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A
Associação Nacional de
Treinadores de Futebol
sabe que existem mais
de 200 treinadores que
trabalham no estran-

geiro, mas esse número será subs-

tancialmente maior. São muitos
os treinadores fora de Portugal.
Alguns são adjuntos e andam es -

palhados por países sem expres-
são futebolística, outros já qua-

lificaram seleções nacionais para
o próximo Mundial, como Carlos

Queiroz com o Irão; outros ain-
da lutam por isso, como Fernan-
do Santos com a Grécia e Paulo
Bento com Portugal. Outros,
como José Mourinho, lideram
tendências há anos. Os treina-
dores portugueses são frequente-
mente elogiados (muitas vezes

pelos próprios...). Mas, talvez por
tudo isto, faz sentido perguntar:
haverá mesmo um treinador por-
tuguês no sentido lato da expres-



são? Será o treinador português
diferente do espanhol, do inglês
ou do italiano?

É este o mote para uma in-
vestigação em curso conduzida

por Rui Biscaia, 33 anos, douto-
rado em Gestão do Desporto pela

Faculdade de Motricidade
Humana da Universida-

de de Lisboa, e Bruno
Dias, 26 anos,

mestrando em
Treino

D es-
Terão os técnicos

portugueses, realmente,

algo que na generalidade

os separe dos outros?

portivo e coordenador do Núcleo de

Futebol da FMH-UL, também trei-
nador adjunto do Sintrense. Trata-
-se de um trabalho em fase inicial
e que visa compreender a forma.

como o treinador português é vis-
to pelos seus pares e pela socieda-
de. Já têm resultados dos primei-
ros estudos, exploratórios, que
apontam as principais associações
mentais feitas aos treinadores por-
tugueses.

Explica Bruno Dias: «A ideia fi-
nal será perceber os traços distinti-
vos (se existem) a potenciar dos trei-
nadores portugueses. Tentar
perceber, portanto, no meio e no
mercado o que diferencia essa tal es -
cola de treinadores portugueses. Es-

tamos habituados a ouvir na comu-
nicação social que os técnicos
portugueses chegam lá fora e têm

logo sucesso. Mas ninguém sabe o

que distingue esse treinador dos res-
tantes com o objetivo de o po -

tenciar e até ajudai' no

enquadra
mento do mercado. Se conhecermos
melhor as razões, isso acontecerá.
Conheceremos melhor o produto que
vendemos», adianta Bruno Dias.

MÉTODO

O estudo partiu de dois questioná-
rios realizados entre os meses de mar -

ço e maio de 2013. 0 primeiro teve por
objetivo determinar medidas sobre a

notoriedade e a imagem do treinador

português e foi respondido por cem

pessoas selecionadas aleatoriamen-
te de uma base de dados de uma ms -
títuição académica . Na primeira quês -
tão foi solicitado às pessoas que
indicassem o nome de três treinado -
res de futebol de que se recordassem.

Em seguida foi apresentada uma lis-
ta com diversos treinadores e solici-
tado aos inquiridos que referissem

quais eram portugueses. Por fim foi
solicitado aos inquiridos que indi-
cassem três palavras que associas-

sem aos treinadores portugueses. O

segundo questionário foi criado ten-
do como base as respostas obtidas do

primeiro e visou compreender a ima-

gem associada ao treinador portu-
guês, solicitando aos inquiridos que
indicassem o seu grau de discordân -
cia comum total de 60 perguntas, do
'discordo totalmente' com o núme-
ro 1 ao 'concordo totalmente' com o

número 7. Um total de 300 pessoas
respondeu a este questionário, 887,,

do género masculino, 60% entre os

20 e os 40 anos.
«Resultados: em relação à noto-

riedade dos treinadores, verificou-
-se que os treinadores top ofmind,
portanto aqueles de quem as pes-
soas se lembram mais facilmente,
foram Mourinho, Jesus e André
Villas Boas. No total de recordação,
85 por cento das pessoas lembra-
ram-se de Mourinho. . . Atrás de Je-

sus e Villas Boas vinham nomes
como Paulo Bento, Jesualdo Fer-
reira e depois Vítor Pereira, José Pe -
seiro. . . » , lembra Bruno Dias.
TALVEZ UM PERFIL

Mas é precisamente na escolha
de palavras associadas aos treina-
dores portugueses que se pode pa-
rar numa espécie de perfil.

«Há muito mais pessoas a pen-
sar na competência e nas qualida-

des humanas como definidoras
dos treinadores portugueses. No

que respeita às palavras que os

inquiridos associam aos treina-
dores portugueses, a competên-
cias e as qualidades humanas fo-
ram as mais mencionadas.
'Competência', 'qualidades hu-
manas estão bem acima de pro -

fissionalismo', 'liderança', a pró
pria palavra 'Mourinho', 'suces

so', qualidade, criatividade,
paixão, organização.

