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Resumo  

 

Este projecto visou identificar e analisar o perfil dos sócios do Sport Lisboa e Benfica a 

fim de delinear estratégias de CRM (Customer Relationship Management) que levam à 

diminuição da taxa de churn e respectiva recuperação de quotas, bem como aumento da 

retenção e fidelização dos sócios. Na mesma óptica também foram analisadas as 

campanhas de angariação para identificar perfis de sócios com mais propensão a aderir 

ao associativismo.  

A metodologia utilizada foi o estudo de caso único através do caso do Sport Lisboa e 

Benfica, através de uma abordagem exploratória. 

Os principais resultados permitem a segmentação de acordo com os seguintes critérios: 

idade, género e residência. Bem como perceber que se deve apostar nos valores da 

marca como forma de fortalecimento da imagem, encarando os sócios como um activo 

do clube e desta forma delinear estratégias de fidelização que combatam resultados 

desportivos menos positivos conseguindo assim efectuar uma gestão efectiva de CRM. 

 

Palavras-chave: Marketing Desportivo, Customer Relationship Management, 

Angariação, Churn, Estudo de Caso, Customer Life Time Value, Sport Lisboa e Benfica, 

Sócios.   
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Abstract 

 

This project was developed in order to identify and analyze the profile of Sport Lisboa e 

Benfica membership. The aim is to outline CMR strategies which will lead to the 

decreasing of churn taxing, as well as the recovering of quotes. It will also increase 

members’ maintenance and loyalty. In the same perspective fund raising campaigns 

have been analyzed to identify the members more inclined to promote and join 

associativism. 

The method used was case study using the Sport Lisboa e Benfica case, following an 

exploratory approach. 

The main results enabled a targeting according to the following criteria: age, gender and 

residence. The project also shows one must promote the brand’s values as a way to 

strengthen the company’s image. Facing the associated as an active part of the team, 

strategies to promote customer loyalty need to be developed to oppose the weakest 

sports’ results. This way a more effective CRM will take place. 

 

Keywords: Sports Marketing, Customer Relationship Management, Customer 

Acquisition, Churn, Case Study, Customer Life Time Value, Sport Lisboa e Benfica, 

Membership. 
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1. Introdução 

As empresas têm uma forte preocupação com a retenção de clientes, uma vez que o 

valor despendido é inferior ao custo de angariação de novos clientes. É nesta óptica que 

o objectivo da estratégia de Customer Relationship Management (CRM) tem vindo a 

ganhar peso na estrutura das organizações, uma vez que permite fazer uma gestão eficaz 

de relacionamento com clientes (Payne, 2006). 

O presente projecto enquadra-se na temática do Marketing Desportivo na qual se 

procura aplicar o conceito de CRM. Como todas as organizações, o Sport Lisboa e 

Benfica (SLB) tem a necessidade de uma gestão eficaz de CRM. Este clube possui o 

maior número de Sócios registados a nível mundial, esta distinção foi atribuída pelo 

World Guinness Records, empresa responsável pelas detenções de recordes no mundo. 

É importante salientar que o grande activo do clube são os sócios, uma vez que estes 

têm um papel fundamental na vida do clube, participando na definição do seu futuro.  

Os sócios do SLB estão integrados numa área de negócio, dentro desta organização, 

denominada de gestão de associados, tendo esta um importante valor na estratégia do 

clube. Deste modo, existe uma forte motivação de rentabilizar a mesma, quer seja a 

nível de angariação de novos sócios, quer seja na retenção dos actuais sócios. Torna-se 

então necessário analisar esta área de negócio na óptica do valor dos actuais sócios uma 

vez que estes são importantes para o futuro do clube. O presente projecto pretende 

endereçar esta necessidade. Segundo Lindgreen (2000, pg. 295), “angariar um novo 

cliente pode custar até dez vezes mais do que reter um cliente”. Outro factor importante 

para o desenvolvimento deste projecto é a ausência de outros estudos, com relevância 

nesta área, sendo por isso importante o desenvolvimento da investigação na área de 

marketing desportivo, mais concretamente na modalidade de futebol. 

Esta necessidade de análise de negócio surge de um problema identificado pelo Grupo 

Benfica, problema este que está relacionado com o valor dispendido na angariação de 

novos sócios. Assim, torna-se importante analisar o perfil dos sócios demitidos a fim de 

delinear estratégias de CRM que levem à diminuição da taxa de churn
1
 e respectiva 

recuperação de quotas, bem como, aumento dos índices de retenção e fidelização. 

Assim sendo as questões que o presente projecto procura responder são:  

                                                 

1 Churn – Palavra utilizada para descrever a rotatividade dos clientes de uma empresa (Mattison, 2001). 
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 Qual o perfil dos sócios que abandonam o clube?  
 Qual o perfil dos sócios que aderem às campanhas de angariação do SLB?  

Em todos os projectos é necessário definir objectivos a alcançar, para desta forma existir 

uma linha condutora que responda as questões definidas. Seguindo este principio foram 

delineados os seguintes objectivos para o presente projecto: 

1. Análise do Churn 

1.1 Analisar o perfil dos sócios mais propensos a abandonar o clube; 

1.2 Analisar o perfil dos sócios que se demitiram por época desportiva;  

2. Análise das campanhas de marketing na óptica da angariação 

2.1 Analisar o perfil dos sócios que aderem às campanhas de angariação; 

2.2 Identificar campanhas com maiores índices de receptividade; 

O método utilizado foi o estudo de caso através de um caso único o do Sport Lisboa e 

Benfica, onde se pretende, ao final do projecto, sugerir estratégias de CRM que devem 

ser utilizadas para angariar, fidelizar e reter os sócios. A escolha desta metodologia 

deveu-se à ausência de estudos sobre esta temática no contexto europeu, permitindo 

assim uma análise em profundidade de um caso de uma organização desportiva em 

Portugal, apesar deste projecto não poder ser replicado para todo o universo de 

organizações desportivas. 

Pretende-se no final deste trabalho ter uma análise crítica de qual a melhor estratégia de 

CRM a ser seguida pelo SLB que permita angariar novos sócios bem como reter os 

actuais maximizando e rentabilizando o negócio de gestão de associados. 

O restante deste trabalho de final de Mestrado está organizado em quatro partes: Após 

revisão de literatura, metodologia adoptada, a análise do caso SLB e apresentação dos 

resultados do estudo. 

2. Revisão da Literatura  

A revisão da literatura contempla uma linha condutora que abrange o uso de 

características de marketing desportivo com especial em foco no futebol, sendo também 

alvo de análise, as campanhas de marketing associadas numa óptica de angariação e 

churn. Posteriormente aborda-se a ligação existente entre marketing desportivo e a 

gestão efectiva de relacionamentos com clientes ao longo do tempo numa lógica de 

Customer Relationship Management fazendo assim a ponte com o marketing desportivo 

onde os clientes são encarados como fãs (sócios). Para ajudar a compreender a linha 
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condutora desenvolvida foi criada a Figura 1, que ilustra as interacções entre os 

diferentes temas. 

 

Figura 1 - Modelo condutor da revisão da literatura 

2.1 Marketing Desportivo e Marketing Futebol 

O marketing desportivo consiste numa interpretação do conceito do marketing e da sua 

aplicação que não os estritamente empresariais (Kotler, 2000). Assim, o marketing 

desportivo ultrapassa as fronteiras da afirmação anterior, isto porque, se dentro do 

contexto desportivo podemos aceder a agentes e instituições sem fins lucrativos, pode-

se também encontrar diversas indústrias e prestadores de serviços que estão constituídos 

empresarialmente (Sá, 1999).  

A conjugação de conceitos faz com que o desporto seja entendido como um conjunto de 

acções e prestações, produzidas no sentido de satisfazer as necessidades, expectativas e 

preferências do consumidor de desporto (Sá, 1999). Esta conjugação desenrola-se em 

dois grandes segmentos: primeiro em Produtos e Serviços desportivos que são 

construídos e se relacionam directamente com o consumidor desportivo e segundo em 

acções de marketing de outros produtos ou serviços que usam o desporto como forma 

de comunicação junto dos seus consumidores (Sá, 1999). 

Deve-se considerar que o desporto aparece em muitos dos casos como uma ferramenta 

auxiliar do marketing, tal como na Publicidade ou nas Relações Públicas, da mesma 

forma que o marketing é hoje visto como uma base de sustentação da actividade 

desportiva em termos futuros. Um organizador de eventos desportivos seja ele um 

Clube, uma Associação ou uma Empresa, tem como objectivo essencial a procura de um 

mercado que lhe permita a optimização das receitas, impulsionando algumas acções em 

Marketing Desportivo 

Marketing Futebol 

Campanhas de 
Marketing 

CRM 
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que o marketing apareça com algum destaque nos meios desportivos: Patrocínios; 

Merchandising; Comunicação com a Imprensa; Vendas de Bilhetes; Animação do 

Evento; Gestão da Marca; Ídolos e Estrelas; Comunicação Institucional; Segmentação; 

Posicionamento (Hall, 2002).  

Como qualquer outra organização, os clubes desportivos, atribuem cada vez maior 

importância à criação de marcas e à respectiva gestão e consolidação destes activos. É 

portanto fundamental aprofundar a missão e os valores de cada marca desportiva. 

Existem algumas especificidades como por exemplo, a necessidade de existência de 

concorrência para aumentar a incerteza em torno dos resultados, que é um factor 

fundamental para o interesse do espectáculo e o facto do jogo (produto) não ser 

dependente dos responsáveis de marketing. No desporto os “actores” não têm sempre a 

mesma performance pelo que a espontaneidade associada à exibição é uma 

característica própria, bem como, da participação dos consumidores no espectáculo 

(Shank, 1999 e Lindon et all., 2008).  

