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RESUMO 

 

Este trabalho visa contextualizar e analisar as redes sociais como estratégia de Marketing dos 

quatro clubes grandes de futebol do Rio de Janeiro: Botafogo de Futebol e Regatas, Clube de 

Regatas Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama e Fluminense Football Club. Foram feitas 

análise quantitativas e qualitativas sobre como clubes e torcedores percebem as redes sociais 

como fonte de ações de Marketing. Ademais, a relevância deste trabalho se vale pela temática 

das redes sociais como instrumentos de Marketing e o pouco estudo sobre futebol no Brasil, onde 

é considerado por vários setores como parte da cultural nacional. Porém, os clubes ainda não 

sabem lidar com essas ferramentas, em prol da ativação da marca com os seus torcedores, a fim 

de fidelizá-los. Os quatro clubes foram escolhidos por serem considerados clubes de maior 

expressão do futebol carioca e por terem representação significativa no cenário nacional do 

futebol. Este trabalho concluiu que os clubes sabem utilizar as redes sociais, porém seus próprios 

torcedores não veem uma interação frequente e, com isso, as ações de Marketing dos clubes são 

raramente percebidas. 
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ABSTRACT 

This study aims to contextualize and analyze the social networks as a Marketing strategy of the 

four main important football clubs of Rio de Janeiro: Botafogo de Futebol e Regatas, Clube de 

Regatas Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama and Fluminense Football Club. Both 

quantitative and qualitative analysis were made in this thesis, in order to get acknowledgement 

from football clubs and fans what they think about Marketing in social media. Furthermore, the 

relevance of this study is about the social network theme, as a Marketing tool and the lack of 

study on Brazil’s football, where is considered by many sectors of the Brazilian society as part of 

national culture. However, the clubs still do not know how to make these tools work, on behalf 

of brand’s activation with their loyal supporters. These four clubs were strictly chosen because 

they have huge representability in Rio de Janeiro’s football and are among the best clubs of 

Brazil. This study concluded that clubs know how to use social media. However, their own 

supporters do not seem to realize any frequent interaction between them and, by that, clubs’ 

Marketing activations are rarely perceived. 
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Marketing, social network, football, strategy 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão esportiva no Brasil iniciou sua estruturação em temos administrativos neste início de 

século XIX na medida em que os clubes de futebol começaram a profissionalizar seus 

departamentos administrativos. Apesar de ainda ser embrionário e uma vez que apresenta uma 

parcela de amadorismo, essas instituições vêm criando modelos de gestão mais adequados à 

geração de receitas e ao estabelecimento de melhores patrocínios. Uma das características 

observadas tem sido a criação de uma estrutura mais ampliada no que se refere à área de 

Marketing, visando à manutenção, no presente, e à ampliação, no futuro, do número de 

torcedores. 

O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, com o inglês Charles Miller trazendo 

a primeira bola e materiais esportivos para São Paulo (PEREIRA, p.22) em 2006. No Rio de 

Janeiro, a prática futebolística teve início um tempo depois, em 1898, sob a influência do carioca 

descendente de britânicos, Oscar Cox, com a primeira partida entre o Paysandu e o Buenos Aires 

Athletic Club (DA SILVA et al., 2006). Porém, a parte administrativa da gestão futebolística foi 

quase amadora por todo o século XX, sendo que, atualmente, poucos clubes no Brasil têm uma 

estrutura administrativa organizada e profissional. 

Nos tempos atuais, as organizações, para se manterem ou para tornarem-se competitivas, 

devem estar atentas às mudanças que ocorrem no mundo, em geral, e na sua área de atuação, 

especificamente, visando ao ajuste de suas estratégias de atuação. Com as instituições esportivas 

isto não é diferente. Neste sentido tais mudanças correspondem à visão posta por Motta (2001, p. 

13): 

A mudança aparece não só como inevitável, mas necessária à 

sobrevivência. Os fatos se alteram com rapidez, e o mesmo 

acontece com as ideias. Encurta-se o tempo para planejar, 

experimentar e agir. As mudanças terão que ser perseguidas e 

introduzidas antes de se saber seu total sentido e sem garantia de 

êxito. 

 

Com o avanço da tecnologia, as redes sociais tornaram-se essenciais na divulgação das 

marcas, ao propagarem o nome da instituição que está aderindo ao mundo virtual. Como já dizia 

Marshall McLuhan (2007, p.21), “numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e 

estilhaçar todas as coisas com meio de controlá-las, não deixa, às vezes, de ser um tanto chocante 
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lembrar que, para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem”. A tecnologia, 

atualmente, faz parte do cotidiano dos indivíduos e representa uma mudança significativa nas 

formas de comportamentos e interações sociais, de acordo com Costa (2005).  

As redes e mídias sociais propiciam a seus usuários o recebimento de informações, a 

participação em discussões, a expressão de suas opiniões, enfim, a rápida interação entre os 

usuários (MENDONÇA, 2013). Este autor afirma, ainda, que as redes sociais podem representar 

uma oportunidade de se criarem relacionamentos baseados na confiança, de forma 

individualizada, entre a empresa e seus seguidores nas redes sociais. 

Assim, é de fundamental importância que os grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro 

– Botafogo de Futebol e Regatas (BFR), Clube de Regatas Flamengo (CRF), Clube de Regatas 

Vasco da Gama (CRVG) e Fluminense Football Club (FFC) - estejam presentes em uma ou mais 

redes sociais estruturadas existentes na World Wide Web, pois esta é uma forma de manter 

fidelizado seu torcedor e angariar parceiros e clientes. Kotler (2003, p.147) afirma que “as 

empresas que não usarem a mídia simplesmente não existem para todos os efeitos práticos”. 

Originalmente, as torcidas organizadas ou não são formas de redes sociais, mas que por não 

serem estruturadas pelas instituições que apoiam, os clubes, não são meios adequados para 

atenderem as necessidades e objetivos estratégicos dos clubes. Desta forma as torcidas são 

suscetíveis à exploração de grupos de interesse descompromissados dos interesses institucionais 

das agremiações esportivas podendo exacerbar comportamentos e ações emocionais e em 

descompasso com os valores da sociedade atual. Neste sentido, comportamentos racistas, 

homofóbicos, sexistas bem como rivalidades irracionais que levam a situações de agressão moral 

e física que se tornam casos policiais passíveis de ações judiciais. 

Apesar de alguns clubes de futebol possuírem contas nas redes sociais de maior 

penetração social como Facebook, o Twitter e o Youtube, poucos parecem saber gerenciar sua 

presença em uma mídia social, ou mesmo parecem entender o que ela representa. Muitas 

empresas nacionais e multinacionais ainda têm receio em utilizar essas novas ferramentas e os 

grandes clubes esportivos não ficam atrás. A repercussão em torno do que acontece no dia a dia 

desses clubes, aliada a outras interações no mundo digital, faz com que essas instituições estejam 

sempre em destaque, para o bem ou para o mal. E sem que a gestão se convença de que é 

importante estar nelas, não notará que está a um passo atrás dos demais concorrentes.  
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Clubes tradicionais de futebol do Rio de Janeiro já estão inseridos nesse mundo virtual. 

Porém, a participação dos seus torcedores é ainda tímida. Como exemplo, o Clube de Regatas 

Flamengo, que possui mais de 30 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, possui pouco 

mais de nove milhões de “curtidas” no Facebook, conforme dados da própria rede, no ano de 

2015. Ainda assim, é o clube de futebol que possui mais torcedores seguidores no Facebook, no 

Brasil. Tal fato demonstra que ainda falta engajamento dos torcedores e percepção da direção 

dos clubes na utilização de tais ferramentas. Pode-se afirmar que as páginas no Facebook ainda 

não oferecem elementos percebidos pelo torcedor como relevantes e importantes e, portanto, não 

há uma resposta vigorosa no que se traduz no baixo número de “curtidas” dado que as mesmas 

traduzem apoio ao fatos, notícias e etc. que são disponibilizados em tais páginas. As “curtidas” 

são a forma que o internauta tem em seguir a página do Facebook que ele quer e ficar por dentro 

das últimas postagens daquilo que ele quer saber. 

1.1 – PROBLEMA DA PESQUISA 

O problema percebido é que, mesmo participando das mídias sociais, os clubes de futebol do Rio 

de Janeiro não as utilizam em prol de seu marketing esportivo. Apesar da participação 

significativa dos torcedores junto aos clubes no mundo virtual, parece que os mesmos não fazem 

com que seus próprios torcedores interajam via redes sociais a participar das ações que possam 

oferecer. 

1.2 - OBJETIVOS 

1.2.1 Geral: 

- Compreender o papel das mídias sociais na gestão esportiva de clubes de futebol do Rio de 

Janeiro, percebendo a participação ou não dos torcedores nas redes sociais.  

1.2.2. Específicos: 

1. Identificar o nível de conhecimento dos clubes na utilização das mídias sociais. 

2. Analisar, junto aos quatro grandes clubes de futebol do Rio, os resultados decorrentes de 

sua presença nas mídias sociais. 
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3. Analisar como os clubes se inserem, atualmente, nas redes sociais, e as possíveis 

influências na gestão de seus processos organizacionais. 

4. Identificar, junto às áreas de publicidade e de comunicação dos clubes, como se dá a 

produção dos conteúdos para as mídias sociais digitais. 

1.3 - SUPOSIÇÕES 

1. A adequada utilização das mídias sociais pelos clubes de futebol em relação ao seu 

marketing promove uma maior participação dos patrocinadores. Com a participação dos 

patrocinadores, os torcedores se sentirão incentivados a utilizarem as mídias sociais. 

2. Mesmo participando nas mídias sociais, dos clubes, os torcedores não percebem uma 

interatividade efetiva. 

3. Com uma adequada estratégia de Marketing via mídias sociais, os clubes podem 

melhorar suas imagens junto aos seus torcedores. 

1.4 – DELIMITAÇÃO DO TEMA 

O tema vai tratar das estratégias de Marketing que os clubes de futebol utilizam, especialmente 

as mídias sociais. Este trabalho vai abordar quatro aspectos: futebol, marketing, estratégia e 

mídias sociais. Há abordagem sobre outros clubes fora do Rio de Janeiro em efeitos apenas de 

comparação sobre como eles utilizam as redes sociais.  

Também, este trabalho se limitou a tratar apenas da influência das mídias sociais como 

ferramenta de Marketing que os clubes de futebol do Rio de Janeiro utilizam para interagir com 

os torcedores.  

1.5 – RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Por serem assuntos relativamente novos, a gestão do esporte e as mídias sociais digitais são áreas 

de estudos cada vez mais presentes no campo da gestão esportiva. No Brasil, a demanda por 

profissionalização administrativa dos clubes é grande, tentando-se evitar desperdício de verbas, 

atrair patrocinadores, manter seus fiéis torcedores e alavancar outros novos. Ainda, com a Copa 

do Mundo, ocorrida em 2014 no Brasil, e as no Rio de Janeiro, em 2016, o interesse pela gestão 
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esportiva continuará se expandindo para outras instituições esportivas que permanecem 

amadoras. 

Considera-se que as mídias sociais ajudem a gestão esportiva nesse processo. Com a 

proximidade e a interatividade com os torcedores via Internet, torna-se mais fácil para as 

administrações dos clubes pensarem em estratégias de gestão, ações de Marketing e promoção de 

eventos, com a ajuda do Facebook, do Twitter e do Youtube, principais mídias sociais do mundo, 

compreendendo mais rapidamente a tendência de comportamentos de seus seguidores. 

Desta forma, o interesse do presente estudo é motivado, principalmente, pela necessidade 

de compreensão da gestão dos quatro grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro na sua relação 

com a utilização das ferramentas da mídia digital. Pressupõe-se que seu uso adequado possa 

torná-los mais próximos dos seus torcedores e mais propensos a estabelecerem estratégias de 

gestão e de imagem mais aderentes aos anseios dos seguidores.  

Corroborando a relevância do estudo, Kotler (2009, p. 160), diz que “a retenção e o 

cultivo dos clientes são fundamentais (...) um cliente perdido representa mais do que a perda da 

próxima venda; a empresa perde o lucro futuro durante o tempo de vida desse cliente”. O 

conhecimento a ser gerado poderá contribuir significativamente para uma nova visão da gestão 

das instituições esportivas no Brasil, a partir da proposta específica desta pesquisa. 

No aspecto acadêmico, a Ciência do Esporte ainda é pouco estudada no campo da 

Administração, de maneira mais aprofundada. O trabalho poderá ser usado para o impulso do 

estudo sobre o futebol e o esporte em geral no campo da Administração. E também ser um 

motivador nos estudos do fenômeno das redes sociais. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. O primeiro apresenta a introdução, com a 

contextualização sobre a problemática e os objetivos da pesquisa sobre a utilização das mídias no 

marketing esportivo dos quatro clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro, apresenta, ainda, a 

delimitação do tema, os objetivos gerais e específicos, as suposições do autor e a relevância do 

estudo. 

O capítulo dois trata do referencial teórico utilizado, com ênfase no marketing, nas 

mídias sociais, na estratégia e no histórico sobre o futebol no Brasil. O capítulo três demonstra 

como os clubes de futebol utilizam as redes sociais para fins de Marketing. Como essas 
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ferramentas virtuais eles podem, de alguma forma, estabelecer uma interação maior com seus 

torcedores. Além de poder gerar receitas, os clubes têm uma oportunidade de aproveitar esses 

fatores para consolidarem ainda mais suas marcas, tratando seus torcedores como consumidores. 

O quarto capítulo aborda a metodologia de pesquisa adotada. O capítulo cinco apresenta a 

análise dos dados e os resultados obtidos. E o sexto e último capítulo finaliza o estudo com as 

conclusões do trabalho. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

Conforme citado anteriormente, este trabalho aborda quatro principais temáticas relacionadas à 

problemática da pesquisa: Marketing; Mídias Sociais; Estratégia e; Futebol. Na área de 

Marketing, o foco é dado à área esportiva, campo sobre o qual este estudo se debruça e que serve 

como norteador às demais temáticas, com seus referenciais teóricos  

 

2.1 – Marketing: conceitos 

O Marketing, definido por Philip Kotler, um dos pioneiros do estudo na área, é “a arte de criar 

valor genuíno para os clientes. É a arte de ajudar os clientes a tornaram-se ainda melhores” 

(2003, p.11). Juntamente com Gary Armstrong, Kotler (2007, p.4) diz que Marketing é “um 

processo social e administrativo pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam através da 

criação e troca de produtos e valores”. O Marketing, segundo os autores, não deve ser entendido 

apenas no velho sentido de efetuar uma venda, mas no novo sentido de satisfazer as necessidades 

dos clientes. 

Já a American Marketing Association (AMA), em seu site, define o Marketing como “o 

processo de planejamento e execução da concepção, formação de preços, promoção e 

distribuição de ideias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam objetivos 

individuais e empresariais”. 

Ainda de acordo com Kotler (2007), as palavras-chaves dos profissionais de Marketing 

são qualidade, serviços e valor (Idem). Parafraseando Peter Drucker, o autor sustenta que “o 

propósito do Marketing é tornar supérfluas as atividades de vendas e que Marketing é a 

capacidade de atingir o alvo (mark) ” (p.12). Ademais, de uma forma detalhada, Kotler (2007) 

afirma que: 

Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e 

desejos insatisfeitos, define e mede sua magnitude e seu 

potencial de rentabilidade, especifica que mercados-alvo serão 

mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, 

serviços e programas adequados para servir a esses mercados 

selecionados e convoca a todos na organização para pensar no 

cliente e atender ao cliente” (p.12) 

 

Naert (2007) apud Kotler (2007), diz que o Marketing deve começar pela alta gerência de 

qualquer empresa. Se ela não se envolver no desenvolvimento de uma mentalidade voltada para 
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os clientes, o conceito de Marketing não será aceito nem implementado pelo resto da empresa 

(p.13).  

Al Ries e Jack Trout (1993) acreditam que a questão básica no marketing é melhorar a 

percepção, sendo uma tarefa difícil devido à quase impossibilidade de se mudar uma decisão 

após ela ter sido tomada. Portanto, para que os torcedores saibam o que esperar dos respectivos 

clubes, os próprios clubes deveriam buscar a melhoria da sua imagem. Dessa forma, o Marketing 

é de suma importância para que a imagem e a identidade dos clubes apresentem solidez e 

positividade. E que, também, abracem outras questões, tais como as questões sociais, políticas, 

econômicas, culturais, demográficas, em função de sua influência junto ao torcedor, como afirma 

Melo Neto (2013, p.15). 

 

2.1.1 – Marketing esportivo 

Dentre os diversos tipos de Marketing existe aquele voltado para a área esportiva, sobre os quais 

vem aumentando, nos últimos tempos, estudos e trabalhos. Mullin (2004) afirma que o 

Marketing esportivo “consiste em todas as atividades designadas a satisfazer as necessidades e 

desejos dos consumidores esportivos através de processos de troca” (p.18). O autor busca 

esclarecer a utilização do termo “Marketing dos esportes” (no plural), ao invés de Marketing do 

esporte (no singular). Marketing dos esportes é um ramo de segmentos diversos e não-

coordenados que têm pouco em comum. Cada segmento do ramo esportivo opera com 

independência e com o mínimo compartilhamento da prática gerencial. 

Autores brasileiros, como Afif (2000) e Pozzi (1998) veem diferenças entre as ações de 

Marketing esportivo no âmbito das entidades esportivas e das empresas, definindo-se, assim, 

Marketing no esporte e Marketing esportivo, da seguinte forma (AFIF, 2000, p.17). 

A atuação do Marketing esportivo ocorre de duas formas: a 

primeira é através do Marketing de produtos e serviços voltados 

aos consumidores que, de alguma forma, se relacionam com o 

esporte (campanha sócio torcedor do São Paulo F.C, venda de 

camisas oficiais dos times de futebol, etc.). A segunda consiste 

na estratégia que emprega o esporte como meio de divulgar 

produtos sem que estes tenham ligação com atividades esportivas 

(promoções do tipo mamífero Parmalat com a presença de 

Ronaldinho, concursos mini craques Coca-Cola, comerciais da 
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Pepsi com Denílson e Guga e publicidade estática nos estádios – 

freios Varga. 

 

Pozzi (1998) segue na mesma linha, distinguindo essas duas áreas do Marketing 

esportivo, ao afirmar que a expressão Marketing esportivo “desenvolveu duas vertentes 

principais: o Marketing de produtos e serviços direcionados ao consumidor de esporte e o 

Marketing de outros produtos de consumo, industrial e de serviços, pelo uso de promoções 

esportivas” (p.77). 

