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“O jovem que se sente predestinado a atingir 

grandes metas na vida deve fazer marketing. 

Quem quiser conquistar o amor de sua vida também 

deverá fazer marketing. O mesmo vale para museus, 

prefeituras e celebridades. Até bancos de sangue 

precisam de um bom marketing”. 

 

KOTLER, 2014. 



 
 

RESUMO 

Um bom planejamento de marketing permite coletar informações a respeito do 
mercado, identificar o perfil dos consumidores e outros fatores que podem influenciar 
na criação e desenvolvimento de uma marca forte. O objetivo desse projeto foi 
desenvolver um plano estratégico de marketing para a empresa Root, marca 
especializada em trucks de longboard de alta precisão. Primeiramente foi elaborado 
um diagnóstico do cenário atual da empresa, e desenvolvido uma pesquisa 
qualitativa com consumidores de marcas de skate e praticantes de longboard, para 
compreender melhor seus comportamentos e atitudes. Nessa etapa, foi identificado 
que a empresa possui um produto de qualidade na sua proposta atual, e uma boa 
aceitação perante o seu público, porém, acaba se limitando a um único produto em 
seu mercado. Outro fator observado, é que a marca possui uma forte identidade, o 
que demonstra um grande potencial e uma oportunidade a ser explorada. Apesar 
desse fator, o produto que a empresa comercializa atualmente não cria uma forte 
relação com os consumidores. O produto também possui uma alta durabilidade, ou 
seja, não é comprado com frequência e consequentemente não gera um grande 
volume de receita.  Além disso, foi identificado que os produtos comprados com 
mais frequência pelos consumidores são as roupas, o que representa um grande 
potencial mercadológico para a Root. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa 
quantitativa com consumidores de marcas de skate para verificar as informações 
coletadas na etapa qualitativa, identificando o perfil do consumidor, seus hábitos de 
consumo, a percepção perante um possível lançamento de vestuário da marca e 
também dos consumidores em relação a Root. Com base nos resultados, foi 
apresentado um plano de marketing no qual contempla o detalhamento das 
estratégias e ações a serem implementas para se alcançar o objetivo proposto. 

 

Palavras-chave: Planejamento de Marketing. Skate. Longboard. Vestuário.  
 
 



 
 

ABSTRACT 

A good marketing plan allows collecting information about the market, identifying 
consumer profiles and other factors that may influence on the creation and 
development of a strong brand. The objective of this project is to develop a strategic 
marketing plan for the company Root, which is specialized on high precision long 
board trucks. The first step was to elaborate a diagnosis of the current situation of the 
company and develop a qualitative survey with consumers of skateboard brands and 
long board athletes, to help understand better their behaviors and attitudes. It was 
identified that the company posses a quality product on its current proposition and a 
good acceptance beyond its public, still, it limits itself to only one product on a restrict 
market. Another observed factor is that the brand posses a strong identity, which 
represent a big potential and opportunity to be explored. Although the brand present 
certain relevance, the product that is commercialized today by the company, doesn’t 
create a strong identity with it and posses a high durability, which means that is not 
purchased frequently and consequently doesn’t generates a lot of income. Also it 
was identified that the most purchased products related to the sport are clothes, 
which represents a big potential market opportunity. After it was elaborated a 
quantitative survey with consumers of skateboard brands to check the information 
collected on the qualitative survey, identifying the profile of the consumer, its habits 
of consume, their perception beyond a possible launch of a clothing line for the brand 
and also the perception beyond the brand itself. Following the results it was 
presented a marketing plan, which contemplates the detailing of strategies and 
actions to be implemented to reach the proposed objective. 

 

Key-words: Marketing Plan, Skate, Longboard, Clothing  
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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

Um planejamento estratégico de marketing é essencial para uma empresa 

conseguir atingir seus objetivos, ele servirá como base para as atitudes a serem 

tomadas em momentos de decisão. De acordo com Ferrell e Hartline (2009, p.14) 

“para uma organização ter alguma chance de atingir suas metas e objetivos, é 

preciso que ela tenha um plano de competição ou um roteiro para chegar lá. A 

estratégia de fato, descreve o plano de competição da organização para o sucesso”. 

Através do planejamento é possível coletar as informações a respeito do 

mercado que a empresa habita, o perfil de seus consumidores e outras variáveis que 

influenciam e afetam na construção de uma marca forte, que seja capaz de 

conquistar novos clientes e fazer a manutenção dos mesmos. Para alcançar esses 

objetivos é necessário a utilização de ferramentas de marketing que vão possibilitar 

que a empresa se posicione e tome as atitudes compatíveis a sua identidade e 

também a percepção do público alvo que deseja atingir. Segundo Kotler e 

Armstrong: 

 

Uma vez que compreende por inteiro o consumidor e o mercado, a 
administração de marketing pode elaborar uma estratégia de marketing 
orientada para o cliente. Definimos a administração de marketing como a arte 
e a ciência de escolher mercados-alvos e construir relacionamentos lucrativos 
com eles. A meta de um administrador de marketing é encontrar, atrair, 
manter e cultivar clientes-alvo criando, entregando e comunicando valor 
superior ao cliente. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.6) 

 

De acordo com Churchill e Peter (2013, p.552) “as organizações de marketing 

orientadas para o valor procuram constantemente maneiras de executar planos e 

estratégias de marketing para agradar os clientes e alcançar metas”. Isso quer dizer 

que é um trabalho contínuo e que exige esforços dos profissionais de marketing para 

que a organização se mantenha em equilíbrio e desenvolva seu potencial. Ainda, 

segundo Churchill e Peter (2013) existem alguns princípios do marketing que ajudam 

a empresa a alcançar os objetivos oferecendo valor para os clientes, no qual se 

baseiam nos seguintes fatores:  clientes, concorrentes, proatividade, melhoria 

contínua, implementação e controle de marketing, integração entre as áreas da 

empresa e os stakeholders. Segundo Baker: 

 

Embora possa trazer muitos benefícios ocultos, como a melhor 
coordenação das atividades da empresa, um plano estratégico de marketing 
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preocupa-se principalmente com vantagem competitiva – isto é, 
estabelecer, construir, defender e manter vantagem competitiva. (BAKER, 
2005, p.62) 

 

Dessa forma, o marketing deve se atentar a todos os fatores que cercam a 

empresa para desenvolver o plano mais coerente de acordo com a imagem da 

marca, com o objetivo de criar a vantagem competitiva ideal. 

O Brasil é o segundo maior país da indústria do skate, o faturamento mensal 

do mercado gira em torno de 500 milhões de reais anuais e possui mais de 4 

milhões de praticantes. Em relação as duas últimas pesquisas realizadas entre 2006 

e 2013 houve um crescimento de 20%, um número expressivo, pois representa um 

total de 150 mil novos praticantes por ano. Uma modalidade do skate que vem 

ganhando força nos últimos anos é o longboard, ele se difere da modalidade 

convencional conhecido. O longboard é um skate maior, que pega mais velocidade, 

possui mais estabilidade e é feito para descer ladeiras, por isso suas rodas são mais 

largas e macias em relação a um skate convencional, dando mais estabilidade e 

gerando mais atrito para descer as ladeiras e fazer as curvas com mais segurança. 

O truck é maior e mais largo para permitir o deslize sobre o asfalto, e o shape, 

também possui um tamanho superior ao convencional sendo mais flexível para 

facilitar o controle do skate. 

O objetivo desse projeto é desenvolver um plano estratégico de marketing 

para a empresa Root, no qual é especializada em trucks de longboard de alta 

precisão. Por meio de pesquisas foi realizado um diagnóstico do mercado onde a 

marca esta inserida, e com base nas informações coletadas foi desenvolvido um 

plano de marketing com foco em otimizar o potencial da empresa e sua participação 

no mercado. 

A primeira etapa apresenta um diagnóstico da empresa com uma análise dos 

ambientes macroambiente (demográfico, cultural, econômico, natural, tecnológico e 

político-legal), e do microambiente (empresa, fornecedores, concorrentes diretos e 

indiretos, revendedores e outros públicos). A segunda etapa apresenta uma 

pesquisa de mercado qualitativa para entender comportamentos e atitudes dos 

consumidores de marcas de skate e praticantes de longboard, e posteriormente uma 

pesquisa quantitativa com consumidores de marcas de skate para verificar o 

potencial da nova estratégia a ser adotada pela empresa. A terceira etapa busca 

entender as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no ambiente da empresa, 
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através de uma análise SWOT. Após essas etapas, será apresentado um plano para 

identificar a oportunidade de marketing, traçar os objetivos, desenvolver a estratégia, 

identificar o consumidor alvo, o posicionamento da empresa no mercado e as ações 

de marketing a serem implementadas.  
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2 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico consiste em uma análise da atual situação da empresa, que 

segundo Kotler e Armstrong (2007, p.56), “o ambiente de marketing de uma 

empresa é constituído pelos participantes e pelas forças externas ao marketing que 

afetam a capacidade da administração de marketing de construir e manter bons 

relacionamentos com clientes-alvo”. É importante fazer uma boa análise desses 

ambientes para coletar informações precisas que vão ajudar a compreender o 

cenário atual e servir como base para tomar atitudes que realmente sejam efetivas 

para atingir o objetivo de marketing.  

De acordo com Ferrell e Hartline (2009, p.45), “as informações necessárias para 

uma análise da situação podem ser obtidas internamente por meio do sistema de 

informação de marketing da empresa, ou externamente, pela pesquisa de marketing 

primária e secundária”. Dessa forma, será realizado um diagnóstico da empresa 

Root como forma de entender sua atual situação.  

2.1 MACROAMBIENTE 

O macroambiente consiste em dimensões do ambiente externo que podem 

afetar as empresas e seus mercados. Essas dimensões podem ser compostas do 

ambiente demográfico, cultural, econômico, natural, tecnológico e político-legal. De 

acordo com Palmer (2006, p. 65), “o macroambiente abrange tendências e forças 

gerais que, com o tempo, podem afetar a natureza das relações do microambiente”.  

Dessa forma, é necessário o acompanhamento das variações nesse 

ambiente, pois, segundo Churchill e Peter (2013), ao analisar o ambiente externo, a 

organização terá informações que irão contribuir na identificação de ameaças e 

oportunidades que serão importantes para manter sua vantagem competitiva, 

sobrevivência ou prospecção. 

2.1.1 Ambiente Demográfico 

Identificar e analisar o macroambiente são atividades fundamentais para 

qualquer corporação. Isso possibilita conhecer todos os participantes do mercado, 

trabalhar com tendências e oportunidades. Entre os ambientes está o demográfico, 
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que basicamente se caracteriza como um estudo da população. Segundo Kotler e 

Armstrong: 

 

Demografia é o estudo da população humana em termos de tamanho, 
densidade, localização. Idade, sexo, raça, ocupação e outros dados 
estatísticos. O ambiente demográfico é de grande interesse para os 
profissionais de marketing porque envolve pessoas e pessoas constituem 
mercados. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.59) 

 

Olhar para o público é uma das tarefas secundárias de qualquer estratégia, 

não se pode falar com alguém sem ao menos conhecê-lo, dessa forma, o estudo da 

demografia pode direcionar tendências e mudanças sociais. O crescimento de uma 

população pode mudar o modo de consumo, pois faz surgir necessidades que até 

então não existiam, gerando uma grande oportunidade de criação de novos produtos 

e serviços. O Brasil é um país de multiculturas, rico em culturas diferenciadas e a 

cada momento vivemos mudanças de padrões. Atualmente, segundo uma pesquisa 

realizada pelo IBGE em agosto de 2015, temos uma população de 205 milhões, 

sendo que, para um mercado grande como esse, é fundamental o acompanhamento 

do ambiente demográfico.  

Com a grande diversidade de públicos não é difícil identificarmos tendências e 

oportunidades, não é segredo que o Brasil é o país do futebol e que a grande 

maioria da população gosta do esporte, porém, outras modalidades vêm ganhando 

cada vez mais espaço e isso vem acontecendo com o skate. Segundo uma pesquisa 

encomendada pela CBSk (Confederação Brasileira de Skate) ao Datafolha em 2009, 

a população brasileira de skatistas é de 4 milhões, representando um crescimento 

de 20% em relação ao último estudo realizado, que data de 2006. Esse número é 

considerado expressivo, pois representa um total de 150 mil novos praticantes por 

ano, se seguirmos esta projeção teremos hoje, no Brasil, quase 5 milhões de 

praticantes.  

A pesquisa realizada pelo Datafolha apresentou outras características 

importantes para analisar, como o gênero da maioria dos esportistas do skate, no 

qual apenas 10% são do sexo feminino. Foi apontado, também, que 42% dos 

praticantes são de classes mais favorecidas (A e B), já as classes D e E 

representam apenas 8%. A idade média da maioria dos praticantes está entre 11 e 

20 anos, sendo que a grande maioria leva o esporte da infância à adolescência e, às 

vezes, até a vida adulta. A renda familiar de lares dos praticantes de skate gira em 
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torno de 6 salários mínimos e o grau de escolaridade do chefe da família também é 

elevado, totalizando 50% da amostra é de graduados ou de quem possui o ensino 

médio completo. O estudo se apresenta defasado, porém são informações que 

devem ser levadas em consideração pois não possui outro estudo detalhado até o 

momento. 

2.1.2 Ambiente Cultural 

Ao longo da vida somos expostos a várias situações que influenciam o modo 

de se vestir, falar, comer e viver. Na juventude é quando começamos a participar de 

grupos, escutar um tipo de música e é também o momento o qual começamos a 

moldar a nossa personalidade. O ambiente cultural para Kotler e Armstrong (2007, 

p.73), “é composto de instituições e outras forças que afetam os valores, as 

percepções, as preferências e os comportamentos básicos da sociedade”. Essas 

forças moldam comportamentos, sendo que as estratégias devem estar voltadas 

para aspectos culturais, pois o indivíduo muda de acordo com o meio e muitas 

acabam mudando os hábitos de consumo. Segundo Kotler e Keller: 

 

De acordo com as preferências e os gostos das pessoas, o poder de 
compra é direcionado para determinados bens e serviços em detrimento de 
outros. A sociedade molda crenças, valores e normas que definem, em 
grande parte, esses gostos e preferências. As pessoas absorvem quase 
que inconscientemente, a visão de mundo que define seu relacionamento 
consigo mesmas, com outras pessoas, com organizações, com a 
sociedade, com a natureza e com o universo. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 
86) 

 

A sociedade vive impondo regras e ditando tendências que estimulam o 

consumo, a forma de agir e outros aspectos do dia a dia e isso, em muitas vezes, 

acaba se tornando moda, porém algumas pessoas acabam se identificando e 

levando conceitos para a vida. O skate se tornou extremamente popular nos últimos 

anos, como vimos no tópico anterior, o crescimento de 2006 a 2009 foi de 20%, e 

este aumento pode ser explicado pelo alto nível de atletas brasileiros em 

campeonatos mundiais, o que chamou atenção da mídia de massa, possibilitando 

uma grande visibilidade ao esporte e automaticamente influenciando o aumento de 

praticantes. Porém, o skate não é considerado pelos praticantes somente um 

esporte, carrega consigo toda uma cultura que vem das ruas. O skate é um esporte 

“derivado” do surf, e já em sua criação carregou muito estilo, no qual dizem ser um 
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estilo de vida e não simplesmente um esporte. O estilo diferenciado e muitas vezes 

discriminado foi tomando conta e chamando atenção de empreendedores, como é o 

caso de Curitiba nos anos 90, por exemplo, onde nasceu uma marca que 

movimentou o mercado nacional do segmento, a Drop Dead. Em entrevista ao 

Estadão em abril de 2014, Eduardo Dias, fundador da marca, relatou que a empresa 

cresceu tanto que começou a fabricar seus próprios produtos, chegando a ter 200 

funcionários só para a confecção de roupas. Nos anos 90, os skatistas eram 

conhecidos por usarem roupas nem um pouco discretas, como calças largas e 

bonés coloridos. Ainda segundo Eduardo Dias: 

 

É um estilo em transformação e estamos sempre criando novos produtos 
para esse público. Agora, por exemplo, as calças e bermudas estão mais 
slim, as camisetas mais compridas. O que não muda, é a relação de paz 
entre as tribos. A camaradagem é muito grande. É diferente do surf, em que 
há uma disputa pela melhor onda, no skate um torce pela superação do 
outro. Existe uma harmonia na pista, mesmo sem se comunicar, um sabe 
esperar a vez do outro. (DIAS, 2014) 

 

Claramente, o esporte carrega valores atribuídos à rua, valores os quais 

nasceram com o esporte e somente com o tempo vão se atualizando. Outro fator 

cultural diretamente ligado ao segmento é a música. A modalidade carrega consigo 

a mistura com o mundo musical, tanto que cada atleta quando vai competir escolhe 

a sua. O colunista da Rolling Stone Brasil, Paulo Cavalcanti, escreveu uma matéria 

em novembro de 2012 falando sobre esse assunto. Para ele, a música ajudou a 

popularizar o esporte nos EUA, pois: 

 

Aos poucos, a subcultura se consolidava novamente não só em Los 
Angeles, onde surgiu, mas também em outros centros urbanos dos Estados 
Unidos. As mudanças na música e na cultura pop ajudaram no crescimento. 
A explosão do punk, a expansão da cena do heavy metal e o surgimento de 
novas vertentes de música negra agradavam à cultura do skate. Eram 
estilos musicais que valorizavam a liberdade, a rebeldia, o desafio e acima 
de tudo a libertação de adrenalina. (CAVALCANTI, 2012) 

  

A música fez parte da criação do skate e também evolui conjuntamente. O 

esporte carrega consigo toda uma cultura que vem das ruas, entretanto, aos poucos 

esse estereótipo vem sendo modificado, uma vez que influências modernas vêm 

tornando o skate não mais uma modalidade marginalizada, mas um esporte radical 

de grande potencial em todo o país.  
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De acordo com Ana Simões (2015) em matéria feita ao site eHow Brasil, o 

longboard é uma modalidade do skate que se difere um pouco do street, que 

estamos mais acostumados a ver. As rodas são mais largas e macias em relação a 

um skate convencional, dando mais estabilidade e gerando mais atrito para descer 

ladeiras e fazer as curvas com mais segurança, o truck é maior e mais largo para 

permitir o deslize sobre o asfalto e o shape é maior e mais flexível para facilitar o 

controle do skate. O esporte se originou nos anos 50 na tentativa de encontrar uma 

conexão entre snowboard, skate e surf e se popularizou quando surfistas 

começaram a usar o longboard como forma de simular os movimentos feitos na 

prancha dentro da agua, no asfalto. No ano de 1973, ocorreu uma nova onda de 

popularidade para o longboard, foi quando ocorreu a descoberta das rodas de 

uretano e começaram a fabricar shapes específicos para a modalidade. No final dos 

anos 70, juntamente com o skate street, o longboard havia se tornado uma 

subcultura relacionada a um estilo de vida independente e rebelde, com inspiração 

nas bandas de punk que faziam apologia a violência na época. Essa imagem de 

rebeldia foi sendo apagada durante os anos pela representação da mídia e a 

ideologia punk que dominava a cultura do esporte, foi dando espaço para outros 

estilos como o reggae e hip hop. 

2.1.3 Ambiente Econômico 

A economia consiste em todo um sistema de fatores que influenciam a 

maneira com que os consumidores se comportam diante das situações de mercado. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007, p. 66), “o ambiente econômico consiste em 

fatores que alteram o poder de compra e o padrão de gastos das pessoas”. Isso 

quer dizer que qualquer variável que influencie indiretamente ou diretamente no 

crescimento da economia do skate no Brasil se enquadra nesse ambiente.  

Segundo informações do site da Confederação Brasileira de Skate (agosto, 

2015), o faturamento mensal desse segmento no varejo e atacado (peças, roupas, 

acessórios) gira em torno de 500 milhões de reais anuais. Isso acabou motivando a 

internacionalização de algumas empresas nacionais para países como Alemanha, 

Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Venezuela e Japão. 

Atualmente, o Brasil já ocupa a vice-liderança na indústria do skate mundial, sendo 

um dos raros produtores de peças, vestuários e acessórios para essa modalidade.  
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Esse crescimento acontece devido a boa qualidade do produto brasileiro que 

compete de igual para igual com peças internacionais e também devido ao menor 

preço comparado com as mesmas. Além disso, o skate vem crescendo cada vez 

mais no Brasil, representando um grande potencial econômico no mercado interno, 

sendo que os números e dados de pesquisas realizadas recentemente confirmam 

essa afirmação.  

Apesar de ser um mercado que já movimenta uma considerável quantia de 

dinheiro, não é monopolizado, pois existem diversas empresas menores que 

sustentam essa economia. É o caso de um casal de empresários brasileiros que 

investiram 15 mil reais para criar uma marca de bonés chamada Vida Libre, em 

2013. Os produtos são vendidos na internet e em 12 pontos físicos de venda. Nos 

primeiros 11 meses, a marca já faturou 30 mil reais segundo informações coletadas 

em uma reportagem realizada pelo Estadão (agosto, 2015). 

De acordo com esse desenvolvimento do esporte, apontado por essas 

informações e pesquisas realizadas recentemente, nota-se que o skate já é um 

mercado consolidado no país e possui um grande potencial para crescer 

economicamente, pois a cultura envolvida nesse esporte possui uma variedade de 

segmentos de mercado, como a moda, música, etc.. Em entrevista ao Esporte 

Interativo, localizada no site Observatório do Esporte (agosto, 2015), Roberto 

Macaneiro, presidente da Federação Paulista de Skate, comenta: 

 

A gente sabe que a cultura do skate é muito forte. Desde a moda, música, 
entretenimento, artes, toda essa gama de atividades relacionadas ao skate 
pode ser trabalhada. As marcas podem explorar mais essa cultura urbana 
relacionada às atividades que envolvem a cultura do Skate. (MACANEIRO, 
2015) 
 

2.1.4 Ambiente Natural 

A preocupação com o meio ambiente se torna cada vez mais evidente e 

necessária com o passar dos anos, isso acontece por várias mudanças climáticas e 

problemas ambientais que o planeta vem sofrendo para suprir a necessidade do 

consumismo e da má gestão dos recursos naturais. Segundo Kotler e Armstrong:  

 

O ambiente natural envolve os recursos naturais que são utilizados como 
insumos pelos profissionais de marketing ou que são afetados pelas 
atividades de marketing. Nas últimas três décadas, a preocupação com o 
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meio ambiente tem tido um crescimento constante. Em muitas cidades de 
todo mundo, a poluição do ar e da água atingiu níveis perigosos. A 
preocupação mundial com as possibilidades de aquecimento global 
continua a crescer, e muitos ambientalistas temem que logo estaremos 
imersos em nosso próprio lixo. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.67) 

 

  A economia do skate movimenta mais de 1 bilhão de reais por ano, isso quer 

dizer que existe uma produção em massa de produtos relacionados ao esporte que 

demanda muita matéria-prima. Com isso em mente, as empresas do segmento 

começam a demonstrar preocupação com o meio ambiente.  

A Vans, empresa referência no mundo do skate, segundo seu site oficial, está 

adontando uma postura ecologicamente correta por meio da utilização de algodão 

da iniciativa Bettercotton, que controla os insumos entre os produtores e 

compradores e realiza os seus processos com o mínimo de impacto ambiental, já 

que as etiquetas e embalagens são feitas de papeis recicláveis, e o polyester 

utilizado também é reciclado. Por esses fatores, a empresa possui o selo Higg Index, 

que é um órgão que fiscaliza o rendimento ambiental do processo de produção de 

empresas do ramo de vestuário e calçados no mundo inteiro. Isso aponta uma 

tendência cada vez maior em relação a isso no mundo do skate pelo fato da Vans 

ser uma das marcas pioneiras. 

Além disso, a madeira que constitui o shape do skate afeta diretamente o 

ecossistema. Tendo isso em vista, algumas empresas adotam uma postura de 

utilização de matéria-prima através do reflorestamento, que é o caso da Stand 

Skateboards, no qual é uma empresa brasileira.   

Com esses problemas ambientais que vivenciamos hoje em dia, os negócios 

de skate podem fazer uma diferença na educação das novas gerações, pois 

possuem grande poder de infuência na vida dos jovens. É o que comenta o vice-

presidente da CBSk, Edson Scande, em uma matéria ao site IG Esporte, em agosto 

de 2015: 

  

O skate é formador de opinião e acaba influenciando um grande número de 
pessoas, a maioria delas crianças e jovens, que vem no esporte uma forma 
de se inserir socialmente, seja atraves da roupa, do tênis que vestem, ou 
seja pela musica que ouvem. (SCANDE, 2015) 
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2.1.5 Ambiente Tecnológico 

Um dos fatores que possui grande influência na vida das pessoas e empresas 

é o ambiente tecnológico. A tecnologia avança cada vez mais rápido, gerando 

consequências que nem sempre são previsíveis, o que faz com que as organizações 

devam se atentar para as tendências, para, assim, conseguirem identificar as 

ilimitadas oportunidades de inovação e também os riscos gerados com essas 

mudanças. De acordo com Kotler e Keller: 

 

Mais idéias estão sendo testadas para o desenvolvimento de novas 
tecnologias, e o intervalo de tempo entre as novas idéias e sua 
implementação está diminuindo rapidamente, assim como o tempo entre o 
lançamento de um produto e o pico de produção. (KOTLER; KELLER, 2006, 
p. 90) 

 

A aceleração de novas tecnologias revolucionará os produtos e os métodos 

de produção, afetando diretamente nos investimentos das empresas em P&D; 

Segundo Kotler e Keller (2006, p.91), “cada vez mais a pesquisa direcionada para 

grandes inovações está sendo conduzida por um consórcio de empresas, e não por 

uma única desbravadora”. Além disso, os novos produtos tendem a ser mais 

complexos, sendo necessário a regulamentação para a garantia da segurança dos 

consumidores e a qualidade das mercadorias fornecidas. Conforme Kotler e 

Armstrong (2007, p.70) “à medida que os produtos e a tecnologia se tornam mais 

complexos, o público precisa ter certeza de que são seguros. Assim, os órgãos 

governamentais investigam e proíbem produtos potencialmente inseguros”. 

 Do mesmo modo que a tecnologia evolui em um contexto geral, ela também 

está cada vez mais presente nos esportes radicais, seja para melhorar o 

desempenho de um produto específico ou até mesmo seu processo produtivo. Com 

o aumento da prática do skate no Brasil nos últimos anos, que segundo o site Cem 

Porcento Skate (2015), em uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 2009, 

“os 20% de aumento com relação ao último levantamento (2006) [...] comprovam a 

força do skate dentro da sociedade brasileira e projetam uma curva de crescimento 

para os próximos anos”. A partir desse aumento na demanda por produtos do 

segmento, nota-se a necessidade cada vez maior de empresas nacionais 

fornecerem produtos de alta performance e qualidade, seguindo o mesmo padrão 
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tecnológico, ou até mesmo melhor em comparação aos produtos vendidos fora do 

país. 

 A tecnologia influencia diretamente na inovação de produtos, sendo utilizada 

normalmente na tentativa de alcançar uma vantagem competitiva no mercado. No 

skate isso também é visível, pois as marcas estão sempre buscando de alguma 

forma inovar o seu portfólio de produtos. A marca Cisco Bamboo, por exemplo, 

procurando se diferenciar no mercado brasileiro e também reduzir seus custos de 

produção, criou um shape utilizando o bambu como matéria-prima, em vez do maple 

que é usado em outros países como o Canadá. Segundo o site Clube do Skate 

(2015), “o bamboo é fácil de se encontrar e cultivam no Brasil, bem diferente do 

maple canadense que é importado com custos algumas vezes muito caros para o 

mercado nacional”. Outra marca que pode ser considerada é a Marbel, na qual criou 

um modelo de skate elétrico composto por fibras de carbono e Kevlar, sendo 

considerado o mais leve dentre os demais modelos da categoria, além de ser a 

prova d’água. De acordo com o site Tecnologias de Último Grito (2015) “este skate 

não foi desenvolvido e construído apenas com o propósito de diversão e passeio. A 

Marbel Board poderá ser usada como meio de transporte, em cidades 

movimentadas e congestionadas pelo trânsito".  

 Além das inovações realizadas nos produtos, a tecnologia permite a rápida 

difusão da informação pelos meios de comunicação existentes atualmente. Com o 

aumento constante do acesso a informação pelas pessoas, ficou mais fácil a 

propagação de mensagens, principalmente pela internet, como é o caso do site 

Comunica Skate que foi criado para a veiculação de informações sobre o mundo do 

skate no país. O principal objetivo, segundo o site (2015), é realizar as “divulgações 

pertinentes ao mercado de skate de uma maneira mais rápida e eficaz”. Outro ponto 

no qual pode ser considerado, é quanto à comercialização de produtos do segmento 

por meio da internet, aumentando a facilidade dos consumidores em encontrar e 

comprar produtos que estejam procurando. O grupo DROP FAMILY, além de 

comercializar produtos nacionais pela web, detém de algumas licenças exclusivas 

para a venda de mercadorias de marcas internacionais, de acordo com o site (2015), 

“as melhores marcas do universo do skate são representadas pela DROP FAMILY 

no Brasil”. Sendo assim, com a expansão do acesso à internet e com o aumento 

constante de lojas virtuais, ficou mais fácil para os consumidores encontrarem 

produtos que antes o acesso era mais restrito nesse nicho.  
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2.1.6 Ambiente Político-Legal 

O ambiente político-legal influencia diretamente na tomada de decisões das 

empresas, pois é formado pelas leis, órgãos governamentais e grupos de pressão 

que afetam e restringem várias organizações e indivíduos. Segundo Kotler e 

Armstrong (2007, p. 71) “órgãos governamentais têm certa autonomia para fazer 

cumprir as leis, podem causar grande impacto no desempenho de marketing da 

empresa”. Existem três propósitos centrais da legislação que regulariza os negócios 

que, de acordo com Kotler e Keller (2006, p. 92), são: “proteger as empresas da 

concorrência desleal, proteger os consumidores de práticas de negócios desleiais e 

proteger os interesses da sociedade do comportamento das empresas”. 

 A proteção das empresas da concorrência desleal tem como principal objetivo 

regulamentar o mercado para evitar as práticas comerciais abusivas, tornando a 

atividade mais organizada e justa. Quanto aos consumidores, as leis oferecem 

proteções contra inúmeras razões, como, por exemplo, a má qualidade de produtos, 

privacidade, propagandas enganosas, embalagens e preços. Além disso, a 

legislação protege a sociedade das atividades desenfreadas das empresas, 

assegurando que as empresas se responsabilizem pelas consequências que suas 

ações causam. Dessa forma, segundo Kotler e Armstrong: 

 

Novas leis continuarão a ser criadas, e seu controle sera cada vez maior. 
Os executivos devem acompanhar e considerar essas mudanças quando 
planejarem seus produtos e programas de marketing. Os profissionais de 
marketing precisam conhecer as principais leis de proteção à concorrência 
entre as empresas, aos consumidores, e à sociedade. Eles precisam 
entender essas leis nos níveis local, estadual, nacional e internacional. 
(KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 71) 

 

 Atualmente, o skate conta com uma confederação (Confederação Brasileira 

de Skate) que tem como principal objetivo regulamentar as normas e políticas de 

desenvolvimento do esporte no país. Segundo o site da CBSk:  

 

A CBSk tem como finalidade, desenvolver, divulgar, difundir, fomentar a 
prática e organizar o esporte, além de representá-lo no Brasil perante os 
poderes públicos (municipal, estadual e federal) e a sociedade organizada 
(empresas, ONGs, fundações, associações e federações). (CBSK, 2015) 

 

 Além da CBSk existem diversas outras federações localizadas em diferentes 

estados do Brasil que auxiliam na regulamentação do esporte, como, por exemplo, a 
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Federação de Skate do Paraná, e também algumas associações como a Associação 

de Skate Feminino. Outro órgão cujo skate está presente é na Condeferação 

Brasileira de Esportes Radiciais, que segundo o site CBER (2015), “tem como 

missão divulgar o esporte radical e levar gratuitamente a sua prática à população, 

permitindo o acesso amplo e irrestrito a todos”. Desse modo, o skate conta com 

diversos órgãos de regulamentação que auxiliam no desenvolvimento do esporte no 

país.  

 Para a comercialização de produtos por meio da internet, como é o caso da 

empresa Root, atualmente existem algumas normas na legislação brasileira que 

regulamentam o comércio eletrônico. Segundo o site do Sebrae (2015), a legislação 

do e-commerce, como é chamada, contempla dois materiais:  

 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), criado em 1990 quando o 
comércio eletrônico praticamente não existia, portanto sem elementos 
específicos para o comércio pela Internet; e o Decreto nº 7.962/2013, que 
completou as lacunas e passou a vigorar em paralelo ao CDC, tornando-se 
o principal regulamento do e-commerce no Brasil. (SEBRAE, 2015) 

 

 Ainda segundo o site da Sebrae (2015), existem determinadas regras que 

foram consideradas no Decreto: 

 

Exige identificação completa do fornecedor no site; Exige o endereço físico 
e eletrônico no site; Informações devem ser claras e precisas; Resumo e 
contrato completo devem ser disponibilizados; Obriga etapa de confirmação 
da compra; Regras para o atendimento eletrônico; Discorre sobre 
segurança das informações; Direito de arrependimento (empresa deve 
informar e permitir); Regras de estornos solicitados; Regras para as 
compras coletivas. (SEBRAE, 2015) 

 

Dessa forma, é importante o conhecimento das legislações vigentes em 

relação ao e-commerce no Brasil, pois isso possibilitará a comercialização dos 

produtos de forma correta, evitando problemas para a empresa e também 

proporcionando decisões gerenciais mais conscientes e assertivas.   

2.2 MICROAMBIENTE 

Existem vários fatores que podem afetar as organizações, tanto positivamente 

como negativamente, porém estes fatores podem ser externos onde muitas vezes 

não se pode fazer nada para mudar, mas existem outros os quais as empresas 
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podem se preparar. O microambiente é constituído por fatores que influenciam 

diretamente a empresa, para Kotler e Armstrong: 

 

O sucesso do marketing requer a construção de relacionamento com outros 
departamentos da empresa, fornecedores, intermediários de marketing, 
clientes, concorrentes e vários públicos, que se combinam para construir a 
rede de entrega de valor da empresa. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 
56) 

 

A integração entre os setores é um fator totalmente controlável e essencial 

para qualquer estratégia ser efetiva. Todavia, os fatores externos do microambiente, 

como mercados, fornecedores, intermediários e concorrentes, afetam diretamente as 

estratégias, e por esse motivo não podem ser esquecidas.  

Segundo Etzel, Walker e Stanton (2001, p.44), “elas representam forças 

microambientais para uma companhia. Lidar efetivamente com elas é vital para o 

sucesso de um negócio”. 

2.2.1 A Empresa 

A Root é uma empresa do segmento esportivo, especializada em skate de 

velocidade (longboard), e foi fundada em 2013 por 3 sócios praticantes da 

modalidade. Os fundadores possuem especiliadades diferentes. Um sócio é 

projetista, sendo responsável técnico do projeto. Outro sócio é administrador e 

produtor áudio visual, no qual representa toda parte estratégica e de comunicação. 

Já o terceiro sócio, um administrador internacional, é especializado em importação e 

exportação. A ideia inicial era trabalhar com um esporte pouco conhecido 

nacionalmente, o mountainboard, que se trata de um skate feito para andar na 

montanha, porém a ideia foi deixada de lado, pois com uma pesquisa prévia os 

empresários identificaram um problema, sendo que para importar o produto as 

dificuldades seriam maiores e a procura ainda é bem pequena, ou seja, o giro seria 

inexpressivo. Um dos sócios identificou um segmento do skate que possui um 

grande movimento em Curitiba e bastante força no Brasil como um todo, porém 

pouco explorado, o segmento é o skate de velocidade, conhecido popularmente 

como longboard. Desde então, todos os esforços foram voltados para este 

segmento. Logo após a criação da empresa, um investidor apostou na ideia, o que 

proporcionou a criação de um produto, o truck de precisão M-1 (Figura 1), sendo 
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conhecido também como eixo. O preço de venda do produto ao consumidor final 

hoje é de R$ 877,00. 

A empresa trabalhou em um projeto de alta performance para atletas que 

competem, o que foi possível entrar no mercado onde já existem marcas 

consolidadas. Além de vender o produto completo, a empresa fornece a venda de 

peças para manutenção e troca para personalização de acordo com o tipo de 

utilização que o usuário necessitar, pois o eixo é diferente de acordo com a 

modalidade, e pode variar alterando altura, inclinação e estabilidade (Figura 2). Em 

breve a empresa lancará equipamentos de proteção e acessórios para skate 

longboard.   

 
Figura 1 – Truck de precisão Root M-1 

 
Fonte: Root, 2015. 