A segmentação e o posicionamento são princípios básicos do marketing (Kotler, 2000), 

pelo que devem também ser do marketing desportivo. No desporto, mais concretamente 

no futebol, a segmentação refere-se a sócios e não sócios, bem como empresas e 

particulares para outras áreas de negócios, a criação de novos segmentos e produtos 

correspondentes é notória, tendo segmentos como: Empresarial (Corporate); lugares 

reservados por um longo período de anos; associados menos fiéis e/ou com menor poder 

de compra; não associados (Lindon et all., 2004). Além dos referentes à compra de 

lugares, existem outros vocacionados para serviços distintos, tais como: Patrocinadores; 

Anunciantes nas instalações; direitos de imagem dos jogadores; organizadores de 

espectáculos desportivos e empresariais; os media como catalizadores de informação e 

atenção sobre a actividade desportiva (Lindon et all., 2004). 

O futebol é visto com um bom mercado para investir, prova disso é esta afirmação que 

consta no estudo de mercado “Futebol Insights” (Liz, 2009), realizado pelo APEME 

(Área de Planeamento e Estudos de Mercado), em que os inquiridos sendo colocados no 

papel de directores de marketing, dizem que certamente investiriam no futebol. “As 

primeiras conclusões retiradas de um inquérito realizado entre 1 e 2 de Setembro de 

2008, em termos de balanço, a maioria dos consumidores traça como positiva a aposta 

das marcas no futebol. À pergunta “o retorno do investimento das marcas no futebol é 

muito positivo?”, 68 por cento dos inquiridos respondeu afirmativamente. Um número 
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que justifica os 58 por cento de respostas afirmativas conseguidos na afirmação “se 

fosse director de marketing de uma marca não hesitava em investir no Futebol” (Liz, 

2009).  

Segundo Pitts et all, (2002), o marketing desportivo deve focar-se sempre nos 

consumidores, mas nunca esquecendo a marca que a empresa detém uma vez que a 

concorrência no mercado de entretenimento tem vindo a crescer. É por isso importante 

apostar na retenção dos clientes bem como investir no fortalecimento da imagem da 

marca.  

Os fãs de desporto criam uma envolvência emocional com a equipa desportiva que 

apoiam, sentindo que fazem parte da mesma (Robertson et all., 1999). Anteriormente já 

foi referido que uma especificidade do marketing desportivo é a participação dos 

consumidores durante os jogos. Esta participação influencia o desenrolar dos jogos de 

uma forma construtiva ou destrutiva dependendo da forma de participação dos mesmos 

(Lindon et all., 2008). 

2.2 Customer Relationship Management 

Segundo Kotler (2006), Customer Relationship Management é uma abordagem que 

coloca o cliente no centro do desenho dos processos do negócio, sendo concebido para 

perceber e antecipar as necessidades dos actuais e potenciais clientes. Trata-se sem 

dúvida de, em primeira linha, uma estratégia de negócio, que posteriormente se 

consubstancia em soluções tecnológicas. As empresas que conhecem profundamente os 

seus clientes, o que precisam, e em que perfil de consumidor se enquadra, conseguem 

criar respostas personalizadas, antecipando as suas vontades e respondendo de forma 

precisa aos seus desejos actuais (Kotler, 2006).  

Existindo no entanto uma diferença neste produto para outros de consumo generalista, a 

diferença está no grau de envolvimento do mesmo com a marca, uma vez que no 

desporto grande parte dos consumidores são fãs tendo assim uma ligação emocional à 

marca, vivendo os resultados da mesma. Tornando-se assim o factor emocional o grande 

potenciador de relacionamento com a marca (Lindon et all., 2008). Segundo Kahle et all 

(1996), as motivações que levam os espectadores a assistirem aos jogos estão focadas 

na ligação emocional com a equipa e nas vitórias da mesma. Os adeptos de uma equipa 

partilham experiências entre si. Tendo assim uma necessidade de afiliação com a marca, 

equipa (Wann et all., 1999), como é o caso do Sport Lisboa e Benfica. 
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As ligações aos clubes são na generalidade das vezes tomadas na infância por influência 

de familiares. No entanto outro factor influenciador refere-se às vitórias da equipa que 

ajudam as marcas na elaboração de estratégias de angariação de fãs e adeptos (Lindon et 

all., 2008). O factor emocional faz com que as estratégias de fidelização dos clubes 

sejam um pouco diferentes das comuns no mercado devido ao seu grau de 

relacionamento emocional com os adeptos (Lage, 2009). 

Com base nas afirmações anteriores, que defendem a especificidade relacionada com a 

ligação emocional com as marcas, é necessário quantificar e qualificar o valor dessas 

ligações emocionas de cada fã ou adepto. Sendo, por isso, papel fundamental do CRM 

neste processo efectuar medições através de componentes, do valor do cliente 

permitindo assim uma valorização realista de cada cliente (Payne, 2006). 

Numa lógica de CRM, vários autores defendem que a retenção é mais favorável e 

efectiva que a angariação de clientes. Lindgreen (2000, pg. 295), sugere que “angariar 

um novo cliente pode custar até dez vezes mais do que reter um cliente”. Já Gupta 

(2004, pg. 7), argumenta que “1 % de crescimento na retenção de clientes tem cerca de 

cinco vezes mais impacto do que incrementar 1% a taxa de desconto”. Reichheld (1993, 

pg. 71), refere que “65 % a 85% dos clientes que abandonam a empresa dizem estar 

satisfeitos ou muito satisfeitos com o fornecedor”. 

As estratégias de angariação e retenção passam pela definição de segmentos específicos 

que são alvo de trabalho, a fim de se conseguir aumentar o grau de relacionamento dos 

consumidores com a marca, permitindo que a empresa melhore o seu relacionamento 

com cada consumidor podendo assim utilizar a estratégia de marketing one-to-one 

aumentado o grau de fidelização dos seus consumidores. Esta estratégia deve ter em 

conta a base de dados dos consumidores actuais bem como do orçamento existente na 

empresa para as rubricas de retenção e angariação (Hugles, 2006). 

3. Metodologia 

A definição de uma metodologia, tendo em conta os objectivos propostos para o 

problema de investigação, é fundamental para alcançar uma resposta no desenrolar da 

análise. Os objectivos deste estudo são analisar e identificar a eficácia das campanhas de 

marketing na óptica de angariação e analisar o perfil de churn dos sócios. 

Neste projecto seguiu-se as linhas orientadoras do método estudo de caso, realizado no 

SLB. Esta decisão teve por base a definição que o estudo de caso é “…uma investigação 
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empírica que investiga um fenómeno no seu ambiente natural, quando as fronteiras 

entre o fenómeno e o contexto não são bem definidas…” (Yin, 1994, pg. 13). O 

objectivo do estudo de caso em geral é: “explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou 

transformar” (Gomez et all., 1996). Adicionalmente, as questões de investigação e 

objectivos propostos, são relevantes no contexto específico de um clube desportivo, o 

SLB, que dado a sua natureza e suas características em termos de sócios, tornam este 

estudo particularmente interessante. 

Relativamente às fontes de recolha de dados, recorreu-se a várias, e constituem um 

factor chave deste projecto. Este facto prende-se com um problema previamente 

identificado pela organização pelo que o recurso a estas fontes, tornou-se fundamental 

para um correcto trabalho de análise. Neste âmbito foi analisada a base de dados de 

associados do Sport Lisboa e Benfica não podendo, no entanto, ser excluídos os estudos 

de mercado, artigos académicos, teses, artigos de opinião e imprensa que assumem 

importância em toda a estratégia de pesquisa uma vez que são instrumentos facilitadores 

na análise na vertente da revisão literária do mesmo. Adicionalmente recorreu-se 

também à observação directa dos comportamentos de compra dos sócios e adeptos do 

SLB na loja do Sócio, situada no Estádio da Luz. E à entrevistas em profundidade à dois 

colaboradores do SLB, o Gestor de CRM Júnior e o Gestor de Marca Sénior.    

 Procedimento e análise de dados 

Para efectuar a análise dos dados foram extraídas algumas variáveis existentes na base 

de dados do Sport Lisboa e Benfica, a fim de se conseguir responder ao problema de 

investigação definido. Tendo em conta as questões de investigação e os objectivos deste 

projecto, foram efectuadas análises com as variáveis a baixo listadas tendo sempre em 

conta os objectivos definidos para a investigação: 

 Número de Sócio; 

 Localidade do código postal; 

 Data de admissão; 

 Sexo;  

 Categoria do sócio;  

 Número formulário;  

 Data Demissão;  

 Idade; 
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 Resultados desportivos; 

 Nome do cobrador. 

Decorrente da análise dos dados, os resultados levaram a propostas de recomendações 

futuras para a temática em causa. Com vista a enriquecer esses mesmos resultados e 

recomendações, foram efectuadas entrevistas com os dois responsáveis do SLB para 

saber a sua opinião sobre as mesmas bem como a viabilidade a nível de implementação 

das sugestões.  

4. Estudo de caso - Apresentação e Análise de dados 

4.1 Contexto da Empresa 

“O Benfica é a maior marca nacional bem como marca Portuguesa no estrangeiro. Esta 

notoriedade é reconhecida internacionalmente, admirada, desejada, protegida e 

sonhada.” (www.slbenfica.pt). 

