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RESUMO: O projeto em questão visa estudar a inserção de um personagem infantil no mercado 
maringaense de acessórios esportivos utilizados na prática de caminhadas. Através de uma pesquisa 
exploratória, será analisada a reação do público maringaense durante a divulgação de produtos esportivos 
contendo o personagem ‘’Cuti’’, para entender como as mercadorias com a estampa do novo personagem 
serão recebidas pelo público. Objetiva-se conhecer a opinião do público universitário de Maringá sobre uma 
nova logomarca a ser inserida em acessórios esportivos usados na prática de caminhadas e, também, 
entender como a aplicação das ferramentas de marketing e o conhecimento do comportamento do 
consumidor interferem no resultado que seria a opinião desse determinado público sobre os novos 
produtos. Os dados serão coletados através de um roteiro de entrevistas que buscará a opinião dos 
participantes a respeito dos produtos apresentados. Os resultados serão analisados conforme as 
freqüências e as porcentagens de respostas que poderão demonstrar a aceitação/rejeição do objeto 
conforme a reação da amostra composta por 40 estudantes universitários, que será obtida entre os 
acadêmicos que estejam circulando nas dependências do Centro Universitário de Maringá - CESUMAR no 
horário das entrevistas. O projeto vem a contribuir no conhecimento do mercado de acessórios esportivos 
que envolve especialmente o público universitário, colocando em pauta a funcionalidade da propaganda e o 
uso de conhecimentos de marketing no sucesso de lançamento de mercadorias. Por ser um projeto que 
envolve assuntos relacionados às áreas da educação física e da publicidade, o tema escolhido possibilita a 
integração das áreas de conhecimento. Espera-se, com este estudo, conhecer a opinião do público 
universitário acerca de uma nova logomarca em acessórios esportivos, a fim de analisar como um novo 
produto é recebido pelo mercado consumidor. 
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