  
 

Figura 2 – Ponteiras Root M-1 

 
Fonte: Root, 2015. 
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O trio adotou a estratégia de entrar no mercado com um grande esforço de 

marketing: contrataram uma agência para desenvolvimento de marca e site; fizeram 

um alto investimento em mídias sociais e patrocinam atletas profissionais e 

amadores. Segundo os empresários, o patrocínio traz um retorno bem expressivo 

em termos de divulgação. Hoje no total a marca patrocina 10 atletas, sendo 7 em 

Curitiba, 1 em Juíz de Fora (MG), 1 em Porto Alegre (RS) e 1 em Balneário 

Camboriú (SC). Entre os atletas patrocinados, 3 são profissionais, 6 são amadores e 

1 é junior. A ideia dos patrocínios é garantir que a marca seja vista por todos os 

públicos. Além da divulgação os atletas participam no desenvolvimento do projeto, 

apontando problemas e melhorias. Outra ação realizada pela Root foi o apoio a 

campeonatos regionais e nacionais. 

2.2.2 Fornecedores 

Existem partes vitais para que um processo ocorra de maneira correta, uma 

parte essencial para qualquer organização são os fornecedores. Eles são agentes 

fundamentais para que a cadeia funcione adequadamente. Segundo Etzel, Walker e 

Stanton (2001): 

 

Uma empresa não consegue vender um produto se não for capaz de fazê-lo 
ou comprá-lo. É por isso que as pessoas ou empresas, que fornecem 
produtos ou serviços para que um produtor faça o que vende, são críticas 
para nosso sucesso de marketing. Da mesma forma são as empresas que 
fornecem a mercadoria que um atacadista ou varejista revende. É por isso 
que consideramos os fornecedores uma parte vital do seu ambiente de 
marketing. (ETZEL, WALKER, STANTON, 2001, p. 45) 

 

Para a Root, os fornecedores são fatores chave, já que a marca não produz o 

produto e toda a produção fica com o parceiro. Até então, possuem 1 produto, o 

Root M-1, porém para chegar até o produto final foi bem trabalhoso, segundo os 

sócios. Se tratando de uma mercadoria especial, com algo totalmente novo, houve 

dificuldade em se encontrar um fornecedor. A empresa fez várias pesquisas, 

entretanto não existem empresas especializadas atualmente no Brasil para fazer 

este tipo de objeto.  

Em novembro de 2013, encontraram um fornecedor de Pinhais, região 

metropolitana de Curitiba, que concordou em fazer um protótipo sem custo e 

trabalhar com uma quantidade mínima adequada ao que a empresa imaginou. Esse 
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fornecedor comprava a matéria-prima de São Paulo e entregava o produto final à 

marca, porém a fase de protótipo foi de novembro de 2013 a junho de 2014, então 

só nesta data conseguiram chegar ao produto final. Houve uma grande dificuldade 

para chegar ao fim do projeto, pois o fornecedor não entendia a proposta de forma 

clara, não era a qualidade esperada e não adotavam processos adequados, sendo 

que a parceria se estabeleceu até abril de 2015.  

Desde abril a empresa resolveu trabalhar com vários fornecedores diferentes. 

A cadeia produtiva do truck é composta por: alumínio (matéria-prima), com o 

fornecedor sendo do Rio Grande do Sul; a usinagem e materiais plásticos são de 

Curitiba, assim como o polimento, anodização (pintura) e gravação; a usinagem do 

inox (ponteiras e arruelas) fica em São José dos Pinhais; as peças plásticas de PU 

também ficam localizadas em São José dos Pinhais; e a embalagem vem de Santa 

Catarina. Essa mudança representou uma economia de 15,62% para a empresa, 

além da possibilidade de produzir as peças separadas e revender aos seus clientes.  

A marca pretende lançar outros produtos em breve, o que está mais próximo 

seria o boné, embora já tenham tentado com vários fornecedores de Curitiba e São 

Paulo, mas a qualidade é inferior. Existe um fabricante no Brasil que possui a maior 

qualidade desse tipo de produto, porém existe uma premissa, o pedido só pode ser 

realizado produzindo 100 peças iguais, contendo exatamente o mesmo tamanho, cor 

e estampa. Isso na realidade da empresa hoje se torna inviável. Outro produto 

considerado inviável para a produção no momento são as rodas, a empresa já 

tentou produzir seu próprio projeto, que não deu certo, pois os fornecedores 

brasileiros ficam muito atrás em questão de qualidade aos estrangeiros. A empresa 

encontrou o maior fornecedor de rodas do mundo que tem sua sede na California-

EUA, que fornece para as principais marcas do segmento, entretanto este 

fornecedor pede um pedido mínimo bem alto, o qual não estão preparados ainda.  

2.2.3 Concorrentes 

A criação de uma marca forte demanda um grande conhecimento da 

concorrência, sendo que a todo momento nascem novas ameaças que podem 

impactar de forma direta ou indireta uma empresa. Para Kotler e Keller (2006, p. 

340), “concorrentes são empresas que atendem às mesmas necessidades dos 

clientes”. Segundo Kotler e Armstrong (2007), para a obtenção de uma vantagem 
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em relação à concorrência a empresa deve apresentar a seus clientes um produto 

ou serviço com mais valor e satisfação. 

Dessa forma, as organizações devem estar sempre atentas aos seus 

concorrentes, buscando informações essenciais na tentativa de obter vantagem. A 

análise da concorrência, segundo Aaker (2012, p.47), é “obter informações que 

influenciem o desenvolvimento de estratégias de negócios bem-sucedidas”. Ainda 

segundo o autor, deve se considerar na análise as ameaças e oportunidades, além 

dos pontos fortes e pontos fracos dos concorrentes.  

2.2.3.1 Concorrentes diretos 

Uma das formas para a identificação dos concorrentes diretos seria olhar para 

eles como clientes, verificando quais escolhas estão sendo feitas pelos 

consumidores. Outro método que pode ser utilizado é por meio de associações de 

marcas com aplicações ou conteúdos específicos. De acordo com Aaker: 

 

Tanto a abordagem de escolha do cliente como a de uso da marca sugerem 
uma base conceitual para identificar concorrentes que pode ser empregada 
por gerentes mesmo quando a pesquisa de marketing não está disponível. 
O conceito de alternativas a partir das quais o cliente escolhe e o conceito 
de adequação ao contexto de uso podem ser ferramentas poderosas para 
ajudar a entender o ambiente compeititivo. (AAKER, 2012, p. 49) 

 

Com a utilização da abordagem sugerida pelo autor, foi possível identificar 

quatro concorrentes diretos nacionais, no qual realizam a venda de produtos do 

mesmo segmento que a empresa Root. São eles: Visan Trucks, YPY Trucks, Invasor 

13 e a Everhill Truck Co. Além desses, também existem alguns concorrentes 

internacionais, sendo a Aera Precision Skateboard Trucks, Ronin Trucks, Sabre 

Trucks e Skoa Trucks. 

 A Visan Trucks é uma empresa que está no mercado desde 2009, localizada 

em São Paulo, se apresentam tendo como foco a qualidade, precisão, desempenho 

e atendimento. Possuem um site, no qual é possível verificar as informações sobre a 

empresa, atletas patrocinados, blog, contato e a loja virtual. O site possui boa 

aparência e utilizam uma comunicação mais informal, sendo de acordo com o tipo 

de público, porém ainda existem algumas áreas com informações incompletas. A 

empresa oferece patrocínio para dez atletas que são apresentados em uma área 

específica. Observando a loja, verifica-se apenas um tipo de produto, o VISAN 
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Trucks MACH 2, no qual possui cinco cores diferentes, com um preço de R$ 730,00, 

sendo que a compra pode ser realizada pelo site. Para a entrega do produto, 

utilizam o Correios, com 4 opções de envio, PAC, SEDEX, SEDE10 e SEDEX. Hoje, 

todas são cobradas a parte e dependem da localização da compra. Possuem uma 

área de atendimento por mensagem via formulário no próprio site ou por e-mail, não 

possuindo contato por telefone. Outro canal de venda que foi possível encontrar o 

produto é pela loja virtual Wollong Board Store. Além do site, possuem canais de 

comunicação como blog, Facebook e Instragram, com postagens relacionadas ao 

produto como forma de incentivar o engajamento com seu público.  

 

Figura 3 – Marca Visan Trucks 

 
Fonte: Visan Trucks, 2015. 

 

 A marca YPY Trucks está no mercado desde 2008 e tem como missão a 

responsabilidade e respeito com seus clientes. Possuem um site, no qual não tem 

um domínio próprio, além disso, seu aspecto visual é precário e com poucas 

informações sobre a empresa, impactando na imagem e credibilidade da marca. O 

site possui uma área do produto, contato, time, vídeos e fotos. A marca apresenta 

um produto, o YPY F5, sendo mostrado em um catálogo com várias configurações 

diferentes e acessórios para o mesmo modelo. Não é possível realizar a compra on-

line pelo site e também não há informações acerca valores e forma de entrega. 

Assim, para iniciar o processo de compra é necessário entrar em contato com o 

atendimento que é realizado por meio do Facebook ou por e-mail, o que dificulta a 

aquisição de produtos. A marca atualmente patrocina três atletas e utiliza como 

canais de comunicação o Facebook e alguns vídeos no Vimeo.  
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Figura 4 – Marca YPY Trucks 

 
Fonte: YPY Trucks, 2015. 

 

 A empresa Invasor 13 está localizada em Mogi Guaçu no estado de São 

Paulo e não possui um site institucional, somente um blog no qual não tem nenhuma 

informação sobre a marca ou produtos ofertados, além de apresentar apenas uma 

imagem. O blog também não apresenta nenhum tipo de conteúdo, mostrando estar 

sem atualização há algum tempo. Como forma de promover a marca, utilizam uma 

página no Facebook, contendo informações dos protudos, dos atletas patrocinados, 

localização e contatos. Atualmente, apresentam uma comunicação amadora e falha, 

não possuindo uma linha criativa definida, impactando diretamente na imagem da 

marca. Além disso, não foi possível identificar quantos modelos de trucks a empresa 

possui, pela falta de organização na comunicação dentro da fanpage. O atendimento 

é realizado via Facebook, telefone e e-mail. Outro meio pelo qual é possível 

encontrar o produto, é pelo site Wollong Board Store, que no momento não 

apresenta disponibilidade e preço na loja. No total, são 6 atletas patrocinados pela 

marca, incluindo uma mulher.  

 

Figura 5 – Marca Invasor 13 

 
Fonte: Invasor 13, 2015. 

 

Localizada em Curitiba, a Everhill Truck Co. apresenta apenas uma fanpage 

no Facebook, não possuindo um site da empresa. Na página existem poucas 

informações sobre a marca, sendo o contato realizado pelo próprio Facebook e por 

um número de telefone celular. Não é possível identificar a quantidade de modelos 
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de produtos que a empresa disponibiliza, sendo encontrado apenas no site D1D 

Skateboard, no qual o modelo EverHill Truck Co.186mm 45/45 custa R$ 845,00, 

apresentando apenas na cor azul. Além do site D1D Skateboard, não foi encontrado 

outros sites com disponibilidade de venda do produto. Como forma de promover a 

marca, a empresa está presente em várias redes sociais como Instagram, Pikore, 

Buzzsta, Tumblr e Iconosquare. A comunicação mostra-se com pouco 

profissionalismo, não possuindo uma linha criativa definida, sendo que há poucas 

informações sobre a empresa e produto, influenciando na credibilidade da empresa.  

 
Figura 6 – Marca Everhill 

 
Fonte: Everhill Truck Co., 2015. 

 

A empresa Aera Precision Skateboard Trucks se encontra localizada em 

Santa Bárbara, no estado da Califórnia. Fundada em março de 2009, a marca conta 

com produtos de alta qualidade e inovação, fazendo com que ela seja bastante 

reconhecida no mercado. A Aera conta com um site institucional apresentando 

informações dos produtos, blog, atletas, história, configurações dos trucks, 

depoimentos, newsletter e uma área para contato via formulário. O site conta com 

uma boa estrutura e informações, além de uma linha de comunicação bem definida 

sendo de acordo com seu target. Sua área de produtos conta com apenas um 

modelo de truck, o Aera Trucks K4 Custom Trucks, que custa $ 334.60, além disso, 

fornecem também Base Plates, Axles e Hangers que podem ser adquiridos pelo sítio 

eletrônico. Um ponto a se considerar é a entrega de produtos para outros países, 

inclusive para o Brasil, com um valor médio de entrega de $ 52.42 para um truck. 

Contam ainda com os produtos sendo vendidos em lojas virtuais como Muirskate, 

Basement Skate, Hopkin. No blog da empresa, que se apresenta no próprio site, 

contam com várias matérias e vídeos de seus atletas, eventos, competições, entre 

outros. A empresa atualmente patrocina 20 atletas de diversas faixas etárias e de 
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ambos os sexos. Também utilizam diversas redes sociais como forma de aumentar o 

engajamento com seu público, sendo elas o Facebook, Instagram, Twitter, Youtube 

e Vimeo.  

 
Figura 7 – Marca Aera Precision Skateboard Trucks 

 
Fonte: Aera Precision Skateboard Trucks, 2015. 

 

Também localizada na Califórnia, a Ronin Trucks está no mercado desde 

2010, e demonstra um forte potencial no segmento. Seu site apresenta uma boa 

estrutura e linha de comunicação, como também possui aréas informativas, tais 

quais perguntas frequentes sobre manutenção e guia de instalação dos produtos, 

notícias, contato, loja e equipe. Sua loja oferece dez tipos de trucks, em um preço 

que varia de $ 90.00 a $ 420.00, além disso, são vendidos acessórios como 

Hangers, Hardware and Stickers, Baseplates, Bushings, e também roupas, no qual 

oferecerem camisetas, jaquetas, bonés e touca, sendo possível a aquisição por meio 

do site. Também realizam entregas para fora do país, com o Brasil sendo 

considerado na lista, com valores que variam conforme a quantidade e tipos de 

produtos. Além dos produtos serem vendidos no próprio site, a marca disponibiliza 

seus produtos em lojas virtuais como Roll-Laden, Daddies Boardshop, Muirskate, 

Edge Boardshop, Amazon, e também empresas nacionais, como Rola Bosta e 

Mercado Livre. A empresa utiliza algumas redes sociais como o Twiiter e Facebook, 

seguindo a mesma linha de comunicação e usando um conteúdo elaborado 

conforme seu público. A marca conta atualmente com um time de 9 atletas, 

contendo as informações de cada um no site.  

 

Figura 8 – Marca Ronin Precision Trucks 

 
Fonte: Ronin Precision Trucks, 2015. 
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Localizada no Reino Unido, a Sabre Trucks nasceu em 2008, e tem como 

foco a diferenciação na produção de suas peças. Hoje, ela 3 produtos diferentes. O 

truck completo, a marca trabalha com alguns modelos diferenciados: forget precision 

truck, cast precision truck, hollowlite truck, standart truck e street truck. Cada truck 

tem uma finalidade distinta, um tipo de estilo e modalidade. A empresa se posiciona 

como um produto singular no mercado, segundo informações presente em sua 

página oficial do Facebook, a Sabre se diferencia em pensar “fora da caixinha”. Os 

projetos são desenvolvidos utilizando a fundição de precisão, forjamento frio e corte 

CNC. De acordo com o fabricante, esse tipo de processo garante um material mais 

leve, preciso e mais forte. Ainda segundo o site, a marca foi a primeira a 

disponibilizar a possibilidade de personalização a cada tipo de atleta. Além do truck, 

a Sabre fabrica e comercializa peças individuais para personalização do ítem, como 

pivot cup (parafuso central do truck) e buchas de amortecimento. O terceiro produto 

é o rolamento de cerâmica, que são uma parte vital do skate de velocidade, quanto 

maior a qualidade, mais veloz ele será. A marca não realiza vendas pelo seu 

website, porém ela direciona a uma loja on-line chamada Vandem MFG, na qual 

trabalha com 3 marcas diferentes de longboard. Nessa página, há uma descrição 

que relata como eles são pioneiros na venda de produtos de longboard no Reino 

Unido. O truck de precisão Sabre é encontrado pelo valor de 90 euros, convertendo 

para o real o custo fica em torno de R$ 372,00. A marca também aposta no preço 

como fator decisivo para o consumidor escolhê-la.   

 

Figura 9 – Marca Sabre Trucks 

 
Fonte: Sabre Trucks, 2015. 

 

 Localizada na Alemanha, a Skoa Trucks foi fundada em 2011 e traz consigo a 

estratégia de ter um produto com bom visual e ao mesmo tempo forte, o que torna 

facilmente perceptível o foco da marca: o design. A Skoa possui 3 modelos 

diferentes, cada um tem uma cor diferente para escolha, sendo eles: o Vapor 

($399,99), o Córrego 7 ($469,99) e M. Spec ($445,00). A diferença entre as outras 
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concorrentes é que esta possui todos os trucks de precisão. Eles patrocinam 12 

atletas, trabalham fortemente as redes sociais, como o Facebook, Instagram, Twitter 

e Vimeo. A marca demosntra qualidade na produção gráfica e na produção de 

vídeos, tendo um alto envolvimento de consumidores através das redes. Hoje é 

possível fazer a compra dos produtos pelo próprio site da Skoa e também por 

revenderores. A empresa não trabalha com nenhum outro ítem além dos trucks, nem 

peça de reposição, outra situação observada, foi que a marca não possibilidade 

personalização de acordo com cada estilo de praticante, como outras concorrentes 

fazem.  

 

Figura 10 – Marca Skoa Trucks 

 
Fonte: Skoa Trucks, 2015. 

2.2.3.2 Concorrentes indiretos 

 Além dos concorrentes diretos, as empresas devem se atentar para os 

concorrentes que oferecem produtos alternativos, pelo qual podem satisfazer os 

consumidores de forma similar. Segundo Palmer (2006, p.56), “os concorrentes 

indiretos podem parecer diferentes no modo de agir, mas satisfazem necessidades 

semelhantes”. A partir disso, inserida no mercado do skate, a empresa Root possui 

diversos concorrentes que fornecem produtos de outras modalidades do esporte que 

podem afetar na decisão de compra do consumidor. No Brasil, existem inúmeras 

marcas que apresentam diferentes produtos para o público desse segmento, dessa 

forma, serão analisados os principais concorrentes do país, como a Cisco Skate, 

Drop Dead e a Future Skateboards.  

 A Cisco Skate é uma empresa fundada em 2003 que tem como objetivo 

buscar novas tecnologias para o desenvolvimento de produtos para o mercado do 

skate, realizando a produção principalmente de shapes, trucks e rodas. Atualmente 

contam com uma grande variade de produtos fornecidas em sua loja virtual além dos 
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produtos principais. Na parte de acessórios é possível encontrar capacetes, kits de 

proteção, lixas, parafusos e porcas, rolamentos e amortecedores. Também fornecem 

skates montados, como longboards que custam, em média, R$ 500,00, e a linha 

street, com preços em torno de R$ 200,00. Além disso, estão lançando sua primeira 

linha de roupas para o verão de 2016, mas no seu website ainda não existem muitos 

detalhes sobre isso e a coleção ainda não está disponível para venda, a única 

menção é um banner na página principal divulgando a coleção. Por estar com 

destaque na home page e por até o momento a empresa focar em equipamentos e 

acessórios de skate, se presume que vão começar a investir mais na questão de 

vestuário. Também realizam a venda de uma linha de óculos escuros que é vendida 

no próprio site com um valor médio de R$ 350,00. Todas as mercadorias podem ser 

compradas utilizando diversas formas de pagamento, como cartões Visa, 

Mastercard, Hipercard, American Express, Dinner Club, Elo e Mercado Pago, 

facilitando a aquisição das mercadorias por parte dos clientes. Seus produtos podem 

ser encontrados em outras lojas como Kanui, Session Store, e Droping Land.  

 

Figura 11 – Marca Cisco Skate Shop 

 
Fonte: Cisco Skate Shop, 2015. 

 

 Sendo uma das marcas que incentivou o crescimento do skate nos anos 90 

no país, a Drop Dead é uma empresa curitibana que busca fornecer qualidade e 

bom gosto para os seus consumidores. Possuem uma fábrica de grande escala, 

sendo produzidos, em média, até 3 mil shapes por mês. Também realizam grandes 

eventos nacionais como o Drop Dead Skate Pro, com premiações que chegam a 40 

mil reais.  A Drop Dead fornece equipamentos como parafusos, rodas, shapes, 

skates completos e shapes para longboards que podem ser comprados por um valor 

médio de R$ 200,00. Como forma de pagamento, aceitam cartões como Visa, 

Mastercard, American Express, Elo, Diners Club e boleto bancário.   

 Inicialmente, a empresa começou com um foco nos equipamentos e 

acessórios de skate, mas com o tempo e com o crescimento da identidade da 

marca, se estendeu para o ramo de vestuário, com a confexão de bonés, meias, 
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tênis, camisetas, jaquetas e moletons. Além de sua loja, seus produtos são 

encontrados em uma grande variedade de sites como Kanui, MonsterSports, 

Session Store, Surf Alive, Skatismo Shop, entre outros. Exitem, também, diversas 

lojas físicas que oferecem produtos Drop Dead.   

 

Figura 12 – Marca Drop Dead 

 
Fonte: Drop Dead, 2015. 

 

 Localizada em São Paulo, a empresa Future Skateboards está presente no 

mercado desde 2009, sendo uma das marcas de referência no país. Sua loja virtual 

conta com uma grande variedade de vestuário, com camisetas, moletons, bonés, 

toucas, jaquetas, buckets, além de acessórios como cintos, carteiras, meias, malas e 

mochilas. Também disponibilizam a venda de shapes, rodas, hardgoods, trucks, 

skates completos com modelos de street que custam, em média, R$ 195,00, e 

cruiser com valores que variam de R$ 250,00 a R$ 400,00. Além disso, possuem 

entregas gratuitas para compras acima de R$ 200,00. Seus produtos também são 

encontrados em lojas on-line como a Kanui, Netshoes, Cerezini Skate Shop, Retta 

Skate Shop e The House Skate Shop.  

 

Figura 13 – Marca Future Skateboards 

 
Fonte: Future Skateboards, 2015. 

 

 Situada na cidade de São Paulo, a Live Skateboards surgiu em 2010 com 

foco no vestuário do skate e na cultura urbana. A empresa possui uma linha 

completa de vestuário e acessórios, como carteiras, cintos, mochilas, meias, 

bermudas, calças, bonés, camisetas, gorros, jaquetas, moletons e tênis. Também 

recentemente fez parceria com uma empresa para a confexão de shapes. Diferente 
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das outras empresas, ela começou com o vestuário e começou a migrar para os 

acessórios de skate. Apesar de possuir todos os produtos no seu website, as 

compras só podem ser feitas na loja física em São Paulo. 

 

Figura 14 – Marca Live Skateboards 

 
Fonte: Live Skateboards, 2015. 

 

 A Root Longboards é uma empresa localizada no Sul da Alemanha no qual 

possui o mesmo nome da empresa do estudo. Está presente no mercado desde 

2008 e seu único produto são shapes de madeira, onde são vendidos somente em 

território europeu, especificamente na Alemanha e na Bélgica. Por existir está 

coincidência de nome e segmento de atuação, a marca brasileira entrou com um 

pedido de registro no INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para 

garantir a patente no Brasil. O pedido foi solicitado no dia 09 de dezembro de 2013, 

identificado com o número de registro 907105025, com o titular: Cássia Gonçalves 

Ferreira, sócia da empresa. Porém o registro ainda está em processo, devido a 

trâmites naturais do procedimento. O cadastro foi realizado na classe NCL(10) 28, 

que abrange: jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em 

outras classes. Entretanto, essa concorrente influencia diretamente quando os 

consumidores da marca buscam informações da empresa, pois ao realizar uma 

busca no Google, por exemplo, não se encontra nenhuma informação, somente da 

Root Longboards (Alemanha), dessa forma, quando o consumidor não encontrar 

facilmente a marca brasileira, isso pode causar confusão, ou até mesmo frustração.   

 
Figura 15 – Marca Root Longboards 

 
Fonte: Root Longboards 
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2.2.4  Revendedores 

Um dos setores do microambiente que afeta diretamente a operação das 

atividades da empresa são os revendedores, que segundo Kotler e Armstrong (2007, 

p.57) “os revendedores são canais de distribuição que ajudam a empresa a 

encontrar clientes ou vender para eles; incluem varejistas e atacadistas, que 

compram a mercadoria e a revendem”. Os revendedores fazem parte do grupo dos 

intermediários de marketing, que ajudam a empresa a promover, vender e distribuir 

seus bens para o comprador final e podem ser divididos entre empresas de 

distribuição física, agências de serviços de marketing, intermediários financeiros ou 

os revendedores que se enquadram nas atividades da Root.  

Outro grupo que os revendedores também podem ser inseridos é o de grupos 

reguladores que, segundo Chiavenato (2007), são aqueles que de algum modo 

impactam nas atividades da empresa, independente se a empresa é privada ou 

particular e da sua área de atuação, e que possam influenciar a operação do 

negócio sem que a empresa tenha a possibilidade de mudar o cenário. Por isso é 

importante que a organização fique atenta às mudanças que ocorrem nesse 

ambiente e mantenha um bom relacionamento com esses círculos, para que suas 

atividades operem normalmente. Qualquer tipo de imprevisto que aconteça nesse 

âmbito e que venha a prejudicar as atividades da empresa, a organização não tem o 

poder de solucionar o problema, pois foge do seu controle e acaba arcando 

diretamente com o prejuízo. 

Cruzando essas informações temos a dimensão da importância desse setor 

para a empresa Root, pois como não possui loja física ela é dependente do 

intermédio dos seus revendedores para gerar receita e manter a estabilidade 

financeira, por isso qualquer fato novo que influencie essa relação, afeta diretamente 

o desempenho da empresa. Atualmente, a Root conta com 5 revendedores 

diferentes situados em diferentes estados do país. São eles: Afrika (PE), D1D (RS), 

Dalua Rola Bosta (SC), Long Praia Club (RJ) e Hey Jhow (ES). 

 



 
 

46 

2.2.5  Outros públicos 

De acordo com Kotler e Armstrong (2007), para uma empresa que deseja ser 

bem-sucedida, ela precisa estar alinhada com uma diversidade de outros públicos 

existentes em seu ambiente, e cada público deve ser considerado com estratégias 

específicas se adequando com cada uma de suas características. Pode ser 

considerado um público qualquer grupo que tenha algum tipo de interesse na 

organização e que possa vir a causar algum impacto na capacidade da mesma em 

atingir seus objetivos.  

No contexto da Root, os públicos que podem ser identificados são os públicos 

financeiros, públicos ligados à mídia, grupos de interesse e público geral. Os 

públicos financeiros são aqueles que influenciam a habilidade da empresa de 

conseguir recursos, no caso da Root um acionista que investiu seu capital na 

empresa. Os públicos ligados a mídia são todos os meios de comunicação que 

veiculam o longboard e sua cultura, como programas de televisão, revistas e blogs. 

Essa divulgação através desses meios disperta o interesse de potenciais 

consumidores e reforça a cultura dos adeptos da modalidade e isso causa um 

impacto positivo nas vendas. O canal de televisão Off, especializado em esportes 

radicais, possui dentro de sua programação programas relacionados ao longboard 

como o “Curvas e Ladeiras”. Entre as revistas especializadas podemos citar 

“Crvis3r” como destaque, e entre os blogs o euamolongboard.com. Outro público 

muito importante é o público geral, pois a imagem pública de uma empresa afeta 

diretamente seu resultado, por isso é importante se preocupar com o impacto que o 

posicionamento, a comunicação e as atitudes da organização causam no público 

geral, pois até mesmo aqueles que não são usuários do produto podem influenciar 

na decisão de compra de um potencial consumidor. 
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3 PESQUISA DE MERCADO 

A pesquisa de mercado é uma ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento de um planejamento estratégico de marketing, pois é ela que vai 

fornecer informações confiáveis, válidas, relevantes e atuais para serem analisadas 

e constatarem fatos e suas implicações BAKER (2005). Segundo Kotler e Keller 

(2006, p.98) “definimos pesquisa de marketing como a elaboração, a coleta, análise 

e a edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas relevantes sobre uma 

situação específica de marketing enfrentada por uma empresa”. Sendo assim, para 

a obtenção de informações que possuem relação com a empresa Root, foram 

aplicados dois tipos de pesquisas, sendo uma qualitativa e a outra quantitativa. 

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Uma pesquisa qualitativa possibilita identificar algum tipo de problema que 

não exista no momento, mas que futuramente possa existir. Além disso, esse tipo de 

pesquisa fornece informações relevantes a respeito do ambiente de marketing e 

ajuda na identificação do problema (MALHOTRA, 2001).  

Segundo Kotler e Keller (2007, p.105), “alguns profissionais de marketing 

preferem métodos qualitativos para avaliar a opinião de consumidor. Isso porque as 

ações do consumidor nem sempre correspondem às respostas dadas por eles nos 

levantamentos”. Com o objetivo de entender melhor o perfil, a motivação, o 

envolvimento e a percepção das pessoas com longboard e o skate, e suas 

respectivas marcas, foram feitas duas pesquisas qualitativas exploratórias, uma com 

atletas de longboard e outra com consumidores. As informações coletadas formaram 

uma base para montar posteriormente a pesquisa quantitativa. 

Após a aplicação da pesquisa qualitativa, no qual proporciona melhor 

entendimento e visão do problema em questão, foi realizada uma pesquisa 

conclusiva descritiva transversal (pesquisa quantitativa) que, segundo Zikmund 

(2006, p.170), “fornecem uma maneira rápida, barata, eficiente e precisa de avaliar a 

informação sobre uma população”. Esse tipo de pesquisa, que também pode ser 

chamada de método de levantamento, permite a obtenção de informações de uma 

amostra representativa de pessoas, utilizando um questionário verbal ou escrito. De 

acordo com Malhotra: 



 
 

48 

 

O método de levantamento para a obtenção de informação se baseia no 
interrogatório dos participantes, aos quais se fazem várias perguntas sobre 
seu comportamento, intenções, atitudes, percepção, motivações, e 
características demográficas e de estilo de vida. Essas perguntas podem 
ser formuladas verbalmente, por escrito ou via computador, e as respostas 
podem ser obtidas em qualquer uma dessas três formas. (MALHOTRA, 
2001, p. 179) 

 

 Ainda segundo Malhotra (2001), o método de levantamento apresenta 

algumas vantagens como sua fácil aplicação e a confiabilidade dos dados obtidos, 

pois as respostas são limitadas aos respondentes reduzindo a variação nos 

resultados que podem ser causadas pelos entrevistadores, e também, sua análise e 

interpretação dos dados são relativamente mais simples. Entretanto, uma 

desvantagem ao utilizar esse método é que os respondentes podem não 

compreender de forma correta as questões, o que acarreta com que acabem não 

passando de forma adequada as informações desejadas.  

Sendo assim, conforme Zikmund (2006), foi elaborado um questionário formal 

autopreenchível contendo 27 questões em uma ordem predeterminada, no qual foi 

publicado na internet, no site Qualtrics, e disparado por meio das redes sociais 

durante o período de 05 de outubro de 2015 a 13 de outubro de 2015. Esse método 

foi escolhido pelo fato de permitir maior rapidez para a criação, distribuição do 

questionário e obtenção dos dados, além de atingir um grande número de pessoas 

sem custo para a aplicação. Após a finalização da pesquisa, foi realizada a 

verificação dos dados coletados para avaliar a consistência das respostas e, assim, 

seguir para a etapa de análise.  

3.2 PESQUISA QUALITATIVA REALIZADA COM ATLETAS DE LONGBOARD 

Nesta etapa da pesquisa, foi utilizado como instrumento de coleta de dados um 

roteiro de entrevista com perguntas abertas e apoio do gravador de áudio. Os 

praticantes de longboard foram selecionados por conveniência dos pesquisadores, 

que aplicaram o roteiro de entrevista em profundidade nos locais que essas pessoas 

costumam praticar o esporte na cidade de Curitiba e em um campeonato de 

longboard realizado em Ponta Grossa. Essa pesquisa foi realizada com o intuito de 

conhecer a relação delas com o skate, suas principais características 
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comportamentais como consumidores e percepção sobre as diferentes modalidades 

de skate. 

 As entrevistas foram aplicadas entre os dias 05 de setembro de 2015 a 27 de 

setembro de 2015. A amostra foi constituída por 10 praticantes considerados 

adequados para participar da pesquisa, ou seja, possíveis consumidores de roupas 

e materiais de skate. Na abordagem aos entrevistados foi feita uma pergunta que 

identificava se os mesmos eram praticantes da modalidade. 

3.2.1 Perfil dos atletas entrevistados 

Segue Quadro 1, que apresenta o perfil dos atletas entrevistados: 

 

Quadro 1 - Perfil dos atletas entrevistados 

 

PERFIL DOS ATLETAS ENTREVISTADOS 

Entrevistado Idade Escolaridade Sexo Estado Civil Cidade Ocupação/Função 

1 20 Médio completo Masculino Solteiro Curitiba Atleta 

2 19 Médio completo Masculino Solteiro Curitiba Caixa de posto 

3 14 Superior 

Incompleto 

Masculino Solteiro Curitiba Menor aprendiz Mc 

Donald’s 

4 18 Médio completo Masculino Solteiro Curitiba Desempregado 

5 24 Médio completo Masculino Solteiro Curitiba Guarda vidas / 

skatista amador 

6 26 Médio completo Masculino Casado Curitiba Serigrafia / 

telefonia / call 

center 

7 22 Superior 

Incompleto 

Masculino Solteiro Curitiba Designer Gráfico 

8 17 Médio 

Incompleto 

Masculino Solteiro Pinhais Assistência da  

Apple 

9 21 Superior 

Incompleto 

Masculino Solteiro Pinhais Suporte técnico 

Dell 

10 24 Superior 

completo 

Masculino Solteiro São 

José dos 

Pinhais 

Desempregado 

Fonte: Autores, 2015. 
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A amostra apresentou um total de 10 homens, representando 100% dos 

entrevistados, com idade entre 14 e 26 anos. 60% dos entrevistados têm o ensino 

médio completo, 20% superior incompleto, 10% superior completo e 10% médio 

incompleto. 90% dos respondentes são solteiros e 10% casados, sendo que 80% 

possuem alguma atividade remunerada e 20% estão desempregados. Em relação 

ao local de residência, 80% são de Curitiba, 20% de Pinhais e 10% de São José dos 

Pinhais 

 Abaixo se encontram as respostas obtidas com as perguntas do roteiro de 

entrevista em profundidade. 

3.2.2 Como os atletas conheceram o esporte 

O Quadro 2 apresenta como os atletas conheceram o esporte. 

 

Quadro 2 - Como os atletas conheceram o esporte 

1) Como você conheceu esse esporte? 

Entrevistado nº 1 - Foi mais por amigos, eles andavam aí conheci também. Aí comecei a andar 

mesmo. Mas você começou direto no long? Não, comecei no skate normal. Só que pegava o 

skate normal e ia descer ladeira. 

Entrevistado nº 2 - Influência dos amigos, cara. Faz 3 anos. Meus amigos começaram a andar por 

ver outra galera andando. O negócio era bem iniciante no começo, né, skatinho mesmo, shape 

gigante, madeira mole, daí foi desenvolvendo aos poucos. Já andei direto no long, nunca peguei 

skate.  

Entrevistado nº 3 - Por causa dos meus amigos. Há 1 ano e 4 meses.  

Entrevistado nº 4 – Cara, tipo, eu andava de street, skatinho. Fui saindo pros lugares e vi a galera 

de long me interessei pela velocidade que ele pagavam e tal e comecei a andar e to aqui até hoje. 

Entrevistado nº 5 - Internet. Comecei a ver vídeo na internet. Aí tinha um amigo meu que andava e 

me instiguei.  

Entrevistado nº 6 – Pô, o esporte vem de família já, meu velho pratica todos os tipos de esporte. 

Sempre gostei de esporte, sempre pratiquei vários, mas eu jogava mais futebol mesmo. Por incrível 

que pareça, conheci o skate e tamo aí, larguei tudo.  Pô, eu andava de skate street há uns 4 anos, 

mas nunca fui bom, aí estava na casa de um amigo meu e ele tinha um long, dei uma volta e foi 

amor à primeira vista assim, sabe?! 

Entrevistado nº 7 - Meu irmão andava de skate desde que me conheço por gente, aí por causa 

disso mesmo. Eu andava de skatinho e agora estou no long. 
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Entrevistado nº 8 – Cara, primeiro começou com meu irmão, eu olhava e gostava de ver ele 

andando. Aí falei: piá, quero andar também! Fui lá e dei uma voltinha e falei: cara o bagulho é louco. 

Ele andava de long também, só parou porque quebrou o pé.  

Entrevistado nº 9 - Eu estava andando no bairro com um colega meu, aí vi os caras descendo 

mandando slide na ladeira. Aí um amigo meu me ofereceu um long por R$ 100,00, eu comprei e 

comecei a andar. 

Entrevistado nº 10 - Foi através de uns amigos que gostavam, aí comecei a ver uns vídeos 

também, gostei e deu no que deu.  