Mullin (2004, p.29) informa que a estratégia e a tática de Marketing são iguais a um 

plano de jogo. Ele utiliza um Programa de Gestão de Marketing (PGM), adaptado de Kotler, que 

é a espinha dorsal do Marketing, no qual enfatiza as interdependências em todos os estágios. O 

plano de jogo de Mullin visa fornecer uma direção geral para o treinador (usado 

metaforicamente), que escolherá a tática específica a ser usada durante o próprio jogo. E assim o 

plano seria: 

1. Analisar o mercado e a organização 

2. Esclarecer a missão e os objetivos 

3. Desenvolver o mix e o plano de Marketing 

4. Integrar o plano de Marketing em uma estratégia organizacional mais ampla 

5. Controlar e avaliar todos os elementos do plano 

Portanto, o uso de ferramentas tradicionais na pesquisa em Marketing, como a análise SWOT, ou 

a hierarquia das necessidades de Maslow podem ser aplicadas na área esportiva. Assim como 

montar um plano de estratégia em Marketing, conforme detalhado por Mullin. Para que se siga o 

plano de jogo, deve ser entendido que o Marketing esportivo está ligado ao entretenimento. Melo 

Neto (2013) enfatiza que o marketing esportivo do século XXI não pode prescindir uma visão 

maior do esporte como espetáculo. O autor, em outro estudo (2006, p.58 e 59) lista 

características do Marketing esportivo, informando que o que faz vender esporte é o esporte em 

si mesmo, a estratégia de Marketing escolhida e os investimentos realizados, pois: 

a) Tem um satisfatório e garantido sucesso na mídia; 

b) Traz um excelente retorno para a marca; 
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c) Cresce com o apoio maciço das TV’s aberta e fechada; 

d) Introduz um elemento factual no processo de comunicação das marcas; 

e) Sua imagem, limpa e poderosa, atinge em cheio a mente do consumidor; 

f) Induz uma reação de consumo pela emoção, o que favorece a venda de produtos e 

serviços; 

g) Sua divulgação é espontânea e, como tal, seu retorno é dez vezes maior (o esporte é uma 

mídia espontânea); 

h) Seu apelo atual é significativo, pois vivemos a ‘era do entretenimento e do lazer’; 

i) Permite maximizar o investimento feito nele, através de uso da imagem do atleta para 

vender produtos e promoções diversas; 

j) Predispõe o consumidor para o consumo porque o pega num momento de descontração e 

de relaxamento, longe das tensões do mercado e sem que ele próprio perceba; 

k) Pode vir associado a qualquer outro tipo de Marketing (social, de causa, ecológico, 

cultural, político, etc.). 

 

O referido autor destaca que, ao longo dos anos, o esporte sofreu grandes transformações, 

como produto, serviço, conteúdo, legado, marca, tecnologia e comunicação. Principalmente no 

crescimento da fabricação de materiais e equipamentos esportivos, da indústria de prestação de 

serviços, da mídia esportiva, da proliferação de marcas esportivas, do aumento do número de 

megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas e do aumento do número de 

empresas que investem no esporte para difundir suas marcas (p.24 e 25). 

Melo Neto (2013, p.74) diz que, além dos 4 P’s do composto de marketing: produto, preço, 

praça e promoção; um quinto P pode ser incluído no segmento esportivo: paixão. Isso só 

acontece porque emoção e paixão são inerentes ao torcedor de futebol, cujo comportamento é um 

fator “contingencial das ações de marketing esportivo de qualquer entidade esportiva ou empresa 

que investe no esporte”. É um marketing que envolve a paixão e visa gerar emoção antes, 

durante e depois de realizado o consumo esportivo. Assim, pode-se definir cada P da seguinte 

forma: 
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Quadro 1: Os 5 P’s do Marketing esportivo. 

P Definição 

Produto 

A concepção de produto esportivo foi estendida e ampliada, incorporando o evento 

esportivo como seu elemento essencial, os aspectos funcionais e tangíveis do 

esporte. O jogo e a competição emergiram como elementos essenciais do produto 

esportivo em função do seu caráter provedor de emoção, sentimentos e paixão. 

Preço 

Deixou de ser considerado valor de mensuração dos valores tangíveis do evento 

esportivo (acessibilidade, visibilidade, segurança, conveniência e conforto) e passou 

a ser considerado, sobretudo, mensuração do valor intangível proporcionado pelo 

evento esportivo visto como espetáculo. 

Praça 

O local do jogo e da competição também é responsável direto pela beleza e emoção 

do espetáculo, o que explica a tendência de construção de arenas esportivas 

modernas e multifuncionais. 

Promoção 

Ênfase na promoção do evento esportivo como espetáculo e todas ações 

promocionais realizadas devem contribuir para criar e estreitar vínculos emocionais 

com os torcedores e enaltecer o desempenho dos protagonistas dos eventos. 

Paixão 

A dimensão emocional do produto esportivo atinge o seu limite máximo no 

momento do jogo e da competição, quando a paixão de torcer é somada à paixão de 

vencer ou à decepção de perder e fortalecida pela paixão de presenciar algo 

incomum que posteriormente se traduz na paixão de contar, lembrar e rememorar. 

Fonte: Adaptado de Melo Neto (2013, p.75) 

Mullin (2004) prefere dizer que o quinto “P” do Marketing esportivo é o de Relações 

Públicas (Public Relations, em inglês). Afirma que as relações públicas têm um efeito óbvio 

sobre a imagem e a posição do produto, porém, as ações de relações públicas dependem da boa 

vontade da mídia. Para o autor, este seria “um negócio enganoso, pois, embora os profissionais 

de marketing esperem cultivar a mídia, não podem esperar que um repórter se torne um lacaio” 

(p.256). De acordo com Mullin (2004), a chave para controlar o mix de Marketing reside na 

capacidade de se estabelecer uma direção clara para todas as unidades e todo o pessoal, pois se 

torna imprescindível que os empregados saibam como serão avaliados e como seus esforços se 

relacionam com os dos outros na organização. Melo Neto (2013, p.80) por outro lado situa o mix 

de Marketing como: 
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Se pensarmos em uma sequência estratégica de mudanças na 

gestão e no marketing do esporte como produto é importante 

lembrar desta sequência básica: gestão profissional (melhoria do 

desempenho gerencial, competividade melhoria do desempenho 

internacional, melhoria do desempenho técnico) e cobertura de 

mídia (melhoria do desempenho de marketing. 

 

Para Kotler (2008), o torcedor é um ativo que deve ser muito valorizado na indústria 

esportiva, devido à escassez de tempo e dinheiro para assistir e participar de eventos e 

modalidades esportivas. De acordo com este autor, os executivos que enxergarem mais 

claramente os problemas, serão ágeis na adaptação às mudanças e perceberão melhor como a 

cultura e as novas tecnologias se refletem nas opções dos torcedores. Além disto, serão aqueles 

com maiores probabilidades de continuar no caminho do sucesso. 

Este autor americano afirma que os consumidores “são pessoas e organizações que 

compram produtos para utilizar ou incorporar a outro produto. Não adquirem produtos com o 

propósito de revenda. Servir e satisfazer os consumidores, naturalmente, é a razão de ser da 

estratégia de Marketing” (2009, p.111). 

A questão da fidelidade dos torcedores aos clubes é um dos pontos-chave para o 

Marketing ser eficaz em sua estratégia. Como apontou o famoso dramaturgo Nelson Rodrigues, e 

notório torcedor apaixonado pelo seu time de futebol o Fluminense, “amar é ser fiel a quem nos 

trai” (1997). Ou seja, independentemente do que aconteça na temporada de um clube, se ele for 

bem ou mal durante o ano, seu torcedor estará sempre lá para apoiá-lo, mesmo com o clube 

muitas vezes negligenciando esse amor. Somoggi (2009, acessado em 2014) afirma que o 

relacionamento entre clube e torcedor é o que traz o sentimento verdadeiro e que o torcedor se 

sinta confiante a se sentir pertencente ao seu clube de coração.  

Mullin (2004) fala da questão afetiva que o consumidor-torcedor tem com alguma atividade do 

clube, demonstrando sentimentos e emoções, além do comprometimento. Esse comprometimento 

está ligado à frequência, duração e intensidade do envolvimento em um esporte ou à disposição 

de gastar dinheiro, tempo e energia em tal envolvimento. 

Para que esse relacionamento esteja plenamente estabelecido, é necessário que a marca, a 

imagem e a identidade de cada clube estejam firmes perante o torcedor. Assim, o 

reconhecimento virá e trará novos patrocínios, promovendo confiança no investimento no clube. 
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Kotler (2003, p.118) diz que marca é “qualquer rótulo que envolva significado e 

associações (...). São construídas de maneira holística por meio da orquestração de um conjunto 

de ferramentas, inclusive, propaganda, relações-públicas...”. 

Aaker afirma que marca é “um nome diferenciado e /ou símbolo destinado a identificar 

os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e 

serviços daquelas duas correntes” (1998, p.7), enquanto Melo Neto (2006, p.34) diz que a marca 

“constrói elos de relacionamento com clientes, canais de vendas, distribuidores, revendedores, 

fornecedores, franqueadores, prestadores de serviços e demais parceiros”. 

Para Tavares (1998, p.17) a marca é muito mais que um simples nome, além do que, a 

marca é diferente do produto. Para tal denominação, a distinção que Tavares vê entre marca e 

produto baseiam-se nas seguintes premissas: 

1. Produto em benefícios funcionais, e a marca, benefícios simbólicos; 

2. Produto atua na dimensão tangível, enquanto marca atua na dimensão intangível 

(significados, conceitos, valores); 

3. O produto é o que a empresa fabrica, e a marca é o que o consumidor compra. 

Para que o consumidor, no caso o torcedor de futebol, compre a marca, é preciso que ele 

perceba a presença da marca do seu clube. Martins (1999, p.113) apresenta quatro tipos de 

percepção que liga a marca ao consumidor: 

a) Universo espiritual: o universo da natureza das coisas ou padrões naturais; 

b) Universo psíquico (conceito x sentimento); 

c) Universo conceitual (físico x funcional); 

d) Universo físico (fatores físicos e conceitos do produto); 

 

Daí, como o autor explica, “o fator-chave do processo de percepção da marca, com ênfase na 

sua imagem, identidade e personalidade, é o ‘espírito da marca’, denominado ‘emoção de líder’ 

(p.114). Melo Neto (2014) afirma que é essa emoção que mobiliza e valoriza a marca, que goza 

de prestígio e preferência por parte do consumidor. 
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Sobre a imagem da marca, Tavares (1998) informa que ela é definida como a soma de 

crenças, atitudes e impressões que uma pessoa ou grupo de pessoas têm de um objeto. Dessa 

forma, a imagem decorreria do modo como o público decodifica os sinais emitidos por uma 

empresa, por meio de seus produtos.  

 

2.2 – Estratégia: conceitos teóricos e práticos 

Para que as ações de Marketing tenham efeito na relação dos clubes com os torcedores, é preciso 

o estabelecimento de estratégias para levar à frente os planos traçados. Sem estratégia não há 

como ativar o planejamento. Como lembra Sobral (2008), estratégia é um conceito que vem da 

Grécia Antiga, onde a palavra stategeia se referia à arte de ser general, liderar exércitos e destruir 

inimigos. Assim, com o passar do tempo, foi sendo aplicada ao mundo dos negócios, com 

diferentes e determinadas conotações, mas sua essência foi mantida: o conceito de estratégia é 

aplicável a uma situação de competição. 

Assim, resume o autor sobre estratégia: “cada organização precisa ser diferente e possuir 

características únicas que a distingam das restantes (...). A estratégia se refere ao caminho que a 

organização segue para conseguir sobreviver” (p.140). Ela é uma busca deliberada por um plano 

de ação que permita desenvolver e ajustar uma vantagem competitiva da organização sobre seus 

concorrentes.  

Ainda de acordo com Sobral, a estratégia necessariamente muda com o tempo para se 

adequar às condições ambientais; porém, para permanecerem competitivas, as organizações 

devem ser capazes de oferecer, de forma sustentável, mais valor a seus clientes do que os 

concorrentes. Wright, Kroll e Parnell (2000) afirmam que a estratégia se refere aos planos de alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e objetivos gerais da 

organização. ... o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequência de ações 

de uma organização em um todo coerente. Uma estratégia bem formulada ajuda a ordenar e 

alocar os recursos de uma organização para uma postura singular e viável, com base em suas 

competências internas relativas, mudanças no ambiente antecipadas e providências contingentes 

realizadas por oponentes inteligentes. 

Com as empresas cientes de que é possível atingir as antes impensáveis vantagens 

competitivas sobre suas rivais, elas se tornaram ávidas consumidoras de material sobre gestão 

estratégica que emergiu nas últimas décadas, segundo Crainer e Dearlove (2014). Mintzberg 
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(2010) acredita que definir estratégia não é uma tarefa fácil, pois não há apenas uma definição. 

Ao contrário, requer uma série de definições e por isso o autor apresenta os cinco “P’s” da 

estratégia: plano, padrão, posição, perspectiva e pretexto. Plano, de acordo com o autor, é “uma 

direção, um guia ou curso de ação para o futuro, um caminho para ir daqui até ali” (p.24). É 

desenvolvida de forma deliberada e consciente, sendo gerais ou específicas. O padrão é 

“coerência em comportamento ao longo do tempo” (p.25). É pretendida ou não em um fluxo de 

ações. Posição, segundo Mintzberg, é “a localização de determinados produtos em determinados 

mercados”, enquanto perspectiva é “a maneira fundamental de uma organização fazer as 

coisas...” (p.27). Por fim, a estratégia é um truque ou pretexto, que é “uma manobra específica 

para enganar um oponente ou concorrente” (p.29). Mintzberg cita vantagens e desvantagens nas 

estratégias, pois, para ele, para cada vantagem associada à estratégia, há uma desvantagem (p.30-

32): 

Quadro 2: Estratégias para o melhor e para o pior. 

Definições Vantagem Desvantagem 

“A estratégia fixa a 

direção” 

O principal papel da estratégia é mapear o 

curso de uma organização para que ela 

navegue coesa em ambiente. 

A direção estratégica também pode construir um 

conjunto de antolhos para ocultar perigos em potencial. 

Seguir um curso predeterminado em águas 

desconhecidas é a maneira perfeita de colidir com um 

iceberg. É importante olhar para os lados. 

 

“A estratégia 

concentra o esforço” 

A estratégia promove a coordenação das 

atividades. Sem a estratégia para concentrar 

os esforços, as pessoas puxam em direções 

diferentes e sobrevivem ao caos. 

O pensamento grupal surge quando o esforço é 

excessivamente concentrado. Pode não haver visão 

periférica para abrir outras possibilidades. 

 

“A estratégia define 

a organização” 

A estratégia propicia às pessoas uma forma 

taquigráfica para entender sua organização 

e distingui-la das outras. 

Definir a organização com excesso de exatidão 

também pode significar defini-la com excesso de 

simplicidade, às vezes até o ponto de estereotipá-la, 

perdendo-se assim a rica complexidade do sistema. 
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Definições Vantagem Desvantagem 

“A estratégia 

favorece a 

coerência” 

A estratégia é necessária para reduzir a 

ambiguidade e pôr ordem. Nesse sentido, 

uma estratégia é como uma teoria: uma 

estrutura cognitiva para simplificar e 

explicar o mundo e, com isso, facilitar a 

ação. 

 

A criatividade floresce na incoerência – descobrindo 

novas combinações de fenômenos até então separados. 

É preciso compreender que toda estratégia, como toda 

teoria, é uma simplificação que necessariamente 

distorce a realidade. Essas estratégias e teorias não são 

realidades, mas apenas representações da realidade nas 

mentes das pessoas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de definições de Mintzberg 

 

Portanto, a importância da gestão estratégica para o Marketing esportivo dos clubes é 

crucial para que possa trazer resultados benéficos para os próprios. Hunger e Wheelen (2002, p. 

4) conceituam gestão estratégica como sendo um conjunto de decisões e ações estratégicas e 

ações estratégicas que determinam o desempenho de uma corporação em longo prazo. Catropa 

(2001) diz que gerenciamento estratégico é o “estilo e a metodologia de tratamento dos negócios 

que se define para a organização, dependendo de onde ela se estabelece como consequência de 

seu planejamento estratégico” (p.70). 

 

2.2.1 – Estratégia competitiva  

Das variáveis estratégicas que existem, os principais alicerces para o desenvolvimento de um 

plano de ação, especialmente envolvendo o Marketing esportivo, são a estratégia competitiva, o 

planejamento e o posicionamento estratégicos. Porter (2004), um dos grandes estudiosos deste 

tema, descreveu estratégia competitiva como: 

Ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição 

defensável em uma indústria, para enfrentar com sucesso as 

cinco forças competitivas (rivalidade entre os concorrentes, 

poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos 

fornecedores, ameaça de entrada de novos concorrentes e 

ameaça de produtos substitutos) e, assim, obter um retorno 

sobre um investimento maior para a empresa” (p.36) 
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Segundo Porter (2004), há três abordagens estratégicas genéricas potencialmente bem-

sucedidas para superar as outras empresas em uma indústria: liderança no custo total, 

diferenciação e estoque. Liderança de custo exige a construção agressiva de instalações em 

escala eficiente, uma perseguição vigorosa de reduções de custo pela experiência, um controle 

rígido de custo e das despesas gerais, a não permissão da formação de contas marginais dos 

clientes, e a minimização do custo em áreas como Pesquisa e Desenvolvimento (P & D), 

assistência, força de vendas, publicidade, entre outros. (p.37). 

A diferenciação, segundo Porter (2004), significa a criação de algo que seja considerado 

único no âmbito do negócio. Os métodos para diferenciação podem ser projetos ou imagem da 

marca, tecnologia, serviços sob encomenda e peculiaridades. Se alcançada, ela é viável para 

obter retornos acima da média, porque ela cria uma posição defensável para enfrentar as cinco 

forças competitivas, embora de um modo distinto do que na liderança de custo (p. 39). Ela 

proporciona isolamento contra a rivalidade competitiva devido à lealdade dos consumidores com 

relação à marca como também à consequente menor sensibilidade ao preço (p.39). 

Finalmente, o enfoque visa ao alvo determinado e cada política funcional é desenvolvida. 

