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1. RESUMO 

O mercado de artigos esportivos é composto pelos produtos relacionados de forma 

direta e indireta com esportes em geral, dos quais os principais são futebol, vôlei, 

tênis, ciclismo, atividades aeróbicas e treinamentos musculares. Tais esportes fazem 

uso de uma gama de equipamentos específicos, como bolas, vestimentas 

adequadas, raquetes, calçados, e outros. Esse segmento de mercado, assim como 

qualquer outro é influenciado fatores econômicos e culturais. Os resultados 

preliminares desta pesquisa elencaram inicialmente a busca pela qualidade de vida 

e a realização da Copa do Mundo como fortes fatores de influência no 

desenvolvimento do referido segmento de mercado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O setor de esportes movimentou de desde 2004 R$ 78,6 bilhões e elevou sua 

participação no PIB de 1,7%, na década anterior, para 1,99%. Em todo o mercado 

de esportes, o segmento de artigos esportivos, especialmente roupas e 

equipamentos, foi o que mais teve participação neste crescimento, e ainda 

apresenta um grande potencial de crescimento decorrente da vasta variedade de 

esportes praticados no Brasil pelos aproximados 80 milhões de praticantes. 

(SEBRAE, 2014) 

Plausivelmente, a prática do esporte em é um dos principais motivadores do 

aquecimento do mercado de artigos esportivos, porém o evento Copa do Mundo é 

uma forte influência para o setor, pois é considerado um dos maiores eventos 

esportivos no âmbito mundial. É organizado pela FIFA (Federação Brasileira de 

Futebol) e acontece de quatro em quatro anos. Um evento desse porte projeta o 

país sede em vários nichos de mercado. Por alguns dias, as atenções do mundo 

todo se voltam para o esporte, sem esquecer ou desmerecer a parte comercial que 

permeia toda a realização do evento, desde a indicação do país como candidato à 

sede, até o último jogo. (FIFA, 2014) 

O conceito de qualidade de vida está relacionado a um novo paradigma que 

contextualiza a doença e a saúde como um continuum, que também é impactado por 

aspectos sociais, culturais, econômicos, estilos de vida e experiências pessoais. 

(Seidl e Zannon, 2004) 



De acordo com Araújo e Araújo (2000), pesquisadores da área de educação física, 

medicina esportiva e do exercício realizaram pesquisas que provaram que a 

inatividade física e a baixa aptidão física são prejudiciais à saúde.  

Sobre o mesmo tema, Campos (2007) afirma que a qualidade de vida tem sido um 

assunto comumente discutido pelo fato de ser produto da interação entre as 

expectativas e as realizações pessoal. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é analisar o contexto do mercado de artigos esportivos e 

sua relação com fatores econômicos e culturais, visando compreender tal, com o 

intuito de Identificar como estes fatores impactam positivamente no crescimento do 

mercado de artigos esportivos. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia foi utilizada no presente trabalho contempla a realização de uma 

pesquisa bibliográfica para conceituar os fatores relacionados ao mercado de artigos 

esportivos, e uma exploratória para identificar e salientar os fatores que influenciam 

positivamente o crescimento do mercado de artigos esportivos. De acordo com Gil 

(2008) a pesquisa exploratória é fundamental no tratamento de temas que são 

pouco explorados. De forma que tais dados possam ser comparados e mensurados 

de acordo com o impacto identificado no mercado de artigos esportivos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para a realização do presente trabalho foi realizada uma pesquisa acerca do valor 

movimentado pelo mercado de artigos esportivos e seu crescimento nos últimos, 

posteriormente sobre a importância realização da Copa do Mundo no Brasil, e a 

importância e influência da busca pela qualidade de vida para o mercado de artigos 

esportivos.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O levantamento realizado acerca dos fatores que influenciam o mercado de artigos 

esportivos tem apontado a busca pela saúde e qualidade de vida como uma 

influência, seguido da grande variedade de modalidades esportivas praticadas no 



Brasil. O resultado deste trabalho apontará as potenciais áreas que contribuem para 

o crescimento do setor de artigos esportivos. 
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