Fonte: Autores, 2015. 
 

 Nota-se que o grande fator para iniciar a prática do esporte foi a influência de 

amigos e familiares, nesse sentido, pode-se perceber que é uma atividade que gera 

integração entre as pessoas e cria uma relação forte entorno do esporte. Outro fator 

citado foi a internet, uma vez que ela possui muita informação e também é vista 

como uma influenciadora de comportamentos e tendências. Ainda de acordo com o 

relato dos entrevistados, fica evidente que metade começou no esporte com na 

modalidade street e, depois, passou para o long. Isso evidencia a proximidade entre 

as duas modalidades e mostra como o longboard, que é uma modalidade mais nova 

do skate, é um mercado em potencial devido ao grande numero de praticantes de 

street.  

3.2.3 Motivação dos atletas para a prática do esporte 

O Quadro 3 apresenta a motivação dos atletas para a prática do esporte. 

 

Quadro 3 - Motivação dos atletas para a prática do esporte 

2) Qual a sua motivação para a prática do skate? 

Entrevistado nº 1 - Foi por influência realmente. 

Entrevistado nº 2 - Ah, a adrenalina, cara! Não tem melhor que isso. A adrenalina é o principal. 

Tipo, superar os meus limites, entendeu? 

Entrevistado nº 3 - Minha adrenalina né. Eu já andava de skate normal, street. 

Entrevistado nº 4 - Ah cara, eu sempre, tipo, tento andar o melhor possível, tentar crescer no 

esporte e ser reconhecido. Então você quer ser profissional? Sim, pretendo. 

Entrevistado nº 5 - Por enquanto é me colocar bem no brasileiro [campeonato] que esse ano estou 
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correndo e vamos ver o que dá. Mas como faz para ser profissional? Então, tem que ir bem no 

amador, aí tem que correr algumas etapas fora do Brasil também, agora não lembro de cabeça 

exatamente. 

Entrevistado nº 6 – Ah, é a galera né! É que, na minha opinião, quem pratica skate é mais parceiro 

assim, não digo que a galera que não anda não seja também, mas é que o clima é um clima 

diferente, você vê uma família assim mesmo, sabe. Tipo, não é igual você ir em uma balada que se 

você não tem nada o cara não te dá nada, no skate é diferente, se não uma rodinha, por exemplo, 

algum brother vai vir e te ajudar, vai rachar com você, então é uma pira totalmente diferente assim, o 

skate não leva você só para o esporte sabe, leva para outros fins também, sei lá, é uma pira que eu 

tiro. 

Entrevistado nº 7 - Piá, sempre se divertir em primeiro de tudo e evoluir no skate né, acho que não 

tem muito mais que isso mesmo. 

Entrevistado nº 8 - A motivação é que acho que o long pra mim desestressa. Não que seja 

estressado, mas sei lá, relaxa. 

Entrevistado nº 9 – Cara, minha motivação é meus amigos né, velho, andar com os caras aí no 

rolê. E porque eu curto o esporte né, velho, o único esporte que gostei até agora e que me 

interessou.  

Entrevistado nº 10 - Estar sempre com os amigos né, a adrenalina ali sabe.  

Fonte: Autores, 2015. 
 

 Observa-se que a maior motivação para a prática do skate é a amizade e a 

vontade de se desenvolver no esporte (citadas 4 vezes), seguido da adrenalina que 

a modalidade proporciona aos praticantes (citada 3 vezes) e, também, como um 

momento de relaxar e se divertir (citados 2 vezes). Essas respostas reforçam a ideia 

que é um esporte de integração e que existe um laço cultural forte por trás de todo o 

estilo de vida dos praticantes. 

3.2.4 A importância do skate para os atletas 

O Quadro 4 apresenta a importância do skate na vida dos atletas. 

 

Quadro 4 - A importância do skate para os atletas 

3) Qual é a importância do skate na sua vida? 

Entrevistado nº 1 - Bem importante né, é uma ocupação mesmo, além do trabalho. 

Entrevistado nº 2 - Acho que é uma das peças fundamentais, cara, pois antes do skate, cara, eu 
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era bem nervoso e brigava por qualquer coisa, e não podia levar desaforo pra casa e, agora, eu sou 

sossegado, levo a vida mais na boa.  

Entrevistado nº 3 - Tudo. É quase tudo, porque é o que eu gosto de fazer.  

Entrevistado nº 4 - Na minha vida, pra mim, no momento é tudo. Tipo, sei lá, eu não consigo viver 

sem skate, não consigo fica um final de semana sem andar. 

Entrevistado nº 5 – Orra, pra mim o skate é tudo, sei lá. Passo todos os dias, é até minha religião 

se pá. Risos. Eu fico muito calmo quando ando de skate e gosto de andar de skate. 

Entrevistado nº 6 -  É bem importante, um momento único pra mim, acho que é uma das coisas que 

mas me faz bem é isso. 

Entrevistado nº 7 – Cara, é bastante, tá ligado?! Representa boa parte do meu tempo, não só andar 

de skate. Andar de skate é, na verdade a menor parte do skate na minha vida. (Quanto tempo você 

anda já? Ixe cara, faz tempo, comecei a andar na adolescência já. Mas quantos anos mais ou 

menos? Uns 10 anos que comecei a andar de skate, andava de skatinho. Mas é isso aí, uns 10 

anos mesmo. 

Entrevistado nº 8 - Agora é bastante, tipo, agora não ando só para ter adrenalina, agora eu uso 

para ir nos lugares já. Então pra mim já virou um meio de transporte. 

Entrevistado nº 9 – Cara, é o único esporte que eu faço, fico o dia inteiro sentado em frente ao 

computador, eu chego em casa, fico sentado, então tipo, o único exercício físico que tenho na minha 

vida, faz bem pra saúde, essa é minha motivação. 

Entrevistado nº 10 - É bem importante, quando fico sem andar já da um desanimo e tal, tem que ter 

ali. Você anda direto? Quantas vezes por semana? Ah, chega a dar umas duas vezes por 

semana, às vezes três. 

Fonte: Autores, 2015. 
 

 É nítido que, de maneira geral, todos os entrevistados demonstraram que o 

skate tem grande importância em suas vidas. 3 entrevistados falaram que o skate é 

tudo na vida, 1 deles, inclusive, falou que é uma religião, o que é algo bastante forte 

e reforça ainda mais a identidade cultural que a modalidade proporciona. 2 falaram 

que a importância é alta e 1 deles afirmou que o skate toma boa parte de seu tempo, 

mas que andar de skate em si não toma muito tempo, podemos analisar com essa 

afirmação todo o aspecto cultural e de estilo de vida que a modalidade proporciona, 

além da pratica do esporte. Outros fatores citados foram uma forma de ocupação, 

fuga do trabalho, desestressar, animação, exercício, saúde e, também, meio de 
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transporte. Todas essas informações sustentam a teoria de que o skate vai muito 

além da pratica como desporto. 

3.2.5 A referência no esporte para os atletas 

O Quadro 5 apresenta a referência no esporte para os atletas. 

 

Quadro 5 - A referência no esporte para os atletas 

4) Quem é a sua referência no esporte e por quê? 

Entrevistado nº 1 - Kevin Rayer, Guto, Dalua. 

Entrevistado nº 2 - Putz cara, vou falar a real, a maioria dos meus amigos cara, a maioria deles, eu 

me espelho neles. Eles são meu modelo, cada um me inspira em uma coisa. Então, é difícil falar um 

especifico.  

Entrevistado nº 3 - Mayke Fit. 

Entrevistado nº 4 - Referência. Um está ali em baixo, é o Careca. Quando comecei a andar me 

espelhei nele. Comecei a ver vídeo e foto, também via ele aqui no parque. Quanto tempo você 

anda? 4 anos. Tem mais algum que você admira? O Alexandrino, que é um cara daqui também.  

A maioria dos caras de Curitiba saíram do Guabi? Sim, a maioria saiu do pico aqui. Os cara que 

mandam bem em Curitiba saíram daqui. Tem muita gente que anda muito em Curitiba. Sabe dizer 

porque Curitiba é forte no long? Cara, pelo fato de ter lugar pra andar, tem aqui o Guabi, São 

Lourenço e Graciosa que a galera gosta de andar. Tipo, Curitiba é muito forte de lugar para andar 

mesmo.  

Entrevistado nº 5 -  

Entrevistado nº 6 – Cara, no skate não tenho, mas eu tenho na música. E quem é? Cara, pra mim 

é o Bob Marley, ele que me abriu as portas no mundo que eu vivo hoje, sabe?! Tudo que eu faço no 

skate, no trampo, eu vi nele. Assim que me motivou, ele é tipo um professor assim, sabe?! 

Entrevistado nº 7 – Piá, tem várias né. Cara, o Bolineli, o Gui, é uma referência, o careca que 

estava aqui, Adam Person, James Kelly, mesmo sendo babaca ele é foda, Camilo Cespedes e o 

Guto.  

Entrevistado nº 8 - Eric Hall. É brasileiro? Brasileiro? Cara, sei lá, eu não conheço muito o rolê dos 

caras. Não sei dizer. 

Entrevistado nº 9 - Laen Mor, os cara da blod orange.  

Entrevistado nº 10 - Kevin, Miche Weber, Dalua, o Guto que agora sempre está nas cabeças. 

Fonte: Autores, 2015. 
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 Com base nas respostas apresentadas, podemos ver que foram citados 

inúmeros atletas, entre eles 7 brasileiros e 6 estrangeiros, o que fortalece o mercado 

nacional, pois as referências brasileiras foram maioria. Os mais citados entre os 

brasileiros foram o Guto (3 vezes), Dalua (2 vezes) e Careca (2 vezes). Entre os 

estrangeiros, o mais citado foi Kevin Raver (2 vezes). O cantor Bob Marley foi citado 

uma vez como a pessoa que abriu as portas para o skate e para o trabalho, o que 

pode ser interpretado ainda mais como é forte a questão do lifestyle para a escolha 

de praticar a categoria. “Amigos” também foi uma fonte de inspiração apresentada 

por ujm entrevistado. No total, foram citadas 15 referências diferentes entre os 10 

entrevistados, o que representa uma heterogeneidade de influências na modalide, 

com diferentes estímulos influenciadores para a prática.   

3.2.6  Marcas de skate para os atletas 

O Quadro 6 apresenta as marcas de skate para os atletas. 

 

Quadro 6 - Marcas de skate para os atletas 

5) Quais marcas de skate você conhece? 

Entrevistado nº 1 - Landax, Raning, Face, tem várias marcas. 

Entrevistado nº 2 – Ah, é complicado, porque um skate às vezes pode ter várias marcas, entendeu? 

Mas as marcas que são mais conhecidas, que vêm mais na cabeça de qualquer skatista, é a Nandis 

e Raning. 

Entrevistado nº 3 - Aera, Raning, Face. 

Entrevistado nº 4 - Drop Dex que me apoia, Drop hill, Everhill daqui de Curitiba mesmo, roda Tease.  

Curitiba tem uma cena forte na fabricação de equipamento? Sim, Curitiba está forte. É bem 

considerada. Tem um nome forte. 

Entrevistado nº 5 - Root, Landax e Raning.  

Entrevistado nº 6 - Root, Invasor, Billabong, Subtration, Child, Santa Cruz, Element, Drop Dead. 

Então, são várias né cara, mas eu não tenho uma marca padrão que eu sigo, curto mais o rolê 

mesmo.  

Entrevistado nº 7 - Oranga, Drop decks, Face, Everhill, Root, Raning, Land, Ladeira, Rady, Bones, 

Indepedent, Tilt.  

Entrevistado nº 8 - Everhill, Face, Root também, Clif, Aera. Cara, qual você acha a melhor? Aera 
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né. 

Entrevistado nº 9 - Landaz, Raning, Sector 9, Face, Drop Dex, Insasor 13, Root.  

Entrevistado nº 10 - Raning, Landax, Ber, Aera. 

Fonte: Autores, 2015. 

 

 No total, foram citadas 28 marcas diferentes entre os 10 entrevistados. A 

maioria são especializadas em longboard, porém também foram citadas marcas 

famosas do street. Além de terem sido citadas todas essas marcas, 3 entrevistados 

afirmaram que existem várias marcas de skate, o que reforça ainda mais essa 

variedade no mercado. As mais citadas foram Raning 7 vezes, Landax, Face e Root 

4 vezes, Everhill 3 vezes e Drop Dex 2 vezes, todas de longboard. 

3.2.7 Momento para a compra de um produto segundo os atletas 

O Quadro 7 apresenta o momento para a compra de um produto, segundo os 

atletas. 

 

Quadro 7 - Momento para a compra de um produto segundo os atletas 

6) Em que momento você identifica que é hora de comprar um skate e/ou acessórios novos? 

Entrevistado nº 1 - É mais roda mesmo, quando gasta aí tem que trocar. Sempre tenho dois jogos, 

uma para speed e outra pra freeride mesmo. Sempre tenho uma guardada. 

Entrevistado nº 2 - Quando você quer dar uma evoluída no rolê, que chega um momento que as 

tuas peças começam a te travar. Menos quando você tá nas peças mais top já né. Só que no 

essencial eu só troco quando aparece uma oportunidade boa, de uma peça boa e barata ou quando 

estraga mesmo, se não, eu fico com a que eu tenho. 

Entrevistado nº 3 - Quando tá muito trincado, roda quando chega no miolo e o truck quando você 

acha um melhor, mais massa. Mas o truck então não troca direto? Não.   

O que mais vocês trocam? Roda.  

Entrevistado nº 4 – Ah, dependendo do uso dele, do desgaste mesmo. Depende do pico tem tal 

roda, depende do lugar que você está andando mesmo, aí troca algumas peças. 

Entrevistado nº 5 - Direto né velho, quando acaba as rodas. Quando perde o grip, tipo, é uma 

parada mais técnica, a roda perde o grip fica mais velha. Depende do drop que interfere e outros 

não, depende do rolê.  

Entrevistado nº 6 - A hora que eu tenho grana sobrando né, porque grana ta foda. Mas a hora que 
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acaba a rodinha a gente da um gás para comprar outra. 

Entrevistado nº 7 – Cara, quando quebra, ou quando fica zicando assim, tá acabando a roda, ou o 

shape está quebrando. Então é quando tenho necessidade mesmo. 

Entrevistado nº 8 – Ah, quando eu já não to andando muito bem, ou vejo que está dando algum 

problema, tá ligado?! Aquela diferença básica. Para evoluir tem que trocar alguma peça? 

Depende da pessoa, eu sou assim. Tem muito cara que anda no freeride com uma roda gasta que 

vai bem melhor que uma nova. 

Entrevistado nº 9 - Quando pode, quando surge a necessidade. Por desgaste? Por degaste e por 

segurança, né pia! O que você troca mais? Roda. Troco mais roda e parafuso. Bom seria se fosse 

uma chavinha de fenda e não uma chave allen.  

Entrevistado nº 10 - Quando eu sinto que chegou no limite daquele peça, ela está travando a 

evolução, aí eu sinto que é hora de trocar. 

Fonte: Autores, 2015. 
 

 Percebe-se que a grande maioria dos entrevistados apontou como maior 

motivo a procura de peças e acessórios novos por necessidade, quando o 

equipamento não é mais funcional. Outro motivo bastante citado é quando buscam 

evoluir no esporte, então a aquisição de peças melhores é uma das ações que os 

esportistas tomam. O equipamento que é trocado com mais frequência são as rodas, 

já o de menor intensidade de troca é o truck.  

3.2.8 Busca de informações para um atleta 

O Quadro 8 apresenta onde os atletas procuram buscar informações sobre 

skate e acessórios. 

 

Quadro 8 - Busca de informações para um atleta 

7)  Onde você busca informações a respeito do skate e acessórios?  

Entrevistado nº 1 - Mais na internet mesmo e com os amigos. 

Entrevistado nº 2 - Cara, pior que eu não vejo muito dessa coisas, eu só vejo os vídeos que os 

caras postam no Facebook. São profissionais, né?! Aí eu fico analisando a base deles, tipo, posição 

de pé, movimento corporal, porque os caras já são pró. Se eu conseguir me espelhar neles eu vou 

evoluir muito mais.   

Entrevistado nº 3 - Na internet. No Youtube, Google, e as fotos que caem na rede.  
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Entrevistado nº 4 – Bastante no Facebook, curtindo a página dos caras, amigos compartilhando. No 

Facebook eu vejo muita coisa. Você curte todas as páginas de marca? Sim, procuro curtir todas 

mesmo. 

Entrevistado nº 5 - Com a galera, com todo mundo que está andando aí, nos campeonatos, o que a 

galera está usando. 

Entrevistado nº 6 - Com a piazada aqui na praça mesmo, eu ando já faz uns 5 anos. E se te falar 

que eu não manjo nada de técnica mesmo, eu ando e vejo os caras conversando sobre várias 

coisas, mas saber eu não sei. 

Entrevistado nº 7 – Cara, com os amigos primeiro e na internet. Conversando com a galera 

também. 

Entrevistado nº 8 - Amigos, Youtube, perguntando pra quem usa, é mais isso mesmo, procuro 

informação com as pessoas. 

Entrevistado nº 9 - Rede social, Facebook.  

Entrevistado nº 10 – Vídeos e Facebook, que tem muita coisa. 

Fonte: Autores, 2015. 

 

 Observa-se que a grande fonte de informação a respeito do skate, para os 

entrevistados, é a internet, mais precisamente as mídias sociais, uma vez que foram 

citadas 7 vezes. Outra fonte de informação é a opinião e referência dos amigos, pois 

foram mencionados 5 vezes. Esse resultado reforça o poder de informação da 

internet nos dias de hoje e também demonstra que o skate engloba uma 

comunidade que perpetua a troca de informações entre os seus praticantes, criando 

uma tribo e contribuindo para o desenvolvimento cultural da modalidade. 

3.2.9 Considerações antes da compra para um atleta 

O Quadro 9 apresenta as considerações de um atleta antes da compra. 

 

Quadro 9 - Considerações antes da compra para um atleta 

8) O que você leva em consideração antes de comprar algum equipamento e/ou acessório? 

Entrevistado nº 1 - Mais pela qualidade. Sempre pesquiso o que tem de melhor. 

Entrevistado nº 2 - O preço e qualidade. Tem muitas marcas aí, cara, que são nacionais, que tem 

preço baixo e uma qualidade muito boa. Só que daí não é conhecida por ser nacional né, ser novo 
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no mercado, tem muita coisa entrando aqui no Brasil.  

Entrevistado nº 3 - Pergunto. Pergunto para todo mundo.  

Entrevistado nº 4 – Ah, o preço né, e também se o equipamento é bom. Não adianta ser barato e 

ruim também. 

Entrevistado nº 5 - Custo beneficio.  

Entrevistado nº 6 - Eu sempre busco um ponto de referência, se alguém já usou antes. Vejo se um 

brother meu já usou e falou que é bom, já usou uma rodinha, um shape, rolamento. Aí tem uma outra 

galera que anda que a gente fala também, mas sempre vou atrás da piazada mesmo. 

Entrevistado nº 7 – Então, o preço e a qualidade do produto, sempre pergunto se alguém ja usou 

pra saber se vale a pena ou não 

Entrevistado nº 8 - A qualidade né, é o mais importante, mas o preço também influencia, claro, 

como tudo na vida.  

Entrevistado nº 9 - Qualidade.  

Entrevistado nº 10 - Pesquiso bastante, procuro conversar com alguém que já usou o produto 

Fonte: Autores, 2015. 

 

No geral, observa-se que todos os praticantes buscam a qualidade, mas que 

também o preço é um grande influenciador, por isso fazem pesquisas e perguntam 

aos amigos e conhecidos antes de tomar alguma decisão. Dessa forma, conclui-se 

que, por meio das entrevistas, o custo beneficio é a maior interferência na reflexão 

sobre comprar ou não um equipamento. 

3.2.10 Quais produtos e por qual meio os atletas adquirem 

O Quadro 10 apresenta quais produtos e por qual meio os atletas os 

adquirem. 

 

Quadro 10 - Quais produtos e por qual meio os atletas adquirem 

9) Quais produtos você costuma comprar relacionado ao skate? E por onde? (internet, loja 

física, outro)  

Entrevistado nº 1 - Relacionado mesmo é só peça e roupa né.  

Entrevistado nº 2 - A única coisa que eu busco em relação ao skate é tênis mesmo, cara. Porque 

roupa eu não ligo muito, acaba sempre rasgando, e é roupa de marca, então é besteira comprar. Daí 

o tênis já não, porque um tênis com a sola boa agarra mais na lixa, da mais confiança no rolê, né. 
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Então você acaba comprando mais isso.  

Entrevistado nº 3 - Roupa. Bastante. Camiseta, boné, bermuda.  

Entrevistado nº 4 - Roda. Compro bastante roupa da marca dos equipamentos mesmo. Mas 

porque você compra dessas marcas? Ah, mais pelo fato de eu andar, conhecer o equipamento e 

gostar, entendeu? Compro por causa disso assim, não por, sei lá, vamos supor que tem uma marca 

que a galera está comprando bastante, que é a Grensler, aí virou muito modinha sabe. Não curto 

muito isso, eu uso a roupa que eu quiser e a marca que eu quiser. Mas o que mais me influencia são 

marcas de long mesmo, eu curto estar andando na rua e um piá que anda reconhecer e vir trocar 

uma ideia. Você costuma comprar onde? Loja física aqui em Curitiba tem muitas, ultra series, ultra 

shock no Shopping Total, tem muitas mesmo. Internet você já comprou? Já, já. 

Entrevistado nº 5 - Roupa e acho que é isso, não tem muita coisa de skate e acho que mochila 

também. Loja, RB de BC [Balneário Camboriú]. 

Entrevistado nº 6 - Boné eu não gosto, tênis eu não uso relacionado ao long, peita [camiseta] eu 

mesmo faço. Compro mais calça mesmo. Tipo, eu não sigo uma marca, não é porque a marca está 

no auge que eu vou lá comprar uma parada. Pra mim qualquer pira, o que caia bem está bom, pode 

ser nacional ou gringa, pra mim não importa.  

Entrevistado nº 7 - Roupa né, e tênis. Cara, não tem como você andar de Nike Shox. 

Entrevistado nº 8 - Camiseta, tênis, tênis vai bastante. Mas vai mais camiseta, quem começou faz 

pouco tempo vai bastante camiseta, porque às vezes dá aquela ralada, vai camiseta, vai calça. Caí 

com a bunda no chão, aí já vai calça.  

Entrevistado nº 9 - Compro tudo relacionado ao rolê mesmo, equipamento, truck, lixa, roda. E 

roupa? Cara, roupa eu compro de banda mesmo. 

Entrevistado nº 10 - Peças e vestuário. Camisetas e tênis, tênis vai bastante. 

Fonte: Autores, 2015. 

 

No geral, além dos equipamentos para o skate, todos os entrevistados 

citaram pelo menos uma peça de vestuário como produtos que compram 

relacionados à modalidade. Foram mencionados bonés, camisetas, bermudas e 

calças que, segundo um dos participantes da pesquisa, rasgam bastante nas 

quedas; e o mais citado foi o tênis. Um entrevistado falou que não liga muito para 

roupa de skate porque segundo ele sempre acaba rasgando e por ter uma marca o 

custo é maior, porém ele usa o tênis porque serve praa várias ocasiões, além de dar 

mais confiança na hora de praticar a modalidade. Outro entrevistado falou que 

compra bastante roupa das marcas de equipamento de longboard, pelo fato de 

praticar e gostar do esporte, e disse que quando alguém que também anda vê a sua 



 
 

61 

camiseta se identifica e vai conversar. Dois entrevistados disseram ser contra a 

moda e tendências. 

3.2.11 Diferença entre o skate e o longboard para os atletas 

O Quadro 11 apresenta a diferença entre o skete e o longboard para os 

atletas. 

 

Quadro 11 - Diferença entre o skate e o longboard para os atletas 

10) Na sua concepção, qual a principal diferença entre o skate e o longboard? 

Entrevistado nº 1 - Velocidade. 

Entrevistado nº 2 - Ah, a velocidade né, cara. O Skate ele faz street, ele faz manobra, agora o 

longboard não, ele é mais velocidade e controle dele no seu pé. 

Entrevistado nº 3 - Quase tudo. Velocidade, slide. A principal é a velocidade. 

Entrevistado nº 4 - Adrenalina eu acho. Tipo, eu nunca andei em rampa boa e difícil, nunca tive 

essa vontade, aí vejo os cara na rampinha ali e tal. A gente anda a cento e poucos por hora 

dependendo do pico, tipo, você está a 100 por hora e pode cair e tal. 

Entrevistado nº 5 - Um de velocidade de ladeira e o outro é manobra. Mas os dois são skate, e 

skate é skate cara. 

Entrevistado nº 6 - Skate normal, já é no tamanho né, o long é totalmente diferente, não tem tantas 

manobras como o skate. Mas a galera que anda de skate não anda junto com a galera do long.  

Por que? O motivo não por intriga, mas o long é velocidade, então você tem que estar ladeira 

abaixo, já o skate precisa de uma pista, de um corrimão, então não andam junto.  

Entrevistado nº 7 – Piá, nenhuma. Eu acho que o skate é um só, velho. Skate não deixa de ser o 

skate. Se você andar com o skate maior ou menor, o skate é um só velho, você está em cima de 

uma tábua com 4 rodinhas. 

Entrevistado nº 8 - Velocidade, principal é velocidade, e a adrenalina que passa.  

Entrevistado nº 9 – Velho, não acho que tenha muita diferença. No long você pode fazer manobras 

de skate e com skate você desce uma ladeira. A maior diferença está na maior facilidade de mandar 

manobras de street mesmo. Mas no skatinho eu acho mais fácil, porque quando andava eu mandava 

melhor as manobras, agora não acerto quase nada. 

Entrevistado nº 10 - É a questão da velocidade, no long é o mais rápido, desceu mais rápido, 

ganhou. 

Fonte: Autores, 2015. 
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 A diferença mais apontada pelos entrevistados foi a velocidade para o 

longboard e as manobras para o street, citado por 6 deles. Foi mencionado 2 vezes 

que não existe muita diferença entre as modalidades, pois skate é skate. 

3.2.12 Marcas de truck segundo os atletas 

O Quadro 12 apresenta as marcas de truck, segundo os atletas entrevistados. 

 

Quadro 12 - Marcas de truck segundo os atletas 

11) Quais marcas de truck de skate você conhece? 

Entrevistado nº 1 - Everhill, Aera, Root, Caliber.  

Entrevistado nº 2 – Aera, Trivasor, Bibi, Everhil, Caliber, Paris, Visano.  

Entrevistado nº 3 - A que eu mais gosto é a Caliber, Aera, Everhil, Root - que é brasileira, a Vizano 

também que tá vendendo bem. Eu gosto mais do truck da Caliber pois acho ele bem bom, vira bem, 

ele é preciso.  

Entrevistado nº 4 - Root aqui de Curitiba, Everhill também de Curitiba, Grip de Maringá, Aera que é 

da gringa, Ronin da gringa, esse aí que lembro. 

Entrevistado nº 5 - Skoa, Aera tem várias.  

Entrevistado nº 6 – Putz cara, conheço bem poucas na real. Mas conheço Visan, Invasor, Everhill, 

Root acho que é de truck também né. É acho que são só essas, Ver, Aera. 

Entrevistado nº 7 – Cara, daqui tem Everhill, Root. Tem Invasor 13 do Brasil, tem sei lá, 

várias...Aera, cara tem Skoa, Valkiri, tem Indepedent do skatinho mesmo, a melhor de todas.  

Entrevistado nº 8 - Visan, Everhill, Root, Aera, são várias, agora não vêm na minha cabelça, são 

várias. 

Entrevistado nº 9 - Root, Invasor 13, Caliber, Ronin, ber, Valki,  já viu esse? É gringo, você pode 

mudar a grau do truck, vai adaptando.  

Entrevistado nº 10 - Aera, Everhill, Root. Tem as antigas: Jaz z, Ragun, aí tem Crail que começou. 

Fonte: Autores, 2015. 

 

Foram citadas praticamente todas as marcas que foram mencionadas 

anteriormente, quando perguntado sobre marcas de skate em geral. A Root foi 

novamente bem lembrada, com 7 citações. 
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3.2.13 Conhecimento da marca Root pelos atletas 

O Quadro 13 apresenta quanto ao conhecimento da marca Root pelos atletas. 

 

Quadro 13 - Conhecimento da marca Root pelos atletas 

12) Você conhece a marca Root? Qual a sua opinião sobre a marca? 

Entrevistado nº 1 - Eu já usei o truck, mas não deu certo, não gostei muito dele, achei meio pesado, 

mas tem gente que gosta. Acho que fica ruim para controlar o skate, quando dou slide fica bem mais 

pesado. 

Entrevistado nº 2 - Conheço. A Root surpreendeu bastante, cara. Ela não tá há muito tempo no 

mercado, todas as unidades que vendeu, nenhuma deu problema, nenhuma quebrou, nada assim, 

um bagulho veio bem forte, os caras analisaram bem antes de lançar. Tem muito pra evoluir ainda, 

mas estão com um truck muito bom.  

Entrevistado nº 3 - É boa. Porque ela vende bem, e quem tem nunca reclamou. Você já usou? 

Não. 

Tem vontade de usar? Não. Se fosse pra trocar eu pegaria um Vizano, porque eu acho bonito e é 

bom. Ou Everhil. Eu pegaria um truck mais por ele virar bem e tal, e por ser bonito também.  

Entrevistado nº 4 – Cara, acho o truck deles excelente. Acho um truck muito massa. Você já deu 

um role? Sim, já dei um rolê, achei bom pra caramba, virador, forte, aguenta impacto. Ah não tem 

muito que falar, é um truck que se eu for praticar um dowhill eu vou me adaptar. Ah não tem muito o 

que falar, é bom, é um truck bom. Cara, mas sobre a marca mesmo, o que você acha? Acho 

massa, massa, o símbolo Root e o resgate suas raízes é uma parada que a galera se identificou 

mesmo. Divulgação massa, tanto dos atletas, os caras andam pra caramba. Root é massa pra 

caramba, forte. 

Entrevistado nº 5 - Sensacional, nota 10. Os trucks são muito bons. É o melhor truck que já usei na 

minha vida. 

Entrevistado nº 6 – Cara, vou ser bem sincero, eu nunca comprei nenhum material deles, mas a 

galera que conheço que comprou falam que é um material bom, que é uma marca boa. Mas eu to 

bem com meu long, então eu tenho outras prioridades, não tem por que trocar, pra mim é um 

passatempo, conheço uma galera que anda sério mesmo, mas pra mim é só um hobbie mesmo.  

Entrevistado nº 7 – Cara, tem uns amigos meus, na verdade tem um amigo meu que corre pela 

Root sabe, que é o Orion, então eu conheço mais na verdade por causa dele, mas eu acho massa, 

já vi os vídeos, conheço o truck, mas eu nunca andei, mas já vi assim os muleque assim assunto o 

truck. Nunca usei na verdade, não tive oportunidade, mas eu acho massa cara. Legal que é uma 

marca daqui né. 
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Entrevistado nº 8 – Olha, eu não usei! Mas pelo que falam é bom, porque não vi ninguém reclamar. 

Eu não trocaria meu truck, mas eu tenho vontade de usar um Root porque tenho vários amigos que 

usam, elogiam bastante o truck e nunca vi ninguém falar mal, nunca vi quebrar aí já é um bom 

começo. Qual é o seu truck? O meu é Everhill.  

Entrevistado nº 9 - Pelo que a galera fala, é um truck bom, mas eu não cheguei a andar. Não 

peguei ele pra dar um rolê, não posso dizer se é bom ou não, mas a galera fala bem. E você tem 

vontade de experimentar? Sim, eu tenho. 

Entrevistado nº 10 – É uma marca que respeito bastante, pelo apoio aos atletas. Está buscando a 

evolução do esporte, e isso é bom pra caramba. 

Fonte: Autores, 2015. 

 

De todos os 10 entrevistados, apenas um não tem uma boa percepção da 

marca, pois já usou o truck e achou pesado e difícil de controlar. Porém, os 9 

restantes têm uma visão positiva da Root, até mesmo aqueles que nunca andaram 

possuem uma boa percepção, pois escutaram bons discursos acerca o desempenho 

que ela atinge entre os amigos e praticantes que já a usaram em algum momento. 

3.2.14 Interesse dos atletas por produtos se caso a Root fornecesse 

O Quadro 14 apresenta o interesse dos atletas por produtos, caso a Root 

fornecesse. 

 

Quadro 14 - Interesse dos atletas por produtos, caso a Root fornecesse 

13) Com base no que você conhece sobre a Root, que outros tipos de produtos a marca 

poderia oferecer ao mercado, considerando sua imagem no universo do skate? 

Entrevistado nº 1 - Acho que tem que melhorar o truck. Deixar mais leve mesmo, acho que é isso. 

Entrevistado nº 2 - Cara, um negócio que seria massa eles fazerem é começar a lançar umas 

roupas aí cara, moletom, acho que ia vender bastante, a galera compra. E é um negócio que não sai 

muito caro pra você investir e fazer, se fizer aí dez moletons e vender os dez, dá lucro pra fazer mais 

vinte. Faz vinte, seu lucro começa a ficar gigante já. Acho que um negócio bom seria roupa. Soube 

que eles tavam fazendo roda, eles têm umas rodas que são protótipo. Mas não sei como tá, nunca 

andei com uma pra saber como que ta indo. Mas é assim, vai crescendo aos poucos e logo vai virar 

uma marca grande, igual marcas bem antigas que tem na modalidade já.  

Entrevistado nº 3 - Shape, roda, rolamento. Roupa também, tipo moletom. Eu não compraria, só se 

eu ganhasse.  
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Entrevistado nº 4 - Uma boa, acho que roda. Tem roda pra caramba, mas falta uma roda que risca. 

Roda que risca, como assim? 

Meu, uma roda que risca, tipo deixa marca, pra downhill. 

Entrevistado nº 5 - Não sei velho, mas poderiam fazer shape sei lá, mas roda é interessante.  

Entrevistado nº 6 – Cara, eu creio que uma rodinha mano, uma roda né cara. Quando você vai 

trocar ideia com os caras, sempre estão precisando de rodinha. Fazer uma roda aí pra galera, 

barateza.  

Entrevistado nº 7 – Cara, na verdade não conheço tanto assim, não sei te dizer mesmo, essa não 

vou te responder porque não conheço muito. 

Entrevistado nº 8 - Roda, rolamento, roupa já tem né. Mas acho que é mais roda, shape, shape 

seria bom. 

Entrevistado nº 9 - Rodinha, rodinha que risca!  

Hoje, quem vende essa roda e que pode ser considerada boa? Abec 11, Hard, Face tem 

algumas que risca. Se eu não me engano tem umas rodinhas da sector 9. 

Entrevistado nº 10 - Acho que a parte do rolamento, shape. Acho que até um skate completo pra 

Root seria legal. Seria mais concorrência. Você compraria um truck Root? Bom, eu já usei e pra 

mim não serviu muito, talvez se melhorar algumas coisas seria interessante. O que você acha que 

poderia melhorar? Na parte do peso, não gostei muito. Chegava a atrapalhar?  Não sei se 

chegava a atrapalhar, mas na hora da remada dava uma pesadinha. O truck entrega o que é 

proposto, ele é funcional, mas tem partes que podem melhorar. 

Fonte: Autores, 2015. 

 

 Percebe-se entre os entrevistados que, de acordo com a imagem da empresa 

no mercado, eles poderiam lançar rodinhas que riscam, shapes e rolamentos em 

relação a equipamento. Dois entrevistados mencionaram que acham o truck pesado 

e que podiam melhorar nisso, já os demais respondentes sugeriram que a Root 

possuísse produtos de vestuário para venda. 

3.3 PESQUISA QUALITATIVA REALIZADA COM CONSUMIDORES 

Durante esta etapa da pesquisa também foi utilizado como instrumento de 

coleta de dados um roteiro de entrevista com perguntas abertas e apoio de um 

gravador de áudio. Os consumidores de marcas de skate foram selecionados da 

mesma forma que a etapa anterior, sendo por conveniência dos pesquisadores, que 
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realizaram a aplicação do roteiro de entrevista em profundidade na cidade de 

Curitiba e região metropolitana. Esta pesquisa foi realizada com a intenção de 

conhecer a importância do skate na vida dos entrevistados, assim como suas 

principais características de consumo, e a percepção em relação aos produtos de 

skate.   

 As entrevistas foram realizadas entre os dias 05 de setembro de 2015 a 27 de 

setembro de 2015. Essa amostra foi constituída por 15 consumidores considerados 

qualificados a participarem, ou seja, possíveis compradores de produtos 

relacionados à modalidade em questão. Na abordagem aos entrevistados foi 

realizadamuma pergunta que identificava se os mesmos eram consumidores desses 

tipos de mercadoria. 

3.3.1 Perfil dos entrevistados 

 Segue Quadro 15, no qual apresenta o perfil dos entrevistados. 