A sua massa associativa cresce de dia para dia, sendo sem dúvida um dos seus maiores 

patrimónios. Após ter sido reconhecido como o maior Clube do Mundo, com 160.398 

Sócios (World Guinness Records, 2006), conta presentemente com mais de 235.000, 

continuando assim com o estatuto de maior clube do mundo, sem falar dos 

simpatizantes que, segundo o estudo «Vox Populi» (Vox Populi, 2006), efectuado com 

base em dados do Instituto Nacional de Estatística e Secretaria de Estado das 

Comunicações, refere que o número de adeptos em Portugal ascende a mais de 

4.752.000 e mais de 14.276.000 em todo o mundo (www.slbenfica.pt). 

O Sport Lisboa e Benfica tem como objectivo nas próximas décadas ser a organização 

desportiva de maior sucesso em Portugal, tanto no futebol, como nas restantes 

modalidades, tanto na perspectiva competitiva, como na vertente financeira. Esta é uma 

marca centenária, representada em todo o mundo através dos seus Sócios, assente nos 

princípios e valores da marca que assentam em sete pilares fundamentais 

(www.slbenfica.pt): 

 Portugalidade e Tolerância;  

 Unidade e Espírito Comunitário;  

 Generosidade e Apego Associativo;  

 Mística e Genica;  

 Democracia e Respeito;  

 Eclectismo; 
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 Desportivismo. 

O Sport Lisboa e Benfica desenvolveu nos últimos anos uma política de parcerias 

estratégicas que tem ajudado na consolidação do projecto de unidades de negócio com a 

marca Benfica. Estas parcerias têm como principal missão a exploração e optimização 

da marca, não obstante o apoio incondicional a um dos principais objectivos do Clube – 

o crescimento e a fidelização do número de Sócios, o grande activo do mesmo. São 

desenvolvidas acções com o objectivo de divulgar/promover os produtos das Marcas 

Benfica e as consequentes vantagens que o Clube oferece aos sócios dos seus produtos. 

De forma a reunir todos estes negócios numa espaço físico e poder oferecer um maior e 

melhor serviço aos Sócios do Clube, foi inaugurada em finais de Novembro de 2007 a 

Loja do Sócio, situada na área comercial do Estádio, tendo como loja âncora o 

Departamento de Sócios que visa uma melhor prestação de serviço no negócio de gestão 

de associados (www.slbenfica.pt). 

O Estádio da Luz é um complexo multifuncional onde se encontra um conjunto diverso 

de espaços, desde os 65 mil lugares para assistir às partidas de futebol, ao health club, 

um museu, dois restaurantes panorâmicos, salas para a organização de eventos, um 

complexo polidesportivo com dois pavilhões e uma piscina, uma zona comercial, novas 

vias de acesso e mais de 2200 lugares de estacionamento. O Estádio do Sport Lisboa e 

Benfica oferece um Complexo com uma enorme diversidade quer para a realização de 

Eventos desportivos, quer culturais, empresariais, comerciais ou particulares. E, acima 

de tudo, serve os clientes com um elevado grau de exigência, tanto no mercado Business 

to Consumer (B2C), sócios e simpatizantes, como no mercado Business to Business 

(B2B), os seus clientes Corporate (Camarotes e Executive Seats) são uma referência 

importantíssima para o clube, ao nível das receitas, visibilidade e parcerias 

(www.slbenfica.pt). 

As visitas ao Estádio contribuem para proporcionar momentos únicos a todos os Sócios 

do clube uma vez que a visita contempla locais como o túnel de jogadores, banco de 

suplentes, tribuna presidencial, balneários e sala de conferência de imprensa, locais 

onde os sócios não têm acesso facilitado (www.slbenfica.pt). 

No universo Benfica, a comunicação assume um papel central, tendo como principal 

objectivo a aproximação entre adeptos e Sócios do Clube, partido deste princípio em 

Dezembro de 2007 nasceu a Revista Oficial do Sport Lisboa e Benfica, projecto de 

grande importância para dar a conhecer o Benfica dos dias de hoje. À revista acresce 
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também o importante papel do Jornal «O Benfica», site www.slbenfica.pt, redes sociais 

e Benfica TV que representa sem dúvida uma grande aposta de comunicação do Sport 

Lisboa Benfica (www.slbenfica.pt). 

“O Benfica é uma instituição solidamente gerida, com um projecto financeiro credível e 

único a nível nacional.” (www.slbenfica.pt). Em todas as áreas de negócio em que está 

presente tem como objectivo rentabilizar os proveitos das mesmas maximizando todos 

os seus recursos. Desta forma, tem como grande motivação a maximização e 

rentabilização de todas as suas áreas de negócio. No presente projecto, a área de negócio 

focada é a gestão de associados.  

Todos os sócios têm uma Categoria associada que está dependente da idade e local de 

residência. Se o sócio for menor de 14 anos de idade a categoria de Sócio será Infantil, a 

categoria Juvenil é se o mesmo tiver mais de 14 e menos de 18 anos, relativamente a 

Correspondente verifica-se quando o mesmo tem mais de 18 anos de idade e a 

residência é a mais de 50 Kms de distância da periferia da cidade de Lisboa. Será Maior 

se a residência for inferior à distância referida e for igualmente maior de 18 anos de 

idade. Qualquer Sócio Correspondente poderá optar por ser Sócio Maior. Dependendo 

da categoria de sócio o valor a pagar por quota apresenta-se na tabela 1. 

Categoria Nº Quotas Anuais Valor Mensal Total Anual 

Infantil 12 3 EUR 36 EUR 

Juvenil 12 6 EUR 72 EUR 

Maior  13 12 EUR 156 EUR 

Reformado  13 6 EUR 78 EUR 

Correspondente 1 quota anual ou 4 trimestrais   100 EUR 

Tabela 1 - Valor das Quotas – Fonte: www.slbenfica.pt 

“Só uma marca com a força do Benfica pode chegar ao topo e continuar a ambicionar a 

concretização de inúmeros projectos que se revelam grandes motivos de orgulho, para 

quem está dentro e fora do campo” (www.slbenfica.pt). 

Em suma o Benfica enquanto maior Clube do Mundo em número de sócios 

(presentemente mais de 235.000) e com cerca de 14.276 adeptos em todo o mundo 

(estudo «Vox Populi» - Estudo sobre número de adeptos, 2006) deve ambicionar 

identificar o perfil dos sócios mais propensos a abandonar o clube bem como identificar 

o perfil dos sócios que aderem às campanhas de marketing de forma a continuar no topo 

nesta área de negócio.  

http://www.slbenfica.pt/
http://www.slbenfica.pt/
http://www.slbenfica.pt/
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4.2 Análise Descritiva  

4.2.1 Análise do Churn  

Para atender ao primeiro objectivo deste projecto, analisar o perfil dos sócios mais 

propensos a abandonar o clube e o perfil dos que se demitiram por época desportiva, 

foram analisadas oito variáveis: Nº de sócios; Localidade do código postal; Data de 

admissão; Sexo; Categoria do sócio; Data de Demissão; Idade; Resultados desportivos.  

Em baixo apresenta-se a tabela resumo com as características das variáveis em análise 

com a finalidade de responder ao primeiro objectivo:  

Nº de Sócios 13.552 observações 

Nº Localidade do 

código postal 
1.196 localidades diferentes 

Data de admissão Foram analisadas demissões desde 11-11-1924 até 31-05-2010 

Sexo Feminino: 2.590 Masculino: 10.793 

Categoria do sócio 11 categorias diferentes 

Data Demissão 
Foram analisadas datas de demissões desde 02-07-2005 até 30-

06-2010 

Idade Foram analisadas idades desde os 2 anos até 107 anos 

Resultados 

desportivos 

Foram analisados resultados desportivos desde campeão até ao 4º 

lugar 

Tabela 2 – Tabela resumo das variáveis para a análise do churn 

Foram efectuadas várias análises às diferentes épocas desportivas de seguida apresenta-

se a estatística descritiva de 2005 a 2010. 

 Idade 

Na tabela 3 analisaram-se as idades dos sócios que efectuaram a sua demissão, 

identificando quais as faixas etárias mais representativas e foi efectuada uma análise 

comparativa com a base de dados de todos os associados. 
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Idade nº % BD nº BD % Diferencial 

<3 3 0,0 4387 2,0 -2,0 

>3 - 14 1146 8,6 35914 16,5 -7,9 

>14 - 18 998 7,5 13860 6,4 1,1 

>18 - 23 1423 10,7 16689 7,7 3,0 

>23 - 30 1897 14,2 26981 12,4 1,8 

>30 - 45 3573 26,8 59577 27,4 -0,6 

>45 - 65 2737 20,5 48596 22,3 -1,8 

>65 1575 11,8 11508 5,3 6,5 

 
13352 100,0 217512 100,0 

 

Tabela 3 – Resumo das épocas 2005/2010 – Variável Idade 

A faixa etária mais representativa situa-se entre os 30 anos e os 65 anos, com 47,3 

pontos percentuais. 

 Sexo 

Na tabela 4 analisou-se o género dos sócios que efectuaram a sua demissão, 

identificando qual o género mais representativo e efectuou-se uma análise comparativa 

com a base de dados de todos os associados. 

 

Sexo nº % BD nº BD % 

Masculino 10769 80,7 174789 81,4 

Feminino 2583 19,3 39915 18,6 

 
13352 100,0 214704 100,0 

Tabela 4 – Resumo das épocas 2005/2010 – Variável Sexo 

São os homens que mais se demitem tendo mais de metade dos número de demissões 

(com mais de 80%). 