«Isto certifica a importância de
Mourinho para compreender as as

sociações mentais feitas aos treinado

res portugueses. Além disso, pare
cem corroborar o pensamento do
filósofo e escritor Manuel Sérgio, se -

gundo o qual quem só sabe de fute-
bol nada sabe de futebol. . . Há clara-
mente um efeito Mourinho, porque ele

é conhecido pelas qualidades huma

nas, pela liderança, pelo sucesso. Mui -

tos dos resultados apontam para essa

ideia, «porque o estudo mostra que
a valorização dada à competência
técnica do treinador está próxima da

valorização das qualidades huma
nas». Issopodeser, sim, alguma coi-
sa de diferente. t
As qualidades humanas

são especialmente

associadas aos

treinadores lusos



Outros estudos com ajuda de A BOLA
-* O que leva os espectadores aos
estádios? No que diferem sócios e
não sócios?

O professor Rui Biscaia tem-se so-
corrido também da imagem de cre-
dibilidade e da dimensão da marca A

BOLA, com a qual tem feito peque-
nas parcerias para sustentar alguns
dos seus estudos. Dois deles, de

resto, já estão publicados.
O último dos quais, publicado

em julho deste ano no Internatio-
nal Journal ofSports Marketing
& Sponsorship (da autoria de Rui

Biscaia, Abel Correia, Masayuki
Yoshida, António Rosado e João

Marôco) , tentou perceber a qua-
lidade do serviço prestado pelo
futebol e perceber ainda qual o

efeito de cada uma de várias di-
mensões identificadas na sa-

tisfação dos espectadores e na

consequente vontade de re-

gressar e assistir a mais jogos.
«O estudo conclui que a

qualidade do serviço pode
ser avaliada através dos se-

guintes fatores: performance
da equipa, adversário, árbitros,

funcionários, acessibilidades, es-

paço nas bancadas, segurança, es-
tética das instalações, experiência
como adepto e atmosfera do jogo.

Aquilo que determina maioritaria-
mente a satisfação das pessoas,
aquilo que as leva a assistir a mais

jogos, é a perceção sobre a perfor-
mance da equipa ao longo da épo-
ca, não necessariamente o ganhar.
Depois, complementarmente,
quando aperceção da. performan-
ce é boa, é importante a perceção
sobre o desempenho dos árbitros,
a segurança, atmosfera do jogo, a

experiência vivida enquanto adep-
to e o preço dos bilhetes. Isto con-
firma a ideia de que o que se pas-
sa dentro do campo é o mais

importante, mas diz que comple-
mentarmente há um conjunto
de outras variáveis que são mui-
to importantes. Lembrando que
a importância se mede de 0 a 1,

os fatores que mais contribuem

para a satisfação são o desem-

penho da equipa (0.72), a at-

mosfera à volta do jogo (0.27) e de-

pois os árbitros (0.07). Depois, estasa-

tisfação geral, que no fundo é o que
contribui ou não para que os adeptos
voltem aos jogos, tem uma importân-
cia elevada (0.54) nessas intenções
comportamentais, muito acima de

qualquer outro indicar que influen-
cie diretamente esse comportamen-
to, como o preço dos bilhetes (0.22),
a experiência enquanto adepto (0 .21)

ou até a segurança (0.11)», explica
Rui Biscaia.

O outro estudo feito com dados
recolhidos através de abola.pt, dos

mesmos autores, analisou a perce-
ção dos espectadores sobre a marca
dos seus clubes em Portugal. O logo-
tipo (0.60), a restauração (0.41), a

interação social (0.60), o facto de ha-
ver muitos adeptos que apoiam a

equipa (0.81), história do chibe (0.64),
atributos organizacionais (0.89), su-
cesso da equipa (0.94), o treinador

(0.79), direção (0.71) e o estádio (0.71)
foram os aspetos identificados pelos
autores. Outro aspeto importante é a

noção de internalização, ou seja, as

pessoas sentiram que há uma comu-
nhão de valores entre o clube e aqui-
lo que elas próprias fazem no dia-a-
-dia. Sentirem identificação,
proximidade muito forte. Por exem-
plo, como achar que se algumdirigen-
te diz uma asneira, se a pessoa está

nesse estado de internalização en-
tenderá que deve continuar a apoiá-
-10. Se a pessoa estiver só identifica-
da, a profundidade dessa ligação é
menor do que uma internalizada»,
junta Rui Biscaia.

«Há um outro estudo em que es-
tamos a fazer a comparação entre só-
cios e não sócios (dados ainda por
publicar, mas que virão do mesmo

questionário) . Pelos dados que temos
não há diferenças significativas entre
sócios e não sócios ao nível do que
pensam do clube nem sobre o que
influencia os seus níveis de satisfação.
A diferença é que os sócios não pre-
cisam de estar satisfeitos para conti-
nuar a assistir aos jogos, dando valor
a outros aspetos como a interação so-
cial no estádio, enquanto os não só-
cios têm de estar satisfeitos para con-
tinuar a assistir aos jogos» , finaliza.