 

Quadro 15 - Perfil dos entrevistados 

 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Entrevistado Idade Sexo Estado Estado Civil Ocupação 

1 21 Masculino Paraná Solteiro Estudante 

2 22 Masculino Paraná Solteiro Cursando Ensino Superior 

3 21 Masculino Paraná Solteiro Estágiario de Administração 

4 24 Masculino Paraná Solteiro Corretor 

5 20 Masculino Paraná Solteiro Estudante 

6 27 Masculino Paraná Solteiro Publicitário 

7 19 Masculino Paraná Solteiro Estudante 

8 30 Masculino Paraná Solteiro Publicitário e Designer 

9 21 Feminino Paraná Solteira Estágiaria 

10 24 Feminino Paraná Solteira Psicóloga e Psicanalista 

11 20 Masculino Paraná Solteiro Chef Pattisserie 

12 19 Masculino Paraná Solteiro Monitor de Rastreamento 

Veicular 

13 18 Masculino Paraná Solteiro Estudante 

14 25 Masculino Paraná Solteiro Cursando Superior 

15 23 Feminino Paraná Solteira Analista de Marketing 

Fonte: Autores, 2015. 
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A amostra se apresentou variada, com um total de 15 consumidores, sendo 

12 homens e 3 mulheres, com idade entre 18 e 30 anos. Dentre os entrevistados, 8 

são estudantes, variando entre ensino superior, cursos pré-vestibulares e ensino 

médio. O restante se apresenta com profissões bastante distintas. Todos os 

consumidores são do estado do Paraná e com estado civil solteiro.  

 Abaixo se encontram as respostas obtidas com as perguntas do roteiro de 

entrevista em profundidade. 

3.3.2 Como conheceu o esporte 

O Quadro 16 apresenta como cada entrevistado conheceu o esporte. 

 

Quadro 16 - Como conheceu o esporte 

1) Como você conheceu o skate? 

Entrevistado nº 1 - Então, foi quando eu era pequeno assim cara, que meu primo dava um rolê de 

skate, mais uns amigos um pouco mais velhos e daí comecei a andar, andar e ando até hoje. 

Entrevistado nº 2 - Ah, com vídeo game. 

Entrevistado nº 3 - Então, eu comecei a andar de skate quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai 

me incentivou, deve ter sido ele que comprou um skate pra mim quando eu era pequenininho e me 

levou em algumas pistas de skate assim, me colocou para descer e viu que eu consegui ir bem e 

começou a me incentivar e eu gostei do esporte. 

Entrevistado nº 4 - Meu primeiro contato com o skate foi com o meu primo ele já tinha skate né, ele 

é mais velho, ele é sete anos mais velho do que eu, ele me apresentou a primeira vez o skate. 

Entrevistado nº 5 - Cara, eu comecei por causa do meu pai, meu pai andava já dai quando eu era 

molequinho, tinha uns 4, 5 anos, ele me levava nas pistas e me colocava pra descer as rampas e tal, 

desde então eu comecei a brincar com o skate já. 

Entrevistado nº 6 - Eu conheci o skate aos 11 anos de idade, através da influência de pessoas mais 

velhas. Através dos amigos.  

Entrevistado nº 7 - Então, desde que meu tio começou a andar de skate junto com o Ferrugem, e 

outros caras do momento, agora né que eles andam, eu me interessei e desde dos 5 anos eu ando 

de skate e to aí até hoje né. 

Entrevistado nº 8 - Pô cara! Skate, na verdade, é muito marcado na minha vida porque quando eu 

era moleque eu não tive acompanhamento do meu velho, e ele acabou se distanciando da minha 

família quando eu era muito novo e ai eu fui criado pela minha mãe e pelos meus avós. Daí nesse 

role o que acontece, eu não tinha acesso direto ao futebol, assim porque, eu não tinha alguém que 

tivesse comigo jogando né! 

Com os meus amigos eu não gostava muito disso! Então acho que eu sempre fui muito introspectivo 

cara, e eu pirava em ficar desenhando, ouvindo som, então eu gostava muito de rock na época, 
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punk, e várias outras coisas, e tudo isso me criou um cenário assim na época, né. E aí eu acabei 

fugindo um pouco da galera do colégio porque eu via que a galera tava em outra vibe, e de repente 

comecei a descobrir minha vibe que era na rua mesmo, né! Ai eu quis viver essa vida da rua por um 

tempo. Então, pô, me distanciei um pouco da minha família e acabei passando por vários rolês. A 

minha experiência com skate na verdade começou muito cedo, porque eu vinha pra vista como se 

fosse um lugar de refúgio na real, porque alí na pista eu encontrava várias pessoas, de várias 

classes, várias ideias, vários malucos, várias idades, né! E todo mundo alí era muito igual, e nessa 

ideia de ser todo mundo igual, todo mundo alí afogava seus problemas, trocavam ideias, então pra 

mim era um lugar que era a minha terapia assim, sabe, o dia a dia. E isso foi me ensinando a ter 

determinação pra caramba sabe, persistência, uma disciplina um pouco folgada, porque às vezes 

você fica tipo, você é proativo pra caramba, mas você não é regrado em questão de horários, assim 

né! Então, isso que eu vi no esporte! Eu vejo, por exemplo, no futebol que a galera já é desde 

moleque, que o cara não... ele é incentivado a não usar drogas, a estudar cada vez mais, isso é uma 

coisa que o skate não tinha. O skate ele era um pouquinho ao contrário disso, ele te trazia muitas 

coisas pesadas, mas tu tinha que ter a capacidade de poder avaliar o que era legal do que não era, 

né! Nesse meio de campo eu conheci uma galera, mas só que eu sempre segui a vida acadêmica, 

não por imposição da minha família, porque minha família é de educadores, então eu sempre tive 

muita vontade de estudar pra caramba, então sempre fui assim. Eu era aquele meio nerdão da sala 

que tipo, não parecia, ta ligado. Eu era mas eu ficava na minha, fazia meus roles, fazia minhas 

paradas, e era puta social assim com a galera. Gostava de conversar mesmo né, como vocês já me 

conheceram. E ai claro, com esse processo todo acabei conhecendo algumas coisas né, não sei se 

vem ao caso falar. Por exemplo né, que isso é uma barreira muito grande no Brasil, mas acho que 

isso ai também é um lance muito legal de se falar. Mas indiferente disso, acho que eu não tinha 

idade ainda pra usar o que eu usava, não fazia uso de outras coisas, é só isso, sempre foi isso, mas 

nessa época da minha vida, isso me deixou um pouco mais solto, dai comecei a conhecer todo 

mundo, e eu sempre tive essa vontade de conhecer pessoas. Acabei viajando o mundo também, 

conhecendo uma galera aqui e ali, e vivendo as culturas locais. Isso foi o que o skate me ensinou. 

Tipo, você chegar num lugar, porra vi os meu camarada do tempo do colégio, os cara iam pro hotel 

aqui e ali,  e voltava, entendeu,  e a ideia era sempre a mesma, ninguém refletia ou falava  sobre 

alguma coisa, as vezes você tava lendo ali e buscava uma ideia com um amigo, e o cara já chegava, 

pô o que vc está lendo, uma coisa que você ficava meio assim. Hoje em dia já tem mais incentivo, 

mas pô, to com 30, mas nos anos 90 a galera era outra ideia. E ai o skate me ensinou isso. Aonde 

eu chega, saber chegar, e saber me importar e querer conhecer todo mundo. Isso ai começou a me 

agregar muita coisa, pra minha vida pessoal e profissional, porque através desse conhecimento eu 

comecei a saber muito mais sobre arte, sobre música. E eu comecei a virar o mais eclético possível, 

que eu podia imaginar assim, tanto que eu, sabe, acredito que hoje em dia, com a propaganda e 

trabalhando com a propaganda é muito massa você ser totalmente livre de qualquer preconceito. 

Tem que ter vontade de estar conhecendo outras coisas, porque você consegue emergir em 

qualquer cenário e criar uma experiência real. Porque antes de mais nada eu procuro viver essa 

experiência pra depois trazer para meu cliente ou pro meu público ou enfim, né?! Então acho assim 
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que o que o skate mais me ensinou, foi disciplina, persistência e experimentalismo, tipo se entregar 

mesmo cara, saca! Tem algumas coisas que são ruins, outras boas, claro, também tem que ter 

cabeça pra se definir né, que não é fácil, você vê, essa caminhada muita gente é de se perder, vi 

outros também se dar muito bem, mas cada um em um canto e a galera sumindo, e no skate não, 

sempre manteve aquela galera próxima, então sabe, tenho amigos que vejo hoje em dia, que pow, 

quando é de quando eu tinha 13 anos sabe, eu não vejo o cara todo dia e raramente, mas eu to na 

pista de skate cara, os caras tão aqui, e ai já era né, parece que volta a ser moleque. 

Entrevistado nº 9 - Eu conheci através dos meus irmãos, eles andavam de skate.  

Entrevistado nº 10 - Eu conheci quando era criança através dos meus tios que praticavam o esporte 

e tinham uma loja que vendia produtos relacionados ao skate. 

Entrevistado nº 11 - Através dos amigos da escola. 

Entrevistado nº 12 - Eu conheci o skate vendo meus amigos da rua andarem. 

Entrevistado nº 13 - Eu conheci o esporte pela televisão, eu assistia quando eu era menor. 

Entrevistado nº 14 -. Bom, conheci através da televisão e também de jogos de vídeo game e na 

internet. 

Entrevistado nº 15 - Ah, eu já conhecia o skate por ver a galera andando na minha rua desde os 12 

anos, mas me arrisquei a andar e comprei um skate mesmo quando comecei a namorar um cara que 

anda, aí fiquei interessada e dei uns rolês só de brincadeira.  

Fonte: Autores, 2015. 

 

Observando a forma pela qual os consumidores conheceram o esporte, nota-se 

que o principal contato foi ainda quando criança por meio da família e amigos. 

Apenas 3 entrevistados conheceram de outras formas, como pela televisão e 

também em jogos de vídeo game. 

3.3.3 Motivação para a prática do esporte 

O Quadro 17 apresenta qual é a motivação dos entrevistados para a prática 

do esporte. 

 

Quadro 17 - Motivação para a prática do esporte 

2) Qual sua motivação para a prática do esporte?  

Entrevistado nº 1 - A qualidade de vida, a saúde, o bem-estar que ele proporciona.  

Entrevistado nº 2 – Ah, sei lá, acho que a sensação de andar, não sei. Mais pela adrenalina. 

Entrevistado nº 3 - Hoje em dia? Ah, eu acho que é a paixão, a forma como eu sempre levei a vida 

assimm sempre me influencio e me levo para esse lado não sei desde que sou pequeno nunca me vi 

sem praticar esse esporte, e sempre que fico um tempo sem praticar eu acabo sentindo falta, tendo 

vontade de andar. 

Entrevistado nº 4 - A motivação é dar um tempo com os amigos, espairecer a cabeça, até mesmo 
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uma válvula de escape do stress do trabalho né, que hoje em dia temos que achar algum esporte, 

alguma coisa para desestressar, gastar a energia que esta guardada ali no dia a dia, então é isso 

que me fissura no skate, uma hora acertar uma manobra diferente, conhecer pistas diferentes, 

lugares diferentes.  

Entrevistado nº 5 - Eu acho que é mais uma coisa assim de lazer tipo estar ali com os amigos e tal 

em volta da pista, se divertindo, trocando ideia e o fato de andar que dá uma sensação boa, faz bem. 

Entrevistado nº 6 - Eu costumo praticar como forma de distração, pra relaxar e como uma prática 

esportiva. 

Entrevistado nº 7 – Ah, desde pequeno eu ando de skate, sempre gostei e acho que é por isso que 

continuo até hoje. Me faz bem, me sinto bem quando ando. 

Entrevistado nº 8 - Cara, hoje em dia, eu ando mais cara na verdade em primeiro lugar assim, 

porque eu e minha namorada andamos junto né, ela também participa de campeonatos e tal, e a 

gente anda por questão de saúde, nem tanta questão física, porque o skate não dá físico né, porque 

é perna, você trabalha algumas coisas, mas assim, principalmente ele te mantém saudável, então, a 

gente pow, as vezes você fuma um cigarro, toma uma bera então, você sabe que isso ai já vai né, 

algum esporte que possa ter alguma analogia assim pra saúde, por mais que seja aeróbico, eu 

acabei encontrando no skate uma coisa que me dá prazer, e mais ainda que físico é pela questão da 

saúde mental, porque cara, você fica sempre, sabe? 

Entrevistado nº 9 - Quando eu era menor eu andava, hoje em dia eu ando mais de long assim, veio 

do skate mas não tem o formato do skate. 

Entrevistado nº 10 - Eu não pratico e não praticaria, acho que não levo jeito pra isso. 

Entrevistado nº 11 - Não pratico. 

Entrevistado nº 12 - Eu não ando de skate. 

Entrevistado nº 13 - Acho que seria mais pela saúde física e mental. 

Entrevistado nº 14 -.Sim, gostaria de poder praticar, quando era mais novo tive um skate mas 

nunca evolui muito bem e acabei, que tipo, não persistindo muito e hoje em dia é muito corrido pra 

mim se dedicar, mas eu acho irado e gosto das coisas relacionados ao skate e a cultura. 

Entrevistado nº 15 - Quando ando é por conta da adrenalina. É muito bom sentir aquele frio na 

barriga e sensação de vencer um medo. Digo isso porque sou meio medrosa pra esse tipo de 

esporte que se machuca fácil, ainda mais pra quem não tem muita prática assim como eu.  

Fonte: Autores, 2015. 

 

Analisando os entrevistados quanto à motivação para a prática do esporte, dos 

que andam de skate, observam-se características semelhantes, como a busca pela 

qualidade de vida, lazer, bem-estar e poder estar na presença dos amigos. Um dos 

entrevistados comenta sobre sua paixão pelo esporte e comenta que sua principal 

influência é essa. Alguns dos participantes da pesquisa não praticam a modalidade, 

embora consumam produtos relacionados. 
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3.3.4 A importância do skate 

O Quadro 18 apresenta a importância do skate na vida dos entrevistados. 

 

Quadro 18 - A importância do skate para os consumidores  

3) Qual é a importância do skate na sua vida? 

Entrevistado nº 1 - Acho que a qualidade de vida mesmo, o bem-estar e a sensação que traz para 

gente.  

Entrevistado nº 2 - Pô, não é muito importante não. Tem outras coisas mais importantes, por eu não 

ser atleta e não praticar um monte é uma coisa bem secundária. 

Entrevistado nº 3 - Hoje em dia? Ah, eu acho que é a paixão, a forma como eu sempre levei a vida 

assim sempre me influencio e me levo para esse lado não sei desde que sou pequeno nunca me vi 

sem praticar esse esporte, e sempre que fico um tempo sem praticar eu acabo sentindo falta, tendo 

vontade de andar. 

Entrevistado nº 4 - Olha, ela é bastante, até porque no mundo inteiro você tem onde andar de 

skate, você tem pistas, consegue conhecer gente nova, então isso abriu uma grande porta pra mim, 

até mesmo para o inglês que foi o que me atraiu para conhecer uma língua nova na Austrália e Nova 

Zelândia, foram os meus dois esportes o skate e o surf né, então isso me ajudou bastante também. 

Entrevistado nº 5 - Cara, é meu momento de lazer quando eu fico susse. Você só se preocupa com 

o role e esquece das outras coisas. 

Entrevistado nº 6 - A importância do skate é a filosofia de vida e o estilo de se vestir.  

Entrevistado nº 7 - O skate pra mim é tudo cara, sem ele, sei lá, nos momentos mais difíceis assim, 

se eu to com uma coisa na cabeça que não tá indo legal, eu vou pra pista pra relaxar, é um momento 

mais de descontração mesmo.  

Entrevistado nº 8 - É o momento que tu se interioriza de volta, é só você e o teu corpo né, então é 

como uma dança, como uma música, enfim, você tem que tar em sintonia consigo mesmo, e você 

aprende a superar seus próprios obstáculos, e você quer ir lá e fazer alguma coisa melhor do que 

você fazia antes né. Então é uma competição consigo próprio, acho que isso é o maior poder de 

autoconhecimento e, além disso. também o equilíbrio né, que o equilíbrio é questão de equilíbrio né, 

físico também né, mas não só físico porque hoje em dia por exemplo eu pratico ioga com alguns 

amigos meus, e eu vi muitas semelhanças assim, só que de maneiras práticas diferentes, mas eu 

vejo muita proximidade do ioga no skate assim, sabe, como o surf também, que é uma coisa que eu 

faço final de semana, raramente hoje em dia, já fiz mais, mas hoje em dia to mais no skate, porque é 

mais fácil chegar na pista né, trabalhar pra caramba. 

Entrevistado nº 9 - Quando eu era mais nova sim, sei lá, tirava uma pira andando de skate, era uma 

ocupação na época.  

Entrevistado nº 10 - Não diretamente, apenas acho um esporte interessante de se acompanhar. 

Entrevistado nº 11 - Bom, acho que seria mais porque gosto de estar por dentro de algumas 

novidades. 
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Entrevistado nº 12 - O skate não tem tanta influência na minha vida quanto eu acho que tenha na 

cultura popular. 

Entrevistado nº 13 - Porque eu pratico o esporte desde criança e é um lazer pra mim. 

Entrevistado nº 14 -. Olha, como não tenho muito tempo para tentar me dedicar ao esporte em si, é 

mais pelo meu estilo de se vestir mesmo e as musicas que escuto, que também giram no mundo do 

skate, então acredito que reflete meio que um pouco a minha personalidade. 

Entrevistado nº 15 - Cara, a importância do skate pra mim é mais saber e curtir o esporte do que 

andar mesmo. Assim eu acompanho a galera do meu círculo de amizade e convivência, que anda 

mais mesmo. E também por possuir gente na minha família que trabalha no ramo.  

Fonte: Autores, 2015. 

 

Nota-se uma relação entre a motivação para a prática do esporte e a 

importância para a vida de cada entrevistado. Alguns comentam que é importante 

para a qualidade de vida, lazer, bem-estar e paixão, como foi comentado na questão 

da motivação. Entretanto, verificam-se outros fatores interessantes de se destacar, 

no caso do entrevistado nº 3, que vê o skate como uma experiência de vida, no qual 

lhe proporciona conhecer novas pessoas e lugares. O entrevistado nº 8 comenta 

sobre o autoconhecimento e superação que a prática do skate fornece, comparando 

até mesmo com a ioga, trazendo equilíbrio tanto físico como mental. Outros 

respondentes têm o skate como um estilo de vida e de se vestir, e alguns 

mencionam que o esporte não tem importância para eles.  

3.3.5 A referência no esporte 

O Quadro 19 apresenta a referência do esporte para cada entrevistado. 

 

Quadro 19 - A referência no esporte 

4) Quem é a sua referência no esporte e porque? 

Entrevistado nº 1 - Como a gente é brasileiro também né, o Bob Burnquist, e o Tony Hawk que é o 

maior ícone né. 

Entrevistado nº 2 - Putz, deixa eu ver, cara acho que o Tony Alva. O cara foi um dos inventores do 

skate, na verdade o inventor, e mais pelo estilo de ele andar também. 

Entrevistado nº 3 – Ah, eu acho que não tenho nenhuma referência de skatista preferido. Algo que 

me inspirei ou algo assim, eu sempre tive alguns amigos que hoje em dia são profissionais e desde 

cedo já andavam comigo e andavam óbvio, muito melhor que eu, e isso foi uma forma de incentivo 

porque eu andava sempre com eles e queria andar bem também, tanto quanto. E isso pra mim foi 

um incentivo para continuar andando. 

Entrevistado nº 4 - O Piolho, que já foi campeão brasileiro e também mundial e, por coincidência, 
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ele andava na mesma pista que eu. Frequento ali no jardim ambiental, uma das melhores pistas do 

Brasil, ele é como eu tenho como inspiração assim como um ídolo para mim, ele é o meu ídolo. 

Entrevistado nº 5 - Uns caras que eu andava junto e agora tão quebrando é o Gringo, o Yuri. Os 

dois tão andando muito e eu sempre curti ver eles andando. 

Entrevistado nº 6 - No skate, minha referência é o Bob né, o Bob e o Luan de Oliveira. Porque os 

dois fizeram uma diferença em diferentes seguimentos, criaram novas modalidades, revolucionaram. 

Entrevistado nº 7 - Eu não sou muito de seguir, mas eu curto bastante o rolê do Luan de Oliveira 

né, daí tem o Marcos Cão, Piolho. 

Entrevistado nº 8 - Minhas referências, na real, nunca mudou. Eu admiro o rolê da molecada hoje 

em dia, o skate está muito mais técnico, tem muito mais incentivo, tem muito mais mercado, hoje em 

dia a gente até trabalha com marcas de skate, só que você vê que o negócio tá evoluindo como o 

futebol. Hoje, o moluque já anda de skate pra ser um atleta melhor que os outros, isso é uma coisa 

que, tipo assim, é legal pra evoluir o esporte, mas eu acho que assim, da parte da galera mesmo, da 

crew, da motivação perde um pouco sabe, porque o skate sempre foi diversão, você se juntar com 

seus amigos e sair pulando, manobra em vários lugares, e acho que perde um pouco disso, porque a 

galera fica muito competitiva, tá ligado? E isso vai refletindo na vida também, então o cara, sabe. tem 

muita coisa de localismo, a galera hoje em dia por mais que tenha mais mercado, tem mais 

localismo, tem mais a galera que fica nos seus grupos e tal. Então é um pouco complicado. Me fugiu 

a pergunta só. 

Sobre sua referência. 

Então, eu gosto do rolê de antigamente, mais old school, eu cresci nesse rolê né, e os caras que são 

minhas referências totais, primeiro lugar é o Mike V, que a galera conhece como Mike V, um cara 

cabeludão assim, e todo tatuado, e tipo o cara deve ter uns 40 e poucos anos, então eu tinha 10 

anos a menos que o cara, sempre tive né, e ele é aquele cara que sempre olhei o rolê dele porque 

era irado, é agressivo, ele se impõe assim sabe, é um rolê bem louco, depois até de uma olhada, e o 

cara que influenciou ele, também é outra influência pra mim, Natas Calpas, que é o mesmo rolê dele, 

só que é o cara dos anos 70, um pouco anterior a ele. 

Entrevistado nº 9 - Não conheço nenhum. 

Entrevistado nº 10 - Bob Burnquist. 

Entrevistado nº 11 - Pra mim é o Tony Hawk, por causa dos jogos de vídeo game. 

Entrevistado nº 12 - Sandro Dias, porque ele representa o skate brasileiro. 

Entrevistado nº 13 - Olha, eu considero o Tony Alva, porque ele é um dos pioneiros no esporte. 

Entrevistado nº 14 -. Tony Hawk, Bob Burnquist, são os grandes do esporte e o Bob ainda é 

brasileiro, tem também o Paul Rodriguez, Nijah Huston, esses são os que eu jogava mais no vídeo 

game, acho que gostava do estilo deles. 

Entrevistado nº 15 - Bob Burnquist. Como eu não conheço a fundo a galera do skate como um todo, 

esse é o cara que sempre vejo na TV e dominando os Canais de esporte quando o assunto é skate. 

O cara é muito bom. Além de fazer o que gosta e ser o melhor do esporte, ainda tem uma “Mega 

rampa” em casa que ele anda como se fosse o menor desafio que ele já teve. 

Fonte: Autores, 2015. 
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Das referências mencionadas pelos entrevistados, o mais citado foi o atleta 

brasileiro Bob Burnquist, no qual é considerado um atleta que revolucionou o 

esporte, e um ícone de representatividade do país. O segundo mais citado foi Tony 

Hawk, além de ser conhecido internacionalmente, os entrevistados citam sua 

referência devido ao jogo de vídeo game do atleta. Tony Alva também sendo uma 

referência internacional, foi mencionado por alguns que responderam ao 

questionário como sendo o pioneiro no esporte. Outros que foram mencionados são 

atletas nacionais como Luan de Oliveira, Piolho, Sandro Dias, Gringo, Yuri, Marcos 

Cão. 

3.3.6 Marcas de skate 

O Quadro 20 apresenta as marcas de skate que os entrevistados conhecem. 

 

Quadro 20 - Marcas de skate 

5) Quais marcas de skate você conhece? 

Entrevistado nº 1 – Tem a Vans, DGS, tem Cirka, essas marcas assim mais de skatão mesmo, Ass. 

Entrevistado nº 2 - Cara, acho que Zoo York, Element e Vans, na verdade Vans até em primeiro 

lugar. 

Entrevistado nº 3 - Santa Cruz, Blind, Almost Ass, Independent, as mais clássicas eu acho. Hoje em 

dia tem bastante marca nova boa, mas eu sou um pouco mais velhinho já. 

Entrevistado nº 4 - Olha, hoje a gente tem a Moska, temos a Ripika que são marcas importadas, 

nacionais tem a Drop que continua fabricando bastante acessórios assim, a Legitime que são 

marcas nacionais, mas importadas são mais a Bones. 

Entrevistado nº 5 - Cara, marca nacional tem a Drop Dead né, que já me vem na cabeça, sempre 

andei na pista, os trucks deles ali são muito bons e tal, sempre curti e, se for pensar em marca 

gringa, aí tem várias né, Plan B, Blind, DGK, tem altas. Independent.  

Entrevistado nº 6 - As primeiras que vêm na minha cabeça, acho que a DC, Independent, Flip, 

Santa Cruz. Acho que são essas.  

Entrevistado nº 7 - É muita mano. Bom, tem a Bone, Santa Cruz, Black Sheep, Independent, 

Cronics, nossa tem muita. 

 

Entrevistado nº 8 - Vou falar as que eu mais gosto então, vou falar três nacionais e três gringas. De 

fora eu gosto da Alva, porque a Alva é origem né, e é do skate e é a segunda marca mais antiga, 

mas a Alva é uma marca muito influente, então é uma marca que eu admiro muito; a outra marca é a 

Dedicate, porque é uma marca que pega uma molecada hoje, e a gente consegue transmitir a ideia 

da rua, do street mesmo, e esse rolê assim, pras estampas e pro dia a dia da galera, né, e a outra 
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marca que eu gosto bastante é, da gringa, é que eu mais gosto é a Thrasher, porque a Thrasher é a 

marca que eu me identifico, é um algopunk mesmo assim, tudo sujo, e tipo assim sabe, sujo que eu 

digo de pesado mesmo. Brasileira, eu gosto muito da OUS, que é referência total, do Narciosio, que 

é um cara muito massa, que manda muito bem como designer e como empreendedor né, um cara 

referência pra caramba, e é uma marca assim, que tá ligada com toda a moda contemporânea, os 

caras estão sabendo identificar oportunidades, só que sem se entregar a elas né, então eles 

conseguem criar linhas exclusivas, e isso é muito legal, não é aquela marca que só copia o que está 

rolando, os cara também conseguem lançar tendência. Outra marca nacional que eu curto bastante 

é a Tropicalients, e eles são quem criaram um conceito de uma marca, de uma galera do skate, 

sendo por adesivo, ou sendo por vídeo premier, ou as vezes uma estampa, uma camiseta, que eles 

mesmo produzem sabe, tipo Millencolin, o cara toca, o cara desenha, entendeu, o cara faz tudo. E 

isso eu admiro, como a Casa Treze, punkeragem mesmo. E a outra marca cara, é uma que a gente 

vai lançar novamente no mercado brasileiro, que já teve um início há uns dois anos, que é a Fortune, 

que é uma marca da Casa Treze. 

Entrevistado nº 9 - Conheço a DC, Cisco, Element, sei lá, acho que são essas. Só essas que 

vieram na cabeça. 

Entrevistado nº 10 - Eu conheço a Element e Vans.  

Entrevistado nº 11 - Conheço a Vans, Santa Cruz, Element. 

Entrevistado nº 12 - Marcas de skate? Conheço a Drop Dead e a Vans. 

Entrevistado nº 13 - Hurley, DVS, Volcom, Vans, Blind, Drop Dead, Element. 

Entrevistado nº 14 -. Nossa, tem várias, mas as mais famosas são Vans, Element, Plan B, DGK, 

são muitas mesmo, essas que falei são muito fortes. Nacional a que me vem à cabeça é a Drop 

Dead, com certeza. 

Entrevistado nº 15 - Volcom, Qix, Vans, Element, DC, Drop, Root, Everhil, MBS, Quiksilver e MCD.  

Fonte: Autores, 2015. 

 

Das marcas internacionais mais comentadas pelos entrevistados, nota-se que 

as mais citadas foram a Vans, Element, Independent e Santa Cruz. Além dessas, 

houve uma grande variedade de marcas mencionadas, porém pelo baixo volume de 

vezes em que aparecem, não foi considerado relevante. A grande maioria das 

marcas lembradas foram de fora do país.  

Ao observar as marcas nacionais, verifica-se que a Drop Dead foi a que mais 

aparece, sendo que 6 dos 15 entrevistados comentam sobre ela. Outras marcas 

também são comentadas, como a Moska, Legitime, OUS, Tropicalients, Fortune, e 

Cisco. Algumas marcas de longboard foram citadas pelo entrevistado nº 15 que foi a 

Root e a Everhill. O fato do entrevistado conhecer essas marcas se dá pelo convívio 

com pessoas que trabalham nesse segmento.  
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3.3.7 Momento para a compra de um produto novo 

O quadro 21 apresenta o momento em que os entrevistados identificam que é 

a hora de comprar um novo produto. 

 

Quadro 21 - Momento para a compra de um produto novo 

6) Em que momento você identifica que é hora de comprar um produto relacionado ao skate? 

Entrevistado nº 1 - Quando a gente vai mudando o nível, quando precisa de um equipamento um 

pouco melhor para poder se desenvolver, fluir mais.  Nem tanto pela necessidade, mais mais pela 

performance mesmo. 

Entrevistado nº 2 - Ah, acho que mais quando tem necessidade assim funcional, tipo ou só se eu 

tivesse muito dinheiro. 

Entrevistado nº 3 - Então, eu não sou um cara que destrói muito o skate assim, eu tenho amigo que 

a cada mês tem que comprar várias peças novas, já que os caras conseguem quebrar tudo. Às 

vezes vai um shape por semana dependendo do rolê que o cara dá, eu sempre, como não sou muito 

“streeteiro”, ando mais em mini ramp e pista tipo gaúcho. Eu nunca fui muito de quebrar skate, mas  

quando você tá vendo que tá ficando muito desgastado o tail, o nose, a lixa vai ficando muito velha, o 

shape também acaba ficando meio como eu posso explicar, meio maleável ele vai ficando mole 

quando vai ficando velho e daí quando ele perde, chamam de pop, quando ele perde o pop tá na 

hora de comprar um novo, porque ele não tá mais tão bom ele não tá tão sequinho, parece que a 

madeira vai ficando meio úmida. É mais pela necessidade, eu não sou um cara que assim, a rodinha 

tá suja ou gostei dessa rodinha nova, pra mim só quando eu realmente preciso, é muito caro. 

Entrevistado nº 4 - Olha, a partir daquele momento que o equipamento não tá muito 

acompanhando, como a gente diz na língua dos skatistas o “rolezinho”, quando você percebe que tá 

desgastando muito, teu equipamento não tá rendendo do jeito que você esperava, ou muitas vezes a 

gente quebra o shape no meio, estoura o rolamento, é mais nesse sentido mesmo que agente acaba 

vendo, a não, preciso fazer uma troca ou trocar uma peça por uma com mais qualidade, são nesses 

momentos. 

Entrevistado nº 5 - Cara, quando você sente que está sendo prejudicado né, não tá mais andando 

direito, não é mais o mesmo desempenho daí, aí acho que tá na hora de comprar algum 

equipamento novo. O meu estilo de se vestir assim é meio de skate, sempre curti essas roupas de 

skate, tênis. Acho que tênis de skate hoje em dia todo mundo usa, é o tênis do dia a dia, mas é um 

negócio que veio do skate.  

Entrevistado nº 6 – Ah, eu acho que conforme o desgaste, tanto da roupa quanto do equipamento. 

Entrevistado nº 7 - É mais quando está precisando mesmo, porque quando tá gastando bastante o 

rolamento, ou skate né, rodinha. É mais o rolamento às vezes, se for ruim né, aí tem que comprar 

vários. 

Entrevistado nº 8 - Pra mim? Shape quando tá destruído já, porque eu uso até o final, cara, sério, 

sem miséria. Galera às vezes troca e tal, mas eu gosto de usar o shape até moer, porque ele 
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encaixa no teu pé, igual um tênis, enquanto ele tá encaixando parece que é o teu melhor tênis, o 

mais velho que você tem e tá encaixadão, e o shape é a mesma coisa, tem horas que você começa 

a sentir que ele ta pedindo arrego. E roupas? Cara, vo te falar que, olha só que louco, eu comprava 

muita roupa de skate das antigas assim, quando eu era mais moluque, mas hoje em dia eu gosto 

mais de usar umas paradas meio sem marcas, sabe? Ou criar uma parada própria assim, isso acho 

que é por causa da ideologia punk mesmo né, não anarquismo, sou bem apolítico, não gosto nem de 

falar em política, nem da ideologia política dos punks assim, às vezes a galera me chama de punk, 

mas você vê que não tenho moicano. Sou punk na ideia de faça você mesmo entendeu, e nessa 

pegada eu comecei a lançar vários panos. Eu gosto muito de ir em brechó, achar umas camisetas 

que sejam muito das antigas, assim sabe, ou umas estampas que a galera não vai ter, por que você 

vai na loja e é tudo igual saca, e, fora isso, gosto de usar marcas que são dos meus amigos, porque 

a gente troca muito trampo, então, eu vivo com roupas da OUS, que eu gosto pra caralho, que nem 

eu falei agora pouco, tem a loja Mundi aqui também, que é de uns parceiros nossos aí, então tipo 

pow, os caras estão sempre me jogando um produto, às vezes você vai lá e troca uma parada 

também, faz uma tattoo, a gente vai sempre se arranjando né cara. Roupa você não pode grilar 

muito, você tem que vestir aquilo que te agrada, se sentir bem. Às vezes, eu uso umas coisas que 

estão totalmente fora de moda cara, mas pra anda de skate legal cara, me deixando feliz já era.  

Entrevistado nº 9 - Na verdade, por eu ser mulher, eu sempre quero estar comprando as coisas, 

inão tem uma hora assim que eu falo ‘aí, preciso comprar um tênis novo, uma camiseta nova’, eu 

simplesmente passo na loja, vejo e compro.  

Entrevistado nº 10 - Quando o produto não está muito gasto ou quando vejo algum produto 

exclusivo que me agrade. 

Entrevistado nº 11 - Quando o produto que eu uso está gasto. 

Entrevistado nº 12 - Quando tem o lançamento de um produto novo que seja do meu gosto. 

Entrevistado nº 13 - Normalmente quando quebra o meu skate ou quando o tênis rasga. 

Entrevistado nº 14 -. Ah, quando preciso comprar alguma roupa mesmo do dia a dia mesmo, ou 

algum tênis e tal, mais por necessidade, de precisar de alguma peça, mas se estou em algum 

ambiente e surge alguma oportunidade e eu gostar de alguma camiseta ou alguma outra coisa, se o 

estilo e a qualidade me agradar, posso comprar também. 

Entrevistado nº 15 - Não troco muito de peças por andar pouco, mas se precisar, troco quando não 

tiver mais condições de andar mesmo. Quando estiver bem gasto.  

Fonte: Autores, 2015. 

 

Ao analisar o principal fator que os entrevistados identificam que é o momento 

de comprar algum produto, observa-se que 9 pessoas comentam que só compram 

algum produto quando o atual já se apresenta com desgaste, alguns também 

comentam que só compram quando o produto quebra, no caso de equipamentos. 

Além disso, é possível observar que alguns consideram a compra de algum produto 

novo pela melhora que pode proporcionar na performance da prática do skate. 
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 No caso de roupas, nota-se que alguns dos entrevistados consideram a 

compra pela exclusividade, pelos novos lançamentos, e por encontrar produtos com 

seu estilo de se vestir. Um dos respondentes comenta que compra por impulso caso 

o produto seja do seu gosto e estilo.  

3.3.8 Busca de informações 

O Quadro 22 mostra como os entrevistados buscam informações 

relacionadas ao skate. 

 

Quadro 22 - Busca de informações 

7) Onde você busca informações a respeito do skate?  

Entrevistado nº 1 - Bastante com os amigos, pois eles indicam bastante coisa. Busco também na 

internet, porque tem bastante informação de material novo, tecnologia nova, essas coisas que vão 

lançando. 

Entrevistado nº 2 - Internet e conhecidos, amigos. Normalmente, você vê no Facebook, que te leva 

para alguns sites, te direcionando. 

