interesses motivacionais manifestados pelos
jogadores. Este tipo de informação é essencial para uma gestão sustentável, permitindo ao
treinador e às organizações adequar os seus objetivos e serviços de acordo as motivações
e interesses com os seus consumidores, de forma a fidelizá-los.

2 – MÉTODO
Foram envolvidos 513 jogadores (53.8 % mulheres e 46.22 % homens). As idades variam
entre os 13 e os 37. No que diz respeito ao quadro competitivo, 239 praticam futsal (46.6 %),
215 praticam futebol de 11 (41.9 %) e apenas 31 praticam futebol de 7 (6 %). No que diz
respeito aos treinadores, a amostra foi composta por um total de 206 elementos (200 homens
e 6 mulheres), com idades a variar entre os 19 e os 60 anos. No que se refere ao treino dos
diferentes níveis competitivos, 122 (59.2 %) treinam os seniores; 45 (21.8 %) treinam os
juniores e 39 (18.9 %) treinam equipas de juvenis.
Para a recolha de dados foi utilizado o Participation Motivation Questionnaire adaptado de
Gould et al., (1982), tendo sido aplicado aos jogadores e aos treinadores. O questionário foi
composto por 34 itens, avaliados através de uma escala tipo Lickert de 5 pontos (1 - nada
importante a 5 – totalmente importante).
Para a aplicação dos questionários, inicialmente foram contactados pessoalmente ou por
telefone os diretores dos clubes, de forma a informar os responsáveis das organizações
desportivas sobre o objetivo e pertinência do estudo. Concedida a autorização, os
questionários foram aplicados aos jogadores e aos treinadores.
Recorreu-se ao SPSS 21.0, para o tratamento estatístico dos dados. Em primeiro lugar
procedeu-se à análise descritiva da amostra. Posteriormente, realizou-se uma análise
fatorial exploratória aos 34 itens utilizando a rotação Equamax, para testar a consistência
interna dos fatores e a sua fiabilidade (KMO, Bartlett e Cronbach´s Alpha). Através dos
fatores identificados, procedeu-se à análise de clusters através do teste hierárquico, nãohierárquico (k-means) e o twostep cluster de forma a identificar a melhor solução de clusters.
Em seguida recorreu-se à ANOVA para se identificar possíveis diferenças entre os clusters
e utilizou-se o F-value como forma de identificar os fatores que mais contribuíam para
diferenciar os clusters. Por fim procedeu-se a uma cross-tabulation para se perceber o perfil
de cada segmento através da idade e género.

3 – RESULTADOS
No que se refere à motivação para a prática da modalidade de futebol/futsal por parte dos
jogadores, através da análise fatorial foram extraídos 6 fatores, que representam 62.616 %
da variância total. Para garantir a significância dos resultados foram eliminados valores
abaixo de 0.50 tendo sido removidos 6 itens da análise. A fiabilidade dos dados foi validada
através da obtenção de um KMO com um valor de 0.914. O teste de esfericidade de Bartlett
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confirmou a adequação da análise (P < 0.001). A consistência dos fatores foi verificada
através dos Cronbach´s Alpha com os valores a variarem entre 0.604 e 0.862 (Tabela 1).

Para realizar a análise de clusters foram utilizados como variáveis os seis fatores
identificados através da análise fatorial. Os resultados da ANOVA (Tabela 2) mostraram que
os seis fatores contribuem significativamente para a diferenciação dos cinco clusters (P <
0.001), sendo que através do F-value pode observar-se que o fator 1 (popularidade) é aquele
que melhor discrimina os diferentes clusters (F = 210.930).
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Como forma de identificar as possíveis diferenças significativas entre clusters recorreu-se
ao teste do Chi-Square (Tabela 3). Pode verificar-se que existem diferenças significativas
entres os clusters no que diz respeito ao género (X2 = 157.94 e P < 0.05) e à idade (X2 =
96.66 e P < 0.05).