O objetivo é enfocar um determinado grupo consumidor, um segmento da linha de produtos, ou 

um mercado geográfico. De acordo com o autor, mesmo que a estratégia do enfoque não atinja 

baixo custo ou diferenciação do ponto de vista do mercado como um todo, ela realmente atinge 

uma ou ambas as posições em relação ao seu estreito alvo estratégico.  

 

2.2.2 - Planejamento e Posicionamento Estratégicos 

O planejamento é a base de todas outras funções da Administração. De acordo com Sobral 

(2008), planejamento é a função da Administração responsável pela definição dos objetivos da 

organização e pela concepção de planos que integram e coordenam suas atividades. O 

planejamento tem a dupla atribuição de definir o que deve ser feito (objetivos) e como deve ser 

feito (planos) (p.132). 

Ainda, para Sobral, objetivos são resultados, propósitos, intenções ou estados futuros que as 

organizações pretendem alcançar. Já os planos são guias que indicam o que deve ser feito, 

especificando os recursos e as ações necessárias para alcançar os objetivos. Assim, não seria 

possível organizar os recursos e as estruturas da empresa se não existissem objetivos e planos. 
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Segundo Sobral (2008, p.132), o planejamento estratégico traz os seguintes destaques como 

benefícios e vantagens: 

a) Proporciona senso de direção: o planejamento dá e especifica um rumo para a 

organização, o que permite direcionar os esforços de seus membros para um objetivo 

comum; 

b) Focaliza esforços: o planejamento promove a integração e a coordenação das atividades 

dos membros organizacionais. Sem planejamento, a organização não passa de um grupo 

para indivíduos, cada um agindo à sua maneira. Cabe ao planejamento promover uma 

ação coletiva, que é a essência da organização; 

c) Maximiza a eficiência: O planejamento permite otimizar esforços e recursos 

organizacionais. Ajuda a estabelecer prioridades, evitando os desperdícios e as 

redundâncias; 

d) Reduz o impacto do ambiente: O planejamento obriga os administradores a enfrentarem 

as mudanças ambientais. Por meio dele, os gerentes interpretam as mudanças ambientais 

e tomam as medidas necessárias para enfrenta-los; 

e) Define parâmetros de controle: O planejamento proporciona critérios de avaliação do 

desempenho organizacional. Ao estabelecer objetivos, o planejamento define padrões de 

desempenho que permitem o controle da organização. Sem planejamento, é impossível 

conceber um sistema de controle eficaz; 

f) Atua como fonte de motivação e comprometimento: O planejamento facilita a 

identificação de pessoas com a organização. Os objetivos e planos reduzem a incerteza e 

estabelecem o papel que cada pessoa desempenha na organização, motivando e 

comprometendo seus membros; 

g) Potencializa o autoconhecimento organizacional: O planejamento cria um clima propício 

ao autoconhecimento. Durante o processo de planejamento, a organização busca conhecer 

o ambiente externo, as ameaças e oportunidades, ao mesmo tempo em que analisa seu 

ambiente interno; 

h) Fornece consistência: O planejamento fornece um fundamento lógico para a tomada de 

decisão. Ele permite criar uma estrutura cognitiva coletiva que garante consistência entre 
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as decisões dos resultados desejados. Dessa forma, todas as decisões estarão em 

conformidade com o planejado. 

 

Segundo Mintzberg (2001), existem centenas de modelos de planejamento estratégico. 

Porém, a maioria se reduz às mesmas ideias básicas, como o modelo SWOT. No estágio de 

avaliação da estratégia, a literatura de planejamento recuperou o que havia perdido na Escola de 

Design. As técnicas abundam, variando do simples cálculo de retorno sobre o investimento até 

uma onda de técnicas. No estágio de operacionalização da estratégia, a maior parte dos modelos 

se torna muito detalhada, quase se como o planejamento tivesse repentinamente passado pelo 

gargalo da formulação para acelerar dentro dos espaços aparentemente abertos da 

implementação. A decomposição está claramente na ordem do dia neste estágio. Todo o conjunto 

– estratégias, objetivos, orçamentos, programas – é reunido em um sistema de planos 

operacionais, podendo ser chamado de “plano mestre” (MINTZBERG, 2001, p.). 

Mintzberg identifica algumas premissas da escola de planejamento, que são: as estratégias 

devem resultar de um processo controlado e consciente de planejamento formal, decomposto em 

etapas distintas, cada uma delineada por checklists e apoiada por técnicas; a responsabilidade por 

todo o processo está com o executivo principal, porém na prática a responsabilidade pela 

execução está com os planejadores; as estratégias surgem prontas desse processo, devendo ser 

explicitadas para que possam ser implementadas por meio da atenção detalhada a objetivos, 

orçamentos, programas e planos operacionais de vários tipos. 

Outra forma é o controle estratégico, que mantém as organizações nos trilhos estratégicos. 

No controle, há três estilos para a criação de estratégias, que são: planejamento estratégico, 

controle financeiro e controle estratégico. Para Mintzberg (2010), a escola do posicionamento foi 

capaz de criar e aperfeiçoar um conjunto de ferramentas analíticas dedicadas a ajustar a 

estratégia correta às condições vigentes. Assim, a chave para a nova administração estratégica 

está no uso de análise para identificar as relações corretas. O processo se concentra mais nos 

cálculos, na seleção de posições estratégicas genéricas. O autor afirma que a escola do 

posicionamento decorre de três ondas: os antigos escritos militares; os imperativos de consultoria 

dos anos 1970; e o trabalho recente sobre proposições empíricas, em especial dos anos 1980. 
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A primeira onda – os antigos escritos militares – está descrita nos primeiros registros de 

estratégia, que datam mais de dois mil anos atrás. Eles exemplificam os casos de Sun Tzu, com 

seu livro A arte da guerra (1971) e uma influência mais recente de estratégia militar, com o 

trabalho de Clausewitz, escrito no século XIX. Sun Tzu informava a importância de estar 

informado a respeito do inimigo, do local de batalha, e das posições estratégicas, tais como: 

localizar exércitos em relação a montanhas e rios; lutar morro abaixo e ocupar terrenos 

horizontais ou altos p.93).  

Clausewitz escreveu sobre as Guerras Napoleônicas. Em seu livro Da guerra, ele procurou 

substituir a visão estabelecida de estratégia militar por um conjunto de princípios flexíveis para 

reger o pensamento a respeito da guerra. Ela exigia organização em situação cheia de caos e 

confusão. A estratégia busca moldar o futuro, porém, as intenções podem ser frustradas pelo 

acaso e pela ignorância, algo que Clausewitz chamava de atrito.  

A segunda onda – os imperativos de consultoria – a busca pela participação do mercado 

tornou-se um imperativo. O Boston Consulting Group (BCG) promovia a participação do 

mercado como o Santo Graal, concentrando-se em duas técnicas principais: a matriz de 

crescimento-participação e a curva de experiência. A matriz de crescimento-participação fazia 

parte do planejamento de portfólio, o qual tratava de como alocar fundos para os diferentes 

negócios de uma empresa diversificada. 

Os produtos com alta participação de mercado e crescimento lento são como “vacas 

leiteiras”. Eles produzem grandes volumes de caixa. Os produtos com baixa participação de 

mercado e baixo crescimento são como “cães”, segundo (MINTZBERG, 2010). Eles podem 

apresentar um lucro contábil, porém o lucro precisa ser reinvestido para manter a participação no 

mercado.  

A terceira e última onda – proposições empíricas – dominou praticamente toda a literatura e 

prática de administração estratégica. Estava acabada a fé em pregações e imperativos, pelo 

menos a respeito do conteúdo das estratégias. Dava-se, então, importância ao observável e ao 

experimentado. 
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2.3- Mídias Sociais  

Para entender as mídias sociais e mundo virtual dos dias atuais, é preciso observar como se 

originou a Internet e seu comportamento de integração e interação. O sociólogo espanhol Manuel 

Castells lembra em seu livro “A Galáxia da Internet” (2001) que a formação da Internet teve 

início a partir da montagem da Arpanet, na década de 1960, originada na ideia de uma 

construção de rede de computadores de longa distância que, de alguma forma, trocasse 

informações entre si. Montada pela Advanced Research Project Agency (ARPA) e introduzida 

pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1958, a Arpanet foi lançada em 1966, com 

o objetivo de obter superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética (URSS) na 

esteira do sucesso do Sputnik, que foi o primeiro satélite a orbitar na Terra. 

A partir daí, pesquisadores e profissionais da área tecnológica anteviram a criação de um 

hipertexto autoevolutivo, de informação interligada, destinado a vincular toda a informação 

passada, presente e futura (CASTELLS, 2003). Assim, surgiu a Apple e a criação do Macintosh, 

com sua pioneira interface gráfica, e a implementação de um software capaz de obter e 

acrescentar informação de e para qualquer computador através da Internet, com o http, mtml e 

url. De acordo com Castells, Berners-Lee, juntamente com Robert Cailliau, construíram um 

programa navegador/editor que viria a se chamar “World Wide Web” (www), a rede mundial de 

Internet. 

Daí a capacidade de ampliação da Internet, segundo Castells (2003), foi a sua principal 

força, devido ao seu desenvolvimento autônomo, à medida que usuários se tornaram produtores 

de tecnologia e artífices de toda a rede. Com isso, qualquer pessoa com conhecimento poderia se 

ligar à Internet, e essa contribuição resultou em uma gama de aplicações nunca antes planejadas, 

tais como o E-mail, o MODEM e o Hipertexto. 

As redes sociais surgiram logo no começo da Internet disponível para todos. Safko (2010, 

p.97) lembra que o “Fórum” foi uma das primeiras redes baseadas na internet e de ferramentas 

de comunicação on-line, que envolvia pessoas em uma conversa interativa, contínua, sobre um 

assunto específico. O Fórum, segundo o autor, “constrói forte laços comunitários, constrói 

lealdade e realmente exemplifica a noção de uma rede confiável”. Referidos como bate-papos, 

quadros de mensagens e quadros de avisos, os Fóruns remontavam a alguns dos primeiros anos 

da Usenet privada, na década de 1970, e a alguns dos primeiros Fóruns da Internet pública da 

web, em 1995. 
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Muito rapidamente houve criações de outras ferramentas de redes sociais, como o ICQ, 

além de blogs, fotologs e vlogs, que permitiam grande interação entre pessoas. Canais de áudio e 

compartilhamento de músicas seguiam pelo mesmo caminho de integração e, desde então, todas 

essas ferramentas vêm evoluindo e trazendo maior interação e interatividade para as pessoas, 

numa velocidade que poucos imaginariam há 20 anos atrás, pelo menos. 

Nos últimos dez anos, viu-se o surgimento de redes sociais digitais e sua integração de 

texto, áudio e vídeo, com base na participação maciça de pessoas dispostas a se posicionarem 

sobre determinados assuntos. Facebook, Twitter e Youtube são as prioridades deste trabalho, 

porém há outras redes sociais relevantes, como o MySpace, o extinto Orkut, que foi bastante 

popular no Brasil até a entrada definitiva do Facebook no país, e o LinkedIn. Segundo Telles 

(2011, p.82), “a era moderna das redes sociais começou em 2002, quando Jonathan Abrams 

lançou o Friendster (...), e queria que fosse um site de encontros e não de namoro”. 

Como conta Brogan (2012, p.11), as pessoas gostam, de alguma maneira, de se envolver, 

pois você pode falar para as pessoas e com as pessoas. Daí, se essa pessoa responde, a interação 

existirá. As redes sociais têm estado no mundo desde o início da existência do homem (Safko, 

p.31). Desde épocas remotas, quando foram criadas tribos, clãs, sociedades, entre outros, os seres 

humanos vivem em redes sociais. Basicamente, todos pertencem a algum grupo. 

 

2.3.1 – As principais mídias sociais da atualidade 

As redes sociais e a interatividade dos torcedores com os clubes no Facebook, Twitter e Youtube 

também são dimensões a serem analisadas neste trabalho. Como é um tema relativamente novo, 

há pouca literatura publicada. Porém, há autores que se destacam por suas publicações sobre o 

assunto, como Manuel Castells.  

Castells afirma que as redes “têm vantagens extraordinárias como ferramentas de 

organização em virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes. (...) estão proliferando em 

todos os domínios da economia e da sociedade (...)” (2003, p.7). Ainda, para o autor, “A 

apropriação da capacidade de interconexão por redes sociais levou à formação de comunidades 

on-line que reinventaram a sociedade e expandiram espetacularmente a interconexão de 

computadores, em seu alcance e seus usos” (2003, p.53). As redes são montadas pelas escolhas e 

estratégias de atores sociais, sejam famílias, indivíduos ou grupos sociais (Castells, p.107). 
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Entre as redes as sociais mais usadas, o Facebook, o Twitter e o Youtube são as que se 

destacam e possuem grandes quantidades de visitas diariamente. Este trabalho retratará essas 

redes sociais, pois são as mais populares no Brasil. Segundo o site internetworldstats.com, 

estamos em um mundo onde mais 2 bilhões de pessoas já possuem acesso à Internet, sendo que 

600 milhões delas usam o Facebook e mais de 150 milhões usam o Twitter. Os brasileiros são 

um dos maiores usuários de redes sociais no mundo. 

Safko (2010) diz que o Facebook promove a comunicação entre as diferentes redes sociais por 

meio de uma interface de usuário personalizado e uma variedade de aplicativos para customizar 

ainda mais a experiência.  

Fundado em 2004 por Mark Zuckenberg, o Facebook começou como uma ferramenta de 

networking para universitários e, posteriormente, o público-alvo passou para pessoas acima de 30 

anos (SAKFO, p.305). O próprio começo do Facebook, chamado na época de “thefacecook” 

tinha como princípios, na página principal: procurar pessoas em determinada faculdade, 

descobrir quem faz as mesmas aulas que você, conhecer os amigos dos seus amigos, visualizar a 

própria rede social (MEZRICH, 2010, p.89). 

Segundo Telles (2014), o usuário do Facebook tem, em média, 38 anos de idade e o site 

possui mais de 500 milhões de usuários ativos. Além disso, o que chama atenção, de acordo com 

Telles, é o número de pessoas que utilizam ferramentas móveis, como celulares para acessarem o 

Facebook: são mais de 100 milhões que as usam, pelo menos uma vez por mês, e mais de 200 

milhões já experimentaram pelo menos uma vez. 

Barefoot (2010, p.189) diz que o Facebook é “o elefante na sala do Marketing da mídia 

social”, pois a maioria ainda está desvendando a melhor forma de se fazer Marketing. Para o 

autor, o centro do universo do Facebook é o perfil, porque ele é o “quartel-general” pessoal para 

todas as suas atividades na rede Facebook, sendo o perfil associado a um ser vivo e verificável. 

Daí, tanto a vida pessoal quanto a profissional podem ficar interligadas nessa rede social.  

Como lembra Safko (2010), o Facebook oferece uma plataforma para que os usuários se 

conectem rapidamente com amigos, familiares, colegas, conhecidos e mesmo com 

desconhecidos, em vários grupos em rede. Além disso, essa rede promove a comunicação entre 

as diferentes redes sociais por meio de uma interface de usuário personalizável e uma variedade 

de aplicativos compatíveis para personalizar ainda mais a experiência. 
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Atualmente, o Facebook segue traçando perfis dos seus usuários. Segundo a Revista 

Galileu, em 14 de janeiro de 2015, cientistas de Stamford e Cambridge criaram um programa de 

computador, cuja ideia era verificar se a atividade na rede era compatível com a personalidade de 

cada indivíduo no mundo real. Oitenta e cinco mil usuários do Facebook foram escolhidos para a 

pesquisa, conhecida como MyPersonality e, ao mesmo tempo, amigos e parentes responderam às 

perguntas da mesma pesquisa. E o resultado foi que o Facebook nos conhece melhor que nossos 

amigos e parentes. Analisando apenas 70 curtidas, o software conseguiu um resultado mais 

parecido com o teste feito pelos próprios participantes sobre si mesmos do que a análise de seus 

amigos. E com 150 curtidas, foi capaz de superar até mesmo mães e pais que responderam à 

pesquisa sobre seus filhos. 

O Twitter, estabelecido desde 2006, é uma ferramenta que foi criada para melhorar a 

comunicação em rede, na qual as pessoas podem compartilhar sua atividade ou estado de espírito 

atual com amigos e estranhos (Safko, 2010). O nome foi inspirado, de acordo com Telles (2014) 

em um pássaro que, para manter os outros pássaros informados do que está fazendo e onde está, 

emite periodicamente um trinado estridente.  

A maioria dos usuários “tweetam” atualizações sobre suas atividades diárias em apenas 

140 caracteres e as empresas começaram a usá-la como um serviço gratuito de pesquisa de 

mercado, buscando obter opiniões sobre produtos e serviços (Safko, 2010). Telles (2014) afirma 

que a média de idade do usuário do Twitter é de 39 anos, “o que demonstra claro aumento na 

faixa etária dos usuários das mídias sociais no mundo (p.61) ”.  

Assim como nos primórdios do Facebook, o Twitter foi concebido inicialmente como um 

canal de transmissão em um único sentido, no qual o usuário contava a seus amigos o que estava 

fazendo naquele exato momento (Barefoot, 2010). O microblogging, como é a forma que o 

Twitter foi criado, se refere à publicação na web de mensagens muito curtas. Há vários serviços 

de microblogging, porém o Twitter o mais popular dentre todos.  

Até hoje muitas pessoas usam o Twitter para responder à pergunta “O que você está 

fazendo? ”, mas a grande maioria a utiliza como um tipo de conversa pública permanente. O 

microblogging tende a ser unilateral quando um usuário tem milhares ou milhões de seguidores. 

Assim, se alguém fizer parte de uma organização com muitos seguidores, como aponta Barefoot 

(2010), “pode distribuir o trabalho entre diversas equipes de Marketing ou suporte ao cliente, 
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aplicando o mesmo mecanismo muitos para muitos que usa para lidar com um grande fluxo de 

chamadas telefônicas ou mensagens de e-mail” (p.237).  

Os Trending Topics (TT) são como um termômetro para o que a comunidade do Twitter 

está falando em determinado momento, vendo o TT por país ou worldwide (TELLES, 2014, 

p.63). Para começar conversas no Twitter, basta pôr “@” e responder. Quando a pessoa incluir 

“@nomedousuário” em um tweet, em que o nome do usuário é o nome da pessoa que está 

falando, ele vai aparecer na guia de respostas da pessoa. Da mesma forma, o usuário pode ver 

quem mencionou seu nome clicando no botão “@ link”, quando o usuário estiver logado no 

Twitter.  