Entrevistado nº 3 – Primeiramente, eu olho na internet para dar uma pesquisada de preço, porque 

como não é algo que eu compro toda semana, todo mês, eu não tenho muito uma base de valores, e 

como tá tão inflacionado o país, hoje em dia uma coisa que era barata tá bem cara. Então eu dou 

uma olhada na internet, dou uma comparada de valores, dou uma olhada em lojas, nada muito 

afobado sabe, daí dou uma conversada com amigos, porque volte e meia tem um que tá nos 

Estados Unidos e às vezes truck, rodinha e rolamento dá pra pedir pra alguém trazer de lá porque é 

muito mais barato. 

Entrevistado nº 4 - Olha, eu procuro mesmo me informar com pessoas, colegas que também 

andam de skate, ou até mesmo os profissionais, quando tenho acesso a eles nas pistas, tipo a qual 

truck usa, qual shape, é nacional, é importado, faz alguma diferença. Eu procuro também com eles e 

também muito na internet né, hoje em dia o pai da sabedoria é a internet. 

Entrevistado nº 5 - Cara, se você dar uma pesquisada na internet você encontra informação, 

depende da pessoa né, vai de cada um. Conforme você vai andando você vai se identificando com 

cada tipo. com cada tamanho de rodinha, tamanho de shape, mas se  você quer começar assim é 

meio que tanto faz, não vai mudar muita coisa, você vai se identificando. 

Entrevistado nº 6 - Eu busco na internet, basicamente site de notícias, blog, portal é isso aí. 

Entrevistado nº 7 - Eu sempre assisto séries de skate, street, e no Facebook mesmo, os caras 

sempre estão postando coisa nova e a gente sempre tá querendo comprar, pra fortalecer o rolê. 

Entrevistado nº 8 – Cara, vou te falar que é só vídeo mesmo, hoje em dia não procuro loja mais, às 

vezes uma ou outra, porque no próprio trampo que a gente leva tem que estar procurando muita 

referência né, então acho que nas próprias espionagens que a gente faz na Casa Treze você acaba 

selecionando tudo que você gosta e vai vendo vários visuais, looks que vão combinando assim, 
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então acho que rola muito isso, mas acho que o que mais rola é vídeo de skate, porque isso é uma 

coisa que desde moluque, você vai assistindo os vídeos e vendo as paradas, e tu vai se adequando 

ao rolê que tá rolando né. Então, vídeo de skate é muito influente assim, e aquela loja Dude Shop, 

que é na net assim, que eu acho que é a loja mais top que tem porque os caras fazem uns produtos 

muito legais, são eles mesmo que fazem e eu gosto, de pagar por serviço que é assim, saca, eu 

gosto de pagar pra ter uma camiseta autêntica. Eu pago quanto for ali pro cara mandar da gringa, 

beleza, pow não vo chegar na loja aqui, pagar coisa que a galera importa, vende e revende pra todo 

mundo, e todo mundo usando a mesma parada, então acho que fica aquela coisa bem mídia, né?!  

Entrevistado nº 9 - Normalmente eu vejo pelas redes sociais né, das lojas assim. Procuro primeiro 

na internet. Mas é mais nas fanpages das marcas mesmo. É que tem das marcas e das lojas, eu 

procuro o que tem de novo de marca, e onde que vai estar pra vender.  

Entrevistado nº 10 – Normalmente, eu busco as informações nos sites ou nos perfis do Instagram 

oficial das marcas. 

Entrevistado nº 11 - Através dos amigos que praticam o esporte. 

Entrevistado nº 12 - Eu olho bastante em páginas do Facebook, e vejo também no Youtube. 

Entrevistado nº 13 - Sites das marcas. 

Entrevistado nº 14 -. Internet, claro. Hoje em dia só internet, mas antes até tinha umas revistas 

antigas. 

Entrevistado nº 15 - Na internet. Vejo mais nas redes sociais mesmo, não procuro muito, mas 

quando vejo algo na timeline acabo lendo o que as marcas postam e vendo os vídeos que a galera 

posta. Ou conversando com a galera que anda também, conheço bastante gente, aí acabo sempre 

trocando uma ideia sobre o assunto.  

Fonte: Autores, 2015. 

 

Ao verificar em quais locais os entrevistados buscam informações, tanto sobre 

o esporte, como de produtos, observa-se que todos citam que utilizam a internet 

como meio de adquirir informação, exceto o respondente nº 11, que comenta que 

busca se informar com seus amigos. Dentre os locais da internet que são 

identificados, além das próprias buscas, também são utilizados o Facebook, 

Instagram e Youtube. A indicação de amigos e conhecidos também se mostrou 

relevante, sendo que 6 entrevistados comentam sobre esse modo informativo.  

3.3.9 Considerações antes de comprar 

O Quadro 23 apresenta o que é levado em consideração antes de comprar 

algum produto. 
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Quadro 23 - Considerações antes de compra para um consumidor 

8) O que você leva em consideração antes de comprar algum produto relacionado ao skate? 

Entrevistado nº 1 – Primeiro, a referência, de saber se a marca é boa em si mesmo né, e depois 

não sei, não tem muito assim né, é mais pela referência mesmo, pela qualidade. Não ligo tanto pelo 

preço, é mais pela qualidade e pela performance.  

Entrevistado nº 2 - O custo benefício, eu acho. Tipo, é o que pode me fornecer mais pelo menor 

preço. Como não sou profissional, a performance não precisa ser o primeiro fator para decidir.  

Entrevistado nº 3 - Ah, a marca é uma parada muito importante, não sei nem te dizer o porquê, mas 

todo mundo é muito ligado a marca né, e pra marca já reflete muito a qualidade do produto. Tipo, eu 

não gosto de comprar, em relação a roupa assim, até eu não tenho essa restrição, eu gosto de 

produto nacional, mas em relação a equipamento de skate eu não compro produto nacional, porque 

os americanos, os gringos, são uma qualidade muito melhor, uma tecnologia muito mais avançada, 

então eu sempre valorizo essa questão dos produtos internacionais, e pê, tecnologia sustentável tão 

começando e inventar também. 

Entrevistado nº 4 - Olha, o preço influencia, mas também muito a qualidade né! Hoje, temos 

produtos nacionais que batem a qualidade com os gringos, com certeza não tem diferença, mas para 

mim o que faz mesmo a diferença é a qualidade e depois o que pesa bastante é o preço, o custo 

benefício do produto. 

Entrevistado nº 5 - Ah pô, acho que durabilidade é um dos principais né, tem umas peças que você 

compra e às vezes é boa, mas não dura nada. Acho que a durabilidade é o principal. E a qualidade 

também né, tem que ser bom. 

Entrevistado nº 6 - Eu levo em consideração a opinião de quem já usou e a resistência do material, 

mas basicamente a opinião de outras pessoas. 

Entrevistado nº 7 - É mais o equipamento mesmo. Sempre a melhor marca.  

Entrevistado nº 8 - Acho que qualidade cara, estética porque trabalhando com design gráfico, 

querendo ou não, você escolhe um bagulho, pode ser ruim para os outros, mas pra você é massa, 

se me chamou atenção no meu olhar ali, já era. 

Entrevistado nº 9 - Se é bonito, se vai combinar comigo, com meu estilo. 

Entrevistado nº 10 - Eu procuro qualidade e exclusividade. 

Entrevistado nº 11 - Qualidade. 

Entrevistado nº 12 - Eu levo bastante em consideração o valor dos produtos, acho que é o que mais 

me faz decidir entre um e outro. 

Entrevistado nº 13 - Acho que é qualidade. 

Entrevistado nº 14 - Ah cara, acho que o que mais conta é a qualidade do tecido e a estampa, o 

estilo da peça, claro que não pode meter a faca, se não não tem como, mas se for um preço 

razoável em relação à qualidade, é tipo mesmo o que mais conta. 

Entrevistado nº 15 – Qualidade. Busco uma marca boa, mas também não tão cara. E a aparência. 

Já que vou andar, gosto de buscar algo mais feminino, que tenha mais a minha cara. Levo bastante 

em consideração o custo benefício.  

Fonte: Autores, 2015.  
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A maioria dos participantes da pesquisa comentaram que o principal fator que 

levam em consideração antes de comprar é a qualidade dos produtos, sendo que 9, 

dos 15 entrevistados, mencionam esse requisito. Outros fatores que se mostram 

presentes também são o preço do produto, marca, visual, resistência, e o custo 

benefício. Essas características são mencionadas de forma aleatória entre os 

entrevistados, podendo ser considerado tanto para equipamentos, como para o 

vestuário.  

3.3.10 Quais produtos e por qual meio é adquirido 

O Quadro 24 apresenta quais produtos e por onde os entrevistados 

costumam comprar. 

 

Quadro 24 - Quais produtos e por qual meio é adquirido 

9) Quais produtos você costuma comprar? E por onde? (Internet, loja física, outros). 

Entrevistado nº 1 - Compro as peças separadas, em geral, e também a gente compra bastante 

bermuda né, camisa, moletom e tênis, que é o que eu mais uso. É meio variado, mas assim, no 

shopping e nos meios mais diretos, nas lojas mesmo. 

Entrevistado nº 2 - Além das peças, camisetas, moletom. Eu já não uso mais tanta roupa de skate,  

na verdade, eu uso no dia a dia quando eu não preciso ir trabalhar ou algo menos formal assim, eu 

uso bastante, e mais em shoppings também. 

Entrevistado nº 3 - Roupa e tênis. Em relação ao skate em si, acho que shape, né, que é o que 

estraga mais fácil, truck e rodinha, rolamento, pra mim demora muito mais para trocar, às vezes fico 

2, 3 anos com o mesmo equipamento. Na verdade, só troquei os últimos porque fui roubado, daí tive 

que montar o skatinho novo. 

Entrevistado nº 4 - Olha, o que mais um skatista acho que troca é o shape e o rolamento, até 

porque eles desgastam bastante. Sem ser o skate em si, roupas, camisetas, até porque é um estilo 

de vida querendo ou não, assim como o surf, então uma roupa de marca, um boné bem transado, 

um tênis para andar de skate e também para sair, é um mercado bem intenso né, rola muita coisa 

ali.  

Olha, tem uma loja de skate ali agora que me fugiu o nome, na Praça do Gaúcho, acho que é a 

Mundi, Skate Mundi, que tem há bastante tempo. No Shopping Omar tem bastante loja, é bem 

diversificado, tem a Back Wash que é de skate e surf também, os dois bem ligados. Não tem hoje, 

até é uma boa pergunta: por que hoje em Curitiba você não tem uma loja que você diz essa é a loja 

de skate em Curitiba, sabe?! Então, não tem um local que tem tudo o que eu preciso, então acaba 

sendo vários locais que a gente tem que procurar.  

Entrevistado nº 5 – Então, eu compro quando eu viajo. Às vezes, minha mãe viaja para os Estados 
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Unidos e traz de lá. Tem no site também, é bem mais barato. Mas como o dólar agora tá uma muito 

alto, tá valendo mais a pena comprar aqui. CCS o nome da loja on-line que vale a pena comprar. 

Entrevistado nº 6 - Costumo comprar para equipamento, e levar em consideração as peças mais 

leves e de maior durabilidade. Roupas são as que encaixam no meu estilo. Tem um site gringo que 

eu compro, chamado CCS, e tem a Kanui, loja de skate no shopping. 

Entrevistado nº 7 - É shape mesmo, o que mais gasta, e rolamento. Tênis, tênis sempre tem que 

estar comprando, porque em dois, três meses sempre estoura o boot. 

Entrevistado nº 8 - O que mais eu compro cara, acho que é rolamento, porque eu estouro bastante. 

Tênis também, eu gosto de variar bastante, pra dar um rolê né, apesar que todos vão estourando, e 

boné velho, boné é uma parada que, igual mina que tem tara por sapato, mas eu acho que a maioria 

da malucada que anda de skate tem pira em boné, e não é por causa do outro, sabe. Sei lá, os caras 

gostam de usar boné desde moluque, e aé você olha um bonézão diferente, você, nossa mano, 

começa a vestir e provar. 

Entrevistado nº 9 - Mais camisetas e tênis. Normalmente compro em lojas mesmo. 

Entrevistado nº 10 – Tênis. E compro normalmente em shopping. 

Entrevistado nº 11 - Tênis, camiseta, moletom, touca. Internet e shopping. 

Entrevistado nº 12 - O que mais eu compro é tênis e pela internet, principalmente na Kanui. 

Entrevistado nº 13 - Eu normalmente compro shape, rodinha, truck, tênis, roupas, boné. Compro 

em lojas físicas. 

Entrevistado nº 14 -. Camisetas, calças, tênis e moletons, costumo comprar no shopping mesmo, 

nas lojas de skate. 

Entrevistado nº 15 - Shape e roda. Loja física. Prefiro ir até a loja e ter contato físico com os 

produtos, ver ao vivo mesmo as opções. E também não tenho muita paciência de esperar chegar as 

coisas pela internet.  

Fonte: Autores, 2015. 

 

Dos produtos mais citados em relação à equipamentos, nota-se que o shape é 

bastante adquirido por parte dos entrevistados, sendo o produto mais comentado. 

Observa-se, também, que o rolamento é o que mais adquirem, seguido de rodas e, 

por último, o truck. Já quanto ao vestuário, verifica-se que o tênis é o produto mais 

comprado, dentre os 15 entrevistados, 11 comentam sobre esse tipo de mercadoria. 

Além disso, as camisetas também fazem parte dos mais adquirido. Outros produtos 

são mencionados, como moletom, calça, bermuda, boné e touca. 

Apesar de quase todos os entrevistados buscarem informações dos produtos 

na internet, nota-se que a compra normalmente é realizada em lojas físicas, 

principalmente em shoppings. Apenas 4 entrevistados comentam que compram pela 

internet, e 1 que traz os produtos de fora do país.  
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3.3.11 Diferença entre o skate e o longboard 

O Quadro 25 apresenta o que os entrevistados diferenciam entre o skate e o 

longboard. 

 

Quadro 25 - Diferença entre o skate e o longboard 

10) Na sua concepção, qual a principal diferença entre o skate e o longboard? 

Entrevistado nº 1 - A maior diferença é o estilo assim. O longboard acaba sendo mais radical, tem 

mais velocidade, uma similaridade com o surf e tal.  

Entrevistado nº 2 - Acho que, tipo, o objetivo é diferente. O longboard tem um objetivo e acho que o 

skate de rua tem outro, quem pratica um, geralmente, não sei, são modalidades totalmente 

diferentes, digamos assim que o skate é bem mais tradicional, tem mais cultura, cultura interna. Tem 

bastante gente que pratica longboard e o cara não anda de skate, assim de street e anda pra muito 

de long, tipo, é uma outra galera eu acho, muitas vezes. 

Entrevistado nº 3 - Putz, tudo! Eu acho que quase não da para comparar uma coisa com a outra 

assim, não sei, acho que porque é bem diferente, tipo o surf. O long é o surf de pranchinha, porque o 

skate street nossa, é outro estilo, não tem nada a ver, é a mesma coisa que você querer comparar o 

Wake Board com o Snow Board, porque, cara, é outro estilo de vida, outro estilo de skate, outro 

estilo de tudo, eu nem sei como te explicar. Eu ia falar do radicalismo, mas o long também é radical 

porque tem uns caras muito loucos que descem, aquelas ladeiras gigantescas mas acho que é o 

lifestyle que faz a diferença entre os estilos de skate. 

Entrevistado nº 4 - A diferença pra mim é que com o skate você não tem tempo ruim, já com o 

longboard tem pistas que não tem como andar porque já depende de um espaço maior, sabe, então 

com o skatinho você pode descer rampa, claro, não como um longboard, mas você pode descer se 

tiver habilidade, descer umas rampas grandes, skatinho você vai sobe e desce, então é muito mais 

ágil que o longboard né. Hoje também temos os Carvboards que são sensações diferentes, mas em 

relação ao longboard, acredito que seja a maior diferença e, até mesmo para carregar, que já tem 

um peso um pouquinho maior, né?! Basicamente eles são da mesma família, como se fossem 

primos, mas um é um pouco diferente do outro, o long você tem mais o movimento do surf, o skate é 

um pouco mais agressivo, já pega umas manobras mais pesadas, já o longboard é aquele momento 

mais relaxante assim, o skatinho você coloca um som mais pesado e vai, pra mim essa é a maior 

diferença entre um e outro. 

Entrevistado nº 5 - Cara, eu acho que são dois esportes bem diferentes, por mais que sejam 

parecidos, meio que um não tem nada a ver com o outro assim. Claro que, tipo, se você já tem a 

base de um, com certeza você vai pegar a base do outro com muito mais facilidade, mas acho que o 

skate de manobra street é, putz, muito diferente. Você fica treinando manobra e o long é descer 

umas ladeiras assim, mais adrenalina. Um é mais adrenalina pega mais velocidade e o outro é mais 

técnica ali, persistência e tal. Mas os dois são massa. 

Entrevistado nº 6 - A diferença é bem grande assim, o longboard é um esporte de velocidade e tal, 
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e o skate skatinho é mais pra manobra, a galera anda em ball, street. O longboard a galera usa até 

para se locomover, o skatinho nem tanto. Acho que o skate acaba sendo mais considerado esporte 

do que o long. Acho que o long ele é até pra galera usar na rua e pra trabalhar, já o skate não, o 

cara usa para andar na pista. Acho que popularizou muito mais, o longboard. O skatinho sempre 

existiu, mas a utilização do long aumentou com o passar do tempo, com a popularização do esporte.  

Entrevistado nº 7 - O street é mais, é um skate menor né, o truck é menor, a rodinha é menor, é 

mais pra bater manobras mesmo, e o longboard é pra pegar mais embalo, mais velocidade, né.Os 

dois deixam você mais livre assim, mais solto, você tem essa sensação de liberdade. Mas o 

longboard te deixa mais tranquilo. 

Entrevistado nº 8 - Na real, é que tem muita diferença. Tudo é igual, né! Tudo é você pisar na 

prancha, é surf, é long, é street, é vert, pow, qualquer varição assim do skate mesmo, do próprio 

skatinho que ele pode se adaptar a várias condições, mas, mesmo assim, é muito diferente um do 

outro, seja por regras ou pelo movimento que você faz, por mais que você tenha o mesmo equilíbrio, 

e a mesma estabilidade, de uma maneira de controlar a estabilidade, o que muda bastante são as 

manobras. O próprio cenário que roda a parada, então acho que assim, eu sou fã do skate vert, só 

que o street já vem junto, porque pra você sair de uma pista pra outra, já tinha um caminho pra 

percorrer. Mas acho que assim, o long não posso falar muito porque não tenho muita propriedade, 

eu admiro a molecada, eu vejo, mas assim, é uma coisa que eu não faço, já desci umas ladeiras 

com o skatinho no galeto, mas descer com long, pegar cem por hora e botar uns capacetes, não 

tenho coragem, eu gosto de me quebrar no chão da pista, não descendo.  

Entrevistado nº 9 – Então, o skate eu acho que você consegue fazer mais manobra do que o long. 

O long seria mais pra você dar um rolê de boa, pegar ladeira, diferente do skate que você consegue 

fazer, ir para um mini ramp e andar sossegado num skate, já no long você não consegue fazer isso, 

né. 

Entrevistado nº 10 - Acho que o skate é um esporte mais elaborado e complexo pela questão da 

quantidade de manobras, e o longboard me parece um esporte mais descontraído. 

Entrevistado nº 11 - O skate é mais voltado para as manobras e tem várias modalidades. E o 

longboard acaba não tendo uma variedade tão grande de modalidades, vejo mais como um esporte 

para corrida. 

Entrevistado nº 12 - O skate é mais para fazer manobras e o longboard é mais para andar 

normalmente. 

Entrevistado nº 13 - O skate é destinado para enfrentar obstáculos, fazendo manobras e tal. E o 

longboard, pra mim, é mais destinado para pegar velocidade. 

Entrevistado nº 14 -. Putz, como posso dizer, skate é mais radical, envolve mais adrenalina e é bem 

mais conhecido e desenvolvido. O longboard é mais tranquilo para passear porque tem mais 

estabilidade, acho que por ser maior. Vejo muitas crianças e meninas andando também. 

Entrevistado nº 15 - E o long envolve mais velocidade, e acho que tem até mais risco de se 

machucar por conta disso.  

Fonte: Autores, 2015. 
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Ao analisar as diferenças entre o skate e o longboard indicadas pelo grupo que 

respondeu a pesquisa, a grande maioria considera o skate como um esporte mais 

complexo, que envolve muita técnica, sendo possível realizar uma gama maior de 

manobras, além de ser um esporte com mais tradição e cultura. Em contrapartida, o 

longboard é mencionado como sendo, principalmente, um esporte de velocidade. 

Outras características são apontadas, como um esporte relaxante, descontraído, 

serve para passear, similar ao surf. Um dos entrevistados também cita que o 

longboard pode ser utilizado como meio de locomoção.  

3.3.12 Marcas de truck 

O Quadro 26 apresenta as marcas que são mais conhecidas pelos 

entrevistados. 

 

Quadro 26 - Marcas de truck 

11) Quais marcas de truck de skate você conhece? 

Entrevistado nº 1 - Independent né, que é uma marca muito boa, e Vector também. 

Entrevistado nº 2 - Independent, e brasileira tem a Crail. 

Entrevistado nº 3 - Cara, Independent é a primeira que vem. A Royal. Eu não sei se Plan B faz truck 

mas acho que faz, tem um que eu peguei agora que é nem lembro o nome do truck, mas era bem 

bonzinho, uma marca nova aí que o Pear Rob lançou esses tempos, me fugiu o nome. 

Entrevistado nº 4 - Olha, de truck temos a Trust, da Drop, os Urbans Light são os importados , a 

própria Cronic tem também. São nacionais e os mais falados no meio. 

Entrevistado nº 5 - Cara, truck, acho que Independent foi a maior referência, mas cara tem vários 

hoje em dia, tem Thunder, Silver, muitas. 

Entrevistado nº 6 - Independent, Royal, acho que é isso. 

Entrevistado nº 7 - Independent, Crail, só.  

Entrevistado nº 8 – Pô cara, Independent! Não tem igual. Eu só gosto de marca gringa de truck, tem 

também a Tensor, não vejo mais, mas era um truck que tinha um plástico na base assim, tá ligado? 

Que te ajudava a deslizar, e Venture, que é das antigas também e é muito bom. 

Entrevistado nº 9 - Da Cisco e da Element. 

Entrevistado nº 10 - Conheço a Independent. 

Entrevistado nº 11 – Independent. 

Entrevistado nº 12 - Independent, Element. 

Entrevistado nº 13 – Conheço a Independent, Silver Trucks e Crail Trucks. 

Entrevistado nº 14 -.Não conheço muito bem de truck pra falar a verdade. 

Entrevistado nº 15 - MBS, Drop, Root e Everhill. 

Fonte: Autores, 2015. 
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Quando perguntado aos entrevistados quais marcas de truck de skate 

conheciam, 11 pessoas comentam sobre a marca internacional Independent. Outras 

marcas de fora do país são citadas, como a Vector, Royal, Plan B, Urbans Light, 

Cronics, Thunder, Silver Trucks, Tensor, Venture, Element e MBS. Das marcas 

nacionais, observa-se que a Drop Dead e a Crail são mais conhecidas. Além disso, 

o entrevistado nº 15 menciona as marcas de truck de longboard Root e Everhill. 

3.3.13 Conhecimento da marca Root 

O Quadro 27 apresenta quanto ao conhecimento da marca Root. 

 

Quadro 27 - Conhecimento da marca Root 

12) Você conhece a marca Root? Qual a sua opinião sobre a marca? 

Entrevistado nº 1 - Cara, acho que já ouvi falar sim. Acho que tive um long que era dessa marca 

mesmo. É muito bom, tipo para a vida toda, dá para usar bastante.  

Entrevistado nº 2 - Root? Pô, não conheço, mas é também porque eu não fico mais tão ligado  

nisso aí.  

Entrevistado nº 3 - Não, nunca ouvi falar. 

Entrevistado nº 4 - Root? Não, de cabeça assim, não. 

Entrevistado nº 5 – Putz, não. Não conheço. 

Entrevistado nº 6 - Não.  

Entrevistado nº 7 - Não, não conheço. 

Entrevistado nº 8 - Root? De truck? Não conheço.   

Entrevistado nº 9 - Não conheço.  

Entrevistado nº 10 - Essa não. 

Entrevistado nº 11 - Não. 

Entrevistado nº 12 - Não. 

Entrevistado nº 13 - Não conheço. 

Entrevistado nº 14 -.Não conheço não. 

Entrevistado nº 15 - Conheço. Acho que é uma marca que interage bem com a galera do skate, que 

fala a língua deles mesmo. Ela tem potencial para crescer, pois possui produtos bons, mas ainda 

precisa de mais investimento pra entrar mais forte no mercado.  

Fonte: Autores, 2015. 

 

De todos os entrevistados, apenas 2 comentam que conhecem a marca Root, 

sendo que o restante não. Dos que conhecem, o entrevistado nº 1 comenta que 

reconhece, pois já teve um produto da marca e que sua experiência foi satisfatória, 
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segundo o seu depoimento “é muito bom, tipo para a vida toda, dá para usar 

bastante”. O entrevistado nº 15 cita que é uma marca que está muito ligada com seu 

público, no qual transmite uma linguagem bem direcionada, além de apresentar um 

potencial no mercado, segundo o entrevistado “Ela tem potencial para crescer, pois 

possui produtos bons, mas ainda precisa de mais investimento pra entrar mais forte 

no mercado”. 

3.3.14 Interesse por produtos se caso a Root fornecesse 

O Quadro 28 apresenta o interesse por outros produtos se caso a Root 

fornecesse. 

 

Quadro 28 - Interesse por produtos se caso a Root fornecesse 

13) Se a Root tivesse outros produtos, por quais você se interessaria? 

Entrevistado nº 1 - Como eu disse antes, as roupas em geral né, que dá pra usar. Às vezes, você 

dá mais valor pra uma marca diferente, nacional, que ninguém tem, do que uma dessas conhecidas 

como Quiksilver, Rip Curl, que tudo mundo tem. 

Entrevistado nº 2 - Olha, como não sigo muito mais as marcas e uso no dia a dia, se tivesse algo 

legal que eu visse no shopping e estivesse precisando e gostasse, não teria problema, eu compraria. 

Entrevistado nº 3 - Acho que em questão de roupa assim, pelo menos para mim, eu compro mais 

pela estampa do que pela marca, então eu não tenho muita preferência, é mais pelo equipamento 

mesmo. Em roupa eu nunca fui muito ligado tipo, ‘ai preciso comprar uma calça de marca e tal’, mas 

se for um produto bacana, que tenha um diferencial, um estilo legal e um corte bacana, eu compraria 

sim.  

Entrevistado nº 4 - Olha, para ser bem sincero, como falei nas perguntas anteriores, o skatista ele 

vê muito, com certeza,  a qualidade e o custo, então se essa marca oferece isso para o skatista vai 

ser bem aceita, não tem porque não ser bem aceita, já que o público do skate é bem eclético e não 

se firma em uma só marca, você me entende? Ah, brinquedo tem que ser Drop, ele busca a 

qualidade até mesmo porque tem marcas que patrocinam grandes eventos e são bem vistas e os 

produtos saem mais, são vários fatores e, com certeza, é importante uma nova marca nesse 

mercado até para melhorar a competição que tem entre elas hoje. 

Entrevistado nº 5 - Cara, se eu achasse massa eu compraria e se não fosse caro, né. E, às vezes, 

você tá ali na loja, vê uma camiseta e tá um preço de boa, aí você nem liga tanto pra marca assim,  

você vê que tá massa ali, mexe, curte, sente que ela é boa. 

Entrevistado nº 6 - Cara, acho que shape, porque de resto eu tenho algumas referências gringas, e 

acho difícil o produto nacional bater o importado. Shape tudo bem, porque é uma coisa que você 

troca com mais frequência. 

Entrevistado nº 7 - Acho que se tivesse uns rolamentos e rodinhas assim, dependendo eu poderia 
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ver qual é. E roupas, acho que camisetas, e tênis também. 

Entrevistado nº 8 - Cara, como eu já até comentei anteriormente, acho que se eles tivessem umas 

roupas assim, com um conceito diferenciado, ou com um estilo exclusivo, pode ser que eu me 

interesse. Quanto à equipamento, não sei dizer agora pra falar a verdade. 

Entrevistado nº 9 – Ah, acho que se tivesse umas camisetas legais, e tênis também, é o que mais 

eu uso na verdade.  

Entrevistado nº 10 - Tênis, camiseta e moletom. 

Entrevistado nº 11 - Camisetas e tênis. 

Entrevistado nº 12 - Tênis, camisetas, regatas, bandanas, toucas. 

Entrevistado nº 13 - Eu acho que shape, trucks, mesa, rodinhas, rolamento para skate. 

Entrevistado nº 14 -. Ah, não sei, eu tenho algumas marcas preferidas, mas sei lá se essa marca for 

mais barata e tiver peças legais e que eu goste não teria problema em comprar, mas agora meio 

difícil falar assim sem conhecer. 

Entrevistado nº 15 - Roupas, tipo moletom, shorts, talvez uma linha feminina especial, até mesmo 

pra incentivar mais o esporte pro público feminino, tendo em vista que ainda tem poucas mulheres 

que andam mesmo. E acessórios de skate tipo rolamento, roda, assim pode ser vista como uma 

marca mais completa, talvez. 

Fonte: Autores, 2015. 

 

Nota-se que, dos produtos que os entrevistados se interesseriam caso a Root 

fornecesse, quanto aos equipamentos para o skate, os mais mencionados foram os 

shapes, rolamentos e rodas. Quanto a vestuário, o mais citado foi camiseta, no qual 

ainda comentam sobre a presença de um estilo diferenciado e exclusivo. Outro 

produto, também bastante comentado, foi o tênis, assim como regatas, bandanas, 

moletom, toucas e linha feminina. 

3.4 PESQUISA QUANTITATIVA 

Nesta etapa de pesquisa foram abordadas 468 pessoas, sendo que 363 a 

finalizaram completamente. Em sua primeira questão, foi utilizada uma pergunta 

filtro, na qual identificava as pessoas que usam roupas ou acessórios do estilo 

skatewear (marcas de skate). Para os usuários que respondiam “sim”, eram 

identificados como relevantes para a pesquisa e seguiam para o restante do 

questionário, já quando respondiam “não”, o recolhimento de informações era 

finalizado. Dessa forma, foi possível alcançar somente os usuários do nicho 

desejado. Das pessoas que finalizaram a pesquisa, 55% (200) responderam “sim”, 

no qual correspondem a usuários de roupas e acessórios com estilo skatewear 
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(marcas de skate), e 45% (163) que responderam “não”, no qual não utilizam. Sendo 

assim, para a análise desta etapa, serão considerados os 200 usuários que 

completaram o questionário e estão de acordo com o perfil definido para a pesquisa. 

 Da amostra dos usuários que completaram o estudo, pode se constatar que 

grande parte são jovens e adultos, com idade entre 19 a 26 anos, no qual 20% (39) 

possuem 21 anos, sendo a idade que mais se destaca, seguida de 22 anos (12%), 

23 anos (10%) e 24 anos (9%). Além disso, se identifica que 73% (145) são homens 

e 28% (55) mulheres, sendo 92% (184) solteiros e 8% (16) casados. A grande 

maioria reside no estado do Paraná (88%), principalmente na cidade de Curitiba e 

região metropolitana. Ao verificar a ocupação ou atividade atual, observa-se que 

51% (101) são estudantes, 32% (64) funcionários de empresa privada e 8% (15) são 

empresários ou gestores de empresa de capital privado. Analisando a renda familiar 

dos respondentes, é possível afirmar que 29% (57) possuem renda acima de R$ 

11.820,00, além do mais, 26% (51) estão com a renda entre R$ 3.940,00 e R$ 

7.880,00, e 24% (48) apresentam-se entre R$ 1.576,00 e R$ 3.940,00, isso 

demonstra um alto poder aquisitivo por parte da amostra analisada.  

 Ao averiguar as principais razões as quais os usuários utilizam roupas ou 

acessórios de estilo skatewear, verifica-se que 36% (72) é devido ao fato de 

combinar com o seu estilo. Outros dois fatores observados foram o “Gosto da(s) 

marca(s)” (25%) e “Gosto do Esporte” (23%). Além disso, alguns respondentes 

informaram outros motivos (3%), no qual um dos usuários afirma que utiliza pelas 

estampas e modelos, porém não utiliza unicamente esse estilo de roupa. Já outros, 

também afirmam o motivo sendo por considerarem bonito e mais barato. 

 

Gráfico 1 – Motivos para a utilização de roupas e acessórios 

 
Fonte: Autores, 2015. 
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Quando observado em que tipo de ocasião os usuários utilizam esse tipo de 

roupa ou acessório, nota-se que mais da metade fazem o uso no seu dia a dia 

(56%), seguido por momentos de lazer (39%) e quando pratica o esporte (18%).  

 

Gráfico 2 – Ocasiões de uso 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 

 Além do mais, é possível identificar que 32% (64) fazem o uso desse estilo de 

roupa ou acessório todos os dias, sendo que 24% (47) utiliza de 3 a 5 vezes por 

semana e 21% (42) de 2 a 3 vezes por semana. Outro fator identificado é que 36% 

(72) utilizam esse tipo de vestuário de 6 a 10 anos, no qual 29% (58) usam de 1 a 5 

anos e 23% (46) de 11 a 20 anos. Isso demonstra que a utilização desse estilo de 

vestuário é recorrente por parte da amostra estudada, e também é visível seu alto 

grau de envolvimento.  

 Ao realizar uma pergunta sobre as 3 principais marcas de skate que são 

conhecidas pelos respondentes, foi possível obter 600 respostas e identificar 100 

marcas diferentes. A marca mais lembrada foi a Vans, representando 16% (93) do 

total, seguida pela Element (10%), DC Shoes (8%), Nike SB (6%), Drop Dead (5%) e 

Volcom (4%). Além das marcas de skate identificadas, alguns respondentes 

informaram marcas que não são de skate e sim de surf, sendo as principais citadas: 

Hurley (4%), Rip Curl (2%), Quiksilver (1%), Billabong (1%) e a Roxy (1%). Dessa 

forma, observa-se que há uma certa relação entre as duas modalidades, na qual 

possivelmente as pessoas que utilizam roupas e acessórios de surf, podem utilizar 

também marcas de skate. A marca Root foi mencionada 10 vezes, representando 

2% do total de respostas. A principal forma identificada que os respondentes 

conheceram as marcas mencionadas foi “por meio dos amigos” (60%), seguida por 

“ao praticar o esporte” (30%), “pela mídia (TV, rádio, jornal, revista)” (27%) e 

“internet” (27%). 
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 Entrando nos fatores de consideração de compra por parte dos respondentes, 

é possível verificar que o principal motivo que o levam a realizar a aquisição desses 

tipos de produtos é a aparência, no qual representa 40% (79) das respostas. Outra 

questão importante identificada é a qualidade e o preço, representando 32% e 15% 

respectivamente. 

 

Gráfico 3 – Fator de compra 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 

Os locais onde os respondentes mais realizam a compra dos produtos são em 

lojas físicas (63%), logo em seguida vemos as lojas virtuais (20%) e viagens ao 

exterior (15%). Além do mais, grande parte adquire esse tipo de mercadoria a cada 

6 meses (36%), sendo que 28% compram uma vez ao ano e 18% a cada 3 meses. 

Os principais produtos identificados que os respondentes adquirem 

relacionados, ao estilo skatewear, são as camisetas, representando 25% do total de 

respostas. Outras peças que demonstram grande representatividade são os 

calçados (23%) e os casacos/moletons (20%).  Alguns ítens que não estavam nas 

opções foram mencionados, como carteira, cinto, óculos, relógio, meias e mochilas.  

 

Gráfico 4 – Produtos 

 
Fonte: Autores, 2015. 
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Quando perguntado o valor que os respondentes costumam pagar por um 

produto, nota-se que a faixa de R$ 100,00 a R$ 150,00 foi a mais considerada, 

representando 35% do total. A segunda faixa mais representativa é a de R$ 50,00 a 

R$ 100,00 (26%), seguida de R$ 150,00 a R$ 200,00 (25%).  

 

Gráfico 5 – Valor pago por um produto 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 

 Na questão 21 do questionário, foram apresentadas duas imagens 

representando dois modelos de camisetas (Figura 16), sendo um masculino e outro 

feminino, para que os respondentes pudessem avaliar e responder as questões 

seguintes. A primeira questão avaliou se as camisetas apresentavam estilo 

skatewear, no qual 67% dos respondentes avaliaram que sim, outros 24% não 

concordam e 10% são indiferentes. Quando perguntados se os modelos apresentam 

um estilo original/diferente, 84% concordam informando que possuem, 8% 

discordam e 9% não tiveram opinião formada a respeito. A última questão foi para os 

participantes responderem se comprariam a camiseta apresentada, sendo que 70% 

afirma que sim, 21% não comprariam e 10% não foram indiferentes. 
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Figura 16 – Modelo de camisetas 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 

 Após essa etapa da pesquisa, foi avaliado se os respondentes praticam o 

esporte, podendo ser skate em geral, nota-se que 54% responderam que sim e 46% 

informam que não praticam. Para os respondentes que praticam, foi perguntado se 

conhecem a marca Root, no qual apenas 27% mencionam que conhecem a marca, 

sendo que dos que conhecem, 72% sabem da existência do principal produto 

oferecido pela marca, o truck M-1, e 28% não conhecem.  