No que diz respeito à perceção dos treinadores, foi igualmente aplicada uma análise fatorial
aos 34 itens relativos aos treinadores de forma a compará-la com os fatores obtidos na
análise aos jogadores. Foram extraídos 6 fatores que representam 76.455 % da variância
total. Para garantir a significância dos resultados foram eliminados valores abaixo de 0.50,
tendo sido removido 1 item da análise. Foi testada a fiabilidade dos dados através do KMO
(0.924) e confirmada a adequação da análise com a aplicação do teste de esfericidade de
Bartlett (P < 0.001). No que diz respeito à consistência dos fatores, esta foi verificada através
dos Cronbach´s Alpha com os valores a variarem entre 0.759 e 0.946 (Tabela 4).
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Através das Tabelas 1 e 4, é possível observar-se que os fatores são diferentes entre os
dois grupos. Os fatores diferem na ordem em que se encontram e no modo como se
agruparam os itens.
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4 – DISCUSSÃO
No que diz respeito às motivações dos jogadores para a prática da modalidade
(futebol/futsal), é possível observarem-se semelhanças nos fatores identificados, apesar de
o seu número variar e surgirem agrupados de forma distinta [14, 15, 31, 32]. No que diz
respeito ao fator 4 (fitness/skills), apesar de ter sido identificado em outros estudos, surge
desagrupado formando dois fatores distintos [15, 32]. Por sua vez o fator Popularidade na
literatura aparece ligado ao sucesso pelo que os autores denominam este fator como
sucesso/status ou prestígio [15, 24]. Em relação aos restantes fatores (competição; saúde;
equipa; libertação de energia/diversão), estes foram igualmente identificados em diversos
estudos [14, 31, 33, 34].
Através das médias de resposta (>4) por parte dos jogadores em relação aos 34 itens, foi
possível verificar que as principais razões que levam os jogadores a praticar futebol/futsal
são de origem intrínseca como por exemplo: gosto de me divertir; gosto de trabalhar em
equipa; gosto do espírito de equipa. Os resultados obtidos vão de encontro aos obtidos por
Brodkin e Weiss [31], e mais especificamente García-Mas et al. [35], no contexto do futebol.
Diferentes resultados foram obtidos por Çağlar et al. [14], ao concluírem que os jogadores
estão altamente motivados por razões extrínsecas ligadas à vitória e à competição.
No que diz respeito às características dos cinco clusters, foi possível identificar que as
mulheres dão grande importância a atributos ligados à saúde e ao bem-estar físico e
psicológico, dando alguma importância às razões ligadas à competição. Os clusters 1, 2 e 4
são compostos maioritariamente por mulheres que apesar de estarem motivadas intrínseca
e extrinsecamente dão uma maior importância às motivações de origem intrínseca, tal como
foi identificado por Kilpatrick et al. [36] e Rintaugu [37]. No que diz respeito às motivações
extrínsecas do cluster 2 estas vão de encontro às identificadas por Sirard et al. [34] segundo
os quais, tanto as mulheres como os homens estão altamente motivados por razões ligadas
à competição.
Em relação aos homens, estes estão altamente motivados por razões ligadas à
popularidade, e sendo que valorizam também a competição e o bem-estar. Desta forma é
possível identificar uma dominância dos homens nos clusters 3 e 5, onde os atributos
relacionados com motivações extrínsecas são mais valorizados, apesar de apresentarem
também atributos de origem intrínseca, tal como foi identificado por Sirard et al. [34] e Koivula
[38].
Em relação à idade é possível observar no que diz respeito aos clusters 1, 2 e 3, que estes
são compostos maioritariamente por desportistas com idades acima dos 18 anos, que
apesar de estarem motivados intrínseca e extrinsecamente, dão grande importância à
manutenção/melhoria da saúde e bem-estar tal como identificado em outros estudos [15,
31], sendo a competição um fator ao qual é dada também alguma importância. No que diz
respeito aos clusters 4 e 5, apesar de estes apresentarem uma distribuição mais equilibrada,
pode verificar-se que existe uma predominância de idades até aos 18 anos, estando este
grupo maioritariamente motivado extrinsecamente. Através destes resultados pode
observar-se uma tendência em que os jogadores quando entram para uma equipa fazem-no
por razões mais extrínsecas, mas ao longo do tempo e à medida que vão subindo nos
escalões competitivos, tendem a praticar a modalidade por razões intrínsecas,
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contrariamente ao que foi observado por Buonamano et al. [33], que concluíram que os
desportistas à medida que vão progredindo de escalão, o fator competição ganha mais
preponderância.
É também curioso observar, que apesar de o fator popularidade ser evidenciado pelos
jogadores como um fator preponderante para o envolvimento na modalidade, também
manifestam motivações intrínsecas ligadas à diversão e à equipa. Por outro lado, seria
expetável que os jogadores atribuíssem maior ênfase a itens relacionados com a
competição, tal como foi observado na abordagem dada pelos treinadores. Estes resultados
vão de encontro de diversos estudos [24, 31, 35], onde identificaram que apesar de os
desportistas praticarem desporto em regime competitivo, dão grande importância a fatores
intrínsecos como a diversão, saúde e equipa em detrimento das razões de ordem
competitiva.
Desta forma pode dizer-se que apesar de existirem algumas semelhanças, os fatores
identificados pelos jogadores diferem dos identificados pelos treinadores. Esta diferença
pode ser observada a partir do primeiro fator de cada um dos grupos, sendo a popularidade
o primeiro fator identificado pelos jogadores e a competição identificada pelos treinadores.
Pode observar-se também que os treinadores não identificaram o fator saúde como sendo
um fator motivacional importante, sendo que estes resultados diferem dos resultados
mencionados em outras investigações onde a saúde foi identificada como sendo um fator
motivacional preponderante quando visto na perspetiva dos praticantes [24, 31, 33].
Através das médias de resposta (>4) por parte dos treinadores em relação aos 34 itens,
observou-se que na sua perceção, as principais motivações que levam os jogadores para a
prática são de origem intrínseca e extrínseca como por exemplo: gostarem de se divertir;
quererem melhorar as suas habilidades; gostarem de ganhar; e ainda pelo fato de gostarem
de competir.