O mecanismo de interação mais poderoso do Twitter é o retweet (RT). É uma grande 

ferramenta para empresas que buscam por seus nomes em destaque, e é onde acontece o 

verdadeiro buzz, demonstrando a influência que o usuário ou a empresa tem perante seus 

seguidores (TELLES, 2014, p.65). Há, ainda, as Direct Messages (DM), que são as mensagens 

privadas no Twitter, cuja finalidade é conectar duas pessoas que se seguem sem que ninguém 

mais na rede precise lê-las. 

Por fim, o Youtube é um site de compartilhamento de vídeo online que permite que os 

usuários enviem e compartilhem vídeos na Internet através de sites, dispositivos móveis, blogs e 

e-mail, segundo Safko (2010). Fundado em 2005, ele pode ser utilizado para exposição de 

vídeos, seja de caráter pessoal ou até profissional, no qual os usuários podem marcar vídeos, 

comentar, participar de comunidades, enviar e-mail e publicar vídeos em websites. 

Barefoot (2010) lembra que, antes de existir o Youtube e outros serviços de vídeo on-

line, distribuí-los era um desafio muito difícil. Os arquivos de vídeo eram grandes demais para 

serem enviados por e-mail: havia excesso de formatos com seus respectivos tocadores 

disponíveis; assim, publicar vídeos no seu site era um desafio técnico. As ferramentas para editar 

e criar vídeos são, atualmente, baratas e bastante disponíveis por isso a grande quantidade de 

materiais produzidos e expostos no Youtube (TELLES, 2014). De acordo com o autor, o site 

hospeda cerca de 80 milhões de vídeos diferentes, e o usuário padrão passa quase uma hora por 

mês no Youtube. Para uso como Marketing, essa rede social é um dos recursos mais utilizados 

pelas pessoas, entre diversos canais de comunicação. Ao invés de ser um meio de Marketing, ele 

é resultado final sobre o qual o usuário quer falar. Telles (2014, p.26) enfatiza que o Youtube 

“tornou-se um dos destinos líderes para conteúdos em vídeo, em grande parte em razão de sua 
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simplicidade: tudo o que você precisa é de uma câmera e algo a dizer”. Além disso, os canais 

tornam mais fácil a localização de seus vídeos, com 20 horas de conteúdo sendo enviadas a cada 

minuto, facilitando a criação de canais e de publicação de vídeos. O canal funciona como uma 

página, ajudando na divulgação dos vídeos. Para que fique chamativo, Telles (2014) diz que 

“criar um ótimo canal personalizado requer planejamento cuidadoso e atenção constante. Assistir 

a vídeos é a principal razão das visitas que você recebe: um canal personalizado pode melhorar 

essa experiência, mas somente conteúdos de qualidade farão com que o usuário retorne ao seu 

canal” (p.30). Entre as características do Youtube citadas por Telles (p.30), destacam-se: 

 

1. Comentários: fazem parte da interação e integração entre pessoas. Comentários são 

ótimos para ouvir e falar com sua comunidade, assim como compartilhar. Você pode 

permitir comentários em seus vídeos, em seu canal ou em ambos;  

2. Respostas em vídeo: interage com o público usando-as a partir de suas páginas e permite 

que as pessoas assistam ao conteúdo de forma mais pessoal. 

3. Playlists: permitem organizar seus vídeos em temas ou marcas, fazendo com que fique 

fácil para os usuários assistirem aos vídeos em sequência;  

4. Inscrições: são uma das maneiras de interagir com sua comunidade, pois os inscritos no 

seu canal sempre serão avisados e saberão quando você fizer o upload de um vídeo novo; 

5. Gerenciamento: você pode ver as informações de seu vídeo a qualquer momento em 

Settings, na página Upload Vídeos. É fácil inserir ou alterar metadados e configurações; 

6. Insights são uma ferramenta gratuita que oferece estatísticas detalhadas de seus vídeos e 

você pode ver o ciclo de vida dos seus vídeos, com picos de popularidade; 

7. Inclusão de conteúdo: inserir um vídeo em um blog ou o canal inteiro em seu próprio site. 

É grátis, sem custos de banda e armazenamento para você, e todas as visualizações 

contam normalmente (Embed); 

8. Player personalizado: O YouTube permite que você crie um player ou playlists 

personalizado em seu site. Usando a ferramenta <incorporar> (logo abaixo do player do 

vídeo), você pode escolher cores, incluir miniaturas e vídeos que deseja que apareçam no 

seu player; 
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9. Globalização: O YouTube possui sites para 24 países (Wikipédia) e 28 línguas (Wired, 

2010). Considere produzir conteúdos especiais para áreas diferentes do planeta ou criar 

uma versão em outra língua para o seu canal. Interaja! ” (p.30 e 31). 

 

2.3.2 - Redes sociais e mídias sociais: semelhanças e diferenças 

Redes sociais e mídias sociais são palavras que se ouve falar constantemente nos últimos anos. 

Elas trabalham juntas e estão interligadas. Mas será que elas significam a mesma coisa? Ou 

possuem conceitos distintos?  

De acordo com Safko (2010, p.5), uma mídia social “se refere a atividades, práticas e 

comportamentos entre as comunidades de pessoas que se reúnem para compartilhar informações, 

conhecimentos e opiniões usando meios de conversação”. Esses meios de conversação são 

aplicativos baseados na web que permitem criar e transmitir facilmente o conteúdo na forma de 

palavras imagens, vídeos e áudios. Como exemplifica Safko (p.5), 

...que você pertença a várias comunidades, e se você já usou o 

computador ou o celular para ler um blog, assistir a um vídeo no 

YouTube, ouvir um podcast ou enviar uma mensagem de texto 

para outros membros de seu grupo ou comunidade, você já se 

aventurou no ecossistema da mídia social. 

As redes sociais representam grupos de pessoas que se reúnem em um lugar comum para 

compartilhar pensamentos, ideias e informações sobre si próprias e sobre diversos assuntos. 

Esses grupos podem incluir 100 milhões de usuários registrados ou podem ser uma rede 

confiável bastante pequena. Essa rede social pode ser uma comunidade virtual, e-comunidade ou 

uma comunidade on-line, que interage por meio de informativos eletrônicos, blogs, comentários, 

telefone, e-mail e mensagens instantâneas, e que usa o texto, áudio, fotografias e vídeos para 

propósitos sociais, profissionais e educacionais. Cipriani (2011) também distingue mídias sociais 

das redes sociais. Ele afirma que as mídias sociais são: 

Ferramentas que permitem a formação de discussões entre as 

pessoas e empresas na rede. Elas promovem vida em 

comunidade e cooperação, possibilidade de alterar ou misturar 

criações de terceiros, melhor experiência on-line, diversão, 

educação, controle e domínio do que queremos buscar ou usar, 

abrindo espaço para assuntos muito específicos e colocando o 
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usuário em primeiro lugar e no centro das atenções. A Web 2.0 é 

a plataforma tecnológica que sustenta as mídias sociais 

viabilizando blogs, wikis, sites de compartilhamento de foto e 

vídeo, compartilhamento de listas de favoritos e redes sociais. 

Além disso, modificações nos websites que permitem o uso de 

palavras-chave (as chamadas tags), atribuição de notas e 

comentários a produtos também são parte do universo da 

Web2.0, pois estão relacionadas à provocação da participação 

opinião do usuário” (p.5) 

 

O autor define as redes sociais como tipos de ferramentas oferecidas pela plataforma web 

2.0 e que constituem um dos melhores e mais conhecidos exemplos de mídia social. O Facebook, 

o Twitter e o Youtube fazem parte deste universo virtual que são definidas como “qualquer 

plataforma que permita às pessoas se conectarem mantendo listas estáveis ou não de 

relacionamento para interagir com outras pessoas” (p.5). 

Telles (2014) diz que “precisamos padronizar as definições de redes sociais e mídias 

sociais na internet (...) as mídias sociais eram enquadradas na categoria das novas mídias, em 

2005 e as redes sociais eram chamadas de sites de relacionamento” (p.17). O autor que, 

normalmente, se coloca todas as mídias sociais dentro de um mesmo contexto. Por exemplo, o 

Twitter é um microblogging que pode formar várias redes sociais dentro do mesmo sistema. Ou 

o YouTube, que é um site de compartilhamento de vídeos que, raramente, pode formar uma rede. 

Os sites de relacionamento são ambientes cujo objetivo é reunir as pessoas, que, uma vez 

inscritos, podem expor seu perfil com dados com fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, 

além de interagir com outros membros do grupo (TELLES, 2014, p.18). Entre as regras básicas 

para a pessoa ou a empresa seguir as mídias sociais são: permitir conversações, porém sem poder 

controla-las. Seu poder será de influenciar as pessoas a alguma temática; ser social nas redes 

sociais, respondendo rapidamente, ser sincero e honesto e provocar um diálogo com o usuário; e 

os textos publicados devem estar de acordo com o público-alvo que você queira atingir 

(TELLES, p.18)  

Barefoot (2010, p.27) diz que desde o início das redes sociais de computadores, a web 

tem sido um lugar para interação social, e é por isso que são chamadas de mídia. Blogs, redes 

sociais como Facebook e plataformas de microblogs como o Twitter são simplesmente 

tecnologias que incentivam a comunicação, o compartilhamento e a colaboração (BAREFOOT, 

P.27).  
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2.4 - Os clubes de futebol do Rio de Janeiro como estudo acadêmico 

O Futebol no Brasil foi introduzido pelos Charles Miller e Oscar Cox, como dito na introdução 

deste trabalho. A maneira como o esporte conquistou as pessoas e foi tornando-se, ao longo dos 

anos, parte da cultura brasileira, merece análises aprofundadas. O futebol chegou ao País, um 

novato republicano, sendo um desporto da elite, e passou a ser uma modalidade acessível e 

amada por todos. Da Silva (2006) lembra que o esporte era praticado pela elite branca, de classe 

média alta e urbana. Ainda, nunca demonstrou um caráter social inclusivo e demorou décadas 

para aceitar jogadores descendentes de escravos e mestiços, em geral, em seus times com nomes 

ingleses.  

Como atesta Da Silva (2006), o futebol no Brasil originou-se no exterior, um produto 

britânico de exportação. O autor lembra que, assim como essa modalidade, o polo, a equitação e 

o remo foram levados para países tão diversos como Paquistão, Quênia e África do Sul, que, em 

suas origens, faziam parte da era da supremacia britânica. O autor diz que bem antes de Charles 

Miller e Oscar Cox chegarem com uma bola ao Brasil, “garotos pobres, escravos e forros viam 

os marinheiros ingleses correndo selvagemente atrás de bolas nos quarteirões do porto do Rio de 

Janeiro” (p.27). Também, os padres maristas e jesuítas incentivavam o futebol como parte da 

educação física dos rapazes fluminenses e gaúchos. Da Silva enfatiza que a principal fonte do 

futebol brasileiro “sempre foi a rua, o campo de várzea, e sua popularização só foi possível pela 

permanente proximidade jogador e fã...” (p.28). 

Dos Santos (2006) afirma que, apesar do destaque dado ao futebol, o remo era o esporte 

de maior adesão de público nos primeiros anos do século XX, e seu destaque se dava, 

principalmente, por ter sido a base da criação de vários clubes cariocas. Qualquer novo esporte, 

segundo Dos Santos (2006), naquela época, “qualquer esporte que emergisse da elite naquele 

momento surgiria e manteria, a princípio, toda a sistemática dos outros esportes, ou seja, teria 

uma relação direta com a ideia de modernidade...” (p.36).  

Pereira (2000, p.42) recorda que, na época em que o futebol chegou ao Brasil, 

principalmente no início do século XX, os médicos preocupavam-se com o bem-estar dos jovens, 

aconselhando-os, por toda a cidade do Rio de Janeiro, a praticarem exercícios físicos. Naquele 

período defendia-se a seguinte frase: “mente sã, corpo são”, cuja ideia era “salvar a juventude do 



43 
 

sedentarismo” e a “preservação contra a decadência e moléstia”. Por isso o futebol teve uma 

popularidade tão grande entre os jovens.  

Porém, ainda de acordo com Pereira (2000), enquanto o futebol crescia entre as diversas 

camadas sociais da sociedade brasileira, o esporte ainda era considerado jogo de elite (p.73). 

Mesmo com a criação da Liga Metropolitana no Rio de Janeiro, que abrangia clubes de várias 

partes da cidade e com rigorosas regras para entrada de novas admissões, alguns foot-ballers 

preferiam manter o glamour de jogar uma partida de futebol. De acordo com Pereira, “lotadas de 

cavalheiros distintos e senhoritas com vestidos claros, as arquibancadas pareciam um salão de 

festas” (p.74). Os jogos de futebol pareciam grandes encontros sociais reuniões fechadas para as 

quais os grupos iletrados que os praticavam em outros espaços não haviam sido convidados. 

O glamour de assistir a uma partida de futebol foi se perdendo na medida em que o 

esporte ficava mais popular no País. E a questão racial ficava mais em evidência, quando a “Liga 

Metropolitana de Sports Athletico” foi criada por Fluminense, Paysandu, Botafogo, Bangu, 

Associação A.I., Riachuelo e América e condicionava a entrada de novos clubes após rigoroso 

esquema de seleção e pagamento de uma alta taxa para se tornar membro, o que afastava 

pequenos clubes da Liga. Pelas regras impostas pela Liga, antevia-se uma discriminação social, 

pois, como exemplo, não poderiam ser inscritos amadores que não soubessem ler e escrever, 

assim como aqueles que não tivessem empregos fixos ou nenhuma profissão (p.37 e 38).  

Um dos primeiros cronistas a tratar de futebol, o jornalista Mário Filho, em seu livro “O 

Negro no Futebol Brasileiro”, cuja primeira edição ocorreu em 1947, relata como o futebol no 

Rio de Janeiro aparentava uma grande barreira entre a elite e as classes mais baixas. Para alguém 

entrar no Fluminense, na época, segundo Filho, “tinha de ser, sem sombra de dúvida, de boa 

família. Se não ficava de fora, feito os moleques do Retiro da Guanabara, célebre reduto de 

malandros e desordeiros” (2003, p.36). Ou ainda, nas arquibancadas “...cada um no seu lugar 

(...). A geral de um lado, a arquibancada do outro, no centro do campo, os jogadores correndo. 

Correndo mais para quem estava na arquibancada do que para quem estava na geral” (p.41). 

A situação começou a mudar quando o Clube de Regatas Vasco da Gama incluiu 

jogadores negros no seu plantel e passou a lutar junto ao Bangu pela inserção do negro e dos 

trabalhadores (p.53). Após muitas discussões entre os clubes grandes e pequenos sobre essa 

questão, foi criada a Liga de Futebol Carioca, em 1933. A presença e a valorização do negro no 

futebol não eram mais um fenômeno isolado, mas questão de orgulho e parte significativa da 
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identidade nacional (p.53). Muitos jogadores negros, lembrados pelo autor, naquela época, foram 

cruciais para o desenvolvimento e a popularidade do esporte, além de terem trazido um novo 

jeito se de jogar futebol, como Domingos da Guia, Leônidas da Silva, Arthur Friendenreich, 

Garrincha e Pelé, principalmente nos anos 1950. 

Lustosa da Costa e Marinho (2000) resumem os períodos da popularização e ambiente 

social do futebol (p.48). O período de 1933 a 1950 é considerado por muitos autores a fase de 

transição do futebol elitista para o futebol popular. Nos anos 1950 surgem jogadores tais como 

Pelé, Garrincha, Didi e Vavá. A seleção de 1970, considerada por muitos como a melhor de 

todos os tempos, tinha em seus quadros Rivellino, Tostão e Jairzinho e, na década de 1980, 

surgiram craques como Zico, Sócrates e, mais recentemente, Romário, Rivaldo, Ronaldo e 

Ronaldinho, que são reverenciados dentro e fora de campo. 

Como mencionado anteriormente, este trabalho delimitou seu campo de pesquisa aos 

quatro clubes considerados grandes no Rio de Janeiro, que possuem história no cenário local, 

nacional e internacional: Botafogo de Futebol e Regatas, Clube de Regatas Flamengo, Clube de 

Regatas Vasco da Gama e Fluminense Football Club. Por isso, é importante relembrar fatos da 

história desses clubes, como surgiram e a relevância que possuem ainda nos tempos atuais. 

Visando a manter coerência com o objeto deste trabalho, ou seja, o mundo virtual e as 

implicações nas redes e mídias sociais, os relatórios históricos desses clubes se darão a partir dos 

testemunhos obtidos nos sites oficiais de cada um. 

O Botafogo surgiu como clube de regatas em 1º de julho de 1894, como Club de Regatas 

Botafogo (CRB), em homenagem à enseada de Botafogo. Segundo o site oficial do clube (data), 

foi o primeiro clube carioca campeão brasileiro em alguma modalidade, em 1902. Em oito de 

agosto de 1904, surgia o Electro Club, o primeiro nome dado ao Botafogo Football Club (BFC). 

Mas esse nome só durou até 18 de setembro do mesmo ano, quando o clube fez o primeiro 

amistoso contra o Football and Athletic Club, na Tijuca, quando foi derrotado por três a zero.  

O primeiro campeonato carioca conquistado foi o de 1910, quando o clube recebeu o 

apelido de “O Glorioso”, após aplicar sete goleadas na competição. De 1932 a 1935, o Botafogo 

venceu quatro campeonatos cariocas seguidos, a primeira sequência duradoura de títulos. Em 11 

de junho de 1942, o Botafogo Football Club uniu-se ao Club de Regatas Botafogo e fundaram o 

hoje Botafogo de Futebol e Regatas. Porém, a fusão entre os clubes, que já tinham sedes no 

bairro de Botafogo, se deu a partir de um fato triste: os dois clubes disputavam uma partida de 
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basquete pelo campeonato estadual e o jogador Albano, do BFC, caiu em quadra após sofrer um 

ataque cardíaco fulminante. A partida foi encerrada e o corpo do atleta foi cortejado em General 

Severiano, quando o presidente do CRB, Augusto Frederico Schmidt e o do BFC, Eduardo Góis 

Trindade, resolveram unir os clubes; segundo eles, porque o Botafogo não poderia sair perdendo 

após esse fato lamentável. Assim, com a fusão, foram feitas apenas três alterações: a bandeira 

perdeu o escudo das letras entrelaçadas BFC e ganhou a estrela solitária do CRB. A equipe 

passou a usar calções preto e branco e a bandeira ganhou um retângulo preto, com uma estrela 

branca no alto.  