 

 Categoria do Sócio 

Na tabela 5 analisou-se a categoria dos sócios que efectuaram a sua demissão, 

identificando quais as categorias mais representativas e efectuado uma análise 

comparativa com a base de dados de todos os associados. 
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Categoria do Sócio nº % BD nº BD % Diferencial 

ATLETA 10 0,1 703 0,3 -0,3 

CORRESPONDENTE 3095 23,2 67974 31,7 -8,5 

INFANTIL 662 5,0 19952 9,3 -4,3 

INFANTIL ISENTO 485 3,6 20272 9,4 -5,8 

JUVENIL 999 7,5 13698 6,4 1,1 

MAIOR 7606 57,0 89067 41,5 15,5 

MAIOR ISENTO 102 0,8 400 0,2 0,6 

REFORMADO 330 2,5 1708 0,8 1,7 

VITALÍCIO 41 0,3 881 0,4 -0,1 

SOCIO DE MERITO 22 0,2 38 0,0 0,1 

 
13352 100,0 214693 100,0 

 

Tabela 5 – Resumo das épocas 2005/2010 – Variável Categoria do Sócio 

A categoria de sócio mais representativa é a “Maior”, com 57 pontos percentuais 

seguida da “Correspondente”, com 23,2 pontos percentuais. Estas duas categorias são as 

que representam maiores níveis receitas a nível de quotização. 

 Localidades 

Na tabela 6 analisou-se as localidades dos sócios que efectuaram a sua demissão, 

identificando o TOP 10 (efectuado de acordo com as frequências) das localidades mais 

representativas. 

Localidades - TOP 10 nº de sócios 

LISBOA 2832 

AMADORA 617 

QUELUZ 372 

ODIVELAS 220 

ALMADA 208 

AGUALVA-CACÉM 197 

PONTINHA 163 

MEM MARTINS 161 

CORROIOS 143 

OEIRAS 134 

Tabela 6 – Resumo das épocas 2005/2010 – Variável Localidade 

Relativamente a localidade dos sócios a zona mais representada é a grande Lisboa sendo 

que a localidade mais representativa é a de Lisboa, com 2832 registos. 

4.2.2 Análise das campanhas de marketing na óptica da angariação 

Para o segundo objectivo deste projecto, analisar o perfil dos sócios que aderem às 

campanhas de angariação e identificar campanhas com maiores índices de 
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receptividade, foram analisadas oito variáveis: Nº de sócios; Localidade do código 

postal; Data de admissão; Sexo; Categoria do sócio; Nome do cobrador; Idade; 

Resultados desportivos.  

Em baixo apresenta-se a tabela resumo com as características das variáveis em análise 

com a finalidade de responder ao segundo objectivo:  

Nº de Sócios 125.558 observações 

Nº Localidade do 

código postal 
3.674 localidades diferentes 

Data de admissão 
Foram analisadas datas de admissões desde 04-07-2005 até 04-

03-2011 

Sexo Feminino: 24.968 Masculino: 100.590 

Categoria do sócio 6 categorias diferentes 

Nome do cobrador 7 cobradores diferentes 

Idade Foram analisadas idades desde os 0 anos até 100 anos 

Resultados 

desportivos 

Foram analisados resultados desportivos desde campeão até ao 4º 

lugar 

Tabela 7 – Tabela resumo das variáveis de análise das campanhas de marketing na óptica 

da angariação 

Foram efectuadas várias análises às diferentes épocas desportivas. A seguir apresenta-se 

um resumo dessas análises desde 2005 a 2011. 

 Idade 

Na tabela 8 analisaram-se as idades dos sócios que efectuaram a sua admissão, 

identificando quais as faixas etárias mais representativas e efectuado uma análise 

comparativa com a base de dados de todos os associados. 

Idade nº % BD nº BD % Diferencial 

<3 4386 3,5 4387 2,0 1,5 

>3 - 14 24755 19,7 35914 16,5 3,2 

>14 - 18 7332 5,8 13860 6,4 -0,5 

>18 - 23 8829 7,0 16689 7,7 -0,6 

>23 - 30 18597 14,8 26981 12,4 2,4 

>30 - 45 37250 29,7 59577 27,4 2,3 

>45 - 65 21163 16,9 48596 22,3 -5,5 

>65 3246 2,6 11508 5,3 -2,7 

 
125558 100,0 217512 100,0 

 

Tabela 8 – Resumo das épocas 2005/2011 – Variável Idade 



21 

 

As faixas etárias mais representativas estão entre os 3 anos e os 14 anos, com 19,7 

pontos percentuais e entre os 30 anos e os 45 anos, com 29,7 pontos percentuais. 

 Sexo 

Na tabela 9 analisou-se o género dos sócios que efectuaram a sua admissão, 

identificando qual o género mais representativo e efectuado uma análise comparativa 

com a base de dados de todos os associados. 

Sexo nº % BD nº BD % 

Masculino 100590 80,1 174789 81,4 

Feminino 24968 19,9 39915 18,6 

 
125558 100,0 214704 100,0 

Tabela 9 – Resumo das épocas 2005/2011 – Variável Sexo 

São os homens que mais aderem às campanhas de marketing de angariação tendo mais 

de metade do número de admissões (cerca de 80%). 

 Categoria do Sócio 

Na tabela 10 analisou-se a categoria dos sócios que efectuaram a sua admissão, 

identificando quais as categorias mais representativas e efectuado uma análise 

comparativa com a base de dados de todos os associados. 

Categoria do Sócio nº % BD nº BD % Diferencial 

ATLETA 454 0,4 703 0,3 0,0 

CORRESPONDENTE 43338 34,5 67974 31,7 2,9 

INFANTIL 14838 11,8 19952 9,3 2,5 

INFANTIL ISENTO 14221 11,3 20272 9,4 1,9 

JUVENIL 7143 5,7 13698 6,4 -0,7 

MAIOR 45564 36,3 89067 41,5 -5,2 

MAIOR ISENTO 0 0,0 400 0,2 -0,2 

REFORMADO 0 0,0 1708 0,8 -0,8 

VITALÍCIO 0 0,0 881 0,4 -0,4 

SOCIO DE MERITO 0 0,0 38 0,0 0,0 

 
125558 100,0 214693 100,0 

 

Tabela 10 – Resumo das épocas 2005/2011 – Variável Categoria do Sócio 

A categoria de sócio mais representativa é a “Maior”, com 36,3 pontos percentuais 

seguida da “Correspondente” com 34,5 pontos percentuais. Estas duas categorias são as 

que representam maiores níveis receitas a nível de quotização. 
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 Cobrador 

Na tabela seguinte analisou-se os tipos de cobradores dos sócios que efectuaram a sua 

admissão, identificando quais os cobradores mais representativos e efectuado uma 

análise comparativa com a base de dados de todos os associados. 

Nome do cobrador nº % BD nº BD % Diferencial 

COBRANCA POSTAL 66608 53,0 120915 56,7 -3,6 

DÉBITO DIRECTO 57678 45,9 85996 40,3 5,6 

DEP SÓCIOS 535 0,4 2030 1,0 -0,5 

SOCIOS ATLETAS 434 0,3 671 0,3 0,0 

OUTROS 5 0,0 15 0,0 0,0 

COBRADOR 284 0,2 3762 1,8 -1,5 

 
125544 100,0 213389 100,0 

 

Tabela 11 – Resumo das épocas 2005/2011 – Variável Nome do cobrador 

Os sócios têm como principal cobrador o método de Cobrança Postal com 53 pontos 

percentuais seguido do débito directo.  

 Localidades 

Na tabela seguinte analisou-se as localidades dos sócios que efectuaram a sua admissão, 

identificando o TOP 10 das localidades mais representativas. 

Localidade - TOP 10 nº de sócios 

LISBOA 15478 

AMADORA 4931 

ALMADA 1935 

QUELUZ 1839 

AGUALVA-CACÉM 1809 

ODIVELAS 1707 

MEM MARTINS 1564 

SÃO DOMINGOS DE RANA 1282 

CORROIOS 1257 

SETÚBAL 1215 

Tabela 12 – Resumo das épocas 2005/2010 – Variável Localidade 

Relativamente a localidade dos sócios a zona mais representada é a grande Lisboa sendo 

que a localidade mais representativa é a de Lisboa com 2832 registos. 

4.3 Análise Comparativa  

A caracterização do número de sócios, da sua localidade, data de admissão, data de 

demissão, sexo, categoria do sócio, tipo de cobrador, idade, resultados desportivos em 

relação diferentes épocas desportivas. Desta forma identificaram-se as frequências 
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independentes de cada época e relacionaram-se com as restantes, percebendo assim a 

existência de diferenças nos perfis dos sócios época a época. 

4.3.1 Análise do Churn  

Tendo em conta as análises que foram efectuadas às variáveis, foi elaborada uma 

comparação entre as diferentes temporadas. A tabela abaixo resume os números de 

registo das variáveis em análise pelas diferentes épocas:  

Época nº de sócios demitidos Resultados Desportivos 

04.05 x 

• Campeonato Nacional: 1º 

• Taça de Portugal: Finalista Vencido 

• Super Taça: Finalista Vencido 

• Taça UEFA: 1/16 de Final 

05.06 943 

• Campeonato Nacional: 3º 

• Taça de Portugal: Quartos-de-Final 

• Super Taça: Vencedor 

• Liga dos Campeões: Quartos-de-Final 

06.07 3239 

• Campeonato Nacional: 3º 

• Taça de Portugal: Oitavos-de-Final 

• Taça UEFA: Quartos-de-Final 

07.08 4241 

• Campeonato Nacional: 4º 

• Taça de Portugal: Meias-Finais 

• Taça da Liga: 4ª Eliminatória 

• Taça UEFA: Oitavos-de-Final 

08.09 2662 

• Campeonato Nacional: 3º 

• Taça de Portugal: Oitavos-de-Final 

• Taça da Liga: Vencedor 

• Taça UEFA: Fase de Grupos 

09.10 2667 

• Campeonato Nacional: 1º 

• Taça de Portugal: 4ª Eliminatória 

• Taça da Liga: Vencedor 

• Liga Europa: Quartos-de-Final 

Tabela 13 – Análise Comparativa das épocas 2005/2010 

Em traços gerais, os dados relativos a localidade, sexo, categoria de sócio, tipo de 

cobrador e idade são homogéneos ao nível dos perfis de sócio entre épocas. No entanto 

no que se refere aos resultados desportivos nota-se uma ligeira oscilação uma vez que 

nas épocas em que o SLB se sagra Campeão Nacional e na época seguinte o número de 

demissões é menor uma vez que em 2005/06 (ver anexo 1), ano seguinte a um título 

nacional, apenas se demitiram 943 sócios e na época 2009/10 (ver anexo 2), ano de título, 

demitiram-se apenas 2667 sócios um número baixo tendo em conta os registos de anos 

anteriores.  
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4.3.2 Análise das campanhas de marketing na óptica da angariação 