5 – CONCLUSÃO
Os resultados obtidos permitem concluir que existem diferenças entre as motivações
identificadas pelos jogadores e pelos treinadores, sendo que esta informação é importante
do ponto de vista da gestão uma vez que permite às organizações perceberem as
motivações dos seus consumidores de forma a poderem reter e fidelizá-los, evitando assim
o abandono da prática da modalidade. Uma forma de o fazer, passa pelos treinadores
adaptarem o seu comportamento face às necessidades e motivações dos jogadores que
treinam. Foram identificadas também diferenças entre as motivações dos praticantes no que
se refere ao género e idade, o que mais uma vez demonstra a importância das organizações
conhecerem os seus jogadores, nomeadamente através de algumas técnicas de
segmentação [22]. Face aos resultados, seria importante que as organizações que
trabalham em regime competitivo organizassem os serviços direcionados às equipas
femininas também com um enfoque nas questões ligadas à saúde e bem-estar; enquanto
que para as equipas masculinas, seria importante criar um ambiente mais competitivo. Por
sua vez, é importante ponderar também de que forma as motivações intrínsecas e
extrínsecas vão progredindo em função da idade, uma vez que em regime competitivo, a
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progressão dos desportistas pelos diferentes escalões competitivos é feita através desse
critério. Como foi visto, é natural que jogadores com diferentes idades apresentem diferentes
motivações, uma vez que estes vão atribuindo diferentes importâncias às mesmas
motivações ao longo do tempo, seja porque nos diferentes escalões irão ter contato com
diferentes pessoas, ou porque as competências e necessidades mudam de escalão para
escalão.
Deste modo, é fundamental que as organizações conheçam de forma mais aprofundada os
perfis dos seus consumidores, de modo a poderem criar estratégias e definir planos de
marketing mais ajustados e direcionados para os seus consumidores. Este tipo de
investimento é fundamental para se procurarem minimizar as taxas de abandono e ainda
ajudar a desenvolver de forma mais eficiente processos de fidelização [3, 39].
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