O primeiro título como BFR veio em 1948, do campeonato carioca. Ainda, outros títulos 

marcantes na história do clube foram: o campeonato carioca de 1957, com uma goleada de seis a 

dois sobre o Fluminense; o bicampeonato carioca 1967-1968, além da Taça Brasil (equivalente 

ao Campeonato Brasileiro), em 1968, com jogadores estelares como Didi, Garrincha, Nilton 

Santos, Quarentinha, Amarildo, Paulo Valentim, entre outros; o campeonato carioca de 1989 

após jejum de títulos de 21 anos; a Copa Conmebol de 1993; e o campeonato brasileiro de 1995. 

Foi campeão carioca em 2010 e 2013, últimos títulos do clube. 

O Clube de Regatas Flamengo foi fundado em 17 de novembro de 1895, na praia do 

Flamengo. Inicialmente, as cores do clube eram azul e ouro; porém, foram trocadas no ano 

seguinte, em 1896, devido à dificuldade de achar os tecidos, que vinham da Inglaterra, além de a 

salinidade e o sol desbotarem as cores. O futebol começou a ser praticado no clube graças a uma 

desavença interna de atletas do Fluminense, em 1911. Alberto Bogerth, um dos jogadores 

tricolores, sugeriu aos atletas insatisfeitos que se juntassem a ele e criassem uma seção de futebol 

no Flamengo, que não existia. No dia oito de novembro foi criado o Departamento de Esportes 

terrestres rubro-negro.  

O primeiro título do clube veio em 1914, após uma vitória de dois a um sobre o 

Fluminense. A primeira camisa do futebol foi a “Papagaio de Vintém”, quadriculada em 

vermelho e preto. Em 1914, a equipe passou a usar a camisa “Cobra-Coral”, que tinhas listas 

horizontais rubro-negras, juntamente com as listas mais brancas e foi utilizada no primeiro título 

estadual. Entre vários títulos importantes da história estão os campeonatos cariocas e a sequência 

de anos conquistados pelo Flamengo. O clube conquistou o primeiro dos seis tricampeonatos 

estaduais de 1942 a 1944. Os outros foram em 1953-55, 1978 e dois e dois campeonatos cariocas 
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em 1979, 1999 a 2001, todas em cima do Vasco da Gama e finalmente de 2007 a 2009, todas 

conquistadas em cima do Botafogo.  

De títulos nacionais, o Flamengo é um dos maiores vencedores, com seis conquistas 

(1980, 1982, 1983, 1987, 1992 e 2009), principalmente durante a era Zico, que teve ainda Júnior, 

Adílio, Andrade, entre outros. Também, o Flamengo venceu três taças da Copa do Brasil, que dá 

vaga diretamente à Taça Libertadores da América, maior competição de clubes da América do 

Sul. Por fim, as maiores conquistas rubro-negras: conquistou a Taça Libertadores de 1981, sobre 

o Cobreloa, do Chile, e venceu o Mundial de Clubes contra o Liverpool, da Inglaterra, por três a 

zero, no mesmo ano. 

O Clube de Regatas Vasco da Gama foi criado em 21 de agosto de 1898, por 62 rapazes 

de origem portuguesa, dedicados à prática do remo. Eles foram inspirados no nome do clube por 

conta nas celebrações do quarto centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, 

com o nome do navegador desse feito, Vasco da Gama. O clube foi pioneiro entre as 

modalidades praticadas no Brasil a eleger um presidente negro: Cândido José de Araújo, numa 

época que o racismo estava em volta de todos os esportes praticados no Rio de Janeiro.  

O futebol entrou na vida do clube no dia 26 de novembro de 1915, quando os vascaínos 

resolveram se fundir ao Luzitânia SC, clube que era dedicado somente ao futebol, cujo quadro de 

jogadores era formado somente por portugueses. Após a fusão, o Vasco da Gama filiou-se à Liga 

Metropolitana para participar da temporada de 1916, na terceira divisão. Porém, a estreia foi 

devastadora, com uma derrota de 10 a 1 para o Paladino FC. O primeiro título vascaíno foi na 

Série B da Liga Metropolitana contra o São Cristóvão. Em 21 de abril de 1927, o clube 

inaugurou o Estádio de São Januário, na época o maior da América do Sul, em menos de 12 

meses.  

Entre os títulos importantes estão o tricampeonato de 1945 a 1947, comandado pelo time 

“Expresso da Vitória”, cuja equipe conseguiu o primeiro título profissional invicto. Em 1948, o 

Vasco do Gama conquistou o Campeonato Sul-Americano, o primeiro do continente, sobre o 

River Plate da Argentina, em Santiago, no Chile. O clube tem um tricampeonato estadual de 

1992 a 1994 e um bicampeonato em 1987 e 1988. Em âmbito nacional, o clube possui quatro 

títulos brasileiros (1974, 1989, 1997 e 2000), um título da Série B do Campeonato Brasileiro 

(2009) e uma conquista da Copa do Brasil (2011). A conquista mais importante da história cruz-

maltina foi em 1998, quando conquistou a Taça Libertadores ao derrotar o Barcelona, do 
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Equador, em dois jogos. Chegou a disputar o Mundial de Clubes no mesmo ano, mas perdeu para 

o Real Madrid por dois a um. 

O Fluminense Football Club foi fundado em 21 de julho de 1902 no Rio de Janeiro. Um 

dos fundadores do clube é Oscar Cox, inglês que trouxe bolas de futebol para a prática no Brasil, 

fato já citado neste trabalho. Foi o primeiro presidente da história tricolor. A primeira partida do 

clube foi em 19 de outubro de 1911, com vitória tricolor por oito a zero sobre o Rio Football 

Club. A primeira camisa utilizada pelo Fluminense era cinza e branca e, em 1904, o clube passou 

a adotar as cores tricolores verde, branca e grená. O Estádio Laranjeiras recebeu o primeiro jogo 

do clube em 1904, onde o time derrotou o Paulista por três a zero.  

O primeiro título tricolor foi em 1906, após derrotar o Rio Cricket por quatro a um, 

tornando-se o primeiro campeão carioca de futebol. A primeira sequência de títulos tricolores foi 

no período 1906-1908, ao conquistar quatro vezes o campeonato carioca. O primeiro título de 

futebol profissional foi a conquista do Torneio Aberto da Liga Carioca, ao vencer o América por 

três a um. Em 1952, o Fluminense venceu um dos desafios mais importantes da história do clube: 

a segunda Copa Rio, espécie de Mundial de Clubes, que tinha como participantes o Peñarol do 

Uruguai, o Sporting de Lisboa, o Áustria de Viena, o Grasshoper da Suíça e o Corinthians 

paulista. A final foi brasileira e o Fluminense venceu os dois jogos: vitória por três a zero no 

primeiro e empate de dois a dois no segundo. Ao todo, são 31 títulos estaduais, o último em 

2012. De conquistas nacionais, o Fluminense possui uma Copa do Brasil em 2007, quatro títulos 

brasileiros (1970, 1984, 2010, 2012) e um título da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube 

chegou a disputar a final da Taça Libertadores, mas foi derrotado pela LDU, do Equador. 
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3. UMA ANÁLISE DAS REDES SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA DE MARKETING 

DOS CLUBES CARIOCAS DE FUTEBOL 

Neste capítulo serão observadas estratégias de Marketing dos clubes do Rio de Janeiro dentro das 

mídias sociais mencionadas. A primeira parte deste capítulo tratará dos jornais impressos no 

século XX, cuja influência e informações para os torcedores eram significativas, principalmente 

nas primeiras décadas. A segunda mostrará as análises das mídias sociais dos clubes do Rio de 

Janeiro. A seguir, um mote que os clubes seguem dos clubes europeus e algumas instituições do 

Brasil conseguem fazê-lo eficientemente: o programa sócio-torcedor. Ainda, será mostrado como 

os principais clubes do futebol inglês, que possui a maior liga de clubes da Europa, utilizam-nas 

para a interação com seus torcedores ingleses e estrangeiros.  

 

3.1 – Antes das mídias sociais: um retrato pelos jornais impressos no século XX 

Os torcedores sabem das informações dos seus clubes, além dos sites oficiais, através da mídia. 

Foi a partir dela que eles sabiam das notícias dos seus clubes e pouco havia interação entre clube 

e torcedor. A partir do jornal, no começo XX, depois com o rádio transmitindo jogos e 

posteriormente a televisão, os torcedores estavam mais próximos do seu time, até chegarmos às 

redes sociais. 

Os jornais impressos começaram a cobrir futebol pouco mais de dez anos após a chegada 

do esporte em 1894. Mesmo com pouco espaço nos jornais diários, foi criada a Fanfulla, em São 

Paulo, na década de 1910. Era voltada basicamente para os imigrantes italianos, que fizeram um 

time chamado Palestra Itália, hoje conhecido como Palmeiras (COELHO, 2006, p.8).  

Nos jornais impressos, nessa época, o noticiário sobre futebol se resumia a notas de 

rodapé. Na década de 1930, no Rio de Janeiro, nasceu o Jornal dos Sports, do jornalista Mário 

Filho. Outros cronistas como Diocesano Ferreira, do Correio da Manhã, Everaldo Lopes, 

Lourival Pereira e Geraldo Romualdo da Silva, do Jornal dos Sports e Mário Filho, de O Globo 

e Jornal dos Sports foram protagonistas na divulgação e defesa do futebol. No Rio, foi criado em 
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1931 o primeiro diário esportivo do país: Jornal dos Sports, do jornalista Mário Filho, que dá ao 

Estádio do Maracanã. Ele fez com que o desporto ficasse mais em evidência, tirando-o das notas 

em pé de página para merecidas reportagens que abordavam apenas sobre o esporte. Mostrava o 

atleta não apenas como esportista, mas também como ídolo e personalidade (NOGUEIRA, 2006, 

p.212).  

Na época, o objetivo era romantizar o futebol e não tratar da realidade futebolística e da 

sociedade brasileira. Havia, ainda, o preconceito de jornalistas das outras editorias e da elite 

social da época, que consideravam uma perda de tempo ler sobre esporte, como se esta fosse uma 

prática não-cultural. 

Ao longo dos anos, revistas e jornais de esporte surgiram e desapareceram, tal como a 

Revista do Esporte, sediada no Rio de Janeiro, que teve pouco mais de uma década de 

existência. Foi em São Paulo que os jornais começaram a dar maior destaque aos esportes, 

sobretudo futebol, na década de 1960. O Jornal da Tarde só existe por causa do seu Caderno de 

Esportes, primeiro nome do jornal, onde havia grandes reportagens sobre esportes (COELHO, 

2006, p.8). Dessa época para cá, jornais de São Paulo e do Rio oscilavam entre os grandes 

cadernos e publicações menores, porque não foi prioridade fazer diagramações diferentes, mais 

coloridas, que chamassem uma maior atenção do leitor (COELHO, 2006). Mesmo assim, na 

década de 1960, o Brasil tinha uma imprensa esportiva com ampla atuação. 

Graças à imprensa esportiva, não só no Rio, mas em todo o Brasil, os jogos ganhavam 

uma rivalidade e um charme a mais por conta do trabalho dos jornalistas e de suas crônicas que 

destoavam do que tinha sido realmente visto na partida. Isso atraía público, que comprava o 

jornal para saber dos detalhes do seu time. Os clássicos do Rio de Janeiro, como Botafogo e 

Fluminense eram conhecidos como “Clássico Vovô”, pela antiga rivalidade entre os clubes, que 

se enfrentavam desde 1904. Flamengo e Fluminense, o “Fla-Flu”, segundo o poeta e dramaturgo 

Nelson Rodrigues, nasceu quarenta minutos antes do nada. Era o jeito de ser do jornalismo 

esportivo: usar as crônicas para narrar de forma atraente um acontecimento, sem se desvincular 

da verdade, que é o grande dever de um jornalista (COELHO, 2006).  

No começo do século XX, como havia poucos especialistas no assunto, muitos escritores 

narravam como vivenciavam o futebol, desde a transcrição de uma partida ao que acontecia fora 

dela. Como o caso do escritor Coelho Neto, que, quando se muda para o Rio de Janeiro, descobre 

que é vizinho do Fluminense Football Club, em 1904 e começa a acompanhar os jogos do time. 
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Mesmo assim, demora a colocar o assunto futebol em seus poemas, pois considerava uma fonte 

pouco inspiradora para romancear. No entanto, a partir de 1912 torna-se sócio do clube e o 

futebol passa a ser para ele sua nova paixão (PEREIRA, 2000, p.206). Coelho Neto foi o autor 

do primeiro hino do Fluminense, que, para ele, ajudaria na regeneração da “raça” brasileira, que 

deixaria para trás a sua malfadada herança cultural. Outro escritor, Afrânio Peixoto, que redigia 

seus textos para uma revista esportiva na mesma época que Coelho Neto, começou a admirar o 

futebol e passou a relatar o preconceito existente na alta sociedade brasileira sobre o esporte. 

Criticava, ainda, os que não viam o esporte na sua perspectiva solidária e coletiva, concordando 

com o posicionamento de Coelho Neto sobre o esporte (PEREIRA, 2000).  

Lima Barreto, outro grande autor destacado da época, publicou seu primeiro artigo no 

jornal Brás Cubas, em 1918. Barreto, nos anos 1920, fundou a chamada “Liga contra o 

Football”, argumentando que era “o primado da ignorância e da imbecilidade”. E, um dos 

grandes nomes da literatura brasileira, Graciliano Ramos, afirmou que o futebol “não pegaria” 

(NOGUEIRA, 2000, p.112). Afirmou, ainda, que estrangeirices não entrariam no país, e esportes 

como boxe e turfe também não ganhariam importância no Brasil. No caso do futebol, o 

argumento dele era que o fato de o povo brasileiro, especialmente do Nordeste, ser frágil e baixo, 

não permitindo destaques nos esportes. Conforme citado por Nogueira (2000, p. X): “Pálpebras 

caídas, beiços caídos, um caimento generalizado que faz de nós ser desengonçado, bisonho, 

indolente, com ar de quem repete, desenxabido e encolhido, ...”. 

Assim como outros grandes nomes da intelectualidade nacional, Lima Barreto e 

Graciliano Ramos tinham desprezo pelo esporte, mas este adquiriu tamanha seriedade que 

Ramos achava que tinha se dedicar ao assunto.1 Naquela época, grande parte destes escritores e 

da população em geral tinha uma enorme rejeição aos esportes, sobretudo ao futebol, pois não 

havia o hábito de praticá-los, além do que, também era o que os escravos faziam no século XIX 

(NOGUEIRA, 2000).  

Nelson Rodrigues e Mário Filho romantizavam o futebol, mesmo não parecendo 

jornalismo. Armando Nogueira e João Saldanha, grandes jornalistas e cronistas da mesma época 

que Nelson e Mário, também utilizavam deste recurso para narrarem o futebol. Tudo isso 

motivava o leitor-torcedor a comparecer aos estádios e, porventura, comprar o jornal no dia 

seguinte para ler as crônicas destes escritores. Mas, no jornalismo, deve prevalecer a verdade e a 
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literatura vai preferir a lenda. O futebol tem esta aura, pois desvincula o empírico, a realidade de 

suas representações e percepções.  

O esporte sofreu alterações, desde a sua forma de jogar até a organização do jogo, 

influenciado principalmente pelos brasileiros. O futebol praticado, discutido e teorizado no 

Brasil seria um modo específico, entre tantos outros, pelo qual a sociedade brasileira fala, 

apresenta-se, revela-se, deixando-se descobrir (DA MATTA, 1982, p.16). As regras do esporte 

eram inglesas e por isso desprezava as especificidades do cenário brasileiro, sobretudo aquelas 

que se referiam os negros e pobres (DOS SANTOS, 2006, p. 41). Para este autor, a elite criava e 

recriava hábitos para estabelecer as diferenças, porém os excluídos interpretavam e 

reinterpretavam estes hábitos e davam a eles seus próprios valores e significados.  

Nos anos 1940, o futebol encontrava-se devidamente inserido por intelectuais e artistas 

em geral nos fundamentos da nacionalidade brasileira. Outras questões culturais ligadas aos 

escravos descendentes de africanos se ascendem paralelamente ao futebol, na mesma época, 

como o samba, o can1domblé e a capoeira, com o apoio do Estado Nacional e suas agências de 

propaganda (COELHO, 2006, p.244).  

Com o passar do tempo, as relações sociais, aliadas ao futebol, foram se estreitando, 

apesar de alguns tentarem manter o desporto como elitista. O esporte tornou-se paixão nacional e 

foi um símbolo da miscigenação do povo, de acordo com dos Santos (2006, p. 44). Todo esse 

cenário foi para a consagração do futebol brasileiro, tem a imprensa esportiva como forte aliada 

para o seu sucesso. O esporte só ganhou maior importância quando os clubes e as seleções 

passaram a ser profissionais, dando mais seriedade aos espetáculos e respeito aos seus 

torcedores. Como disse Da Matta (1982, p. 21), “o jogo está na sociedade e a sociedade está no 

jogo”. 

O futebol tornava-se, então, cada vez mais popular e, ao longo das últimas décadas do 

século XX, com a ajuda da imprensa esportiva, desde impresso ao televisivo, todas as camadas 

sociais foram envolvidas com o esporte, direta ou indiretamente. Expressões do futebol 

tornaram-se linguagem popular, independentemente da condição financeira daqueles que 

assistem aos jogos nos estádios. 

Especialmente nos últimos 20 anos, com a valorização e a espetacularização dos jogos de 

futebol pela mídia, muitos jogadores se tornaram famosos e mesmo celebridades, pelo fato de 

terem se tornado “heróis” da nação. A notícia sobre o esporte transformou-se, paulatinamente ao 
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longo do tempo, em mercadoria, com apelos estéticos, emocionais e sensacionais. Tornou-se um 

produto à venda que está na vitrine para ser consumido, de acordo com Pena (2008). Tal fato 

tornou o trabalho da imprensa escrita, no caso a esportiva, bastante valorizado, por vender mais 

tiragens e ter mais leitores fieis.  

Indubitavelmente, o surgimento da TV e suas consequentes modificações, como a imagem 

colorida e transmissões de jogos ao vivo possibilitou um considerável fortalecimento nas 

relações entre as empresas de comunicação e as entidades organizadoras dos eventos de futebol. 