Tendo em conta as análises que foram efectuadas às variáveis, foi elaborada uma 

comparação entre as diferentes temporadas. A tabela abaixo resume os números de 

registo das variáveis em análise pelas diferentes épocas: 

Época nº de sócios admitidos Resultados Desportivos 

04_05 Sem registo 

• Campeonato Nacional: 1º 

• Taça de Portugal: Finalista Vencido 

• Super Taça: Finalista Vencido 

• Taça UEFA: 1/16 de Final 

05_06_kit 42.603 

• Campeonato Nacional: 3º 

• Taça de Portugal: Quartos-de-Final 

• Super Taça: Vencedor 

• Liga dos Campeões: Quartos-de-Final 

06_07_rui 11439 

• Campeonato Nacional: 3º 

• Taça de Portugal: Oitavos-de-Final 

• Taça UEFA: Quartos-de-Final 

06_07_nuno 7891 

06_07_usa 334 

06_07_moçamb 50 

06_07_net 321 

06_07_recup 447 

07_08_cardozo 6487 • Campeonato Nacional: 4º 

• Taça de Portugal: Meias-Finais 

• Taça da Liga: 4ª Eliminatória 

• Taça UEFA: Oitavos-de-Final 

07_08_petit 2702 

07_08_angola 137 

08_09_sócio 7933 • Campeonato Nacional: 3º 

• Taça de Portugal: Oitavos-de-Final 

• Taça da Liga: Vencedor 

• Taça UEFA: Fase de Grupos 

08_09_sócia 1676 

08_09_júnior 3145 

09_10_sócio 6714 • Campeonato Nacional: 1º 

• Taça de Portugal: 4ª Eliminatória 

• Taça da Liga: Vencedor 

• Liga Europa: Quartos-de-Final 

09_10_sócia 1526 

09_10_júnior 1857 

10_usa 25 Esta análise foi levada a cabo em Março de 2011, 

altura em que as competições ainda decorriam 10_campeão 12392 

09_11_bebé 970 Esta campanha refere a duas épocas diferentes 

Isentos 16893 
Esta campanha é intemporal pelo que não está 

directamente associada a uma época 

Tabela 14 – Análise Comparativa das épocas 2005/2011 

Em traços gerais, os dados relativos a localidade, sexo, categoria de sócio, tipo de 

cobrador e idade são homogéneos ao nível dos perfis de sócio entre épocas. No entanto 

no que se refere aos resultados desportivos nota-se uma ligeira oscilação uma vez que 

nas épocas em que o SLB se sagra Campeão Nacional e na época seguinte o número de 

admissões é mais elevado uma vez que em 2005/06 (ver anexo 3), ano seguinte a um título 

nacional, foram admitidos 42603 sócios na campanha Kit Sócio e na época 2009/10 (ver 
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anexo 4), ano de título, foram admitidos 10553 sócios sendo que alavancou os números 

da época seguinte (ver anexo 5) uma vez que foram admitidos 12906 sócios até Março de 

2011. 

4.4 Discussão de Dados 

Uma organização desportiva tem como objectivo fundamental na sua estratégia procurar 

mercados que permitam optimizar as suas receitas pelo que é fundamental criar marcas 

fortes que sejam alvo de uma gestão sólida. O Sport Lisboa e Benfica não é excepção, 

uma vez que o seu objectivo é ser nas próximas décadas a organização desportiva de 

maior sucesso em Portugal, tanto no futebol, como nas modalidades e tanto na 

perspectiva competitiva, como na vertente financeira. 

Das análises efectuadas foram elaboradas sugestões que têm como princípio o SLB 

atingir os dois objectivos traçados para este projecto, e que foram partilhadas na 

entrevista com os responsáveis do SLB. As sugestões estão construídas de uma forma 

transversal aos dois objectivos uma vez que respondem a todas às questões elaboradas 

sendo descritas da seguinte forma:  

 Segmentação 

Kotler (2000) afirma que a segmentação e o posicionamento são princípios básicos do 

também do Marketing Desportivo. O SLB deve segmentar criando respostas 

personalizadas, antecipando vontades e respondendo às motivações dos seus sócios de 

acordo com os seguintes perfis: 

 Escalões etários 

o <3; 

o >3 – 14; 

o >14 – 18; 

o >18 – 23; 

o >23 – 30; 

o >30 – 45; 

o >45 – 65; 

o >65. 

Os escalões etários foram definidos com base nas categorias de sócio e outras 

características sócio-demográficas.  

O escalão etário dos menores de 3 anos justifica-se com a legislação que permite apenas 

a entrada em recintos desportivos a pessoas com mais de 4 anos de idade. Existindo 
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assim a necessidade de ter uma comunicação específica uma vez que estes não podem 

usufruir do produto âncora que é o futebol. O escalão dos 3 anos até aos 13 é referente a 

categoria de sócio infantil. A categoria juvenil está situada entre os 14 e os 17 anos. A 

idade em que os jovens estudam justifica a criação do escalão etário dos 18 aos 22 anos. 

A justificação do escalão entre os 23 anos e os 29 deve-se ao facto de ser com esta idade 

que as pessoas iniciam a sua vida laboral. Os escalões entre, os 30 e os 44 anos, e os 45 

e os 64 anos, são muito semelhantes tendo uma pequena diferença que está relacionada 

com o número de membros do agregado familiar, uma vez que o primeiro tem tendência 

a aumentar com o nascimento de filhos e o segundo a diminuir com a saída dos filhos de 

casa. A idade da reforma é os 65 anos pelo que faz sentido ter um segmento específico 

para este publico alvo. 

 

 Residência  

o Grande Lisboa;  

o Até 150 km do Estádio da Luz; 

o Mais de 150 km do Estádio da Luz. 

Os mesmos foram definidos com base nas categorias de sócio uma vez que os sócios 

com mais de 18 de idade residentes a mais de 50 km do Estádio pertencem à categoria 

Correspondente com um valor de quotização anual de 100 euros. Os sócios residentes a 

menos de 50 km do Estádio pertencem à categoria Efectivo com um valor de quotização 

anual de 156 euros.  

 

 Sexo 

o Masculino; 

o Feminino. 

Após a entrevista realizada com os responsáveis do SLB relativamente as sugestões 

apresentadas para os critérios de segmentação a serem adoptados estes concordaram 

com as sugestões e afirmaram que são estas as estratégias do clube. 

 

 Valor da Marca  

Pitts et all. (2002) referem que os clubes devem investir no fortalecimento da imagem 

da marca. O SLB deve desta forma continuar a investir no fortalecimento da sua marca 

através de estratégias diferenciadoras que transportem valor para os associados para que 
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desta forma os resultados atingidos sejam consolidados com qualquer performance 

desportiva. Na entrevista com os responsáveis do SLB, estes afirmaram que um dos 

objectivos estratégicos do grupo é a exploração e optimização da marca, tendo por 

objectivo divulgar/ promover os produtos/serviços e as consequentes vantagens que o 

Clube oferece aos sócios dos seus produtos. Tendo sido dado como exemplo, a criação 

da Benfica TV, com vários conteúdos programáticos para simpatizantes e sócios, bem 

como, o projecto de uniformização das Casas do Benfica espalhadas pelo mundo que 

visa conceber um espaço de convívio e lazer que permita uma aproximação do Benfica 

a todos os seus adeptos. 

 

 Sócios Activo do Clube 

Robertson et all. (1999) dizem que os fãs de desporto criam uma envolvência emocional 

com a equipa desportiva que apoiam sentido que fazem parte da mesma. Lindon et all 

(2008) argumentam que existe no entanto uma diferença neste produto para outros de 

consumo generalista. A diferença está no grau de envolvimento com a marca, uma vez 

que no desporto grande parte dos consumidores são fãs tendo assim uma ligação 

emocional à marca vivenciando todos os resultados. O Benfica deve fazer um esforço 

para comunicar aos seus associados que os mesmos são membros activos na estratégia 

da instituição uma vez que são eles que aprovam ou não as opções nas assembleias-

gerais do clube. Os sócios definem o futuro do clube uma vez que são eles que votam 

no presidente de 4 em 4 anos podendo desta forma expressar o seu desejo. Na entrevista 

com os responsáveis do SLB, estes demonstram estar conscientes da importância dos 

seus sócios afirmando que estes são um dos seus maiores patrimónios, sendo inclusive 

considerado o grande activo do Clube. Os sócios definem o futuro do clube, votando 

nas eleições para a presidência do clube, bem como, nas diversas assembleias-gerais ao 

longo da época. 