 Na última etapa da pesquisa, foi apresentada mais uma imagem para os 

participantes, a qual se trata do site da marca Root (Figura 17). Após observarem a 

imagem, foi apresentada uma escala de 1 a 10 de personalidade de marca, sendo 

que os respondentes foram incentivados a realizar uma avaliação da marca 

conforme sua opinião.  
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Figura 17 – Site da marca Root 

 
Fonte: Root, 2015. 

 

 A partir do resultado das avaliações, foi feita uma análise fatorial com a 

intenção de identificar possíveis conjuntos de variáveis e, também, proporcionar a 

redução de dados (HAIR el al, 2005). O exame foi aplicado utilizando os 28 

indicadores da escala de personalidade de marca, considerando 200 questionários 

válidos. A escala empregada neste estudo serve como um instrumento quantitativo 

para auxiliar no entendimento sobre a percepção que os consumidores possuem em 

relação às marcas, possibilitando identificar as dimensões da personalidade que as 

mesmas possuem (MUNIZ e MARCHETTI, 2012).  

 Ao utilizar a análise de componentes, foram encontradas 4 dimensões que 

representam 74,316% da variância explicada, no qual se apresenta maior que o 

ideal esperado (60%). Quando avaliada a medida de adequacidade da amostra de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que segundo Malhotra (2001, p. 505) é um “índice usado 

para avaliar a adequacidade da análise fatorial. Valores altos (entre 0,5 e 1,0) 

indicam que a análise fatorial é apropriada”, dessa forma, foi possível encontrar um 

valor de KMO admirável de 0,940. O teste de Barlett também demonstra a 
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adequação da análise fatorial, sendo encontrado um valor igual a 0,000 (menor que 

0,05). Outro índice avaliado foi a comunalidade que, também conforme Malhotra 

(2001, p.505), é uma “porção da variância que uma variável compartilha com todas 

as outras variáveis consideradas. É também a proporção da variância explicada 

pelos fatores comuns”. Sendo assim, verifica-se todos os valores acima de 0,5, no 

qual é considerado valores adequados. 

 Com a extração dos índices de Alfa de Cronbach, no qual se refere a uma 

medida da consistência interna da dimensão e serve para avaliar a fidelidade entre 

vários itens, podem-se encontrar valores que variam de 0,905 a 0,951 nas quatro 

dimensões encontradas. Segundo Hair et al. (2005), o limite mínimo para o Alfa de 

Cronbach ser aceito é de 0,70, entretanto, para pesquisas exploratórias, esse limite 

pode ser 0,60. Dessa forma, nota-se que os valores apresentam níveis acima da 

média, sendo considerados adequados.  

 Além disso, para cada dimensão foi extraído uma média conforme as 

respostas dos consumidores, no qual é possível verificar maior peso para a 

dimensão Audácia/Ousadia (7,91), sendo a dimensão mais percebida por parte dos 

respondentes. Outro aspecto que obteve uma média alta foi Credibilidade (7,57), 

seguido por Alegria (7,54). Apenas a dimensão Sofisticação/Sensibilidade 

apresentou uma média baixa (5,36).   

 A Tabela 1 apresenta as dimensões encontradas na pesquisa, os itens e seus 

carregamentos, bem como os alfas, os percentuais de variância e as médias de 

cada dimensão.  

 

Tabela 1 – Análise fatorial das dimensões da percepção da marca 

Dimensão 
Itens Carregamentos Alfa 

% Var. 
Explic 

% Var. 
Acum. 

Média 

Sofisticação/     
Sensibilidade 

Chique 0,737 

0,951 23,3% 23,3% 5,36 

Classe alta 0,684 

Delicada 0,873 

Elegante 0,737 

Encantadora 0,797 

Glamurosa 0,818 

Romântica 0,858 

Sensível 0,870 

Sofisticada 0,661 

Credibilidade 

Confiável 0,839 

0,943 22,9% 46,3% 7,57 Confiante 0,687 

Consistente 0,723 
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Correta 0,801 

Leal 0,663 

Legal 0,608 

Respeitável 0,777 

Responsável 0,749 

Segura 0,838 

Alegria 

Bem-humorada 0,747 

0,921 17,7% 64,1% 7,54 

Brincalhona 0,679 

Divertida 0,791 

Extrovertida 0,843 

Feliz 0,730 

Festiva 0,816 

Audácia/         
Ousadia 

Atualizada 0,679 

0,905 10,2% 74,3% 7,91 
Criativa 0,691 

Moderna 0,539 

Ousada 0,687 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

3.5 ANÁLISE GERAL DA PESQUISA DE MERCADO 

Após a realização das pesquisas qualitativa e quantitativa, pode se perceber 

que alguns conceitos já subentendidos a respeito da cultura do skate se 

confirmaram através das respostas e dos dados coletados durante os 

questionamentos realizados. 

Na pesquisa qualitativa foi identificado que o skate é um esporte mais 

praticado por homens e que seus comportamentos são transmitidos por meio dos 

familiares ou amigos próximos, o que já cria um forte elo a respeito do esporte desde 

o primeiro contato. Também foi confirmado que a modalidade realmente é um estilo 

de vida, pois a grande maioria dos entrevistados afirma que o esporte possui 

numerosa importância ou relevância dentro de sua vida, condizendo com o que vem 

sendo exposto de que existe um alto grau de envolvimento com o esporte e com sua 

cultura. Além disso, a grande maioria afirma que utiliza as marcas de skate como 

forma de vestuário, fortalecendo ainda mais essa identidade que se cria entorno da 

cultura da modalidade e indicando que o vestuário é um grande mercado a se 

explorar dentro desse segmento. Percebe-se, também, a grande quantidade de 

marcas diferentes situadas dentro do contexto da categoria, representando uma 

descentralização do mercado e permite espaço para empresas emergentes.  
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Ainda com base nas pesquisas qualitativas, nota-se que, além de 

equipamentos e acessórios relacionados ao skate, o vestuário é algo muito forte 

presente na cultura do esporte, tendo isso como base foi montada a pesquisa 

quantitativa que comprovou algumas questões e forneceu mais algumas 

complementares.  A pesquisa quantitativa atestou que a maioria do público é 

masculino e utiliza esse estilo de roupa ou acessório todos os dias, sendo que fazem 

o uso há pelo menos 6 a 10 anos, isso já demonstra um alto grau de envolvimento 

com o estilo do vestuário e consequentemente com as marcas. Também foi 

comprovado o grande volume de marcas de skate presentes no mercado, pois foram 

citadas mais de 100 durante a realização do estudo. As peças mais compradas 

pelos respondentes são as camisetas, sendo que a maior parte deles utiliza esse 

tipo de roupa pela aparência e costuma gastar, em média, entre R$100 e R$150 por 

compra. Uma informação importante que fora coletada através da pesquisa 

quantitativa é que 46% dos consumidores não praticam o esporte, isso representa 

um nicho muito maior para uma empresa de skate que se limita a produzir apenas 

peças e acessórios para um público restrito de praticantes. 
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4 ANÁLISE SWOT 

Analisar o cénario ambiental onde a organização está inserida é um fator 

crucial para um planejamento estratégico eficiente. Além de se olhar para fatores 

ambientais que influenciam diretamente a empresa, é necessário coletar dados e 

informações pertinentes para avaliações precisas. Estes dados e informações 

muitas vezes podem ser não tão úteis, caso não forem avaliados de maneira 

adequada, pois podem acabar não fornecendo direcionamentos e orientações 

corretas. Para organizar e entender essas questões, a análise SWOT é uma 

ferramenta fundamental e muito utilizada. Com ela, é possível identificar fatores 

internos e externos do ambiente da organização, cruzar informações e tomar 

decisões estratégicas fundamentadas. Segundo Ferrell e Hartline: 

 

A análise SWOT abrange tanto o ambiente interno como externo da 
empresa. Internamente, o modelo refere-se às forças e às fraquezas da 
empresa em dimensões fundamentais, tais como desempenho e recursos 
financeiros, recursos humanos, instalações e capacidade de produção, 
participação de mercado, percepções do consumidor, qualidade do produto, 
disponibilidade do produto e comunicação orzanizacional. A avaliação do 
ambiente externo orzaniza as informações sobre o mercado (consumidores 
e concorrência), condições econômicas, tendências sociais, tecnologia e 
regulamentos governamentais.  (FERREL; HARTILINE, 2009, p. 125) 

 

De maneira simples e objetiva, a análise SWOT favorece julgamentos 

internos e externos, pois ela se divide entre esses dois ambientes. O primeiro se 

refere diretamente a situações de dentro da organização, esse ambiente é 

representado na ferramenta por forças e fraquezas. Considera-se força como um 

diferencial perante os concorrentes e fraquezas qualquer aspecto que influencia a 

capacidade competitiva. Para Urdan e Urdan (2013, p.60), “ponto fraco é qualquer 

característica da empresa que reduza sua capacidade competitiva. Já ponto forte é 

uma característica dela que aumenta sua capacidade competitiva”. No que diz 

respeito ao segundo elemento, trata-se de características externas à organização, 

que são representados como oportunidades e ameaças na ferramenta. As 

oportunidades são fatores externos e incontraláveis que influenciam de maneira 

positiva a organização, já as ameaças, são fatores que acabam atrapalhando as 

estratégias e objetivos da empresa, também é uma variável incontrolável, porém 

muitas vezes podem ser previstas. Segundo Urdan e Urdan: 
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Oportunidades são ocorrências com potencial de favorecer a firma, seus 
objetivos e suas estratégias. Ameaças consistem em acontecimentos que 
criam obstáculos ou problemas para ela alcançar seus objetivos e o 
sucesso. Fatores ambientais podem ameaçar a sobrevivência da 
companhia, como também criar interessantes possibilidades de negócio. 
(URDAN; URDAN, 2013, p. 53) 

 

Através do instrumento de análise SWOT é possível ampliar a visão ambiental 

da empresa. Reunindo todas as informações organizadas e direcionadas para as 

análises corretas de cada setor, facilitando o plano estratégico de marketing.  

4.1 FORÇAS 

Ao considerar o ambiente interno e se pensar em fatores que atuam 

diretamente com o consumidor, foram levantados vários tópicos considerados forças 

potencias da Root.  

Entre os pontos levantados, temos um fator positivo desenvolvido pela 

empresa, o conceito da marca. A Root entrou no mercado há pouco tempo, porém 

com um posicionamento bem definido. O slogan “resgate suas raízes” traduz a 

identidade e proposta da marca, isso possibilitou uma identificação com o público, foi 

possível identificar nas entrevistas qualitativas realizadas com os atletas. Quando 

perguntado o que ele achava da marca, o entrevistado nº 4 comenta: “Acho massa, 

o símbolo Root e o resgate suas raízes, é uma parada que a galera se identificou 

mesmo”. A empresa mantém a identidade e preserva o posicionamento, com isso 

transmite autenticidade para o público.  

A Root está no mercado desde 2013. Durante o pouco tempo de atuação a 

marca se tornou bem conhecida no mercado de longboard, principalmente por 

atletas. De 10 entrevistados na pesquisa qualitativa, todos conhecem a marca e o 

produto principal. Outro ponto forte destacado na análise foi o desenvolvimento do 

truck M-1, o projeto foi desenhado do zero e com indicações de atletas profissionais 

e amadores, através dos direcionamentos foi possível lançar uma proposta original e 

personalizada para o segmento. O patrocínio e apoio a atletas também se destaca 

como uma força potencial, além das sugestões de como elaborar um bom produto, 

os atletas se tornaram a principal ferramenta de comunicação da empresa. Por 

natureza esses atletas são formadores de opinião, o que acaba influenciando na 

percepção de marca das pessoas que eles possuem contato que, em sua maioria, 

são skatistas e potenciais consumidores, mesmo a empresa citando que os atletas 
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regionais são pouco participativos. A qualidade do produto já foi compravada por 

meio de muitos testes com os atletas e, inclusive, de todas as peças vendidas, 

nenhuma apresentou problema ou defeito, e na entrevista qualitativa o entrevistado 

número 2 comentou: “Ela não tá há muito tempo no mercado, todas as unidades que 

vendeu, nenhuma deu problema, nenhuma quebrou, nada assim, um bagulho veio 

bem forte, os caras analisaram bem antes de lançar”. A estratégia de criar uma 

marca forte com um nome fácil, logo agradável e conceito original e verdadeiro são 

fatores levantados também na análise, a utilização das redes sociais com 

promoções, produção de vídeos apresentando os atletas patrocinados pela marca e 

apoio em campeonatos. São estratégias que deram certo e possibilitou grande 

visibilidade. Por mais que a equipe seja enxuta, contando com 3 sócios que dividem 

sua atenção com outras atividades, a empresa demonstra habilidade e criatividade 

em suas estratégias de marketing, mesmo com pouco recurso se tornou conhecida 

no nicho de longboard. Para tanto, são pontos cruciais a criatividade e a inovação. 

Por ser pequena e possuir um pequeno número de clientes, hoje o atendimento é 

feito por um dos sócios que entende do esporte, isso possibilitou um relacionamento 

muito próximo e positivo com os consumidores da marca. 

4.2 FRAQUEZAS 

Ainda sobre o ambiente interno, foram levantadosalguns tópicos e 

consideradas as fraquezas potenciais que impactam o consumidor de forma indireta. 

Uma das fraquezas identificadas está na linha de produtos. Ela entrou no mercado 

somente com um produto que obteve um resultado positivo do público, por ter 

qualidade e ser uma peça com um alto valor agragado, e agora busca a expansão 

da linha, pois o truck não possui grande giro e a rentabilidade não é expressiva. O 

truck M-1 não tem a característica de um produto de grande circulação, pois o 

público é restrito, já que estamos falando de atletas de longboard e, além disso, o 

produto não é trocado constantemente. Outro fator que influencia diretamente na 

organização estratégica da empresa é a falta de investimento, os recursos são 

limitados, a empresa conta com um investidor, porém, no momento, essa receita 

está limitada. Acima, foi citado sobre a linha restrita de produtos, porém a marca 

encontra dificuldades na produção de outros, por exemplo, a marca tentou lançar 

rodas, mas a qualidade dos fornecedores nacionais é muito abaixo dos produtos de 
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marcas consolidades no mercado, e foi encontrado um único fornecedor de 

qualidade na California – EUA, só que deve ser feito um pedido mínimo e, com a alta 

atual do dólar, a mercadoria se torna inviável. Outro fator considerado como uma 

fraqueza, foi a pesquisa de mercado feita pela empresa, pois não foram levantados 

dados antes do lançamento do produto, não foi considerado o público total de 

praticantes e qual o perfil desse público. A Root fez a coleta de dados e pesquisa 

com concorrentes, porém a pesquisa encorpada com dados quantitativos do 

mercado não foi realizada, neste caso poderiam ter aplicado estratégias diferentes e 

até mesmo lançado outro produto com maior giro, mas independente da estratégia, 

o fato é que os dados deveriam ter sido coletados antes do lançamento. A estrutura 

da empresa é pequena, conta com os três sócios na administração, porém a 

atenção é dividida com outras atribuições, todos os sócios trabalham em outras 

empresas, pois hoje a Root não possui o faturamento necessário para dedicação 

total dos sócios. Também foi identificado que a força de venda hoje não é agressiva, 

são utilizados os seguintes canais de venda: e-commerce em site próprio, lojas 

físicas especilizadas em 5 estados do Brasil e venda direta em campeonatos do 

segmento.  

Hoje, o que traz mais retorno em vendas são as lojas especializadas, porém 

não há nenhum material de PDV e campanhas integradas para desenvolver os 

canais, não há investimento em adwords para o e-commerce e também não há uma 

equipe ou profissional focado na venda direta ou em visitas para lojistas. 

4.3 OPORTUNIDADES 

É fundamental olhar para o ambiente interno da organização, porém os 

fatores externos são extremamente importantes para a análise ambiental, é 

necessário acompanhar mudanças externas e atender a necessidade dos 

consumidores. Foram levantados alguns tópicos e consideradas como 

oportunidades potenciais. A possibilidade de ampliação de portfólio é um deles, 

como a estratégia é de desenvolver produtos e vestuário estilo skatewear, temos 

uma abrangência muito maior para criação de produtos, pois esse público consome 

uma grande variedade itens. Na pesquisa quantitativa foi possível observar isso. O 

produto mais lembrado e comprado no estilo skatewear são as camisetas, 

representando 25% do total de respostas. Outros produtos que demonstram grande 
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representatividade são os calçados (23%) e os casacos/moletons (20%).  Além 

desses produtos anteriores, foram citadas outras opções, como: carteira, cinto, 

óculos, relógio, meias e mochilas. Ou seja, o setor possibilita a criação de várias 

linhas de produtos sem perder o posicionamento da marca. Trabalhando com 

vestuário, não só temos um público maior de pessoas que gostam do estilo 

skatewear como também pessoas que utilizam as marcas como os outros fatores, 

além de praticarem ou não a modalidade. Quando perguntado aos entrevistados os 

pricipais motivos de consumir produtos desse estilo, a resposta com maior 

frequência foi por combinar com o seu estilo, representando 36% da amostra. Como 

analisado anteriormente, esse público possui um alto envolvimento com os produtos 

e a marca, já que a grande maioria dos entrevistados utilizam todos os dias roupas 

ou acessórios de skatewear, representando 56% da amostra. Outro fator levantado 

como potencial oportunidade está na procura de produtos diferenciados, pois 

buscam inovação e coisas que representem seu estilo de vida. Foram apresentadas 

duas estampas na pesquisa, 84% dos entrevistados confirmaram que possui um 

estilo original/diferente e 70% comprariam a camiseta.  

4.4 AMEAÇAS 

 As ameaças identificadas como potenciais são refentes a concorrência e 

economia. A concorrência é bem ampla e conta com grandes marcas bem 

estruturadas, com capacidade de criação e produção já bem desenvolvidas e 

consolidadas, neste caso, é prudente avaliar como será a entrada no mercado, 

obviamente a marca não entrará como uma linha de vestuário para concorrer com 

líderes de mercado, mas é necessária considerar a estratégia olhando para esses 

nomes que foram mencionados pelos respondentes.  

 O ano de 2015 não está sendo um ano positivo para a economia brasileira, e 

sabemos que isso impacta diretamente na empresa em vários setores. Por exemplo, 

o custo de produção aumentou e o poder de compra está cada vez caindo, e o 

índice de desemprego aumentando. Outro fator negativo sobre a economia é a 

liberação de crédito pelos bancos, o acesso a empréstimos e condições especiais 

está cada vez mais difícil, considerando que a empresa não possui uma 

movimentação financeira atrativa para as instituições bancárias. Como os produtos 

da marca não são prioritários, no momento de crise acaba sendo facilmente trocado 
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por outro prioritário, sendo assim, o momento econômico do país deve ser 

cautelosamente avaliado, pensando em estrátegias corretas, pensando no ambiente 

externo e como estão os potenciais consumidores.  

 

Quadro 29 - Matriz Swot 

Forças Fraquezas 

 
- Conceito forte de marca; 
- Nome conhecido no nicho; 
- Projeto próprio e personalizado; 
- Equipe de atletas, formadores de opinião; 
- Qualidade do produto superior; 
- Estratégia de marketing; 
- Criatividade; 
- Inovação; 
- Relacionamento com consumidores. 

 
- Linha restrita de produtos; 
- Produto principal com pouco giro; 
- Recursos financeiros limitados;  
- Dificuldade na extensão de produtos – 
Fornecedores e custo;  
- Público primário pequeno – A marca se 
concentrou em longboard; 
- Pouco investimento em pesquisa de 
mercado;  
- Equipe pequena e atenção dividida com 
outras atividades; 
- Processo de venda pouco agressivo. 
 

Oportunidades Ameaças 

 
- Possibilidade de um amplo portfólio de 
produtos; 
- Público ampliado trabalhando com vestuário; 
- Crescimento do esporte no país; 
- Alto índice de envolvimento do público; 
- Consumidores buscando produtos 
diferenciados. 
 

 
- Concorrência ampla e bem estruturada; 
- Situação econômica do país; 
- Escassez de recursos financeiros – Bancos; 
- Produto não prioritário; 

Fonte: Autores, 2015. 
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5 PLANO DE MARKETING 

A partir da análise situacional da Root, pode-se avaliar todas as informações 

essenciais para a compreensão dos atuais problemas enfrentados pela empresa, e 

assim, seguir para a realização do plano de marketing, que para Kotler e Keller 

(2013, p.39), “resume aquilo que o profissional do ramo sabe sobre o mercado e 

indica como a empresa planeja alcançar seus objetivos de marketing”. Já para 

Ferrell e Hartline (2009, p.42), “o plano de marketing oferece uma formulação 

detalhada das ações necessárias para executá-lo”.  

Com base nessas definições, foi desenvolvido o plano de marketing para a 

Root, no qual consistiu em desenvolver estratégias e ações que são necessárias 

para se alcançar os novos objetivos definidos. A seguir será possível verificar o 

detalhamento de cada etapa do plano. 

5.1 PROBLEMA OU OPORTUNIDADE DE MARKETING 

 Após o levantamento de dados ambientais, no qual primeiramente foram 

observados o macroambiente e em seguida os fatores do microambiente, foi 

possível estruturar as pesquisas qualitativa e quantitativa. Por meio da análise 

dessas informações, foi possível identificar os problemas que a empresa Root 

possui atualmente, e também, algumas oportunidades que poderão ser 

consideradas.  

 Durante a avaliação interna da organização, verifica-se que a empresa se 

direcionou apenas para a produção de produtos para longboard, porém o produto 

lançado, o truck de precisão M-1 não possui giro e não gera um retorno rápido e 

expressivo a organização. São produzidos 25 pares a cada lote do truck M-1, para 

pagar todos os custos dentro do prazo, a marca teria que vender 13 peças em um 

mês, o que não acontece atualmente, e acabam tendo que renegociar prazos com 

os fornecedores e em alguns meses ficam no negativo. Nas pesquisas qualitativas 

foram identificados alguns produtos que possuem maior procura por atletas, um 

exemplo são as rodas. A roda de longboard é um dos produtos com maior 

frequência de troca, pois o desgaste é grande, porém a empresa já tentou produzir e 

importar esse tipo de produto. A produção é inviável, pois a qualidade fica abaixo 

das concorrentes consolidadas no mercado. Quanto a importação, alguns problemas 
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foram encontrados, como a alta do dólar, já que o fornecedor se encontra localizado 

na Califórnia, além disso, existe outro problema, sendo a questão do pedido mínimo 

exigido pelo fabricante, que no momento a empresa não consegue absorver.  

Nos dados levantados no macroambiente, foi identificado o grande potencial 

que o setor do skate possui. Conforme citado no macroambiente e segundo a 

Confederação Brasileira de Skate, o faturamento mensal do mercado brasileiro de 

skate no varejo e atacado (peças, roupas, acessórios) gira em torno de 500 milhões 

de reais anuais. Porém, estes dados são do mercado de skate, o que inclui o 

longboard, ou seja, a modalidade representa uma parcela deste mercado. De 

qualquer maneira, o público acaba sendo restrito, pois o setor de longboard ainda é 

pequeno comparado ao skate como um todo, e a empresa está trabalhando 

somente com praticantes de longboard, o que torna o público restrito. 

Nas duas pesquisas qualitativas, tanto a realizada com atletas quanto a com 

consumidores, quando perguntado quais produtos costumam comprar relacionados 

ao skate, tivemos a grande maioria sendo 10 atletas e 11 consumidores citando 

produtos relacionados ao vestuário, quase que uma unanimidade. Com isso foi 

possível observar que os produtos de vestuário estão diretamente ligados à prática e 

cultura do skate, no qual fazem parte do esporte. Após a avaliação dos dados 

levantados, foi identificado a possibilidade de ampliação do público alvo, através de 

uma linha de produtos de vestuário que atinge não somente atletas ou consumidores 

de longboard e sim todos os consumidores do estilo skatewear. Ao mesmo tempo 

em que acontece uma ampliação do público e portfólio, também é possível trabalhar 

como um reforço de marca através do vestuário, potencializando o conhecimento 

dos demais produtos da empresa. A marca continua posicionada da mesma 

maneira, com a mesma estratégia de comunicação, já que é um atributo 

considerado positivo, pois entre os entrevistados que conhece a marca, nenhum 

obteve alguma visão negativa. Porém, a ampliação de novos produtos é encarada 

como uma oportunidade de aumentar o público e consequentemente o faturamento 

da empresa. Segundo Kotler e Keller:  

 

Depois de identificar os segmentos de mercado, os profissionais decidem 
quais apresentam maior oportunidade – quais são seus mercados-alvo. 
Para cada mercado-alvo escolhido, a empresa desenvolve uma oferta de 
mercado, que é posicionada na mente dos consumidores-alvo como algo 
que fornece um ou mais benefícios centrais. (KOTLER; KELLER, 2013, p.8) 
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Por meio da pesquisa quantitativa foram levantados dados do perfil do 

consumidor de skatewear, assim como o hábito de consumo, a percepção dos 

consumidores sobre um possível lançamento de vestuário da Root e por último 

identificar a percepção sobre a marca. Foram expostos dois modelos de camisetas, 

sendo um modelo masculino e outro feminino com estampas personalizadas e 

diferenciadas. Primeiro foi questionado se as peças apresentavam o estilo 

skatewear, 67% responderam que sim. Em seguida, foi questionado se os modelos 

apresentavam um estilo diferente/original, neste item 84% responderam de forma 

positiva. Quando perguntado aos respondentes, se eles comprariam a peça, tivemos 

uma aceitação de 70% da amostra. Na pesquisa também foi identificado que o 

principal produto adquirido do estilo skatewear são as camisetas, representando 

25% do total, seguida por moletons e casacos com 20%.  

Sendo assim, a oportunidade identificada é trabalhar com o mercado de 

skatewear, entrando com uma nova linha de vestuário, com camisetas, moletons, 

bonés e toucas com estampas diferenciadas e conceituais. 

5.2 OBJETIVO DE MARKETING 

No ano de 2015 a empresa produziu dois lotes do produto, cada lote com 25 

conjuntos, estes lotes não foram vendidos no prazo ideal, que seria de dois meses. 

A estratégia atual contempla a venda pelo site da marca, venda em campeonatos e 

principalmente a venda a lojistas. Atualmente a Root conta com 6 revendas, todas 

no Brasil.  

 Analisando os números e objetivos da empresa, a meta para 2015 estará 

ligada diretamente a venda para lojistas, que pela experiência da empresa é o 

melhor canal de venda deste produto, considerando que é uma compra técnica e 

direcionada, por isso os canais específicos do segmento são considerados o 

principal meio de chegar ao consumidor final. A meta para aumentar os 

revendedores chegando a doze lojas até o final de 2016, dobrando a quantidade 

comparada ao número atual. Quanto a venda do produto a meta estabelecida é de 

um lote a cada dois meses, totalizando seis lotes no ano, representando um 

crescimento de 200% em relação a 2015. A empresa considera que aumentando a 

visibilidade da marca, ampliando seu portfólio e potencializando a força de venda é 

possível chegar a estes números até o final do próximo ano. 
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A nova estratégia de marketing está direcionada ao lançamento de uma nova 

linha de produtos, visa ampliar o público da marca, implicando em maior 

lucratividade e no fortalecimento e aproveitamento do potencial da marca. Esta 

ampliação também tem como objetivo fortalecer o produto existente, assim como 

nas ações de marketing da nova estratégia. Analisando o faturamento e produção 

atual do truck M-1, chegamos a números e metas para o ano de 2016, que a 

empresa considera suficiente para atingir os objetivos do próximo ano.  

 Quanto ao lançamento do vestuário, será considerando inicialmente uma 

estratégia regional para lojas físicas, começando por lojas de Curitiba e região 

metropolitana. Alguns fatores foram avaliados para definição desta estratégia, porém 

principalmente a facilidade de acesso e logística, assim como o senso crítico do 

consumidor Curitibano, que é conhecido nacionalmente como um público ideal para 

se testar um novo produto, assim como citado na matéria da Gazeta do Povo: 

 

O nível de renda, educação, cultura e diversidade da população local são 
credenciais que colocam Curitiba como mercado de testes de novas 
operações e produtos. Com representatividade relativa ao mercado 
nacional, a cidade cultiva características que permitem aos empresários 
avaliar a aceitação da marca, fazer ajustes necessários e, então, dar 
continuidade ao projeto. Outros atributos, como a localização geográfica e 
custos reduzidos quando comparados a centros maiores como Rio de 
Janeiro ou São Paulo, também pesam a decisão na hora de fazer o projeto 
piloto por aqui. (GAZETA DO POVO, 2015) 

 

 Após estes levantamentos importantes sobre a região de atuação, foram 

definidas lojas específicas para o lançamento da linha de vestuário, sendo 

considerado: localização, público e credibilidade do ponto de venda. Após está 

avaliação a meta inicial para 2016 na linha de vestuário foi definida totalizando 26 

lojas. Em cada loja é previsto uma venda mínima mensal de 28 peças, neste número 

são considerados a venda de todos os produtos da linha: Camisetas, moletons, 

bonés e toucas para ambos os sexos. 

5.3 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

Após definido o problema e os objetivos de marketing, no qual indicam onde a 

empresa pretende chegar, é necessário a criação das estratégias que são 

elaboradas para ajudar na realização dos objetivos. Segundo Kotler e Keller (2013, 

p.36), “Michael Porter propôs três estratégias genéricas que constituem um bom 
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ponto de partida para o pensamento estratégico: liderança total em custos, 

diferenciação e foco”. Seguindo a linha dos problemas encontrados e dos objetivos 

traçados, a estratégia iniciará partindo do pensamento de Porter, no que diz respeito 

a diferenciação. Para Kotler e Keller (2013, p.36), “diferenciação: o negócio se 

encontra em alcançar desempenho superior em uma importante área do benefício 

para os clientes, valorizada por uma grande parcela do mercado”.  

Com o pouco tempo de presença no mercado, a marca Root já apresenta 

uma forte relevância e credibilidade, sendo que para Aaker (2012, p.191), “a marca 

dá a uma empresa a permissão de competir em mercados de produtos e serviços, e 

isso representa uma proposição de valor da estratégia de negócios”. Sendo assim, é 

estrategicamente importante que a Root desenvolva, refina, e alavanque os ativos 

da marca.  

Além disso, os consumidores estão cada vez mais bem informados, e 

possuem diversas formas de identificar os discursos das empresas e escolher as 

melhores alternativas. Os consumidores tendem a maximizarem o valor, levando em 

consideração os custos envolvidos na procura e pelas limitações de conhecimento, 

mobilidade e renda. Segundo Kotler e Keller (2013, p.74), “eles estimam quais 

ofertas entregarão mais valor e agem com base nisso. Se a oferta supera a 

expectativa do cliente, sua satisfação é afetada, assim como a probabilidade de ele 

comprar o produto novamente”. Diante disso, a Root será efetiva em seu mercado 

caso realize um trabalho melhor no fornecimento de valor e superação da 

expectativa de seus clientes.  

Como o atual produto da empresa Root possui pouco giro de vendas, 

influenciando para o baixo faturamento e conseqüentemente receita, as principais 

estratégias utilizadas serão com foco nos produtos existentes e a criação de um 

novo portfólio diferenciado. De todos as estratégias a serem desenvolvidas em um 

planejamento, para Ferrell e Hartline (2009, p.201), “o design, o desenvolvimento, o 

branding e o posicionamento do produto são talvez as mais importantes”. Ainda de 

acordo com Ferrell e Hartline: 

 

Um importante fato estratégico sobre produtos é que eles não são criados e 
vendidos como elementos individuais; em vez disso, os produtos são 
desenvolvidos e vendidos como ofertas. Uma oferta de produto de uma 
organização é tipicamente composta por diversos elementos diferentes – 
geralmente alguma combinação de bens, serviços, ideias, imagens 
tangíveis ou mesmo pessoas. (FERRELL; HARTLINE, 2009, p.201) 
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Outro fator importante a se considerar, é que os consumidores preferem 

produtos que apresentem qualidade e desempenho superiores, além disso, que 

ofereçam características inovadoras. Conforme Kotler e Keller (2013, p.13), “um 

produto novo ou aperfeiçoado não será bem-sucedido a menos que seja precificado, 

distribuído, promovido e vendido de maneira apropriada”.  

Dessa forma, foram definidas três estratégias globais para a empresa Root. A 

primeira será aumentar o valor percebido da marca e dos atuais produtos que a 

empresa fornece. Já a segunda será a criação de um novo portfólio de produtos, 

visando atingir um público mais amplo por meio de roupas com um estilo 

diferenciado e voltado ao mercado de skatewear. E por último será o aumento da 

presença da marca em lojas físicas, e também, na internet. 

5.4 CONSUMIDOR ALVO 

Uma empresa sempre deve saber a quem servir, ela faz isso segmentando o 

mercado e depois selecionando o seu alvo de marketing (KOTLER; ARMSTRONG, 

2007). É uma tarefa difícil agradar a todo tipo de público, pois ao tentar servir todos 

eles o risco de insatisfação é muito grande, pois cada público possui características 

específicas e atender todos eles geram uma demanda muito grande, dificultando a 

qualidade do produto ou serviço ofertado. O consumidor alvo deve ser aquele que a 

empresa consiga satisfazer a necessidade de forma eficiente, para que fique 

satisfeito e gere lucro para empresas. Segundo Kotler e Armstrong: 

 

Algumas pessoas pensam em administração de marketing como um modo 
de encontrar o máximo possível de clientes e aumentar a demanda. 
Contudo, os administradores de marketing sabem que não podem servir a 
todos os clientes de todos os modos. Ao tentar servir a todos os clientes, 
eles podem não servir nenhum cliente. Em vez disso, a empresa quer 
selecionar somente clientes a que possa servir bem e com lucro. (KOTLER; 
ARMSTRONG, 2007, p.7) 
 

Por trás de cada consumidor existe uma personalidade que recebeu diversos 

e diferentes estímulos emocionais durante vida, por isso possui vontades e 

características individuais próprias. Para atingir um grupo de pessoas com essas 

características é necessário estudar o comportamento do consumidor. Segundo 

Peter e Olson: 
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O comportamento do consumidor envolve interações entre pensamentos, 
sentimentos e ações das pessoas e seu ambiente. Por isso, os profissionais 
de marketing precisam compreender que significado tem os produtos e as 
marcas para os consumidores, o que estes precisam fazer para compra-los 
e usá-los e o que influencia o ato de fazer compras, a compra em sí e o 

consumo. (PETER; OLSON, 2009, p.8) 

 

De acordo com Solomon (2011, p.33) comportamendo do consumidor “é o 

estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para 

satisfazer necessidades e desejos”. Pelo fato do ser humano viver em comunidade e 

depender da integração com os outros é necessário entender seu comportamento 

como um grupo e não apenas como indivíduo, principalmente no segmento da Root 

no qual remete a um esporte com uma forte base cultural. De acordo com Solomon: 

 

Os seres humanos são animais sociais. Todos nós fazemos parte de 
grupos, tentamos agradar aos outros e seguimos as pistas de como nos 
comportar observando as ações dos outros a nossa volta. Na verdade, o 
desejo que algumas pessoas têm de “adequar-se” ou identificar-se com 
indivíduos ou grupos desejáveis é a primeira motivação para muitas de suas 
compras e atividades. Há quem faça de tudo para agradar aos membros de 

um grupo cuja aceitação lhe entereça. (SOLOMON, 2011, p.409) 

 

 Segundo Kotler e Keller (2012), as principais variáveis de segmentação para 

mercados consumidores são os dados demográficos, geográficos, psicográficos e 

comportamentais. Os dados demográficos são importantes para começar a definir o 

perfil de um consumidor pois descrevem dados básicos como idade, gênero renda e 

ocupação (Solomon 2011). Através das pesquisas identificamos que o perfil 

demográfico do consumidor alvo da marca Root são jovens e adultos, solteiros e 

casados, do sexo masculino com idade entre 16 a 45 anos, estudantes, funcionários 

de empresa pública e privada, pertencentes das classes B e C.   

 Os dados geográficos também são importantes, pois existem diferentes 

costumes e culturas em diferentes regiões, o que afeta diretamente o 

comportamento de consumo (SOLOMON, 2011). A Root irá atuar por todo o estado 

do Paraná através de lojas físicas e para o Brasil inteiro através do e-commerce. 