Mais profissionais de jornalismo surgiram e se destacaram, ao mesmo tempo em que as 

tecnologias de mídia avançavam. Na mídia impressa, o espaço para o futebol aumentava, na 

medida em que mais campeonatos eram disputados e a paixão do torcedor era influenciada. O 

marketing esportivo no Brasil, principalmente para o futebol, no entanto, esteve subutilizado até 

o final da década de 1980 e ainda se encontra em uma fase de amadurecimento, se comparado 

com o futebol europeu. Dessa forma, uma questão se colocou: como continuar atraente em meio 

aos avanços tecnológicos da TV e como manter seu público fiel? A resposta a tal questão 

precisou ser ampliada, tendo em vista o novo fenômeno de relacionamento e de comunicação 

surgido com as redes sociais. 

 

3.2 - Redes sociais dos clubes de futebol do Rio de Janeiro 

Os quatro clubes de futebol do Rio de Janeiro participam das redes sociais referidas neste estudo. 

O envolvimento dos torcedores com seus clubes é tão grande que, mesmo acessando o Facebook, 

o Twitter e o Youtube, não percebem a real utilização dos clubes nesses espaços, ou seja, se eles 

estão fazendo vídeos, postagens ou campanhas de Marketing. A fidelização dos torcedores faz 

com que eles consumam a marca em função de sua paixão. No entanto, após a marca estabelecer-

se com sucesso, torna-se indispensável mantê-la sempre atraente e em constante renovação, 

conforme defendido por Kotler (2003). Além disto, há a necessidade de adaptação permanente às 

novas condições que vão surgindo no ambiente, principalmente aquelas relacionadas às 

mudanças de hábitos do público e à emergência de novos canais de distribuição. 

As redes sociais têm fins mercadológicos, além de suas outras conhecidas finalidades. 

Assim, para que os clubes gerem receitas a partir de campanhas de marketing bem-sucedidas, é 

necessário que se aprofundem no conhecimento sobre a utilização dessas redes. Um fato que 

demonstra que os clubes ainda não as sabem utilizar adequadamente em prol dos seus objetivos, 
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é o da pouca exploração dessas ferramentas, não somente pelos clubes de futebol, mas, também, 

por empresas de outros segmentos. As estratégias de marketing podem utilizar as redes sociais 

como importantes aliadas para fomentar a participação dos torcedores no mundo virtual. Elas não 

substituem as estratégias de marketing tradicionais, mas representam novos caminhos para o 

marketing, na atualidade (BROGAN, 2012). 

Segundo Brogan (2012, p.20) “você tem que fazer com que seus consumidores e clientes 

consumam o que você já vendeu para eles”. Ainda, é necessário oferecer novos serviços em 

estágios progressivamente mais complexos. Além disto, as mídias permitem a expansão do 

conhecimento, mas é importante não perder sua profundidade. Para que esse aprofundamento 

ocorra, é necessária uma estratégia que inclua o marketing e os produtos para ajudar a converter 

segmentos da comunidade em potenciais clientes. Neste caso, as redes sociais representam 

poderosas ferramentas. Dessa forma, torna-se relevante que os clubes de futebol funcionem 

como uma empresa, ainda que muitos deles tenham um corpo administrativo amador. 

Os clubes de futebol do Rio de Janeiro divulgam o que acontece com seus clubes através 

de matérias enviadas por suas assessorias de imprensa diretamente aos respectivos sites. 

Utilizam, ainda, vídeos com os bastidores, promoções de ingressos, brindes de camisas oficiais, 

entre outros, no Facebook, Twitter e Youtube. Porém, o que se observa é que se poderia fazer 

muito mais com investimentos em marketing nas redes sociais, e não apenas focar nas ações 

citadas anteriormente. Os dados que serão apresentados neste capítulo sobre a participação dos 

torcedores nas redes sociais são do ano de 2015. 

O Botafogo de Futebol e Regatas possui mais de um milhão e cem mil de curtidas na sua 

página oficial do Facebook (www.facebook.com/BotafogoOficial, em 2015). Nela, encontram-se 

atividades como matérias publicadas de sites de notícias, compartilhamento de fotos do 

Instagram oficial do clube, datas para lembrar os torcedores dos jogos do time, link da loja 

virtual do clube, onde se podem comprar produtos licenciados, entre outros. Porém, poucas ações 

são feitas, tais como promoções ou ofertas de brindes pelo Facebook. 

Já no Twitter do clube (www.twitter.com/BotafogoOficial, em 2015), com mais de 

630.000 seguidores, são copiados links de sites de notícias, do Facebook e do Instagram do clube 

para que o torcedor acesse rapidamente as informações. Também não são perceptíveis ações de 

marketing para “vender” a marca. No Youtube (www.youtube.com/user/BOTAFOGOFRoficial, 

em 2015), com mais de 15.000 de inscritos, há vídeos de bastidores do time, de torcedores que 

http://www.facebook.com/BotafogoOficial
http://www.twitter.com/BotafogoOficial
http://www.youtube.com/user/BOTAFOGOFRoficial
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participaram de ações do clube, como “Esquadrão Sou Botafogo”, onde o torcedor ganha o 

direito de visitar o vestiário do time, tirar fotos com os jogadores e assistir ao jogo de um lugar 

privilegiado.  

O Clube de Regatas Flamengo, que, segundo dados da Pluri Consultoria (2015), possui a 

maior torcida do Brasil, tem as redes sociais bastante acessadas por seus torcedores. No 

Facebook oficial do time (www.facebook.com/FlamengoOficial, em 2015), com mais de nove 

milhões e quinhentas mil de curtidas, há atividades como links de matérias sobre os clubes, link 

para a loja virtual, lembrete dos próximos jogos e promoções, como a que o clube dá um carro do 

patrocinador ao torcedor que trouxer mais amigos do Facebook para ser sócio torcedor do time. 

No Twitter oficial do Flamengo (www.twitter.com/CR_Flamengo, em 2015), com mais 

de dois milhões de seguidores, há links diretos que ligam as matérias que falam do clube, 

basicamente. Há, inclusive, tempo real dos jogos do time, onde a equipe de comunicação conta, 

lance por lance, o que acontece na partida que o time está disputando no momento. Porém, não 

há menção sobre ações de marketing que aprofundem a marca do clube. No Youtube 

(www.youtube.com/user/flamengo, em 2015), com pouco mais de 52 mil inscritos, mostram-se 

bastidores do time, campanhas publicitárias veiculadas na TV paga, sobretudo a adesão do sócio 

torcedor, incentivada por ídolos do clube.  

No Clube de Regatas Vasco da Gama, as redes sociais também se fazem presentes na 

interação com seus torcedores. O Facebook (www.facebook.com/oficialvasco, em 2015), que 

contém pouco mais de dois milhões de curtidas, apresenta links de matérias relacionadas ao 

clube, fotos dos jogadores com os torcedores, lembrete dos próximos jogos e vídeos a chamar o 

torcedor a apoiar o time, bem como de campanhas publicitárias. Também neste caso, não há 

demonstrações efetivas de promoção da marca de seus produtos.  

No Twitter do clube (www.twitter.com/crvascodagama, em 2015), com mais de 970 mil 

seguidores, há links para matérias, fotos colocadas diretamente no Twitter e links de vídeos da 

página oficial do Youtube. No Youtube do Vasco da Gama (www.youtube.com/vasco, em 2015), 

com pouco mais de 39 mil inscritos, há vídeos dos bastidores do time, campanhas publicitárias 

veiculadas em TV paga e ações com torcedores dentro do campo, no intervalo dos jogos. 

O Fluminense Football Club utiliza e interage com seus torcedores nas três redes sociais 

em evidência. No Facebook (www.facebook.com/FluminenseFC, em 2015), com mais de um 

milhão de curtidas, há links de matérias relacionadas ao clube, além de notas da assessoria de 

http://www.facebook.com/FlamengoOficial
http://www.twitter.com/CR_Flamengo
http://www.youtube.com/user/flamengo
http://www.facebook.com/oficialvasco
http://www.twitter.com/crvascodagama
http://www.youtube.com/vasco
http://www.facebook.com/FluminenseFC
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imprensa, fotos do Instagram, lembrete dos próximos jogos, vídeos de campanha publicitária e 

do programa de TV do time que é transmitido no canal pay-per-view “Premiere FC”. 

No Twitter oficial do Fluminense (www.twitter.com/FluminenseFC, em 2015), com mais 

de 650 mil seguidores, há links de matérias e vídeos do programa de TV. Há também tempo real 

dos jogos disputados pela equipe, além de fotos dos bastidores oriundos do Instagram e do 

próprio Twitter. No Youtube do clube (www.youtube.com/user/Fludigital, em 2015), com pouco 

mais de 18 mil inscritos, há vídeos dos bastidores, entrevistas com os jogadores, interação dos 

torcedores com o clube, campanhas publicitárias incentivando a adesão do sócio torcedor e o 

programa de TV. Da mesma forma como ocorre nos demais clubes, a “marca” não é 

devidamente trabalhada nas redes sociais.  

3.3 - Sócio torcedor: uma ferramenta para angariar consumidores da marca 

Clubes brasileiros de futebol são e estão endividados, atualmente, em altas quantias. O Botafogo, 

por exemplo, é o clube mais devedor, com mais R$ 698 milhões em débito, de acordo com 

relatório da Pluri Consultoria, de outubro de 2014. Dos cinco mais endividados, os quatro 

grandes clubes do Rio de Janeiro aparecem no topo, conforme ilustração abaixo: 

Quadro 3: Balanços publicados – dívidas dos clubes 

 

Clube 

Endivida

mento 

líquido 

2013 – R$ 

milhões 

(1) 

Estimati

va de 

torcedore

s- R$ 

milhões 

(2) 

Dívida

s por 

torced

or 

2013 

Variaç

ão % - 

Dívida

s por 

torcedo

r em 5 

anos 

Dívida 

por 

torcedor

es 2012 

Dívida 

por 

torcedor

es 2011 

Dívida 

por 

torcedor

es 2010 

Dívida 

por 

torcedor

es 2009 

Corinthians 194 26.2 7,38 87% 6,61 6,93 4,78 3,95 

Sport 17 2.3 7,51 -56% 5,27 15,95 17,57 17,24 

Vitória 22 2.1 10,43 597% 7,39 4,99 1,96 1,50 

São Paulo 251 16.9 14,83 264% 15,60 9,55 5,73 4,07 

Palmeiras 312 12.8 24,30 56% 25,52 19,46 17,81 15,59 

Flamengo  757 30.5 24,83 137% 26,59 11,87 11,56 10,50 

Cruzeiro 200 6.9 29,11 97% 21,01 17,64 16,76 14,79 

Internacional 229 6.1 37,82 50% 35,84 33,15 25,18 25,28 

Grêmio 277 7 39,48 94% 27,34 29,13 23,93 20,35 

Santa Cruz 66 1.4 46,20 17% 46,92 46,35 44,05 39,38 

Santos 297 5.5 53,90 58% 45,44 38,42 39,55 34,16 

Bahia 143 2.5 56,19 428% 24,30 23,44 14,85 10,65 

Vasco 518 9.1 56,66 117% 47,42 44,03 29,64 26,12 

Atlètico-MG 438 4.8 91,79 -15% 87,56 78,38 113,62 107,98 

http://www.twitter.com/FluminenseFC
http://www.youtube.com/user/Fludigital
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Atlético- PR 118 1.2 95,52 8.51% -67,21 3,41 -1,23 1,11 

Fluminense  423 2.9 146,00 24% 154,91 142,35 130,76 116,07 

Coritiba 170 1.1 153,90 234% 139,75 121,29 59,32 46,12 

Botafogo 698 2.9 240,40 112% 221,78 198,16 133,92 113,56 

Total 5.131 142.4 36.04 78% 32.01 26.48 22.82 20.25 

                  

Fonte: Base Pesquisa Pluri 2012 (2014) 

 

Para sanar dívidas, os clubes precisam criar “saídas” financeiras para se manterem ativos 

e não falirem. Uma dessas saídas para os clubes brasileiros foi a adoção de programas de sócio-

torcedor, inspirados nos programas criados pelos principais clubes europeus. O programa de 

sócio-torcedor dá vantagens para os fiéis torcedores, desde compra ingressos a participações em 

ações de marketing, como, por exemplo, a entrada no campo com os jogadores. 

Os clubes do Rio de Janeiro possuem um programa de sócio-torcedor, porém se forem 

observadas as maiores adesões no Brasil, nenhum deles está entre os cinco primeiros do país. O 

Sport Club Internacional (SCI), de Porto Alegre, lidera esse ranking de 2015 com pouco mais de 

130.000 sócios, seguido da Sociedade Esportiva Palmeiras (SEP), de São Paulo com mais 

100.000, Sport Club Corinthians Paulista, (SCCP) de São Paulo, com mais de 83.000, Grêmio de 

Futebol Porto Alegrense (GFPA), com mais de 81.000 e Cruzeiro Esporte Clube (CEC), de Belo 

Horizonte, com mais de 68.000 sócios, segundo o site do projeto do dos clubes brasileiros 

chamado “Movimento por um Futebol Melhor” (2015). 

Esses clubes chegaram a expressivos números de sócios graças às ações de Marketing 

implantadas e aos descontos que os torcedores recebem nos ingressos para os jogos. Os líderes 

do ranking, Internacional e Palmeiras utilizam o mundo virtual, principalmente as redes sociais 

aqui estudadas, para exporem suas listas de ações prometidas e os tipos de planos que são 

oferecidos aos seus torcedores. A exploração das equipes de Marketing nesses clubes, 

principalmente do Facebook para promover seus programas de sócio-torcedor, é notória quando 

se abrem os perfis oficiais desses clubes.  

No caso do clube gaúcho, o lema do programa sócio-torcedor é “Cada um é Onze”, 

estando estampada uma foto do programa na foto do perfil. Logicamente, o site do clube atrai o 

torcedor para se tornar sócio com links do hotsite do programa. Lá, se podem observar alguns 

benefícios, tais como: participação em ações de relacionamento; prioridade na compra de 

ingressos; e direito de votar na escolha do novo presidente, a partir de uma mensalidade de R$ 

20, intitulada “Sócio Contribuinte Nada Vai nos Separar”, de acordo com a página de sócios do 
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Internacional(http://old.internacional.com.br/socios/pagina.php?modulo=14&setor=206&codigo, 

em 2015). 

No clube paulistano, o programa que vem chamando atenção de seus torcedores é o 

“Avanti”, sendo o grande chamariz na página do Facebook do clube. O site trabalha bem para 

atrair seus torcedores, tendo havido uma grande procura dos torcedores em 2014 e início de 

2015, por conta da reabertura do antigo Palestra Itália, que se tornou uma arena moderna, uma 

das melhores do mundo. Como exemplo, no “Plano Prata Avanti”, que custa R$ 19, 99 mensais, 

o torcedor tem direto a pagar metade do valor de um ingresso, a participar da pré-venda e 

participar do clube de vantagens que o clube oferece, de acordo com a página do plano Avanti, 

do Palmeiras (https://socio-palmeiras.futebolcard.com/planos, em 2015).  

Nos clubes do Rio de Janeiro, a estratégia utilizada é a mesma das dos clubes líderes no 

Brasil de adesões ao programa de sócio-torcedor. Porém, no Rio, o envolvimento dos torcedores 

ainda não se tornou expressivo, independentemente das ações promovidas pelos clubes. Segundo 

o “Movimento por um Futebol Melhor” (2015), o Flamengo é o clube carioca com mais sócios-

torcedores, em sétimo lugar no Brasil, com poucos mais de 54.000. O Fluminense vem na 

décima colocação, com mais de 24.000 torcedores. O Vasco da Gama aparece na décima-terceira 

posição, com mais de 16.000 e Botafogo é o décimo-quinto, com mais de 11.000 pessoas. Em 

todos eles, no hotsite dos seus respectivos programas, há uma característica comum: todos dizem 

que os torcedores que aderirem a algum tipo de plano têm direito a “experiências exclusivas”. 

Subentende-se que elas sejam ações específicas de Marketing para os sócios-torcedores, já que 

em outros itens de benefícios não há nenhuma outra menção sobre ações de Marketing. 

No Botafogo, a propagação do programa sócio-torcedor está estampada na página do 

Facebook como foto de perfil. No site do clube, o programa é destaque e é intitulado “Sou 

Botafogo”. No plano “Botafogo no Coração + Desconto”, entre os benefícios para os sócios-

torcedores, estão: prioridade na compra de ingressos; 50% de desconto nos jogos de mando do 

Botafogo; e as tais “experiências exclusivas”. Esse plano custa, em média, R$ 24,80. O mais 

barato sai por R$ 14,90, para crianças e o mais caro, R$ 119,80, de acordo com informações 

obtidas no site do clube, na página de planos para sócio-torcedor 

(https://soubotafogo.bfr.com.br/sociotorcedor/assinar/planos, em 2015).  

No Flamengo, a foto de perfil do Facebook destaca o programa de sócio-torcedor do 

clube. No site rubro-negro, há também grande destaque para o programa, que se chama 

http://old.internacional.com.br/socios/pagina.php?modulo=14&setor=206&codigo
https://socio-palmeiras.futebolcard.com/planos
https://soubotafogo.bfr.com.br/sociotorcedor/assinar/planos
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“Programa Nação Rubro-Negra”. No plano “Raça”, ao custo de R$39,90, há benefícios tais 

como comprar ingressos com desconto e ter experiências exclusivas. O plano mais barato custa 

R$ 29,90 e o mais caro, R$ 199,90. Há, ainda, um perfil no Facebook do “Programa Nação 

Rubro-Negra”, que possui mais de 86 mil curtidas, de acordo com informações obtidas no site do 

programa de sócio-torcedor do Flamengo 

(https://www.nrnoficial.com.br/site/?utm_source=crmCSM&utm_medium=emailmkt&utm_cont

ent=PrehomeFlamengoNacao&utm_campaign=ativacao&transaction=102228448980b20256c69

48b219833&offer=6, em 2015). 

No Fluminense, a foto do perfil do Facebook também foca o programa de sócio-torcedor 

do clube. O tricolor também alimenta em seu site o programa, além de trazer detalhes dos planos 

para seus torcedores. Há o pacote “50%”, no qual o torcedor tricolor pode ter 50% de desconto 

nos jogos de mando do Fluminense, 5% de desconto em produtos da patrocinadora do clube, 

prioridade em experiências exclusivas e direito a voto para presidente, ao custo de R$ 35,00. O 

plano mais barato é o de R$ 10,00 para crianças e, o mais caro, de R$ 205, de acordo com 

informações obtidas no site do clube tricolor 

(http://sociofutebol.com/sociotorcedor/assinar/planos,em 2015). 