 

 Resultados Desportivos 

Segundo Kahle et all. (1996) e Lindon et all. (2008) as motivações que levam os 

espectadores a assistirem aos jogos estão focadas na ligação emocional com a equipa e 

nas vitórias. Este factor é a chave das decisões dos adeptos no entanto não é passível de 

ser controlado pela organização o que impede o domínio total das motivações dos seus 
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sócios e simpatizantes. No entanto segundo Lage (2009) este factor emocional faz com 

que as estratégias de fidelização dos clubes, sejam um pouco diferentes das comuns no 

mercado devido ao seu grau de relacionamento emocional com os adeptos pelo que o 

Benfica deve investir numa estratégia de oferta de benefícios que vise minimizar a 

defraudação das motivações. Estes benefícios podem ser, por exemplo, oferta de 

bilhetes, ofertas diversificadas por segmentos, entre outras identificadas pela 

organização. Na entrevista com os responsáveis do SLB este afirmaram que o facto de 

não controlarem todas as motivações associadas ao jogo é uma grande desvantagem 

deste negócio no entanto referem que este é o desafio conseguir atingir as motivações 

dos sócios e simpatizantes mesmo em circunstâncias desportivas adversas. 

Inclusivamente, referiram que actualmente já existem muitas estratégias delineadas de 

fidelização que visam dar uma resposta às motivações não respondidas.  

 

 CRM 

Lage (2009) refere a necessidade de quantificar e qualificar o valor das ligações 

emocionas de cada fã ou adepto. Sendo, por isso, papel fundamental do CRM neste 

processo efectuar medições através de componentes, do valor do cliente permitindo 

assim uma valorização realista de cada cliente (Payne, 2006). Hugles (2006) diz que a 

estratégia de marketing one-o-one deve ter em conta a base de dados dos consumidores 

actuais bem como do orçamento existente na empresa para as rubricas de retenção e 

angariação. 

O Benfica actualmente não consegue enquadrar o sócio no seu ciclo de vida, criar 

estratégias de marketing one-to-one e acima de tudo antecipar cenários relativos às 

necessidades e motivações dos sócios. Em suma não tem acesso à uma visão 360º graus 

dos relacionamentos e interacções do sócio com o clube, não podendo com isto efectuar 

acções de CRM planeadas efectuando apenas com carácter reactivo. Pelo que o projecto 

futuro deverá assentar no conceito tradicional do Ciclo de Vida do Cliente com acções 

de CRM ao nível de Aquisição, Activação, Estimulação e Retenção de clientes para 

todo o universo de produtos Benfica. Cada uma destas fases deve ser trabalhada de uma 

forma diferenciadora, trabalhado com grupos de sócios homogéneos que pelas suas 

características específicas justificam abordagens relacionais diferentes. 
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Na entrevista com os responsáveis do SLB, estes referem que sabem a importância do 

CRM para a organização uma vez que actualmente já tem estratégias definidas nesta 

área. No entanto estes dizem estar a desenhar um projecto de CRM Global. Que tenha 

como factor central uma visão 360º graus do universo Benfica. Os mesmos afirmaram 

que já foi elaborado um caderno de encargos com base nos seguintes factores críticos:  

 Envolvimento da gestão de topo; 

 Ter ciente que CRM não é uma solução de software mas que necessita de uma 

solução de software; 

 Visão 360º graus do universo Benfica; 

 Prestação de um serviço homogéneo em todos os front-offices do clube; 

 Possuir uma abordagem incremental e de custo efectivo neste futuro projecto; 

 Definição de estratégia de fidelização de sócios; 

5. Recomendações  

Em resumo, as recomendações resultantes deste projecto são: 

Churn:  

 De acordo com os critérios de segmentação em cima propostos o SLB deve 

enquadrar o sócio no seu ciclo de vida para que desta forma consiga delinear 

estratégias que visam diminuir as taxas de churn dos seus associados; 

 Devem também acarretar valor no relacionamento com os sócios através da 

qualificação e quantificação da sua informação através da implementação de um 

software de CRM para efectuar uma gestão eficaz de relacionamentos; 

 Transmitir aos associados que são eles que definem o futuro do clube pelo que a 

sua permanência e dinamismo é fundamental para o futuro do clube; 

 O SLB deve sempre lutar pelo sucesso desportivo para que desta forma obtenha 

um menor número de demissões. 

Angariação: 

 É importante acrescentar valor no relacionamento com os sócios através de uma 

melhor prestação de serviço, com uma respectiva qualificação e quantificação da 

informação pessoal e transaccional dos sócios que é possível através da 

implementação de um software de CRM para efectuar uma gestão eficaz de 

relacionamentos; 
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 Tendo em conta a implementação de uma plataforma de CRM o Benfica deve 

enquadrar os adeptos no seu ciclo de vida para que desta forma consiga delinear 

estratégias que visem aumentar o número de adeptos na base de dados do clube e 

desta forma obter uma melhor performance nas suas estratégias de angariação; 

 De acordo com os critérios de segmentação em cima propostos o SLB deve 

focar os seus esforços de angariação de acordo com o grau de relacionamento 

com o sócio rentabilizando assim os seus investimentos; 

 Deve transmitir aos associados que são eles que definem o futuro do clube pelo 

que a sua entrada e dinamismo é fundamental para o futuro do clube; 

 O SLB deve sempre lutar pelo sucesso desportivo para que desta forma consiga 

aumentar o número de associados através de campanhas temáticas. 

6. Conclusões 

Este projecto teve como objectivo central perceber quais os principais indicadores de 

churn e quais as estratégias de angariação mais rentáveis no mercado desportivo numa 

óptica de CRM, mais concretamente, no Sport Lisboa e Benfica. Para tal, foi efectuada 

uma pesquisa e respectiva análise à teoria associada ao marketing desportivo e 

desenvolveu-se um estudo de caso no Sport Lisboa e Benfica abordando a temática 

retenção e angariação. Através do estudo foi possível responder às questões gerais 

delineadas, sendo a recolha e análise de informação fulcral para poder retirar conclusões 

e recomendações para o Sport Lisboa e Benfica.  

A importância das temáticas retenção e angariação nas empresas é uma realidade nos 

dias de hoje, as estratégias de CRM tem vindo a ganhar peso na estrutura das 

organizações uma vez que permitem fazer uma gestão eficaz de relacionamentos com 

clientes. Foi nesta óptica que surgiu a motivação de rentabilizar a área de negócio de 

gestão de associados, quer a nível de angariação de novos sócios bem como da retenção 

dos actuais sócios. Sendo bastante interessante perceber qual o perfil de sócio em ambos 

os casos. 

Em resposta as questões desenvolvidas neste projecto pode-se afirmar que o perfil dos 

sócios que abandonam o clube tem as seguintes características: na sua maioria homens, 

numa faixa etária entre os 30 anos e os 65 anos, maioritariamente da categoria “Maior” 

e residentes na grande Lisboa. É de realçar também que em ano de conquistas de títulos 

e seguinte o número de demissões é menor.  
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Relativamente ao perfil dos sócios que aderem às campanhas de angariação do clube, 

estes tem as seguintes características: na sua maioria homens; entre duas faixas etárias, 

entre os 4 anos e os 14 anos das categorias “Infantil” e “Infantil Isento” e a outra entre 

os 30 anos e os 45 anos das categorias “Maior” e “Correspondente”; residentes na 

grande Lisboa; sendo que método de cobrança divide-se entre o Débito Directo e a 

Cobrança Postal. É de realçar também que em ano de conquistas de títulos e seguinte o 

número de admissões é maior.  

Com este projecto foi possível concluir que o SLB deve efectuar uma segmentação de 

acordo com determinados perfis conseguindo desta forma criar respostas personalizadas 

para os seus sócios. Deve continuar o investimento no fortalecimento da marca através 

de estratégias diferenciadores que acarretem valor para os associados. O Benfica deve 

ainda fazer um esforço para comunicar aos seus associados que os mesmos são 

membros activos na sua estratégia uma vez que está provado que existe uma relação 

emocional. O SLB deve investir numa estratégia de oferta de benefícios que vise 

minimizar os resultados desportivos menos positivos. A aposta num projecto de CRM 

com gestão efectiva de relacionamentos deve ser também uma prioridade para a 

organização. 

Relativamente as limitações deste projecto, deve-se considerar que o mesmo teve como 

base um estudo de caso único (SLB) o que pode limitar a generalização de conclusões. 

Por isso uma sugestão num futuro projecto é alargar a outros clubes com outra 

dimensão para verificar se os perfis dos sócios e a relação com os resultados desportivos 

se confirmam. É de realçar ainda a escassez de bibliografia sobre marketing desportivo 

na óptica de gestão de associados uma vez que grande parte da bibliografia era referente 

a estudos de caso Americanos que tem outro conceito de associativismo, uma vez que o 

cliente nem sempre é encarado como activo do clube não tendo a ligação emocional a 

marca. 
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Anexo 1 – Análise de Churn na Época 2005/2006 

Época 2005/06 

Idade nº % BD nº BD % 
 

<3 0 0,0 4387 2,0 -2,0 

>3 - 14 53 5,6 35914 16,5 -10,9 

>14 - 18 40 4,2 13860 6,4 -2,1 

>18 - 23 74 7,8 16689 7,7 0,2 

>23 - 30 104 11,0 26981 12,4 -1,4 

>30 - 45 225 23,9 59577 27,4 -3,5 

>45 - 65 195 20,7 48596 22,3 -1,7 

>65 252 26,7 11508 5,3 21,4 

 
943 100,0 217512 100,0 

 
 

 

 
     

Categoria do Sócio 
     

 
nº % BD nº BD % 

 
ATLETA 3 0,3 703 0,3 0,0 

CORRESPONDENTE 219 23,2 67974 31,7 -8,4 

INFANTIL 31 3,3 19952 9,3 -6,0 

INFANTIL ISENTO 22 2,3 20272 9,4 -7,1 

JUVENIL 38 4,0 13698 6,4 -2,4 

MAIOR 529 56,1 89067 41,5 14,6 

MAIOR ISENTO 34 3,6 400 0,2 3,4 

REFORMADO 63 6,7 1708 0,8 5,9 

VITALÍCIO 4 0,4 881 0,4 0,0 

SOCIO DE MERITO 0 0,0 38 0,0 0,0 

 
943 100,0 214693 100,0 

 
 