 Os dados psicográficos são aqueles que se referem a aspectos da 

personalidade e do estilo de vida de uma pessoa (SOLOMON, 2011). De acordo 

com as informações coletadas na pesquisa, os dados psicográficos do consumidor 
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alvo da marca giram em torno de uma tribo de consumidores com uma cultura 

especifica. Eles se reúnem para andar pelas ruas e nas pistas da cidade, para estar 

com os amigos e se divertir, o que caracteriza essa cultura urbana e de integração, 

são praticantes ou simpatizantes de skate, tem o esporte como parte importante da 

vida, gostam de adrenalina e também de relaxar, valorizam a família e amizade, 

utilizam vestuário de skatewear como identidade, escutam estilos musicais que 

remetem a liberdade como rock, punk rock e reggae e utilizam de gírias específicas.  

 As variáveis de comportamento diferem muito entre um produto e outro, para 

produtos mais caros existe mais envolvimento por parte do consumidor por envolver 

mais riscos, já para produtos de menor valor, nem tanto (KOTLER; KELLER, 2012). 

O público alvo costuma utilizar roupas do estilo skatewear diariamente, em 

momentos de lazer e quando pratica o esporte. Não costuma comprar novas peças 

apenas por necessidade, mas também quando identifica algum produto que lhe 

agrade, normalmente por possuir um estilo diferente ou um preço acessível. Não são 

fiéis às marcas pelo fato de existirem diversas nesse segmento, mas são leais com 

as que se identificam mais. Compram esse tipo de produto a cada 6 meses e 

costumam gastar em torno de R$100 A R$150. Nas imagens abaixo é possível 

observar exemplos desse perfil de consumidor. 

 

Figura 18 – Perfil do consumidor 

 
Fonte: Imagens retiradas da internet, 2015. 

 

 Perante o novo cenário da Root, temos dois tipos de públicos a serem 

conquistados, além do consumidor final que vai comprar e utilizar o produto, é 

necessário comercializar também para os revendedores pois são eles que permitem 

o acesso do consumidor aos produtos. 
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Serão abordados dois tipos de público para revender os produtos da Root, 

sendo elas: as lojas físicas na cidade de Curitiba e região metropolitana e lojas de e-

commerce para o restante do Brasil. As lojas físicas a serem procuradas devem 

ofereçer obrigatoriamente ao consumidor roupas do estilo skatewear. As principais 

lojas escolhidas foram a Traxtone, Rede Balihai, Ultra Shock, Sumatra Surf e Skate, 

F1RST, Subtraction. Também serão abordadas lojas virtuais que são especializadas 

em vender roupas do mesmo estilo como a Kanui e a Monster Sports. 

5.5 POSICIONAMENTO DE MERCADO 

De acordo com Kotler e Keller (2012, p.294), “posicionamento é a ação de 

projetar a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado 

na mente do público alvo”. O posicionamento da Root não está voltado apenas para 

o longboard, mas tem a natureza e a liberdade como essência da marca, o próprio 

nome traduzido do inglês significa raíz e o slogan da marca é “resgate suas raízes”, 

isso faz com que se crie uma grande possiblidade de identificação, pois passa a 

ideia de ter orgulho da sua origem e seu passado o que é uma característica 

presente perante o público alvo. 

Um posicionamento deve se concentrar no presente, mas também deve visar 

o futuro, deve possuir ambições para que a empresa não limite seu potencial, o 

posicionamento deve visar o que a marca é, e o que ela poderia ser (KOTLER; 

KELLER, 2012). Segundo as pesquisas a Root já possui um bom produto (truck) 

mesmo com pouco tempo no mercado, porém possuir apenas um equipamento a 

venda com todo apelo que a marca carrega é uma limitação. A proposta é continuar 

sendo uma empresa especializada em trucks de longboard de alta precisão, mas 

também oferecer ao público uma linha de vestuário com estampas exclusivas, de 

boa qualidade e com um preço acessível, fatores identificados como principais na 

tomada de decisão segundo as pesquisas. A linha de vestuário será para reforçar a 

identidade da marca e ajudar com a própria divulgação do truck, fazendo com que a 

empresa cresça e possa desenvolver novos produtos futuramente.  

Segundo Hooley, Piercy e Nicoulaud (2011, p.34) “o posicionamento 

competitivo da empresa é uma declaração de metas de mercado, isto é, onde a 

empresa competirá, a vantagem diferencial, ou como a empresa irá competir”. A 

Root buscará a diferenciação baseada na sua própria imagem como vantagem 
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competitiva, remetendo não só ao longboard, mas também elementos fortes como a 

natureza e a liberdade, e fará isso através de estampas exclusivas de artistas. Com 

essa essência que gira em torno da marca, se cria uma representação de uma 

subcultura, que possui em enorme potencial dentro do universo do skatewear, 

usando o longboard como base. Tanto no street como no surf, que são modalidades 

mais consolidadas, existem diversas marcas que transmitem sua identidade através 

do vestuário para um público que não pratica o esporte. O posicionamento da Root 

estará voltado também para esse consumidor, que apesar de não praticar o esporte 

se identifica com os elementos da marca. Por se tratar de uma modalidade em 

crescimento a Root irá buscar se consolidar não só no longboard, mas também ser 

referência entre as marcas de skatewear no país. 

5.6 AÇÕES DE MARKETING 

Nessa seção, será abordado detalhadamente as ações desenvolvidas para a 

Root, consistindo na criação do composto de marketing (produto, preço, distribuição 

e comunicação), visando atingir os objetivos propostos. De acordo com Ferrell e 

Hartline:  

 
É nesse nível que a empresa dará detalhes de como obterá vantagem 
competitiva fazendo algo melhor do que a concorrência: seus produtos 
devem ser de melhor qualidade do que as ofertas da concorrência; seus 
preços, mais coerentes com o nível de qualidade (valor); seus métodos de 
distribuição devem ser os mais eficientes possíveis; e suas promoções, 
mais eficazes na comunicação com os consumidores-alvo. (FERRELL; 
HARTLINE, 2009, p.46) 

 

Desse modo, é importante que a empresa considere essas ações de forma 

que gerem vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes e que sejam 

sustentáveis.  

5.6.1 Produto 

Os atuais produtos que a Root oferece, apresentam uma alta possibilidade de 

diferenciação, isso permite a criação de um nível elevado de identidade de marca. 

Segundo Kotler e Keller (2013), existem diversas possibilidades para diferenciar os 

produtos, as quais incluem forma, características, customização, qualidade de 

desempenho, qualidade de conformidade, durabilidade, confiabilidade, facilidade de 
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reparo e estilo. Além disso, conforme a intensificação da concorrência, o design 

também proporciona uma forma de se diferenciar e posicionar os produtos. Para 

Kotler e Keller (2013, p.198), “design é o conjunto de características que afetam a 

maneira como um produto se apresenta e funciona para um consumidor”. De acordo 

com Ferrell e Hartline (2009, p.219): 

 

Diferenciação de produto envolve a criação de diferenças na oferta de 
produto de uma empresa que a distinga das ofertas da concorrência. A 
diferenciação baseia-se tipicamente em características de produto distintas, 
serviços adicionais e outros recursos. Posicionamento refere-se à criação 
de uma imagem mental da oferta de produto e suas características 

diferenciadoras na mente dos consumidores do mercado-alvo. (FERRELL; 

HARTLINE, 2009, p.219): 
 

Como forma de diferenciação dos produtos já existentes da empresa Root, foi 

pensado em alguns fatores no qual possibilitaria um aumento no valor percebido 

tanto dos produtos como na imagem da marca, sendo eles: descritores do produto, 

embalagem, políticas de garantias e serviços de suporte ao consumidor. 

Os descritores do produto referem-se quanto ao desenvolvimento das 

informações dos produtos da empresa em três contextos diferentes. O primeiro 

contexto é a aplicação de informações completas sobre as características dos 

produtos, incluindo os recursos-chave. Esse tipo de recurso traz informações sobre 

o produto, porém de forma geral não são informações que levam os consumidores a 

comprarem (FERRELL E HARTLINE, 2009). Já o segundo contexto, se refere as 

vantagens dos produtos, no qual são as características de desempenho e devem ser 

apresentadas de forma que chamem a atenção e sejam atraentes para o 

consumidor. E por último, segundo Ferrell e Hartline (2009, p.221), “a verdadeira 

razão pela qual os clientes compram os produtos é obter benefícios”, sendo assim, 

deve-se apresentar os resultados positivos ou a satisfação da necessidade que irão 

alcançar com a compra de determinado produto. Dessa forma, será desenvolvido 

informações mais relevantes para os produtos da empresa e serão aplicadas no site.   

A embalagem é um fator importante a se considerar, pois é o primeiro contato 

do consumidor com o produto, e devem chamar a atenção e incentivá-lo a realizar a 

compra. Segundo Kotler e Keller (2013, p. 203), a embalagem “deve identificar a 

marca, transmitir informações descritivas e persuasivas, facilitar o transporte e a 

proteção dos produtos, ajudar no armazenamento em casa e auxiliar no consumo do 

produto”. Sendo assim, a embalagem precisa ser considerada como um atrativo 
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para a venda, seguindo as tendências e a comunicação da marca. Para a Root, será 

criado embalagens que levem em consideração o meio ambiente, tanto a parte 

visual como funcional, no qual servirá como fortalecimento da marca e percepção 

dos consumidores.  

Para o truck, será proposto uma embalagem (caixa) em madeira MDF, no 

qual apresenta um custo reduzido, além de proporcionar um aspecto rústico e 

natural, fortalecendo o conceito que a marca transmite. A figura a seguir traz uma 

representação de como a embalagem (caixa) poderia ser.  

 

Figura 19 – Embalagem do truck 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 

 Além disso, será criado embalagens de filme plástico para serem usadas no 

envio dos produtos que são comprados no e-commerce da marca. Esse material 

possui bastante resistência, sendo leve e com uma grande possibilidade de 

customização quanto sua aparência, podendo ser trabalhado de várias formas os 

aspectos da marca. A figura abaixo demonstra como essa embalagem seria.  
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Figura 20 – Embalagem para o e-commerce 

 
Fonte: Autores, 2015 

 

A existência da garantia do produto diminui o risco percebido dos 

consumidores, além disso, indicam que o produto e a empresa são de qualidade e 

confiáveis. Conforme Kotler e Keller (2013, p.204), “elas são especialmente úteis 

quando a empresa ou o produto não é muito conhecido ou quando a qualidade do 

produto é superior à dos concorrentes”. A Root deve criar uma política de garantia 

de todos os produtos e isso deve ser comunicado no momento da compra, podendo 

ser no próprio site em cada produto, ou mesmo pelo vendedor em caso de lojas 

físicas.  

Além disso, outro ponto a se considerar, é a disponibilidade de um efetivo 

serviço de suporte ao consumidor, sendo que atualmente a empresa disponibiliza 

apenas um e-mail e um telefone de contato fixo com DDD 41, dificultando o suporte 

via telefone para consumidores que sejam de outras localidades. O ideal seria 

disponibilizar um número que facilitasse o contato em qualquer região. Também, 

seria interessante a criação de um pós-venda para os trucks, possibilitando o 

aumento no valor percebido do cliente, além de entender suas expectativas e a 

satisfação com o produto. 

Como forma de impactar um público mais amplo do segmento, será essencial 

a criação de um novo portfólio de produtos, no qual foi definido a oferta de roupas 

com um estilo diferenciado voltado ao mercado de skatewear. Conforme Kotler e 

Keller: 
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Embora inovações radicais possam prejudicar o resultado da empresa no 
curto prazo, se bem-sucedidas, elas podem criar uma vantagem competitiva 
sustentável maior do que dos produtos comuns e gerar, como resultado, 
recompensas financeiras significativas. (KOTLER; KELLER, 2013, p. 204) 

 

Essa nova linha de produtos contará com camisetas, moletons, bonés e 

toucas. Seu estilo e design será desenvolvido respeitando os conceitos da marca, 

servindo como reforço e conhecimento da empresa para novos públicos. A 

concepção dos desenhos para as estampas da coleção será realizada por meio de 

artistas visuais reconhecidos no mercado, no qual desenvolverá o primeiro conceito 

voltado a natureza.  

As camisetas, serão desenvolvidas tanto para o público masculino como para 

o feminino, e contarão com uma variação de tamanhos e modelos. Os homens terão 

os tamanhos P, M, G e GG, já as mulheres contarão com o PP, P, P/M, M, M/G, G e 

GG. Todas terão modelagem regular e custom, golas redondas e carecas, manga 

curta, compostas por algodão e poliéster, e serão indicadas para o uso diário. 

Os moletons também contarão com modelos para os dois sexos e terão os 

tamanhos P, M, G, e GG, respeitando o formato para cada gênero. A modelagem 

será regular possuindo modelos com e sem touca. A gola também será regular, com 

os moletons possuindo a manga longa e serão para uso diários. Sua composição 

será em algodão e poliéster.  

Os bonés e toucas serão unissex, e terão tamanhos únicos. Os bonés terão 

um modelo com a aba reta e serão compostos por microfibra, seguindo as 

tendências de mercado. Já as toucas, contarão com modelos de pompom e serão 

confeccionados em acrílico. 

 A Tabela 2 apresenta as características dos produtos para cada estação e a 

quantidade que serão confeccionadas. Além disso, foi criado uma coleção no qual 

pode servir como referência para a criação das coleções de primavera e verão. A 

Figura 21 demonstra como poderiam ser desenvolvidas as peças para ambos os 

sexos e respeitando o conceito proposto. As imagens utilizadas são de referências 

de outras marcas do mesmo segmento.   

 

Tabela 2 – Características dos produtos das coleções de primavera e verão 

Estação 

Início das 

Vendas aos 

Revendedores 

Produtos Gênero Qtd. Tamanhos Modelo Gola Manga Composição Uso 
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Primavera abr/16 

Camisetas 

Masculino 5 
P, M, G e 

GG 
Regular,Custom  

Redonda 

e Careca 
Curta 

Algodão e 

Poliéster 
Diário 

Feminino 5 

PP, P, 
P/M, M, 

M/G, G e 
GG 

Regular,Custom  Redonda  Curta 
Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Moletons 

Masculino 2 
P, M, G e 

GG 
Regular com e 

sem touca 
Regular Longa 

Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Feminino 2 
P, M, G e 

GG 
Regular com e 

sem touca 
Regular Longa 

Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Bonés Unissex 2 Único Aba Reta - - Microfibra Diário 

Verão jul/16 

Camisetas 

Masculino 5 
P, M, G e 

GG 
Regular,Custom  

Redonda 

e Careca 
Curta 

Algodão e 

Poliéster 
Diário 

Feminino 5 

PP, P, 
P/M, M, 

M/G, G e 
GG 

Regular,Custom  Redonda  Curta 
Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Moletons 

Masculino 2 
P, M, G e 

GG 
Regular com e 

sem touca 
Regular Longa 

Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Feminino 2 
P, M, G e 

GG 
Regular com e 

sem touca 
Regular Longa 

Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Bonés Unissex 2 Único Aba Reta - - Microfibra Diário 

Fonte: Autores, 2015. 

 

Figura 21 – Coleção de referência primavera e verão 

 

Fonte: Kanui, 2015. 
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 Da mesma forma, foi desenvolvido a tabela das características dos produtos e 

uma coleção de referência para as estações de outono e inverno, no qual seguem 

na Tabela 3 e na Figura 22. 

 

Tabela 3 – Características dos produtos das coleções de outono e inverno 

Estação 

Início das 

Vendas aos 

Revendedores 

Produtos Gênero Qtd. Tamanhos Modelo Gola Manga Composição Uso 

Outono out/16 

Camisetas 

Masculino 4 
P, M, G e 

GG 
Regular,Custom  

Redonda 

e Careca 
Curta 

Algodão e 

Poliéster 
Diário 

Feminino 4 

PP, P, 
P/M, M, 

M/G, G e 
GG 

Regular,Custom  Redonda Curta 
Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Moletons 

Masculino 3 
P, M, G e 

GG 
Regular com e 

sem touca 
Regular Longa 

Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Feminino 3 
P, M, G e 

GG 
Regular com e 

sem touca 
Regular Longa 

Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Toucas Unissex 2 Único 
Modelo 

Pompom 
- - Acrílico Diário 

Inverno jan/16 

Camisetas 

Masculino 4 
P, M, G e 

GG 
Regular,Custom  

Redonda 

e Careca 
Curta 

Algodão e 

Poliéster 
Diário 

Feminino 4 

PP, P, 
P/M, M, 

M/G, G e 
GG 

Regular,Custom  Redonda Curta 
Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Moletons 

Masculino 3 
P, M, G e 

GG 
Regular com e 

sem touca 
Regular Longa 

Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Feminino 3 
P, M, G e 

GG 
Regular com e 

sem touca 
Regular Longa 

Algodão e 
Poliéster 

Diário 

Toucas Unissex 2 Único 
Modelo 

Pompom 
- - Acrílico Diário 

Fonte: Autores, 2015. 
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Figura 22 – Coleção de referência outono e inverno 

 

Fonte: Kanui, 2015. 

5.6.2 Preço 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), o preço é a quantidade de dinheiro que é 

cobrada por determinado produto ou serviço, sendo o elemento mais flexível do mix 

de marketing e o único que gera receita e não custos. Apesar de outros fatores 

estarem ganhando mais importância nos últimos tempos, historicamente tem sido a 

principal variável no processo de decisão do consumidor. Ainda, de acordo com 

Kotler e Armstrong: 

 

Durante a última década, as empresas notaram um deslocamento 
fundamental das atitudes do consumidor em relação ao preço e à qualidade. 
Muitas delas modificaram sua abordagem de preço para alinhá-los com as 
mudanças nas condições econômicas e nas percepções de preço do 
consumidor. Cada vez mais, as empresas adotam estratégias de preço 
baseado em bom valor – oferecendo a exata combinação de qualidade e 
bons serviços a um preço justo. (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p.259) 

 

Segundo Urdan e Urdan (2013, p.318), “o marketing tem uma concepção 

mais elaborada do preço, associada ao conceito de valor percebido”. Os 

consumidores compram um produto quando percebem o que o valor que estão 

pagando será compensado pelos benefícios gerados. A estratégia de precificação 
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da Root é baseada em bom valor, buscando oferecer um produto de qualidade, com 

estilo diferenciado e a um preço acessível para seu consumidor.  

A determinação de preço pode ocorrer baseada nos custos da empresa para 

confecção dos produtos. De acordo com Kotler e Armstrong (2007, p.261), “a 

determinação de preços baseada nos custos implica estabelecer um preço baseado 

nos custos de produção, distribuição e venda do produto somados a uma taxa justa 

de retorno de seu esforço e risco”. Pela limitação do estudo para buscar 

determinadas informações sobre os custos de produção, foi adotada uma estratégia 

de preço voltada ao mercado, no qual foi realizada uma análise da concorrência 

para definir a tabela de preços. Segundo Kotler e Armstrong (2007, p.271), “os 

consumidores basearão seus julgamentos do valor de um produto nos preços que os 

concorrentes cobram por produtos similares”. Para adotar esse tipo de estratégia é 

necessário conhecer o preço dos concorrentes. Segundo Urdan e Urdan: 

 

A empresa conhece os preços dos concorrentes e acompanha esses preços 
segundo alguma relação. O fabricante de fornos de micro ondas julga que 
seu produto não têm diferenciação no mercado e opta por seguir os preços 

dos concorrentes menos valorizados. (URDAN; URDAN, 2013, p.331) 

 

De acordo com as informações foi adotada uma estratégia de preços 

coerente com o posicionamento da marca no mercado. A marca Drop Dead que já é 

consolidada no mercado brasileiro, tem diferentes opções de preços, as camisetas 

por exemplo, variam entre R$40,00 e R$70,00, isso se dá ao fato de possuir uma 

grande escala e não ter um conceito de vestuário específico, pois vendem outras 

marcas em suas lojas. Já a empresa Live Skateboards, que é uma empresa local de 

São Paulo, não possui uma marca tão forte quanto a Drop Dead mas cobra um valor 

aproximado de R$70,00 pelas camisetas, isso se dá ao fato de possuir um conceito 

de vestuário voltado ao skatewear, similar ao novo posicionamento a ser adotado 

pela Root. Com base nesses dados foi feito um comparativo e determinado preços 

que buscam valorizar a marca, se equiparando aos concorrentes, mesmo sendo 

emergente nesse mercado. Os preços adotados são um pouco mais baixos para 

serem mais atrativos aos consumidores e são exemplificados na tabela a seguir. 

 

Tabela 4 – Comparativo de preços 

Comparativo Drop Dead Root Live Skateboards 

Camisetas R$60.00 R$65,00 R$70,00 
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Moletom R$190.00 R$160,00 R$190,00 

Touca R$70.00 R$70,00 R$80,00 

Boné R$80.00 R$70,00 R$80,00 

Fonte: Sites das Marcas, 2015. 

5.6.3 Distribuição 

Após a definição das novas estratégias e lançamento de uma nova linha de 

produtos, é fundamental planejar como este produto vai chegar até o consumidor 

final. Hoje a empresa está inserida em um canal de venda muito específico, já que 

trabalha com um produto que necessita de um atendimento técnico, atualmente os 

pontos de venda são lojas especializadas em longboard. Porém com a ampliação do 

portfólio com a chegada da linha de vestuário, entramos em outros tipos de canais, 

perfils de lojas diferentes. Segundo Urdan e Urdan:  

 

Os profissionais administram o composto de marketing para realizar trocas 
com o mercado. Eles começam cuidando do produto. Mas a troca só 
acontece se o produto estiver no lugar, momento e forma que o consumidor 
espera. Atender estas condições envolve trabalho que não é simples. Os 
consumidores podem estar espalhados em amplas áreas geográficas. 
(URDAN; URDAN, 2013, p. 260) 

 

Para chegar até o consumidor alvo, a estratégia de lançamento será voltada 

para ampliação da rede de lojistas que revendem Root, tanto na presença em lojas 

físicas quanto lojas online, além de potencializar as vendas através do canal direto, 

o site da marca que possui uma loja virtual. As lojas físicas foram definidas através 

de alguns critérios. Um deles está na especialidade do pdv, ou seja, lojas que já 

trabalham com marcas de skatewear, onde o consumidor alvo costuma a frequentar. 

Outro critério foi o endereço (localização), visando a maior abrangência dentro da 

grande Curitiba e região metropolitana, por último também foi levantada a 

credibilidade das lojas escolhidas perante aos consumidores e ao mercado. Abaixo 

os 26 pontos de venda escolhidos.  

 

 Traxtone – localizada no bairro Portão, no shopping Palladium; 

 Rede Balihai – Rede conta com cinco lojas, sendo três em Curitiba 

localizadas nos bairros: Centro, Sítio Cercado, Pinheirinho. E outras duas nas 

cidades da região metropolitana de Curitiba: Colombo e Fazenda Rio Grande.  
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 Ultra Shock – Rede conta com duas lojas, localizadas nos shoppings Total, no 

bairro portão e Park Shopping Barigui, localizado no bairro Barigui.  

 Sumatra Surf e Skate – Rede conta com doze lojas, sendo elas distribuídas 

por toda a cidade, a grande maioria localizada em shoppings. As lojas da 

Sumatra estão nos bairros: Portão, Centro, Batel, Água Verde e Jardim das 

Américas.  

 F1RST – Rede conta com três lojas, localizadas nos bairros: Centro e Jardim 

das Américas. 

 Subtraction – Rede conta com três lojas em Curitiba, localizada nos bairros: 

Centenário, Portão e Boa Vista.  

 

Figura 23 – Referência de lojas do segmento 

 
Fonte: Sites das marcas, 2015. 

 

Para inserir a marca nestes pontos de venda, será utilizada a estratégia de 

trabalhar com representantes comerciais que já vendem produtos para estes lojistas, 

facilitando o acesso e negociação. Além da venda através das lojas físicas, o 

produto será ofertado em lojas online como Kanui e Monster Sports. Assim como a 

potencialização das ações online para aumentar as visitas e vendas no site próprio 

da marca. 

Este público possui características específicas e geralmente as marcas do 

segmento são vendidas nas mesmas lojas, dificilmente se encontram marcas de 

skatewear fora de um ponto de venda especializado e exclusivo do estilo. Por este 

motivo é fundamental a avaliação do pdv antes da entrada da marca e definir a 

estratégia de acesso. Para Hooley, Piercy e Nicoulaud: 

 

A principal escolha a ser feita pela maioria dos profissionais de marketing é 
a de vender por meio de intermediários ou diretamente aos consumidores. 
Os intermediários, como atacadistas e verejistas, podem trazer uma série de 
vantagens. A mais significativa delas é a de terem relacionamento direto 
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com os consumidores, o que pode ser muito útil. (HOOLEY; PIERCY; 
NICOULAUD, 2011, p. 256) 

 

Na proposta de vestuário, a marca irá trabalhar por meio de intermediários e 

também pelo canal direto. Porém através dos intermediários há uma grande 

oportunidade de crescimento e ampliação do público alvo, por este motivo é 

importante a presença da Root nestes pontos.  

Os representantes comerciais possuem um papel fundamental para inserir a 

marca nestas lojas. Por mais inovadora, atrativa e relevante que a linha se 

apresente, dificilmente os lojistas revendem marcas novas e sem histórico no 

vestuário, porém como este profissional que carrega consigo credibilidade e uma 

carteira de clientes e marcas de valor, facilita o processo. Para incentivar este 

profissional e potencializar essa estratégia, será proposta uma forma de 

remuneração atrativa baseada em metas. A meta 1 é considerada como um formato 

inicial de inserção no mercado, com o atingimento desta meta, o representante tem 

5% sobre o faturamento bruto. Já a meta 2, funciona como um incentivo de 

potencializar as vendas e estimular os representantes a buscar maiores resultados, 

com o atingimento o profissional recebe 8% sobre o faturamento bruto. O percentual 

de comissão foi determinado com base na prática de mercado atual, que pode variar 

de empresa para empresa, porém foi escolhido um percentual dentro da realidade 

que a Root pode assumir com estes parceiros, no momento de lançamento. Na 

Tabela 5 é possível identificar as metas e seus percentuais de comissão, após o 

atingimento da meta o representante continua sendo remunerado por cada peça 

vendida, caso não atinja a meta 1, não existe remuneração.  

 

Tabela 5 – Meta mensal para representantes da Root em 2016 

Produto Gênero Meta 1 (por loja)

Percentual de comissão 

meta 1 
Meta 2 (por loja)

Percentual de comissão 

meta 2 

Masculino A partir de 5 peças 5% sobre o lucro bruto A partir de 10 peças 8% sobre o lucro bruto

Feminino A partir de 5 peças 5% sobre o lucro bruto A partir de 10 peças 8% sobre o lucro bruto

Masculino A partir de 3 peças 5% sobre o lucro bruto A partir de 5 peças 8% sobre o lucro bruto

Feminino A partir de 3 peças 5% sobre o lucro bruto A partir de 5 peças 8% sobre o lucro bruto

Masculino A partir de 3 peças 5% sobre o lucro bruto A partir de 5 peças 8% sobre o lucro bruto

Feminino A partir de 3 peças 5% sobre o lucro bruto A partir de 5 peças 8% sobre o lucro bruto

Masculino A partir de 3 peças 5% sobre o lucro bruto A partir de 5 peças 8% sobre o lucro bruto

Feminino A partir de 3 peças 5% sobre o lucro bruto A partir de 5 peças 8% sobre o lucro bruto

Camisetas

Moletons

Bonés

Toucas  
Fonte: Autores, 2015.  
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Com o atingimento da meta 1, considerando as 26 lojas, o faturamento 

mensal é de R$ 63.700,00, o cálculo realizado com base no preço de venda, ou 

seja, faturamento bruto, conforme a Tabela 6 abaixo: 

 

Tabela 6 – Descritivo de faturamento mensal – Meta 1 

Produto

Quantidade 

por loja Valor unitário Total de lojas Valor total por produto (26 lojas)

Camisetas 10 65,00R$       16.900,00R$                                 

Moletons 6 160,00R$    24.960,00R$                                 

Bonés 6 70,00R$       10.920,00R$                                 

Toucas 6 70,00R$       10.920,00R$                                 

63.700,00R$                                

x 26 lojas

Faturamento total - Meta 1  
Fonte: Autores, 2015.  

 

Já na meta 2, com o atingimento o faturamento mensal considerando 26 lojas, 

chega a R$ 111.800,00. Na Tabela 7 é possível observar detalhadamente o 

descritivo da meta. 

 

Tabela 7 – Descritivo de faturamento mensal – Meta 2 

Produto

Quantidade 

por loja Valor unitário Total de lojas Valor total por produto (26 lojas)

Camisetas 20 65,00R$       33.800,00R$                                 

Moletons 10 160,00R$    41.600,00R$                                 

Bonés 10 70,00R$       18.200,00R$                                 

Toucas 10 70,00R$       18.200,00R$                                 

111.800,00R$                              Faturamento total - Meta 2

x 26 lojas

 
Fonte: Autores, 2015.  

 

Além da venda em lojas físicas, o plano também contempla a entrada em 

lojas online do segmento skatewear, não há possibilidade de ficar fora da internet, é 

fundamental para a marca a existência das vendas por e-commerce, pois o 

crescimento deste canal nos últimos anos deve ser levado em consideração na 

estratégia de distribuição. Segundo Kotler e Keller:  

 

As vendas no varejo on-line explodiram nos últimos anos, e é fácil perceber 
por quê. Os varejistas on-line podem prover de modo previsível 
experiências convenientes, informativas e personalizadas para tipos 
bastante diferentes de consumidores e empresas. (KOTLER; KELLER, 
2012, p.470) 

 

 O objetivo é inserir a Root em canais que possuem marcas conhecidas no 

mercado, canais que o consumidor alvo já conheça e confie. Neste caso foram 
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levantadas duas lojas. Uma das lojas, a Kanui, foi escolhida por ser um dos maiores 

portais do Brasil de artigos esportivos, possui um amplo portifólio de skatewear, a 

empresa trabalha com marcas consagradas como Vans, Element, Zoo York, Volcom, 

DC, Globe, Ous e Drop Dead. Além de vestuário, o site também comercializa 

equipamentos, skates e peças. O segundo portal escolhido, é a Monster Sports, este 

site tem menor relevância comparado a Kanui, porém é um canal bem específico já 

que o maior portfólio está ligado ao skatewear, o site possui somente os setores de 

skate, longboard, patins, acessórios, proteção e roupas. O setor de vestuário só 

possui marcas de skatewear, por este motivo se torna um canal relevante para a 

Root neste novo momento estratégico. Outro canal que será potencializado será o 

site institucional, que possui uma loja virtual. Este será o único canal sem 

intermediários, onde a marca vai trabalhar diretamente com o público. Embora a 

estratégia principal seja trabalhar com intermediários, o site da marca é considerado 

fundamental para estratégia de vendas, com este canal é possível obter uma 

margem de lucro maior, entender e analisar seu público com mais precisão, 

mensauração mais detalhada e efetiva, aumentar a efeciencia da comunicação, 

diminuindo ruídos que poderiam surgir com intermediários. Também não é 

descartada a avaliação de outros canais diretos, como algumas grande marcas já 

fizeram, segundo Ferrell e Hartline (2009, p.298): 

 

Em alguns casos, os fabricantes ampliaram a distribuição direta abrindo 
seus próprios escoamentos de varejo. Entre as empresas que fizeram isso 
por algum tempo estão a Nike (lojas Nike Town), Apple e Bass Pro Shops, 
assim como uma variedade de fabricantes que operam lojas em shoppings 
centers de lojas de fábrica (por exemplo, a Mikasa, Carter’s, Black & 
Decker, Bose e Zales). (FERRELL; HARTLINE, 2009, p.298) 

5.6.4 Comunicação 

A comunicação é um fator essencial para as empresas, pois é o meio pelo 

qual informam seus consumidores sobre as marcas e produtos que fornecem, e 

também tentam convencê-los ou lembrá-los. A comunição entre empresa e mercado, 

para Urdan e Urdan (2013, p. 378), “ajuda a conquistar e manter os clientes e a falar 

com outros públicos”. É por meio da comunicação de marketing, que as empresas 

se conectam com uma variedade de grupos, como clientes atuais e potenciais.  
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Além disso, a comunicação permite mostrar todas as características dos 

produtos, como são usados, por quem, onde, quando, qual empresa fornece, o que 

a marca representa, entre outros fatores. Para Kotler e Keller: 

 

Ela também permite que as empresas vinculem suas marcas a outras 
pessoas, lugares, eventos, marcas, experiências, sentimentos e coisas. 
Pode ainda, contribuir para o brand equity – estabelecendo a marca na 
memória e criando uma imagem de marca -, bem como fortalecer a 
fidelidade do cliente, impulsionar as vendas e, até mesmo, customer equity. 
(Kotler; Keller, 2013, p.308) 

 

Atualmente a tecnologia e outros fatores vem mudando a forma com que os 

consumidores absorvem o excesso de informação que são geradas todos os dias. O 

crescimento gradativo dos smartphones e da internet permite que os consumidores 

obtenham informações sobre as marcas e produtos com muita rapidez, além disso, 

os usuários podem selecionar com facilidade que tipo de conteúdo de mídia 

gostariam de receber e como (KOTLER E KELLER, 2013).  

De acordo com a atual situação da Root, foram considerados alguns objetivos 

de comunicação integrada que envolvem as lojas físicas e o ambiente digital, no 

qual servirão como forma de aumentar a presença da marca nesses meios, e 

consequentemente as vendas dos produtos da empresa. 

Para as lojas físicas, serão considerados as vendas pessoais, que consiste na 

promoção através das vendas realizadas a partir de representantes comerciais a um 

cliente que irá expor os produtos para determinados consumidores-alvos que foram 

definidos pela empresa, em troca de uma remuneração e treinamento de vendas 

(BAKER, 2005). Além disso, serão utilizados outros componentes da comunicação 

integrada, como relações públicas, que segundo Ferrell e Hartline (2009, p.319), 

“uma empresa que usa relações públicas para comunicar-se com seus stakeholders 

pelas mesmas razões que desenvolve peças publicitárias”. Outro componente 

utilizado será a promoção de vendas através de materiais de pdv. Para Urdan e 

Urdan (2013, p.454), “A promoção de vendas comercial, é realizada por fabricantes 

ou atacadistas com o objetivo de ativar as vendas junto aos distribuidores”. Já os 

materiais de ponto de venda consistem em qualquer peça de comunicação do 

produto no local de comercialização. Material tem o objetivo de persuadir o público 

alvo no local de venda visando impulsionamento do produto (URDAN e URDAN, 

2013). Através destes componentes serão realizadas as seguintes ações: 
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a) Promoção de vendas – Materiais de ponto de venda – O ponto de 

venda é o local onde a grande maioria dos consumidores toma a decisão 

de compra. Segundo Ferrell e Hartline (2009, p.330) “promoções no ponto 

de venda são altamente eficazes porque são feitas em lojas onde os 

consumidores tomam de 70% a 80% das decisões de compra”. É o último 

momento que a marca pode impactar. Como a Root é nova no mercado de 

vestuário é fundamental a presença de comunicação na loja física. Por 

este motivo serão definidos materiais estratégicos para o PDV. Um dos 

materiais escolhidos será o take-one, este material é um expositor para 

balcão com espaço para folhetos, será desenvolvida uma peça criativa 

seguindo os elementos da marca e da coleção. O conteúdo do folheto será 

composto com uma breve apresentação da marca e fotos das peças da 

coleção, com o objetivo de apresentar a marca ao mercado, juntamente 

com seu portfólio de vestuário. O folheto será no formato 15x21 com duas 

páginas. Outro material para comunicar a coleção nas lojas, será um 

cartaz no formato A1, medindo 594×841. Este cartaz entra como 

complemento da comunicação no pdv, o objetivo é chamar atenção para 

coleção da estação, comunincando que existe uma nova marca na loja. 

Além destes dois materiais, haverá uma peça criativa e diferenciada para 

as araras de roupas, para chamar a atenção dos produtos da Root junto a 

outros. Nas araras teremos uma tag de papel couchê, gramatura 250g, 

personalizada com um formato de raiz, seguindo o conceito e slogan da 

marca: “resgate suas raízes”. Impactando o consumidor no momento que 

está procurando alguma peça. O objetivo principal dos materiais é chamar 

a atenção de maneira diferenciada com um investimento baixo e 

possivelmente influenciar na tomada de decisão.   
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Figura 24 – Layout do take-one e folder 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 
 

Figura 25 – Layout do cartaz 

 
Fonte: Autores, 2015. 
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b) Relações públicas – Patrocínio de eventos (campeonatos) – Hoje a 

Root já possui está estratégia de patrocínio de eventos do segmento, a 

idéia é continuar utilizando está ferramenta, porém agora com produtos de 

vestuário para exposição e venda. Estes campeonatos possuem atletas 

profissionais e amadores, são considerados grandes formadores de 

opinião, neste segmento. Para Urdan e Urdan (2013, p.462), “O pratrocínio 

escolhido reflete a imagem que o produto, a marca ou a empresa deseja 

projetar para seus públicos”. Ou seja, a marca quer representar que 

conhece o estilo deste público e pode proporcionar um material de 

qualidade e que se identifica com o estilo skatewear, além é claro de 

apoiar o crescimento do esporte. Apresentar estes materiais onde o 

público está como em campeonatos, gera identificação e envolvimento. 

c) Relações públicas – Patrocínio de formadores de opinião – 

Acompanhando os novos movimentos sociais, identificamos um crescente 

técnica utilizada por algumas empresas, o patrocínio a formadores de 

opinião das redes sociais. Hoje existem vários perfis que contam com 

milhares de seguidores no Facebook e Instagram. A idéia é patrocinar 

duas pessoas inicialmente, um homem e uma mulher. O patrocínio 

funciona da seguinte maneira: a cada coleção lançada enviamos uma 

peça de cada produto a pessoa, no qual ela irá postar fotos adequadas 

com a peça e assinar copiando o perfil da Root nas redes. Estes perfis 

possuem um alto engajamento e acabam influenciando seus seguidores. 