No Vasco da Gama, o programa de sócio- torcedor não está exposto como foto de perfil, 

mas há destaque dele em links na página oficial para que os vascaínos possam procurar pelo 

programa. No site do clube há forte propaganda para adesão dos torcedores. Há três tipos de 

plano para os vascaínos tendo, o mais caro, o valor de R$ 570, sendo o mais interessante: além 

de se tornar sócio-torcedor, o vascaíno também vira sócio-proprietário do clube. Ou seja, pode 

votar em eleições presidenciais, ter direito a todos os benefícios apresentados e, ainda, ter o título 

de proprietário do clube. O plano “Vascaíno de Coração”, o mais barato, ao custo de R$ 30,00 

mensais, tem, como benefícios, preferência na compra de ingressos e promoções e experiências 

exclusivas, de acordo com informações obtidas no site do Vasco da Gama, na aba de sócios 

(http://socio.vasco.com.br/index.php/planos, em 2015). 

 

3.4 – Lá fora: como os clubes ingleses trabalham as mídias sociais 

Com a liga de futebol mais poderosa economicamente do mundo, a Inglaterra possui os clubes 

mais valiosos. Chamada de Premier League, outrora conhecida como Premiership até meados da 

década de 1990, foi criada por 22 clubes da Inglaterra de forma independente da Football 

https://www.nrnoficial.com.br/site/?utm_source=crmCSM&utm_medium=emailmkt&utm_content=PrehomeFlamengoNacao&utm_campaign=ativacao&transaction=102228448980b20256c6948b219833&offer=6
https://www.nrnoficial.com.br/site/?utm_source=crmCSM&utm_medium=emailmkt&utm_content=PrehomeFlamengoNacao&utm_campaign=ativacao&transaction=102228448980b20256c6948b219833&offer=6
https://www.nrnoficial.com.br/site/?utm_source=crmCSM&utm_medium=emailmkt&utm_content=PrehomeFlamengoNacao&utm_campaign=ativacao&transaction=102228448980b20256c6948b219833&offer=6
http://sociofutebol.com/sociotorcedor/assinar/planos
http://socio.vasco.com.br/index.php/planos
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Association (FA) e da Liga de Futebol, que estavam em disputa política para o controle do 

campeonato inglês, após uma década, a de 1980, marcada por violência nos estádios e punições 

severas recebidas da FIFA (ALVITO, 2014, p.68). Com credibilidade, a Premier League tornou-

se atrativa para diversos anunciantes, dando aumento significativo no preço dos ingressos e 

ampliando a quantidade de jogadores estrangeiros, o que chamou atenção de diversos torcedores 

de várias partes do mundo, conforme exposto por Alvito (2014). 

Para efeito de comparação com os clubes cariocas, é importante destacar como as mídias 

sociais são usadas pelos principais clubes ingleses na atualidade: Manchester United, Manchester 

City, ambos da cidade de Manchester, norte da Inglaterra, e Chelsea Football Club e Arsenal, da 

capital, Londres. São os clubes ingleses que mais se destacaram na última década e que possuem 

uma legião de fãs ao redor do mundo. 

No Manchester United, o uso das redes sociais, apesar do clube supreendentemente não 

possuir conta no YouTube, pois o clube foca na sua própria TV, é utilizada para interação com 

fãs. Segundo o Facebook do clube (https://www.facebook.com/manchesterunited?fref=ts,em 

2015), o número de curtidas é de incríveis 63 milhões; neste, o clube promove matérias da TV do 

clube, programa de sócio-torcedor, promoções de Marketing, tais como visita guiada com ex-

jogadores importantes e propaganda de outras redes sociais, como Twitter e Instagram. No 

Twitter do Manchester United (https://twitter.com/ManUtd, em 2015) há mais de quatro milhões 

e quinhentos mil seguidores e é grande a promoção dos jogos, vídeos da TV do clube e inserções 

de propagandas curtas, usando a rede social Vine. 

No Manchester City, rival do United, as redes sociais são bem exploradas para promover 

o clube. No Facebook do clube (https://www.facebook.com/mcfcofficial?fref=ts, em 2015) há 

mais de 18,5 milhões de curtidas, explorando vídeos e fotos do dia a dia do Manchester City, 

links para acessar outras redes sociais e de patrocinadores. No Twitter do Manchester City 

(https://twitter.com/MCFC, em 2015) há mais de dois milhões e quatrocentos mil seguidores e 

são mostradas fotos dos jogadores, vídeos e promoção de sócio-torcedor, com imagens dos 

atletas. No YouTube (https://www.youtube.com/user/mcfcofficial, em 2015), com mais de 370 

mil inscritos, há vídeos de melhores momentos dos jogos do time profissional e dos de futebol de 

base, além de entrevistas exclusivas com jogadores, segundo observações do autor em 2015. 

No Chelsea há mais de 41 milhões de curtidas no Facebook 

(https://www.facebook.com/ChelseaFC?fref=ts, em 2015), que explora fotos e vídeos de jogos e 

https://www.facebook.com/manchesterunited?fref=ts,em
https://twitter.com/ManUtd
https://www.facebook.com/mcfcofficial?fref=ts
https://twitter.com/MCFC
https://www.youtube.com/user/mcfcofficial
https://www.facebook.com/ChelseaFC?fref=ts
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de treinamentos, links de outras redes sociais e de patrocinadores, entrevistas com atletas e 

promoção do sócio-torcedor. No Twitter do clube (https://twitter.com/ChelseaFC, em 2015) há 

mais de cinco milhões e quatrocentos mil seguidores, com fotos e vídeos dos jogos, 

principalmente. No YouTube do Chelsea (https://www.youtube.com/user/chelseafc, em 2015) há 

mais de 410 mil inscritos e são exploradas entrevistas pós-jogo com jogadores e o treinador, 

entrevistas exclusivas e programa de análise das partidas do clube por especialistas. 

No Arsenal, (https://www.facebook.com/Arsenal, em 2015), com mais de 32 milhões de 

curtidas, o Facebook é a rede social melhor utilizada pelo clube. Fotos e vídeos de melhores 

momentos dos jogos, entrevistas exclusivas com jogadores e treinador, links de outras redes 

sociais e de patrocinadores e promoções e ações de Marketing com fãs através de vídeos são 

exploradas no Facebook. No Twitter do clube (https://twitter.com/Arsenal, em 2015) há mais de 

cinco milhões e seiscentos mil seguidores e mostram-se fotos, vídeos curtos da rede social Vine e 

entrevistas pós-jogo. No YouTube do Arsenal 

(https://www.youtube.com/user/ArsenalTour/featured, em 2015) há mais de 215 mil inscritos e 

são exploradas as ações de Marketing, tal como aquela envolvendo fãs do Arsenal, estimulados a 

encontrarem seus jogadores favoritos, a assistirem jogos do camarote, entre outros. 

Portanto, a utilização das redes sociais pelos clubes ingleses solidifica a participação dos 

torcedores no mundo virtual e há grande interação entre eles, pelo menos no futebol inglês. A 

participação, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, dos torcedores é maciça, independentemente 

da quantidade de curtidas, de seguidores ou inscrições. Por isso, a metodologia utilizada para 

pesquisar a interação entre clubes e torcedores, no próximo capítulo, será ir a campo, através do 

mundo virtual, observando as opiniões pelas redes sociais mencionadas, além de ouvir os 

gerentes responsáveis pela área de Marketing dos clubes, a fim de obter uma resposta para o 

problema da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ChelseaFC
https://www.youtube.com/user/chelseafc
https://www.facebook.com/Arsenal
https://twitter.com/Arsenal
https://www.youtube.com/user/ArsenalTour/featured
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4- METODOLOGIA DE PESQUISA 

Esse capítulo está organizado em quatro seções. A primeira trata do planejamento da pesquisa de 

campo. A segunda explica os critérios e a definição da amostra de pesquisa. A terceira se refere à 

coleta de dados e como são seus instrumentos. A quarta e última parte mostra o tratamento dos 

dados desta pesquisa. 

 

4.1 – Pesquisa de campo 

A pesquisa tem caráter tanto qualitativo quanto quantitativo, e pode ser caracterizada como 

exploratória, descritiva e explicativa, tendo em vista o caráter citado. O tratamento dos dados se 

deu tanto por análise dos resultados da aplicação de survey a torcedores dos quatro clubes quanto 

por análise de conteúdo das respostas resultantes de entrevistas aprofundadas a serem realizadas 

com os gestores do Departamento de Marketing ou Comunicação de cada clube. Nos clubes de 

futebol no Brasil e mundo afora, é comum os departamentos de Comunicação Social, que 

trabalham com conteúdo jornalístico e de Marketing atuarem juntos, pois, em alguns deles, o 

número de funcionários é bastante reduzido. 

O survey foi realizado a partir da elaboração de questionário, a ser disseminado aos 

respondentes por meio da Internet. Foi utilizada a ferramenta Survey Monkey. O questionário foi 

elaborado com escala de respostas Likert, que deu ao participante a possibilidade de graduar sua 

resposta. No caso das entrevistas, estas foram realizadas a partir de instrumento de coleta de 

dados semiestruturado, e foi realizada individualmente, com cada gestor. A análise de conteúdo, 

segundo Vergara (2005, p.15) é “uma técnica para o tratamento de dados que visa identificar o 

que está sendo dito a respeito de determinado tema”. Para Bardin (1977, p.117), a análise de 

conteúdo, como método, “torna-se um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. 

A análise de conteúdo teve seu início no começo do século XX, sob tratamento de 

materiais jornalísticos e hoje é aplicada a transcrições de entrevistas, documentos institucionais, 

entre outros (Vergara, 2005, p.15). Apesar de ter sido concebida, inicialmente, como análise 

quantitativa, a análise de conteúdo admite tanto abordagens quantitativas quanto qualitativas, ou 

ambas (Laville e Dionne, 1999).  

Entre as principais características da análise de conteúdo citadas por Vergara estão: 
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1. “Presta-se aos fins exploratórios, ou seja, de descoberta, quanto aos de verificação, 

confirmando ou não hipóteses ou suposições preestabelecidas; 

2. Exige categorias exaustivas, mutuamente exclusivas, objetivas e pertinentes; 

3. Grandes quantidades de dados podem ser tratadas, bem como armazenadas com o auxílio 

de programas de computador. A interpretação, contudo, cabe ao pesquisador; 

4. Corre-se o risco, quando se detém nas frequências, de perder-se o que está ausente ou é 

raro, porém, relevante para a análise do objeto em estudo”. (p.16) 

 

De acordo com Bardin (1977) a análise de conteúdo compreende três etapas: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos dados e interpretação. A pré-análise mostra a seleção do 

material e a definição dos procedimentos a serem seguidos. A exploração do material trata da 

implementação destes procedimentos. E o tratamento e a interpretação referem-se à geração de 

inferências e dos resultados da investigação. 

Segundo Tesch (1990, p.42), o procedimento básico da análise de conteúdo “refere-se à 

definição de categorias pertinentes aos propósitos da pesquisa”. Para Bardin (p.117) categorias 

são “rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos”. As categorias 

devem ser exaustivas, para permitir a inclusão de praticamente todos os elementos; mutuamente 

exclusivas, com cada elemento podendo ser incluído em uma única categoria; objetivas, definida 

de maneira precisa, a fim de evitar dúvidas na distribuição dos elementos; e pertinentes, ou seja, 

adequadas ao objetivo da pesquisa (Vergara, 2005, p.18). 

Para Laville e Dionne (1999), três grades podem ser escolhidas pelo pesquisador para a 

definição das categorias: aberta fechada ou mista. Na grade aberta, as categorias são definidas 

durante o andamento da pesquisa, sendo uma grade flexível, pois permite alterações até que se 

obtenha um conjunto final. A grade fechada, o pesquisador recorre à literatura pertinente ao tema 

da pesquisa para formular as categorias. E a grade mista incorpora características das duas 

anteriores, porém são mutáveis. 

 

4.2 – Amostragem da pesquisa e coleta de dados 

Para obter resultados quantitativamente, foi definido que cada clube é um grupo, respondendo a 

um survey de 15 perguntas. O objetivo foi entrevistar 100 torcedores de cada clube, totalizando 
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400 respondentes, que envolvem o Marketing esportivo, a percepção de estratégia de Marketing 

que os clubes promovem, o uso das redes sociais dos clubes e o futebol como ciência. Essa 

pesquisa de survey se deu pela Internet, já que o objetivo é buscar respostas dos usuários das 

mídias sociais dos clubes sob a ótica do mundo virtual. Esses questionários foram criados no 

Survey Monkey e divulgados nas redes sociais. Além destes, foram entrevistados quatro diretores 

de Comunicação/Marketing dos clubes. 

 

4.2.1– A coleta dos dados quantitativos – pesquisa survey 

Para Malhotra (2001) o survey refere-se ao uso do questionário estruturado a uma amostra da 

população e destinado a provocar informações específicas dos entrevistados. Já para Nadir 

(2003), este método de coleta de dados não é indicado para todos os tipos de estudos, mas se os 

questionários são desenhados para levantamentos autoadministrados, assistidos por computador 

na Internet, enviados por e-mail ou correio e entrevistas pessoais ou telefônicas, o método é 

indicado. 

A pesquisa survey, para Babbie (1999, p.82), é lógica, pois ela permite o 

desenvolvimento de testes rigorosos, passo a passo, e o exame de centenas e até milhares de 

entrevistas de survey permite testar proposições complexas envolvendo diversas variáveis em 

interação simultânea. Sempre que o pesquisador de survey busca explicar as razões para as fontes 

de eventos, a investigação deve assumir uma posição determinística (p.83). Ainda, surveys 

amostrais são realizados para descrever a amostra particular estudada. As análises explicativas 

em pesquisas de survey visam desenvolver proposições gerais sobre o comportamento humano. 

Além disso, a pesquisa de survey é parcimoniosa, pois têm à disposição um grande 

número de variáveis, e estão em posição para examinar cuidadosamente a importância relativa de 

cada uma (p.84). Métodos de pesquisa survey facilitam a abertura da ciência, porém a pesquisa 

de survey envolve a coleta e quantificação de dados e os dados coletados se tornam fonte 

permanente de informações (p.86). 

Surveys, para Babbie, são “frequentemente realizados para permitir enunciados 

descritivos sobre alguma população, isto é, descobrir a distribuição de certos traços e atributos” 

(p.95). O pesquisador não se preocupa com o porquê de a distribuição existir, mas com o que ela 

é. O survey amostral é um veículo para descobrir estas destruições e a distribuição numa amostra 



64 
 

selecionada de uma população maior pode ser medida e uma descrição comparável da população 

maior pode ser inferida a partir da amostra. 

O autor lembra que pesquisas de survey fornecem técnicas para se estudar quase todo 

mundo, que são as unidades de análise. Essas unidades de análise são tipicamente pessoas, mas 

podem ser famílias, cidades, estados. Nações, companhias, indústrias, clubes, agências 

governamentais, etc (p.98).  

A amostragem em survey pode reprimir estimativas precisas sobre as populações que 

retratam, segundo Babbie (p.115). Porém, o pesquisador de amostragem deve estar preparado 

para tolerar certas ambiguidades na pesquisa, uma vez que é raramente possível determinar o 

grau de precisão dos achados de uma amostra.  

Para este trabalho, a amostragem utilizada é a não-probabilística, pela técnica de 

conveniência ou acessibilidade, mesmo ela não tendo um rigor estatístico. Para Kinnear e Taylor 

(1991), os elementos da amostra por conveniência ou acessibilidade são voluntários ou 

selecionados por causa de seu fácil acesso e da relação de confiança entre o pesquisador e os 

entrevistados. A não-probabilística é “a amostragem subjetiva, ou por julgamento, onde a 

variabilidade amostral não pode ser estabelecida com precisão” (Stevenson, 1981, p.166). 

Segundo McDaniels e Gates (2003), o questionário é dos instrumentos mais importantes 

de coleta de dados em pesquisas quantitativas nas áreas de ciências sociais, destinado a gerar 

dados necessários para atingir os objetivos de um projeto de pesquisa. Ou, de acordo com 

Malhotra (2001), é uma técnica para coleta de dados, que consiste num conjunto formal e 

informal de perguntas (escritas e orais), cujo objetivo é obter informações dos entrevistados. 

As perguntas do questionário foram elaboradas de acordo com a Escala Likert, na qual o 

formato solicita ao entrevistado concordar fortemente, concordar, discordar, discordar fortemente 

ou aprovar fortemente, aprovar, ou, outras formas similares (Babbie, p.189). O método de 

escalonamento Likert é usado frequentemente nos questionários de survey. O valor particular 

deste formato é a ordinalidade não-ambígua das categorias de resposta (p.232). Mostra-se, 

também, como um método bastante direto de construção de índices. Esse método baseia-se na 

suposição de que o escore geral, que resulta das respostas aos vários itens que aparentemente 

refletem a variável estudada, fornece uma medida razoavelmente boa da variável. 

O questionário foi colocado na Internet por meio do Survey Monkey e foram utilizadas 

estratégias para obtenção de respostas adequadas a um número significativo para o tratamento 
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quantitativo, ou seja, 100 para cada clube, totalizando 400 respondentes. Foram realizadas as 

seguintes estratégias: 

1. Questionário disparado nas redes sociais estudadas, principalmente Facebook e Twitter, 

além do LinkedIn, que é uma rede social para networking, por serem redes para 

compartilhar o link da pesquisa de maneira mais acessível aos internautas.  

2. Criação de um perfil no Facebook chamado “Torcedores Brasil”, cujo intuito é 

aproximar-se dos torcedores mais apaixonados, especialmente os do Rio de Janeiro. No 

momento o perfil possui 262 amigos, a grande maioria torcedores dos times do Rio de 

Janeiro. Desses torcedores dos times do Rio, todos receberam pessoalmente o 

questionário e foi pedido para que a pesquisa fosse divulgada e compartilhada 

 

 Para a escolha desta amostra, foram estabelecidos os seguintes critérios:  

 

1. Não há limite de idade, nem faixa etária específica. Todos poderão responder e serão 

agrupados na análise dos dados; 

2. Não estão incluídos torcedores de outros clubes do Brasil, apenas os quatro clubes 

grandes da cidade do Rio de Janeiro; 

3. Não estão incluídas análises sobre qualquer outra modalidade comparada ao futebol. 

 

4.2.2– A coleta dos dados qualitativos – entrevistas individuais semiestruturadas 

Por conta do caráter qualitativo da pesquisa, a ser tratada por meio da análise de conteúdo, a 

técnica de coleta utilizada será a de realização de entrevistas individuais e semiestruturadas com 

os gerentes dos departamentos Marketing de cada um dos quatro clubes cariocas. Para Gil 

(1991), essas entrevistas, individuais e semiestruturadas, se caracterizam por apresentar 

perguntas ao entrevistado, visando à obtenção de dados que serão úteis e necessários à 

investigação.  