 

Sexo nº % BD nº BD % 
 

Masculino 778 82,5 174789 81,4 1,1 

Feminino 165 17,5 39915 18,6 -1,1 

 
943 100,0 214704 100,0 
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Localidade - TOP 10 
     

LISBOA 261 
    

AMADORA 45 
    

QUELUZ 36 
    

ODIVELAS 17 
    

ALMADA 14 
    

PONTINHA 13 
    

VILA FRANCA DE XIRA 13 
    

ESTORIL 12 
    

AGUALVA-CACÉM 11 
    

MEM MARTINS 10 
    

OEIRAS 10 
    

VILA NOVA DE GAIA 10 
    

    
Títulos: 

• Campeonato Nacional: 3º 

• Taça de Portugal: Quartos-de-Final 

• Super Taça: Vencedor 

• Liga dos Campeões: Quartos-de-Final 

Anexo 2 – Análise de Churn na Época 2009/2010 

Época 2009/10 

Idade nº % BD nº BD % 
 

<3 2 0,1 4387 2,0 -1,9 

>3 - 14 140 6,2 35914 16,5 -10,3 

>14 - 18 202 8,9 13860 6,4 2,5 

>18 - 23 294 13,0 16689 7,7 5,3 

>23 - 30 407 18,0 26981 12,4 5,5 

>30 - 45 621 27,4 59577 27,4 0,0 

>45 - 65 383 16,9 48596 22,3 -5,4 

>65 218 9,6 11508 5,3 4,3 

 
2267 100,0 217512 100,0 
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Categoria do Sócio 
     

 
nº % BD nº BD % 

 
ATLETA 1 0,0 703 0,3 -0,3 

CORRESPONDENTE 477 21,0 67974 31,7 -10,6 

INFANTIL 102 4,5 19952 9,3 -4,8 

INFANTIL ISENTO 39 1,7 20272 9,4 -7,7 

JUVENIL 204 9,0 13698 6,4 2,6 

MAIOR 1365 60,2 89067 41,5 18,7 

MAIOR ISENTO 20 0,9 400 0,2 0,7 

REFORMADO 49 2,2 1708 0,8 1,4 

VITALÍCIO 10 0,4 881 0,4 0,0 

SOCIO DE MERITO 0 0,0 38 0,0 0,0 

PENDENTE 0 0,0 0 0,0 0,0 

 
2267 100,0 214693 100,0 

 
 

 

Sexo nº % BD nº BD % 
 

Masculino 1863 82,2 174789 81,4 0,8 

Feminino 404 17,8 39915 18,6 -0,8 

 
2267 100,0 214704 100,0 

 

   
 

     

Localidade - TOP 10 
     

      LISBOA 491 

AMADORA 106 

AGUALVA-CACÉM 55 

QUELUZ 55 

BARREIRO 38 

ODIVELAS 36 

MEM MARTINS 31 

PONTINHA 30 

ALMADA 28 

CORROIOS 28 
 

  

 

Títulos: 

• Campeonato Nacional: 1º 

• Taça de Portugal: 4ª Eliminatória 

• Taça da Liga: Vencedor 

• Liga Europa: Quartos-de-Final 
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Anexo 3 – Análise de campanhas de angariação na Época 2005/2006 

05_06_kit 

Idade nº % BD nº BD % 
 

<3 0 0,0 4387 2,0 -2,0 

>3 - 14 2154 5,1 35914 16,5 -11,5 

>14 - 18 1753 4,1 13860 6,4 -2,3 

>18 - 23 2725 6,4 16689 7,7 -1,3 

>23 - 30 5991 14,1 26981 12,4 1,7 

>30 - 45 17155 40,3 59577 27,4 12,9 

>45 - 65 10910 25,6 48596 22,3 3,3 

>65 1915 4,5 11508 5,3 -0,8 

 
42603 100,0 217512 100,0 

 

      
Categoria do Sócio 

     

 
nº % BD nº BD % 

 
ATLETA 2 0,0 703 0,3 -0,3 

CORRESPONDENTE 21831 51,2 67974 31,7 19,6 

INFANTIL 1960 4,6 19952 9,3 -4,7 

INFANTIL ISENTO 198 0,5 20272 9,4 -9,0 

JUVENIL 1753 4,1 13698 6,4 -2,3 

MAIOR 16859 39,6 89067 41,5 -1,9 

MAIOR ISENTO 0 0,0 400 0,2 -0,2 

REFORMADO 0 0,0 1708 0,8 -0,8 

VITALÍCIO 0 0,0 881 0,4 -0,4 

SOCIO DE MERITO 0 0,0 38 0,0 0,0 

PENDENTE 0 0,0 0 0,0 0,0 

 
42603 100,0 214693 100,0 

 

      
Localidade - TOP 10 

     
LISBOA 3611 

AMADORA 1059 

ALMADA 604 

VILA NOVA DE GAIA 522 

AGUALVA-CACÉM 506 

QUELUZ 462 

MEM MARTINS 453 

PORTO 450 

BRAGA 428 

ODIVELAS 425 

SETÚBAL 425 
 

     

 
Sexo nº % BD nº BD % 

 
Masculino 36180 84,9 174789 81,4 3,5 

Feminino 6423 15,1 39915 18,6 -3,5 

 
42603 100,0 214704 100,0 
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Nome do cobrador nº % BD nº BD % 
 

COBRANCA POSTAL 21580 50,7 120915 56,7 -6,0 

DÉBITO DIRECTO 20828 48,9 85996 40,3 8,6 

DEP SÓCIOS 128 0,3 2030 1,0 -0,7 

SOCIOS ATLETAS 1 0,0 671 0,3 -0,3 

EMPRESAS 0 0,0 11 0,0 0,0 

COBRADOR 65 0,2 3762 1,8 -1,6 

CARTÃO BENFICA-

CGD 
1 0,0 4 0,0 0,0 

 
42603 100,0 213389 100,0 

 
 

Anexo 4 – Análise de campanhas de angariação na Época 2009/2010 

09_10_sócio 

Idade nº % BD nº BD % 
 

<3 8 0,1 4387 2,0 -1,9 

>3 - 14 125 1,9 35914 16,5 -14,6 

>14 - 18 71 1,1 13860 6,4 -5,3 

>18 - 23 719 10,7 16689 7,7 3,0 

>23 - 30 1839 27,4 26981 12,4 15,0 

>30 - 45 2508 37,4 59577 27,4 10,0 

>45 - 65 1293 19,3 48596 22,3 -3,1 

>65 151 2,2 11508 5,3 -3,0 

 
6714 100,0 217512 100,0 

 

      
Categoria do Sócio 

     

 
nº % BD nº BD % 

 
ATLETA 0 0,0 703 0,3 -0,3 

CORRESPONDENTE 3148 46,9 67974 31,7 15,2 

INFANTIL 109 1,6 19952 9,3 -7,7 

INFANTIL ISENTO 24 0,4 20272 9,4 -9,1 

JUVENIL 71 1,1 13698 6,4 -5,3 

MAIOR 3362 50,1 89067 41,5 8,6 

MAIOR ISENTO 0 0,0 400 0,2 -0,2 

REFORMADO 0 0,0 1708 0,8 -0,8 

VITALÍCIO 0 0,0 881 0,4 -0,4 

SOCIO DE MERITO 0 0,0 38 0,0 0,0 

PENDENTE 0 0,0 0 0,0 0,0 

 
6714 100,0 214693 100,0 
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Localidade - TOP 10 
     

      
LISBOA 739 

AMADORA 223 

ALMADA 105 

ODIVELAS 101 

QUELUZ 92 

MEM MARTINS 79 

AGUALVA-CACÉM 77 

RIO DE MOURO 74 

CORROIOS 71 

SETÚBAL 68 
 

 

  
Sexo nº % BD nº BD % 

 
Masculino 6280 93,5 174789 81,4 12,1 

Feminino 434 6,5 39915 18,6 -12,1 

 
6714 100,0 214704 100,0 

 

      
Nome do cobrador nº % BD nº BD % 

 
COBRANCA POSTAL 2447 36,4 120915 56,7 -20,2 

DÉBITO DIRECTO 4238 63,1 85996 40,3 22,8 

DEP SÓCIOS 9 0,1 2030 1,0 -0,8 

SOCIOS ATLETAS 0 0,0 671 0,3 -0,3 

EMPRESAS 0 0,0 11 0,0 0,0 

COBRADOR 20 0,3 3762 1,8 -1,5 

CARTÃO BENFICA-CGD 0 0,0 4 0,0 0,0 

 
6714 100,0 213389 100,0 

 