Segundo Kotler e Keller: 

 
O líder de opinião é uma pessoa que oferece conselhos ou informações de 
modo informal sobre um produto ou categoria de produtos específicos, 
dizendo por exemplo quais, dentre as muitas marcas disponíveis, são as 
melhores ou como um determinado produto deve ser usado. (KOTLER; 
KELLER, 2012, p.164) 

 

Desta forma, a objetivo é que este líder divulgue a marca e os produtos de 

forma sútil, porém extremamente eficaz.  

d) Relações públicas – Evento de lançamento do vestuário – A intenção 

é realizar uma festa pequena, somente para convidados. Entre os 

convidados estão: representantes comerciais, lojistas, skatistas 
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profissionais e amadores e formadores de opinião das redes sociais. O 

objetivo do evento será a apresentar a linha de vestuário, de maneira 

simples e diferente. A festa terá características de um luau com uma 

banda acústica (violão e voz), o local escolhido será um bosque em um 

endereço privativo dentro da cidade de Curitiba, a decoração será rústica, 

valorizando elementos da natureza, os modelos para apresentação das 

peças, serão os próprios atletas patrocinados pela Root hoje, valorizando 

os profissionais e reduzindo o custo do evento. O evento contará com 

apenas cinquenta convidados, o público será seleto.  

 

Figura 26 – Layout do convite da festa de lançamento 

 
Fonte: Autores, 2015. 

 

Já para o ambiente digital serão utilizadas algumas ações no qual servirá 

como forma de aumentar a presença da marca na internet e que possuem um custo 

consideravelmente menor em relação as ações tradicionais (off-line), além de 

apresentar formas de mensuração mais rápidas e efetivas. O aumento da presença 

digital pode ser realizado através de conteúdos digitais, como o próprio site da 

empresa, assim como um banner de anúncio em um portal de conteúdo, e devem 

estar totalmente alinhados com o posicionamento da marca (GABRIEL, 2010). 

Dessa forma, foram definidas uma grande variedade de ações da marca na internet, 

que consistem em: 
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e) Site responsivo - O crescimento expressivo do uso de smartphones nos 

últimos tempos, no qual é uma das principais tendências digitais e também 

uma das principais tendências de marketing, significa que os 

consumidores estão cada vez mais utilizando a internet móvel para 

acessar sites e informações de empresas e produtos (GABRIEL, 2010). 

Diante disso, é extremamente importante que a Root utilize um site que 

considere a navegação nesses tipos de dispositivos, sendo que 

atualmente a empresa não apresenta um site que seja adequado para a 

navegação mobile. A presença desse tipo de site é um fator relevante para 

a realização das ações on-line, e pode influenciar diretamente na 

performance da empresa nesse ambiente.  

f) Revisão de conteúdo do site – Realizando uma análise geral no site da 

Root, é possível observar um pequeno número de erros ortográficos que 

podem causar má impressão para os usuários que estão navegando, além 

disso, o conteúdo se apresenta pouco persuasivo e envolvente, segundo 

Vaz (2010) o conteúdo deve apresentar uma leitura agradável, dando 

destaques a elementos que sejam importantes e de fácil assimilação 

referente a usabilidade, sendo assim, seria importante uma revisão nos 

textos do site trabalhando esses pontos.  

g) SEO (Search Engine Optimization) - Um fator de grande relevância e 

que não pode deixar de ser considerado são as estratégias de SEO 

(Search Engine Optimization), que se refere as técnicas de optimizações 

internas de um website e que impactam diretamente nas buscas orgânicas 

de mecanismos como Google, Bing, entre outros. Esses tipos de sites são 

utilizados com grande frequência pelos usuários que buscam por marcas 

ou produtos. Para se obter uma boa colocação em uma busca orgânica 

leva um certo tempo de otimizações recorrentes, porém o resultado 

posteriormente tende a ser mais efetivo e duradouro, tanto em termos de 

aumento de visitação como na questão de credibilidade (VAZ, 2010). 

Realizando uma busca pela Root, não é possível encontrar a marca nas 

buscas orgânicas, em compensação, aparece outra empresa com o 

mesmo nome como já citado anteriormente. É extremamente importante 

esse tipo de ação no qual podem aumentar consideravelmente o tráfego 
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para o site da empresa, além disso, os consumidores poderão achar a 

empresa com mais facilidade. 

h) SEM (Search Engine Marketing) - Nesse mesmo sentido, considerando 

as buscas por marcas e produtos realizadas por consumidores, também 

existe a possibilidade da implementação de campanhas de pesquisa (links 

patrocinados) que referem se a resultados de buscas pagas, no qual 

aparecem normalmente na parte superior da página dos resultados de 

buscas feitas pelos usuários em função da palavra-chave procurada 

(GABRIEL, 2010). Para um bom desempenho desse tipo de ação é 

essencial que se tenha um bom planejamento das palavras-chave que 

serão utilizadas, além de uma boa qualidade de anúncios e landing page 

(página de destino). Para a Root, em relação ao branding e a seus 

produtos em específico, será considerado campanhas a nível Brasil, 

considerando palavras-chave somente com o nome da marca (exemplo: 

roots longboards), e produtos mais nome da marca (exemplo: truck root, 

camisetas root), pois a marca precisa ser encontrada se algum usuário 

realizar a busca por ela. Já para o uso de termos mais genéricos 

(exemplo: truck para longboard, camisetas), será considerado apenas o 

estado do Paraná, pois essas palavras-chave tendem a ser mais caras e 

apresentam um grande número de concorrentes, sendo assim, 

inicialmente será explorado o estado e dependendo dos resultados, 

trabalhar com a expansão para outros. 

i) E-mail marketing - Outra ferramenta de comunicação on-line que será 

explorado são os envios de e-mail marketing para a base de usuários que 

se cadastram no momento da compra, e também para os que deixam seus 

contatos na área de newsletter no site da empresa. As empresas que 

realizam o envio de mensagens de e-mail marketing, mesmo que sejam 

mensagens mais genéricas, no qual possuem o conhecimento dos 

interesses de seus consumidores, terá maior probabilidade de impactá-los 

com informações relevantes (SHIMP, 2009). É essencial para o envio dos 

e-mails que se tenha a permissão (opt-in) por partes dos usuários, e da 

mesma forma, seja oferecido o opt-out que se refere a opção de os 

usuários cancelarem o envio dos e-mails pela empresa. Os envios das 

mensagens precisam ter certa frequência, porém que não sejam 
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excessivas, e poderão ser explorados diversos assuntos, como 

relacionados a própria empresa, mas que sejam usadas principalmente 

para a comunicação de seus produtos.  

j) Presença no YouTube - Além da utilização das principais redes sociais, 

atualmente a Root conta com um canal no Vimeo, no qual refere-se a um 

site de compartilhamento de vídeos, porém, é importante que a empresa 

pondere a exposição de seus vídeos também no YouTube, pois é 

considerada dentre as redes sociais mais utilizadas no momento, segundo 

Vaz (2010, p. 430, “o que faz do YouTube e dos vídeos ferramentas 

poderosas de divulgação é o fator novidade. O YouTube é um site que 

retrata os novos tempos de maneira genial”. Ainda segundo o autor, essa 

rede social possibilita que as empresas transmitam suas ideias de forma 

criativa e também que criem campanhas específicas para a internet (VAZ, 

2010). Dessa forma, posteriormente existe a possibilidade de trabalhar 

com anúncios de vídeos pagos impactanto um maior número de pessoas. 

k) Social Ads - Ainda se tratando de redes sociais, hoje existem diversas 

possibilidades de promover uma marca e produto nesses meios, para 

Gabriel (2010, p.307), “o SMM (Social Media Marketing), ou marketing em 

redes sociais, é o processo de promover um website/produto/marca nas 

redes e mídias sociais a atrair links e visitantes para o site/produto/marca”.  

Atualmente existe a possibilidade de realizar campanhas de mídia paga 

altamente segmentadas para o público que se quer atingir, e com diversos 

tipos de anúncios disponíveis. Dessa forma, para a Root serão realizadas 

campanhas nas principais redes sociais da atualidade, como o Facebook, 

Instragram e Twitter. É importante que nesse primeiro momento, sejam 

utilizados segmentos muito específicos como forma de analisar o 

desempenho das ferramentas e também para a otimização do 

investimento. 

l) Display digitais on-line - Outra forma de impactar possíveis 

consumidores da marca, é por meio da implementação de banners em 

sites, blogs ou portais que apresentem uma grande relevância de 

conteúdo direcionado para o tipo de público que se quer impactar. Para 

Shimp (2009, p.466), “os banners publicitários são elementos básicos da 

publicidade na internet. São anúncios geralmente pequenos e estáticos, 
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colocados nos websites mais visitados”. Com esse tipo de ação é possível 

alcançar os usuários no momento em que estão interessados por assuntos 

relacionados com o segmento da empresa, aumentando as chances de 

levá-los para o website da Root, e assim, aumentando o conhecimento da 

marca. Ainda de acordo com o autor, “as marcas novas e relativamente 

desconhecidas precisam gerar uma programação de mídias de banners 

publicitários, que permita várias exposições” (SHIMP, 2009, p.466). 

m) Remarketing/Retargeting - A realização de campanhas de remarketing 

ou retargeting, como são chamadas, é uma outra tática utilizada para 

reimpactar usuários que já tiveram algum contato com a marca, 

principalmente os que já visitaram o site da empresa. Ao executar essa 

ação, é possível impactar novamente consumidores que já realizaram uma 

compra e mostrar anúncios de novos produtos relacionados por exemplo, 

ou também, reimpactar usuários que desistem da compra em determinada 

etapa do processo no site, mostrando o mesmo produto e tentando com 

que ele realize a compra. Atualmente pode se criar diversos tipos de 

bases para esses tipos de campanhas, com características cada vez mais 

específicas, possibilitanto uma diversidade de estratégias e impactando o 

usuário em diferentes momentos da sua navegação.  

5.7 CRONOGRAMA DE AÇÕES 

Para a organização e auxílio da implementação das ações propostas, é 

possível criar um cronograma no qual pode oferecer a possibilidade de estruturar 

todas as atividades de forma a visualizar com maior facilidade todo o processo. Para 

Ferrell e Hartline: 

 

Com um bom planejamento e organização, os gerentes de marketing 
podem oferecer propósito, direção e estrutura a todas as atividades de 
marketing. No entanto, devem entender os problemas associados à 
implementação, a coordenação de seus vários componentes e selecionar 
um método geral para a implementação, antes da execução efetiva das 
atividades de marketing. (FERRELL; HARTLINE, 2009, p.360) 

 

A execução bem-sucedida das ações exige que os responsáveis por cada 

etapa específica do processo de implementação estejam alinhados com o 

cronograma e atividades a serem realizadas. A falta de informação por parte de 
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algum dos envolvidos, pode acarretar em problemas na realização do plano. Dessa 

forma, para a realização das ações estabelecidas, será considerado um cronograma 

seguindo cada etapa do plano desenvolvido (produto, preço, distribuição e 

comunicação), sendo apontado cada momento para a realização das atividades. 

 

Tabela 8 – Cronograma de ações 

Ações/Mês Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1.Produto                           

Desenvolvimento e Aplicação 
das informações dos Produtos 
(descritores) 

                          

Novas Embalagens                           

Criação da Política de Garantia                           

Melhoria no Suporte ao 
Consumidor 

                          

Desenvolvimento das Coleções 
1
Inv   

2
Pri   

3
Ver   

4
Out   

1
Inv 

Lançamento das 4 Coleções   
1
Inv     

2
Pri     

3
Ver     

4
Out     

2.Preço                           

Tabela de Preços dos Novos 
Produtos 

                          

3.Distribuição                           

Contratação de representantes 
de vendas 

                          

Amplicação de Pontos de 
Vendas (Lojas Virtuais) 

                          

Amplicação de Pontos de 
Vendas (Lojas Físicas) 

                          

4.Comunicação                           

Evento de lançamento do 
vestuário  

                          

Presença no Youtube                           

Revisão de Conteúdo do Site                           

Materiais de ponto de venda                            

Patrocínio de formadores de 
opinião  

                          

Display Digitais On-line                           

Patrocínio de eventos 
(campeonatos)  

                          

Site Responsivo                           

SEO (Search Engine 
Optimization) 

                          

SEM (Search Engine Marketing)                           

E-mail Marketing                           
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Social Ads                           

Remarketing/Retargeting                           

                
1
 Inverno     

3
 Verão 

                
2
 Primavera   

4
 Outono 

Fonte: Autores, 2015. 

5.8 INVESTIMENTO 

Se tratando de um novo produto, como é o caso da estratégia proposta para a 

Root, é essencial que a organização contemple o investimento para lançamento ao 

mercado, além de olhar para o novo produto, a nova estratégia também avaliou o 

produto atual e investimento institucional da empresa, com está avaliação foi 

possível identificar pontos que devem ser levados em consideração e modificados 

ao longo do novo plano, assim como descrito no item comunicação deste estudo. 

Encarrar a verba de comunicação integrada como um investimento e não uma 

despesa é vital para um plano de marketing eficaz e consistente. Segundo Kotler e 

Keller (2012, p.544), “Embora a propaganda seja tratada como uma despesa 

corrente, parte dela é, na verdade, um investimento na construção de brand equity e 

fidelidade dos clientes”. A Tabela 9 a seguir, apresenta o investimento total para o 

ano de 2016 da Root, o investimento visa um novo momento na empresa, 

objetivando resultados favoráveis em relação a linha de vestuário. 

 

Tabela 9 – Investimento de 2016 

VALOR QTDE TOTAL

 R$   1.700,00 1 R$ 1.700,00

 R$       750,00 4 R$ 3.000,00

 R$       900,00 4 R$ 3.600,00

 R$       550,00 4 R$ 2.200,00

 R$       550,00 1 R$ 550,00

 R$       450,00 1 R$ 450,00

 R$       700,00 12 R$ 8.400,00

R$ 19.900,00TOTAL

Desenvolvimento e finalização do material. Tag para cabide.

6. Layout do convite 

Desenvolvimento e finalização do material. Convite para a festa de lançamento.

7. Desenvolvimento de template - E-mail marketing

Desenvolvimento e finalização do material. Template editável para e-mail marketing.

Referência: Criação de materiais - Fornecedor: Kong Comunicação

1. Criação do conceito e identidade visual da campanha

Desenvolvimento e finalização do material. Formato A1.

5. Layout da tag para pdv

3. Layout do folder

2. Layout do expositor de balcão (take one)

Desenvolvimento do conceito e identidade visual da campanha - linha criativa, elementos e texto.

Desenvolvimento e finalização do material.  

Desenvolvimento e finalização do material. Formato 15x21 - 2 páginas.

4. Layout de cartaz
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VALOR QTDE TOTAL

 R$   5.000,00 4 R$ 20.000,00

 R$   8.500,00 1 R$ 8.500,00

 R$   1.460,00 2 R$ 2.920,00

R$ 31.420,00

2. Festa de lançamento da linha de vestuário

1. Verba destinada a patrocínio de campeonatos

Festa de lançamento para 50 convidados.

TOTAL

O valor de investimento pode variar de acordo com o evento e cota de patrocínio adquirida. 

Referência: Relações públicas

3. Patrocínio de formadores de opinião

Peças da coleção enviadas as formadores de opinião. Inicialmente serão duas pessoas. Será enviado 

uma peça de cada produto a cada estação.

 

VALOR QTDE TOTAL

 R$   7.500,00 1 R$ 7.500,00

 R$       800,00 1 R$ 800,00

 R$ 15.000,00 1 R$ 15.000,00

 R$ 12.000,00 1 R$ 12.000,00

 R$   5.400,00 1 R$ 5.400,00

 R$   5.000,00 4 R$ 20.000,00

 R$   3.500,00 1 R$ 3.500,00

 R$   6.585,00 1 R$ 6.585,00

R$ 70.785,00

1. Desenvolvimento de web site responsivo

Referência: Marketing digital - Fornecedor: Agência Academia Digital

Desenvolvimento do site responsivo, seguindo a arquitetura do site atual. 

2. Revisão de conteúdo do site

Revisão completa do conteúdo do site.

3. Investimento em SEM (Search Engine Marketing) 

Investimento em campanhas de pesquisa - links patrocinados. Verba anual.

4. Investimento em SEO (Search Engine Optimization) 

Investimento em otimização interna do site. Acompanhamento mensal da agência. Verba anual 

Investimento em campanhas de remarketing, para reimpatar os consumidores. Verba anual.

8. Gestão da agência - 15% sobre valor investido.

Gestão da agência para planejamento, acompanhamento e execução das campanhas digitais. 

TOTAL

5. Investimento em social ads

Investimento em campanhas para mídias socias. Verba anual.

6. Display digital

Investimento em display para plataformas digitais estratégicas. Somente para o lançamento de cada 

coleção.

7. Remarketing/Retargeting 

 

VALOR UNIT. QTDE TOTAL

 R$       910,00 4 R$ 3.640,00

 R$           0,45 31.200 R$ 14.040,00

 R$           1,17 208 R$ 243,36

 R$           3,60 1.040 R$ 3.744,00

R$ 21.667,36

Produção do folder 15x21, 2 páginas. Couchê 200g, laminação fosca. 4x4 cores. 300 foldes por loja, por 

coleção. Fornecedor: Monalisa.

TOTAL

Referência: Produção de materiais - Fornecedores: F9 Comunicação visual e Gráfica Monalisa

3. Cartaz A1 (orçamento para quatro estações)

Cartaz A1 A1- 594×841, 4x0 cores, couchê Fosco 150g. 2 cartazes por loja, por coleção. Fornecedor: 

Monalisa.

4. Tag para pdv

Tag - 8x30, couchê 250g, 4x4 cores, faca especial, laminação fosca. 10 tags por loja, por coleção. 

Fornecedor: Monalisa.

1. Display para balcão (orçamento para quatro estações)

Display para folder 15x21 - Meterial: Papelão em impressão UV. Um display por coleção. Fornecedor: F9.

2. Folder - 2 páginas. (orçamento para quatro estações)

 

R$ 143.772,36TOTAL GERAL  
Fonte: Autores, 2015. 

 

 A tabela acima descreve todos os passos e valores de investimento para o 

ano de 2016. No primeiro tópico da tabela estão os valores referentes a criação de 

materiais, ou seja, a parte gráfica, layouts e conceitos criativos. O layout do take-one 

(expositor), folder e cartaz foram contemplados com quatros criações diferentes, pois 
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seguem a identidade visual de cada estação/coleção a ser lançada. Além destes 

materiais, o template de e-mail marketing foi considerado com doze peças, uma a 

cada mês, sendo que o conteúdo interno textual, pode ser facilmente trocado pela 

empresa, facilitando o trabalho de produção e reduzindo o custo de criação.  

 No segundo tópico, é descrito o valor de investimento em ações de relações 

públicas. Uma das ações é referente ao patrocínio de campeonatos de skate, a 

verba foi estimada de acordo com uma média praticada no mercado, porém o valor 

de patrocínio pode variar, muitas vezes a marca entra com produtos para premiação 

dos ganhadores, assim possui uma maior abertura para negociação, porém o valor 

foi destinado no plano para estas ações, o planejamento contempla uma ação a 

cada lançamento de coleção. Também foi contemplado a verba para a festa de 

lançamento da linha de vestuário da Root. Por último o patrocínio a formadores de 

opinião, a estratégia inicial é para trabalhar com um homem e uma mulher. A cada 

coleção será enviado uma peça de cada produto.  

 No terceiro tópico os valores são referentes a presença digital da marca. Os 

itens de investimento em SEM, SEO, social ads e remarketing, são investimentos 

anuais, são trabalhos contínuos que todos os meses são avaliados, os 

acompanhados são muitas vezes diários ou semanais. Estes acompanhamentos 

possibilitam uma avaliação rápida e agilidade na mudança da estratégia, caso 

necessário. Já o item display digital em plataformas relevantes, será executado a 

cada coleção, com intuito de potencializar o lançamento da estação. E o 

desenvolvimento do site será um investimento único.  

 O último tópico da tabela demonstra os custos de produção de materiais para 

o ponto de venda. A cada lançamento de coleção os materiais serão alterados, 

exceto a tag para araras, este material terá uma identidade única.  

 Considerando o produto e situação atual da empresa, o plano de 

comunicação apresentado não é viável. Para execução deste planejamento, a 

empresa terá que buscar outras fontes de investimento. Porém com o lançamento 

da linha de vestuário e atingindo das metas propostas, o faturamento torna-se 

significativo e pode justificar o investimento em comunicação integrada, o que não 

elimina a busca por novos recursos externos iniciais para começar o projeto, porém 

justifica o investimento e traz o retorno financeiro a empresa. As Tabelas 10 e 11 

descrevem as metas e valores de faturamento.  

 



 
 

140 

Tabela 10 – Descritivo de faturamento mensal – Meta 1 

Produto

Quantidade 

por loja Valor unitário Total de lojas Valor total por produto (26 lojas)

Camisetas 10 65,00R$       16.900,00R$                                 

Moletons 6 160,00R$    24.960,00R$                                 

Bonés 6 70,00R$       10.920,00R$                                 

Toucas 6 70,00R$       10.920,00R$                                 

63.700,00R$                                

x 26 lojas

Faturamento total - Meta 1  
Fonte: Autores, 2015.  

 

Tabela 11 – Descritivo de faturamento mensal – Meta 2 

Produto

Quantidade 

por loja Valor unitário Total de lojas Valor total por produto (26 lojas)

Camisetas 20 65,00R$       33.800,00R$                                 

Moletons 10 160,00R$    41.600,00R$                                 

Bonés 10 70,00R$       18.200,00R$                                 

Toucas 10 70,00R$       18.200,00R$                                 

111.800,00R$                              Faturamento total - Meta 2

x 26 lojas

 
Fonte: Autores, 2015.  

 

 Na meta 1 o faturamento anual totaliza R$ 764.400,00, neste cenário a verba 

anual de comunicação integrada de R$ 143.772,36 representa 18,80% do 

faturamento bruto. No cenário da meta 2, o faturamento anual chega a R$ 

1.341.600,00, neste caso a verba representa 10,71% do faturamento bruto. Ambos 

os percentuais são altos em termos de investimento em comunicação, porém tanto a 

estratégia de lançamento de uma linha vestuário quanto o plano de comunicação, 

são ousados. No primeiro ano o investimento será alto, pois a estratégia geral é 

agressiva, uma vez que se trata de uma nova linha de produtos, totalmente diferente 

do que a empresa possui hoje. 

5.9 MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS 

Como forma de garantir que os resultados das ações estejam alinhados com 

os objetivos da empresa e com as metas estipuladas, é necessário a criação de 

métricas de desempenho nos quais possam ser comparados com os resultados 

anteriores. Para Ferrell e Hartline: 

 

Alguns padrões de desempenho são amplos, como os baseados em 
vendas, lucros ou despesas. Dizemos que são padrões amplos porque 
diferentes atividades de marketing podem afetá-los. Outros padrões de 
desempenho são específicos, tais como padrões de serviço de atendimento 
ao consumidor (por exemplo: número de queixas de consumidores, serviço 
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de reparo dentro de 24 horas, entrega no dia seguinte até as 10 horas da 
manhã ou chegadas de voos no horário certo). (FERRELL; HARTLINE, 
2009, p.356) 

 

 Para Kotler e Keller (2013) é por meio da mensuração dos resultados que as 

empresas analisam os efeitos de suas ações, no qual possibilitam a realização de 

mudanças caso haja necessidade. Ainda segundo o autor, existem quatro 

ferramentas para avaliar o desempenho: “análise das vendas, análise de 

participação de mercado, análise das vendas em relação as despesas de marketing 

e análise financeira” (KOTLER; KELLER, 2013, p.388). Deste modo, para a Root 

serão criados diferentes métricas para a medição dos resultados, que dependem de 

cada tipo de ação, mas, acabam seguindo o principal objetivo que é o aumento nas 

vendas e na lucratividade da empresa. A empresa poderá se basear nas seguintes 

métricas: 

 

a) Métricas de Vendas - Em relação as vendas, será avaliado a sua 

evolução durante o decorrer das ações, identificando qual canal está 

sendo mais efetivo em volume, faturamento e lucratividade. Além disso, 

também será analisado o desempenho das vendas dos novos produtos, e 

o impacto gerado nas vendas dos já existentes. 

b) Métricas de Investimento - é essencial a análise desse tipo de métrica 

pois avalia-se o resultado de seu ganho ou perda em relação ao que foi 

investido. O ROI (retorno sobre o investimento) pode auxiliar nas decisões 

futuras de investimento e trazer uma visão do desempenho de cada ação 

realizada, entendendo o que está de acordo com as metas definidas para 

a empresa. 

c) Métricas do cliente - É de extrema importância que a Root crie métricas 

de avaliação em relação aos seus clientes, sendo que possibilitará um 

entendimento maior do seu público e a entrega de um produto mais 

assertivo. A empresa pode analisar as reclamações feitas pelos seus 

clientes, a satisfação, a aquisição de novos clientes, assim como a perda. 

d) Métricas de distribuição - Algumas métricas de distribuição poderão ser 

consideradas para entender o comportamento e desempenho de cada 

canal. Pode-se avaliar a quantidade de pontos de venda existentes tanto 

no que se refere as lojas físicas como as on-line, também é possível 
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analisar os ganhos de distribuição, o volume de estoque e sua capacidade, 

e o volume de vendas por ponto de venda. 

e) Métricas de comunicação - A comunicação também conta com uma série 

de métricas de avaliação de desempenho que servirão como guia para o 

controle e a tomada de decisão quanto aos investimentos. Poderá ser 

avaliado o volume de consumidores alcançados, a frequência com que 

foram impactados, os indicadores de respostas dos consumidores, a 

conscientização da marca e a influência em relação ao crescimento no 

volume de vendas de cada canal.   

 

A partir da mensuração constante dos resultados da empresa, sendo 

analisado cada fator em relação aos objetivos e estratégias definidas, será possível 

identificar os pontos de atenção e aplicar ações de melhorias pertinentes aos 

problemas encontrados, no qual podem ser de curto, médio ou longo prazo. 
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6 CONCLUSÃO 

Após a realização do diagnóstico aplicado em cima da empresa Root, no qual 

se apresenta inserida no mercado de skateboard, mais especificamente na 

modalidade de longboard, foi possível compreender o funcionamento e as 

características específicas do macroambiente e microambiente. Além disso, com o 

desenvolvimento das pesquisas pode se entender de forma mais profunda o 

problema da empresa em questão e também o perfil, a motivação, o envolvimento e 

a percepção dos consumidores em relação ao longboard e o skate. Para Ferrell e 

Hartline (2009), uma empresa que se apresenta orientada para o mercado, permite 

desenvolver uma cultura organizacional que impulsione os comportamentos 

indispensáveis para a geração de valor superior para seus consumidores, 

possibilitando um maior desempenho para a empresa. 

A análise interna da empresa permitiu encontrar o principal problema atual 

que corresponde a quantidade e tipos de produtos fornecidos no seu portfólio. A 

principal mercadoria vendida, o truck de precisão M-1, não apresenta um grande 

volume de vendas, pois além da empresa estar há pouco tempo presente no 

mercado, o produto apresenta uma alta durabilidade, e dessa forma, a troca por um 

novo por parte do consumidor tende a demorar, impactando no giro do produto e 

consequentemente na fonte de receita da empresa. Além disso, após a tentativa de 

produzir outros produtos relacionados ao longboard, como as rodas, a empresa 

encontrou dificuldades para encontrar fornecedores de qualidade e com um custo 

conforme a realidade da organização. Segundo Kotler e Keller (2013, p.13), “o que 

se precisa não é encontrar os clientes certos para seus produtos, mas sim os 

produtos certos para seus clientes”. 

Diante do cenário da Root, foram desenvolvidos objetivos e estratégias para a 

empresa, no qual consiste na criação de uma nova linha de produtos que 

proporcionará alcançar outros públicos através de roupas que apresentem um estilo 

exclusivo, e, com isso, proporcionar o aumento do valor percebido da marca e dos 

atuais produtos fornecidos. De acordo com Kotler e Keller (2013, p.13), “o segredo 

para atingir os objetivos organizacionais é ser mais eficaz do que os concorrentes na 

criação, entrega e comunicação de valor superior aos clientes”. Dessa forma, as 

ações propostas que envolvem o produto atual e os novos, o preço, a distribuição 

por meio de lojas físicas e lojas virtuais, sendo uma delas da própria empresa que 
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está presente em seu site, e a comunicação, possibilitará que a Root aumente sua 

presença dentro do mercado e principalmente seus ganhos.  

 

6.1 LIMITAÇÃO DO PROJETO E ESTUDOS FUTUROS 

O presente projeto, apesar de um forte embasamento relacionado ao 

mercado do skate e do longboard, apresentou algumas limitações como o processo 

de coleta dos questionários da pesquisa quantitativa que foram por meio da internet, 

no qual dificulta a generalização dos resultados. Além do que não estava no escopo 

do projeto avançar para o devido orçamento de estrutura necessária para o 

lançamento da nova linha e esta é uma tarefa necessária para dar continuidade 

neste projeto. Outro ponto, foi na questão do desenvolvimento dos modelos da nova 

linha de produtos para a marca, sendo que não havia tempo hábil para a criação das 

coleções exclusivas de cada estação conforme o proposto, além disso, pelo mesmo 

motivo, não foi possível desenvolver uma tabela de preços conforme os custos de 

produção, sendo utilizado a técnica por meio da análise da concorrência. A sugestão 

para futuros projetos seria desenvolver uma pesquisa mais ampla e generalizada, 

além de realizar o desenvolvimento das coleções e o levantamento dos custos de 

produção para uma precificação mais adequada, por último é necessário o cálculo 

da viabilidade financeira e administrativa deste novo empreendimento dentro da 

empresa, essa tarefa deve ser realizada em seguida para continuidade efetiva do 

projeto.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA QUANTITATIVA 

1. Você usa roupas e/ou acessórios com o estilo skatewear (marcas de skate)? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2. Sua idade? 

Caixa de seleção com as opções de “menos de 16 anos” até “mais que 65 anos”. 

 

3. Sexo? 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

4. Qual é sua renda familiar mensal? (Considerando a sua renda e das pessoas que 

moram com você atualmente). 

(  ) Não possuo renda 

(  ) Até R$ 1.576,00 

(  ) Entre R$ 1.576,00 e R$ 3.940,00 

(  ) Entre R$ 3.940,00 e R$ 7.880,00 

(  ) Entre R$ 7.880,00 e R$ 11.820,00 

(  ) Acima de R$ 11.820,00 

 

5. Selecione sua ocupação ou atividade atual. 

(  ) Estudante 

(  ) Funcionário de empresa privada 

(  ) Empresário ou gestor de empresa privada 

(  ) Profissional liberal 

(  ) Funcionário de empresa pública 

(  ) Aposentado 

(  ) Desempregado 

 

6. Estado civil. 

(  ) Solteiro(a) 
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(  ) Casado(a) 

(  ) Separado(a) 

(  ) Divorciado(a) 

(  ) Viúvo(a) 

 

7. Estado em que reside? 

Caixa de seleção com todos os estados.  

 

8. Cidade em que reside? 

Caixa de texto para a digitação do usuário. 

 

9. Qual é o principal motivo de utilizar marcas de skatewear? 

(  ) Combina com meu estilo 

(  ) Gosto da(s) marca(s) 

(  ) Porque meus amigos utilizam 

(  ) Gosto do esporte 

(  ) Qualidade do produto 

(  ) Outros. Quais? __________ 

 

10. Em que ocasião você utiliza esse tipo de roupa, estilo skatewear? (Pode 

assinalar mais que uma opção). 

(  ) No dia a dia 

(  ) Quando pratico o esporte 

(  ) Em momentos descontraídos de lazer 

(  ) Para sair (festas, baladas, bares, etc) 

(  ) No trabalho 

(  ) Sempre utilizo, independente da ocasião 

(  ) Outros. Quais? __________ 

 

11. Com que frequência você usa roupas/acessórios de marcas de skatewear? 

(  ) Todos os dias 

(  ) 3 a 5 vezes por semana 

(  ) 2 a 3 vezes por semana 

(  ) Final de semana 
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(  ) A cada 15 dias  

(  ) Esporadicamente 

 

12. Há quanto tempo você utiliza roupas/acessórios de skatewear? 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) De 1 a 5 anos 

(  ) De 6 a 10 anos 

(  ) De 11 a 20 anos 

(  ) Mais de 20 anos 

 

13. Quais marcas de skate você conhece? (Considere apenas as 3 principais). 

Marca 1 __________ 

Marca 2 __________ 

Marca 3 __________ 

 

14. Como você conheceu essas marcas? (Pode assinalar mais que uma opção). 

(  ) Pela mídia (TV, rádio, jornal, revista) 

(  ) Internet 

(  ) Por meio dos amigos 

(  ) Através da família 

(  ) Ao praticar o esporte 

(  ) Outros. Quais? __________ 

 

15. Qual é o principal fator que você leva em consideração antes de comprar 

roupas/acessórios de skatewear? 

(  ) Preço 

(  ) Qualidade 

(  ) Aparência 

(  ) Marca 

(  ) Exclusividade 

(  ) Outros. Quais? __________ 

 

16. Onde você costuma comprar estes produtos? 

(  ) Lojas físicas 
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(  ) Lojas virtuais 

(  ) Viagens ao exterior 

(  ) Outros. Quais? __________ 

 

17. Com que frequência você costuma comprar? 

(  ) Menos de uma vez por ano 

(  ) Uma vez por ano 

(  ) A cada 6 meses 

(  ) A cada 3 meses 

(  ) Uma vez por mês 

(  ) Mais de uma vez por mês 

 

18. Quais tipos de roupas/acessórios de skatewear você costuma comprar? (Pode 

assinalar mais que uma opção). 

(  ) Camisas (com botões) 

(  ) Camisetas 

(  ) Calças/bermudas 

(  ) Calçados 

(  ) Boné/gorros 

(  ) Casacos/moletons 

(  ) Outros. Quais? __________ 

 

19. Quanto você costuma pagar por uma roupa/acessório? 

(  ) Menos que R$ 50,00 

(  ) De R$ 50,00 a R$ 100,00 

(  ) De R$ 100,00 a R$ 150,00 

(  ) De R$ 150,00  a R$ 200,00 

(  ) De R$ 200 a R$ 250,00 

(  ) Mais de R$ 250,00 

 

20. Observe as figuras abaixo e responda as questões seguintes. 
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21. Você considera que as camisetas apresentadas possuem estilo skatewear? 

(próximo de 0 = Discordo totalmente. Próximo de 10 = Concordo totalmente). 

 

(  ) 0  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

 

22. Você considera que as camisetas tem um estilo original, diferente? 

(próximo de 0 = Discordo totalmente. Próximo de 10 = Concordo totalmente). 

 

(  ) 0  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

 

23. Você compraria a camiseta apresentada? 

(próximo de 0 = Discordo totalmente. Próximo de 10 = Concordo totalmente). 

 

(  ) 0  (  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

 

24. Você anda de skate? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

25. Você conhece a marca Root? 
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(  ) Sim 

(  ) Não 

 

26. Você conhece o truck M-1 da Root? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

27. Observe a imagem abaixo e responda as questões seguintes. 

 

 

Avalie o quanto, na sua opinião, a marca presente na imagem é: 

(Próximo de 1 = Discordo totalmente. Próximo de 10 = Concordo totalmente). 

 

Responsável 

Segura 

Confiável 

Confiante 

Correta 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 
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Respeitável 

Leal 

Consistente 

Legal 

Feliz 

Festiva 

Extrovertida 

Divertida 

Bem-humorada 

Brincalhona 

Moderna 

Ousada 

Criativa 

Atualizada 

Chique 

Elegante 

Classe alta 

Sofisticada 

Glamurosa 

Romântica 

Delicada 

Sensível 

Encatadora 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5  (  ) 6  (  ) 7  (  ) 8  (  ) 9  (  ) 10 
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ANEXO A – ORÇAMENTO DE CRIAÇÃO 
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ANEXO B – ORÇAMENTO DE MARKETING DIGITAL  
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ANEXO C – ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS - GRÁFICA 
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ANEXO D – ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS – DISPLAY BALCÃO 
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ANEXO E – ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO DO EVENTO 

 