09_10_sócia 

Idade nº % BD nº BD % 
 

<3 3 0,2 4387 2,0 -1,8 

>3 - 14 20 1,3 35914 16,5 -15,2 

>14 - 18 31 2,0 13860 6,4 -4,3 

>18 - 23 182 11,9 16689 7,7 4,3 

>23 - 30 423 27,7 26981 12,4 15,3 

>30 - 45 530 34,7 59577 27,4 7,3 

>45 - 65 307 20,1 48596 22,3 -2,2 

>65 30 2,0 11508 5,3 -3,3 

 
1526 100,0 217512 100,0 
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Categoria do Sócio 
     

 nº % BD nº BD % 
 

ATLETA 0 0,0 703 0,3 -0,3 

CORRESPONDENTE 611 40,0 67974 31,7 8,4 

INFANTIL 21 1,4 19952 9,3 -7,9 

INFANTIL ISENTO 2 0,1 20272 9,4 -9,3 

JUVENIL 32 2,1 13698 6,4 -4,3 

MAIOR 860 56,4 89067 41,5 14,9 

MAIOR ISENTO 0 0,0 400 0,2 -0,2 

REFORMADO 0 0,0 1708 0,8 -0,8 

VITALÍCIO 0 0,0 881 0,4 -0,4 

SOCIO DE MERITO 0 0,0 38 0,0 0,0 

PENDENTE 0 0,0 0 0,0 0,0 

 
1526 100,0 214693 100,0 

 
Localidade - TOP 10 

LISBOA 187 

AMADORA 66 

ODIVELAS 32 

ALMADA 28 

QUELUZ 27 

ÉVORA 22 

AGUALVA-CACÉM 21 

RIO DE MOURO 18 

BARREIRO 17 

CORROIOS 17 

MEM MARTINS 17 
 

     

      
Sexo nº % BD nº BD % 

 
Masculino 321 21,0 174789 81,4 -60,4 

Feminino 1205 79,0 39915 18,6 60,4 

 
1526 100,0 214704 100,0 

 

      
Nome do cobrador nº % BD nº BD % 

 
COBRANCA POSTAL 509 33,4 120915 56,7 -23,3 

DÉBITO DIRECTO 1010 66,2 85996 40,3 25,9 

DEP SÓCIOS 4 0,3 2030 1,0 -0,7 

SOCIOS ATLETAS 0 0,0 671 0,3 -0,3 

EMPRESAS 0 0,0 11 0,0 0,0 

COBRADOR 3 0,2 3762 1,8 -1,6 

CARTÃO BENFICA-CGD 0 0,0 4 0,0 0,0 

 
1526 100,0 213389 100,0 
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09_10_júnior 

Idade nº % BD nº BD % 
 

<3 115 6,2 4387 2,0 4,2 

>3 - 14 1240 66,8 35914 16,5 50,3 

>14 - 18 369 19,9 13860 6,4 13,5 

>18 - 23 63 3,4 16689 7,7 -4,3 

>23 - 30 15 0,8 26981 12,4 -11,6 

>30 - 45 38 2,0 59577 27,4 -25,3 

>45 - 65 14 0,8 48596 22,3 -21,6 

>65 3 0,2 11508 5,3 -5,1 

 
1857 100,0 217512 100,0 

 

      
Categoria do Sócio 

     

 
nº % BD nº BD % 

 
ATLETA 0 0,0 703 0,3 -0,3 

CORRESPONDENTE 80 4,3 67974 31,7 -27,4 

INFANTIL 1167 62,8 19952 9,3 53,6 

INFANTIL ISENTO 188 10,1 20272 9,4 0,7 

JUVENIL 371 20,0 13698 6,4 13,6 

MAIOR 51 2,7 89067 41,5 -38,7 

MAIOR ISENTO 0 0,0 400 0,2 -0,2 

REFORMADO 0 0,0 1708 0,8 -0,8 

VITALÍCIO 0 0,0 881 0,4 -0,4 

SOCIO DE MERITO 0 0,0 38 0,0 0,0 

PENDENTE 0 0,0 0 0,0 0,0 

 
1857 100,0 214693 100,0 

 

      
Localidade - TOP 10 

     
LISBOA 271 

AMADORA 57 

ALMADA 31 

AGUALVA-CACÉM 25 

ODIVELAS 22 

QUELUZ 20 

CORROIOS 19 

SEIXAL 18 

OEIRAS 17 

ALGÉS 16 

RIO DE MOURO 16 
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Sexo nº % BD nº BD % 
 

Masculino 1450 78,1 174789 81,4 -3,3 

Feminino 407 21,9 39915 18,6 3,3 

 
1857 100,0 214704 100,0 

 

      
Nome do cobrador nº % BD nº BD % 

 
COBRANCA POSTAL 791 42,6 120915 56,7 -14,1 

DÉBITO DIRECTO 1054 56,8 85996 40,3 16,5 

DEP SÓCIOS 4 0,2 2030 1,0 -0,7 

SOCIOS ATLETAS 1 0,1 671 0,3 -0,3 

EMPRESAS 0 0,0 11 0,0 0,0 

COBRADOR 7 0,4 3762 1,8 -1,4 

CARTÃO BENFICA-CGD 0 0,0 4 0,0 0,0 

 
1857 100,0 213389 100,0 

 
 

Anexo 5 – Análise de campanhas de angariação na Época 2010/2011 

10_usa 

Idade nº % BD nº BD % 
 

<3 0 0,0 4387 2,0 -2,0 

>3 - 14 1 4,0 35914 16,5 -12,5 

>14 - 18 0 0,0 13860 6,4 -6,4 

>18 - 23 3 12,0 16689 7,7 4,3 

>23 - 30 2 8,0 26981 12,4 -4,4 

>30 - 45 4 16,0 59577 27,4 -11,4 

>45 - 65 13 52,0 48596 22,3 29,7 

>65 2 8,0 11508 5,3 2,7 

 
25 100,0 217512 100,0 

 

      
Categoria do Sócio 

     

 
nº % BD nº BD % 

 
ATLETA 0 0,0 703 0,3 -0,3 

CORRESPONDENTE 24 96,0 67974 31,7 64,3 

INFANTIL 1 4,0 19952 9,3 -5,3 

INFANTIL ISENTO 0 0,0 20272 9,4 -9,4 

JUVENIL 0 0,0 13698 6,4 -6,4 

MAIOR 0 0,0 89067 41,5 -41,5 

MAIOR ISENTO 0 0,0 400 0,2 -0,2 

REFORMADO 0 0,0 1708 0,8 -0,8 

VITALÍCIO 0 0,0 881 0,4 -0,4 

SOCIO DE MERITO 0 0,0 38 0,0 0,0 

PENDENTE 0 0,0 0 0,0 0,0 

 
25 100,0 214693 100,0 
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Localidade - TOP 10 
     

      
ASSENTIZ TNV 1 

    
BERMUDAS 2 

    
CANADÁ 9 

    
E.U.A 1 

    
E.U.A. 1 

    
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 8 

    
TOMAR 1 

    
TORONTO 1 

    
(blank) 1 

    
 

Sexo nº % BD nº BD % 
 

Masculino 21 84,0 174789 81,4 2,6 

Feminino 4 16,0 39915 18,6 -2,6 

 
25 100,0 214704 100,0 

 

      
Nome do cobrador nº % BD nº BD % 

 
COBRANCA POSTAL 21 84,0 120915 56,7 27,3 

DÉBITO DIRECTO 4 16,0 85996 40,3 -24,3 

DEP SÓCIOS 0 0,0 2030 1,0 -1,0 

SOCIOS ATLETAS 0 0,0 671 0,3 -0,3 

EMPRESAS 0 0,0 11 0,0 0,0 

COBRADOR 0 0,0 3762 1,8 -1,8 

CARTÃO BENFICA-CGD 0 0,0 4 0,0 0,0 

 
25 100,0 213389 100,0 

 
 

10_campeão 

Idade nº % BD nº BD % 
 

<3 310 2,5 4387 2,0 0,5 

>3 - 14 1910 15,4 35914 16,5 -1,1 

>14 - 18 593 4,8 13860 6,4 -1,6 

>18 - 23 1111 9,0 16689 7,7 1,3 

>23 - 30 2679 21,6 26981 12,4 9,2 

>30 - 45 3764 30,4 59577 27,4 3,0 

>45 - 65 1782 14,4 48596 22,3 -8,0 

>65 243 2,0 11508 5,3 -3,3 

 
12392 100,0 217512 100,0 
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Categoria do Sócio 
     

 
nº % BD nº BD % 

 
ATLETA 0 0,0 703 0,3 -0,3 

CORRESPONDENTE 4036 32,6 67974 31,7 0,9 

INFANTIL 1986 16,0 19952 9,3 6,7 

INFANTIL ISENTO 236 1,9 20272 9,4 -7,5 

JUVENIL 588 4,7 13698 6,4 -1,6 

MAIOR 5546 44,8 89067 41,5 3,3 

MAIOR ISENTO 0 0,0 400 0,2 -0,2 

REFORMADO 0 0,0 1708 0,8 -0,8 

VITALÍCIO 0 0,0 881 0,4 -0,4 

SOCIO DE MERITO 0 0,0 38 0,0 0,0 

PENDENTE 0 0,0 0 0,0 0,0 

 
12392 100,0 214693 100,0 

 

      
Localidade - TOP 10 

     
 

LISBOA 1874 

AMADORA 573 

QUELUZ 238 

ALMADA 204 

ODIVELAS 187 

AGUALVA-CACÉM 186 

MEM MARTINS 173 

FRANÇA 170 

SUIÇA 168 

SETÚBAL 127 

 

 

 

     

Sexo nº % BD nº BD % 
 

Masculino 10002 80,7 174789 81,4 -0,7 

Feminino 2390 19,3 39915 18,6 0,7 

 
12392 100,0 214704 100,0 

 

      
Nome do cobrador nº % BD nº BD % 

 
COBRANCA POSTAL 4040 32,6 120915 56,7 -24,1 

DÉBITO DIRECTO 8326 67,2 85996 40,3 26,9 

DEP SÓCIOS 7 0,1 2030 1,0 -0,9 

SOCIOS ATLETAS 0 0,0 671 0,3 -0,3 

EMPRESAS 0 0,0 11 0,0 0,0 

COBRADOR 19 0,2 3762 1,8 -1,6 

CARTÃO BENFICA-CGD 0 0,0 4 0,0 0,0 

 
12392 100,0 213389 100,0 

 
 