As perguntas semiestruturadas possibilitam que o indivíduo que responda com suas 

próprias palavras e são usadas tipicamente em pesquisas qualitativas (McDaniel, Gates, 2003; 

Malhotra, 2001). Para Silva, Godoi e Bandeira de Mello (2010), a entrevista semiestruturada tem 

como objetivo principal compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões e 
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situações relativas ao tema de interesse. Além disso, a entrevista é utilizada para recolher 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, possibilitando ao investigador desenvolver uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. São pertinentes quando o 

assunto a ser pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial e delicado (p.134).  

A entrevista semiestruturada deste trabalho possui 12 questões que incitarão as reflexões 

e respostas, variando em quatro temas já propostos: Marketing, estratégia, redes sociais e futebol. 

Sabendo-se que a entrevista aberta será realizada com somente com um responsável pela 

gerência do departamento de Marketing de cada clube do Rio de Janeiro, ela estará dedicada a 

ouvir as percepções destes gerentes nessas áreas. 

 

4.3- Tratamento de dados 

O tratamento dos dados quantitativos foi por estatística não paramétrica, sendo verificadas as 

frequências das respostas. Tais resultados foram descritos, mas também interpretados à luz das 

teorias que sustentam o trabalho. Os dados qualitativos obtidos nas entrevistas foram analisados 

por meio de análise de conteúdo. Tais dados, quantitativos e qualitativos, foram confrontados na 

análise deste estudo. 

Em suma, neste trabalho, foram utilizadas as ferramentas metodológicas citadas visando à 

obtenção e análise das informações cruciais à pesquisa, sobre o uso das redes sociais e sua 

eficiência e eficácia nas estratégias de Marketing dos clubes, bem como na comunicação de sua 

imagem. As análises quantitativas por pesquisa de survey e qualitativas de análise de conteúdo 

são fundamentais para que o trabalho consiga fornecer respostas ao problema da pesquisa. 
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5 – ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Para analisarmos os dados obtidos através de um survey com os torcedores dos clubes e uma 

entrevista semiestruturada com os gerentes dos clubes, há a necessidade de recordar a 

problemática do trabalho. Ela diz que os clubes do Rio de Janeiro, mesmo estando e participando 

das redes sociais, não as utilizam para se aproximar dos seus torcedores, ainda que os fãs estejam 

nas mídias sociais destes clubes em números significativos. Mesmo assim, os clubes não 

interagem via redes sociais e não fazem os torcedores participarem das ações de Marketing que 

podem oferecer. Portanto, seguem as análises dos questionários e das entrevistas 

semiestruturadas, de acordo com a problemática e com o referencial teórico estudados aqui.  

 

5.1 – Primeiro instrumento da coleta de dados: questionário com torcedores dos clubes 

O questionário possui 15 perguntas (vide apêndice A), associadas com a problemática da 

pesquisa, os objetivos gerais e específicos, as suposições e o referencial teórico. As perguntas 

foram divididas da seguinte forma: as perguntas 1 a 10 são voltadas ao Marketing e Estratégia. 

Os torcedores responderam se participam das ações de Marketing dos clubes, os quão satisfeitos 

estão com essas ativações, tanto como consumidores da marca e como torcedor em si. Também 

responderam se percebem a ativação da marca por meio do Marketing e se acreditam que o 

Marketing possa ajudar nas receitas dos clubes. Os torcedores assinalaram, ainda, o quão se 

sentem torcedores dos seus clubes, em que grau se sentem consumidores das marcas, se há 

percepção das ações de Marketing dos patrocinadores dos clubes, se participam de alguma forma 

dessas ações, qual a importância do programa sócio-torcedor e se eles são fiéis aos clubes que 

torcem só pelo que rendem em campo e se as ações de Marketing que o clube oferece 

influenciam a fidelidade. Além disto, indicaram se estariam confiantes para estar presentes aos 

jogos ou se eles trocariam de time se o clube não os tratassem bem, como consumidores.  

Em relação às redes sociais, caso das perguntas 11 a 15, os torcedores opinaram com qual 

frequência eles participam das redes sociais dos clubes estudadas neste trabalho, a frequência 

com que eles participam das promoções dos clubes via redes sociais e como foram tais 

experiências. Além disto, eles responderam sobre o que eles mais veem nas redes sócias dos 

clubes. Por fim, puderam dizer se as redes sociais os aproximam ainda mais dos clubes e se o 

clube para que torce está mais profissional por fazer cada vez mais ações de Marketing nas redes 

sociais. 
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Antes da divulgação deste questionário, foi feito um pré-teste para saber se não havia 

nenhum erro nele, dois dias antes do lançamento, em maio de 2015. Seis pessoas responderam e 

não encontraram problemas ou dúvidas sobre as perguntas. 

Dos 400 respondentes, no total, a ampla maioria foi do sexo masculino. Mesmo a cultura 

do futebol ser do universo dos homens e o cenário ter mudado nos últimos anos, as participantes 

do sexo feminino não se colocaram presentes, conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 1: Sexo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 Quanto à faixa-etária dos participantes que utilizam as redes sociais dos clubes, os jovens 

foram os que mais responderam. Porém, a margem de porcentagem não foi alta, conforme era 

esperada pelo autor deste trabalho. Isso mostra que as redes sociais estão presentes na vida de 

qualquer pessoa, independentemente da idade. 
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Gráfico 2: Faixa-

etária

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

5.1.1- Participação dos torcedores nas ações de Marketing dos clubes 

Sobre a participação dos torcedores nas ações de Marketing dos clubes, os respondentes 

amplamente disseram que nunca participaram de uma atividade elaborada pelo seu clube. Mais 

de 50% de cada clube afirmaram que nunca se envolveram com qualquer tipo de ação de 

Marketing.  

 A nula participação em ações para ativações da marca, segundo a maioria dos 

respondentes, é um reflexo da pouca atuação dos clubes nessa área, apesar de os clubes 

aparentarem estar fazendo trabalhos específicos, principalmente nos respectivos programas de 

sócio-torcedor. 
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Gráfico 3: Participação dos torcedores nas ações de Marketing dos clubes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

 Apesar de não participarem efetivamente, os respondentes de cada clube disseram que 

frequentemente e esporadicamente, na sua maioria, percebem a ativação da marca do seu clube 

de coração por meio do Marketing, conforme demonstrado no gráfico 4 abaixo. Saber que a 

apresentação de um jogador recém-contratado pode ser uma ação de Marketing é uma das formas 

que o torcedor pode estar ciente de uma ação elaborada pelo Departamento. Quando um jogador 

famoso é contratado pelo clube, no dia de sua apresentação, a instituição poderia promover um 

contato dos torcedores com esse jogador, à partir de um treino aberto nas instalações do clube, 

com sorteio de bolas, camisas, entre outros. A mídia seria chamada, que geraria diversas notícias 

e ainda os torcedores poderiam participar desse momento sublime, que é estar dentro do clube e 

conhecer seu novo ídolo de perto. 
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Gráfico 4: Ativação da marca por meio do 

Marketing

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

5.1.2- Participação dos torcedores nas ações de Marketing nas redes sociais dos clubes 

Sobre as redes sociais, os respondentes marcaram um golaço ao mostrarem que participam das 

redes sociais dos seus times favoritos. Dos participantes do questionário, a grande maioria 

afirmou estar interagindo e sabendo do que acontece com seu clube através do Facebook, Twitter 

e YouTube e também por outras mídias sociais excluídas desta pesquisa. Isto responde 

parcialmente a uma das suposições, de que os torcedores participam efetivamente das redes 

sociais, conforme o quadro 4 abaixo. 
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Quadro 4: Participação dos torcedores nas redes sociais dos clubes 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

 No quadro 4 é respondida a outra parte da mesma suposição, cujo problema é a falta de 

participação efetiva nas redes sociais, principalmente pelas ações de Marketing, como as 

promoções. A grande maioria, juntando respostas dos quatro clubes, disse que “de vez em 

quando” ou “nunca participo” para participação em promoções feita através das redes sociais, 

seja no Facebook, Twitter ou YouTube. 
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Quadro 5: Frequência em participação nas promoções dos clubes pelas redes sociais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

 A relação dos torcedores com seus clubes através das redes sociais fica mais clara com o 

gráfico 5 abaixo. A afirmação é se os respondentes de cada clube concordam se as redes sociais 

os aproximam mais dos seus respectivos times de coração e os possibilitam maior identificação 

com os mesmos.  

 

 

Gráfico 5: As redes sociais aproximam mais os torcedores dos seus clubes e possibilitam maior 

identificação

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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 Os respondentes de Botafogo e Vasco da Gama, em mais de 50%, concordaram 

totalmente com a afirmativa, pois enxergam uma interação e uma intimidade que a área de 

Marketing trabalhar para deixarem-nos próximos do que aconteceu com seus respectivos clubes. 

Os respondentes rubro-negros concordaram com ressalvas, em sua maioria, com 44%, atentos à 

realidade administrativa vivida pelo clube em 2015. 

 Acerca da mesma temática, os respondentes puderam com concordar ou não com a 

afirmação de que seus respectivos times de coração estão mais profissionais por conta das 

interações da área de Marketing promovidas nas redes sociais dos clubes.  

Gráfico 6: Os clubes estão mais profissionais em função das interações de Marketing promovidas 

nas redes sociais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 E no gráfico 6, demonstrada acima, retrata que, em todos os clubes, os respondentes 

concordaram com ressalvas, entre 44% e 48%, sobre os clubes serem mais profissionais a partir 

do momento em que as interações feitas pelas áreas de Marketing serem promovidas nas redes 

sociais. A afirmação acima, assim como a anterior no gráfico 5, mostra que os respondentes 

estão cientes de como seus clubes de coração vêm trabalhando administrativamente e, por conta 

de estarem expostos nas redes sociais, os torcedores podem interagir, cobrar, reclamar, fazer 

sugestões, entre outras possibilidades. Assim, o conhecimento de como funciona a gestão 

esportiva dos clubes fica mais claro para o torcedor. 
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5.1.3 – O torcedor de futebol como consumidor 

Além do torcedor ter paixão pelo seu clube de coração, ele consome a marca. Compra ingressos, 

camisas, produtos licenciados, entre outros itens. Por isso, deve ser tratado como consumidor 

pelo clube que ele apoia. Porém, as respostas para este tópico foram paradoxais. Primeiramente, 

foi perguntado, em escala de 1 a 5, sendo o menor valor e 5 o maior valor, em que grau eles 

sentem torcedores dos seus respectivos clubes, conforme está demonstrado no gráfico 7.  

 

Gráfico 7: Graus de 1 a 5 de como os respondentes se sentem torcedores dos seus 

clubes

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 A grande maioria respondeu maioria respondeu que se sente na escala 5, ou seja, como 

torcedor que acompanha seu time. Destaques para Botafogo e Vasco da Gama, que atingiram 

70% na escala 5, muito por conta do momento vivido pelos clubes em 2015. O clube de General 

Severiano atualmente joga a Série B do Campeonato Brasileiro e normalmente o torcedor é mais 

carinhoso e fiel ao clube quando se está em situação crítica e desfavorável. O Vasco da Gama 

esteve na segunda divisão brasileira em 2014, voltou à elite e ainda ganhou o Campeonato 

Carioca de 2015, fatores que podem ter influenciado a paixão do torcedor. 



76 
 

 Em compensação, no gráfico 8 logo abaixo, vemos que os respondentes aparentam estar 

receosos com o fato de serem tratados como consumidores dos seus clubes. Usando-se a mesma 

escala, de 1 a 5, podemos perceber, nesta resposta, a empolgação dos torcedores não foi tanta. 

Dentre os mais pessimistas estão os flamenguistas. Mesmo com um corpo diretor mais 

profissional que os demais, teoricamente, por conta dos dirigentes oriundos de multinacionais, os 

rubro-negros parecem descontentes com o Flamengo como consumidores da marca. Comparando 

a escala 5 entre os quatro, os botafoguenses são os que estão mais entusiasmados como o clube 

vem os tratando como consumidores da marca.  

Gráfico 8: Graus de 1 a 5 de como os respondentes se sentem consumidores dos seus 

clubes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 Além disso, foi perguntado aos respondentes em qual nível os clubes satisfazem as 

necessidades dos torcedores como consumidores da marca. De forma geral, os respondentes 

disseram que seus clubes de coração “satisfazem dentro do esperado” ou “pouco satisfazem” 

suas necessidades como consumidores, conforme o quadro 6 abaixo. Essas respostas corroboram 

com o gráfico 8 acima, pois mostram um certo desapontamento dos torcedores com seus clubes 

em relação a trata-los como consumidores e os respeitarem, como se estivessem comprando 

qualquer outro produto ou serviço. 
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Quadro 6: Satisfação dos torcedores como consumidores das 

marcas

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

5.1.4 – Fidelidade dos torcedores 

Um dos pontos tratados no questionário foi a mensuração da fidelidade dos respondentes par a 

com seus times favoritos. E eles se mostram conscientes e, ao mesmo tempo, fieis ardentes aos 

seus clubes, independentemente do momento vivido por eles. Primeiramente foi perguntado ao 

respondente se concordavam com a afirmativa que a fidelidade deles ao time que torcem se dá 

exclusivamente pelo que eles produzem apenas dentro do campo. Ou seja, se ele ganha jogos, 

campeonatos o torcedor saberá tudo dele ou se perde o torcedor parará de acompanhar até que 

volte a ganhar. 

 Essa pergunta, além das duas próximas, foram mais provocações para que os 

respondentes manifestassem seu amor pelo clube, independentemente da fase que seu time de 

coração se encontra.  
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Gráfico 9: Fidelidade dos torcedores se dá apenas pelo que seus times produzem dentro de 

campo

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

 Em todos os clubes, a resposta mais popular foi “discordo totalmente”, por possuírem a 

paixão que é tão peculiar aos times de futebol, algo que é incomensurável. Talvez os 

flamenguistas tenham sido mais razoáveis nesta questão, pela situação já descrita anteriormente.  

 Ainda dentro da mesma temática, os respondentes puderam concordar ou não se a 

fidelidade pelo que time que torcem se dá pelas ações de Marketing que o clube oferece, pois 

deixa o torcedor mais confiante para estar presente nos jogos, conforme o gráfico 10 abaixo. A 

pergunta pode soar contraditória, uma vez que os respondentes dizem, acima, que seu apoio está 

independentemente do que acontecer dentro de campo. Porém, fora dele, ou seja, na parte 

administrativa, a consciência de que o trabalho não só da área de Marketing, mas de outros 

setores, as respostas já foram mais equilibradas. 
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Gráfico 10: Fidelidade dos torcedores se dá pelas ações de Marketing que os clubes 

oferecem

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

 De fato, a grande maioria, juntando os quatro clubes, respondeu “discordo com ressalvas” 

e “discordo totalmente”, pois, presumivelmente, o papel estabelecido pela área de Marketing não 

muda em nada o gosto ou a paixão do torcedor. Não importa que tipos de ações de Marketing 

serão feitas, porque o torcedor é imutável, já que a construção da paixão dele pelo time que torce 

já se amadureceu demasiadamente que não é interferida por qualquer ação, de sucesso ou 

fracassada, de Marketing. 

 Nesse caso, apenas os botafoguenses que, em sua maioria, concordaram com ressalvas 

que uma ação de Marketing pode influenciar na fidelidade deles ao clube.  

 

5.1.5 – Patrocinadores e programa de sócio-torcedor 

Um clube de futebol no Brasil não sobrevive sem ajuda de terceiros. Principalmente os 

patrocinadores, que ajudam financeiramente a instituição e, em troca, terão seus nomes 

estampados nas camisas, nos estádios e em sedes. Uma das formas de ativar a marca do 

patrocinador são ações de Marketing, que podem ser feitas pela equipe do clube, ou 

conjuntamente com a equipe do patrocinador. 
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 Porém, os respondentes parecem desapontados com o tipo de abordagem que está sendo 

feita pelos clubes e pelos patrocinadores. Todos eles, dos quatro clubes, foram categóricos ao 

afirmarem que nunca participaram de alguma ação do patrocinador do seu clube de coração, de 

acordo com o gráfico 11 abaixo: 

 

Gráfico 11: Frequência dos torcedores nas ações de Marketing dos patrocinadores dos 

clubes

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

 A não-percepção das ações dos patrocinadores dos clubes não quer dizer que os 

respondentes nunca tenham ouvido falar deles. Tanto que no gráfico 12, logo abaixo, os 

respondentes sabem que qualquer ação de Marketing que promova o clube, sem que o torcedor 

esteja participando (por exemplo, inserção de uma propaganda na televisão de 30 segundos), lhe 

vai causar algum impacto, comprando produtos licenciados, entre outros. 
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Gráfico 12: Grau de percepção dos respondentes em relação às ações de Marketing dos 

patrocinadores dos clubes 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

Em relação ao programa de sócio-torcedor, os respondentes se mostraram empolgados e 

confiantes na propagação de um novo meio do seu time de coração gerar receita. Em ampla 

maioria, os respondentes dos quatro consideram que a importância desse tipo de programa é 

fundamental a ser aplicado nos clubes. 
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Quadro 7: Importância do programa sócio-torcedor dentro dos clubes. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

 Os respondentes percebem que os programas de sócio-torcedor de seus clubes são peças 

importantes, pela interatividade e proximidade que trazem aos torcedores. Não é apenas a única 

alternativa para gerar receitas e ativar ações de Marketing para aqueles que se tornam sócios, 

mas também é um tipo de ferramenta muito bem vista pelos torcedores, pegando exemplos de 

outros clubes brasileiros e de fora que trabalham muito bem os programas de sócio-torcedor, 

mesmo que eles ainda sejam voltados para classes sociais mais favorecidas. 

 Em suma, os torcedores participam das mídias sociais dos seus clubes favoritos, por amor 

a eles. Porém, não sabem muito bem o que se passa nessas instituições, por conta da pouca 

ativação de marca pelas mídias sociais e, por conseguinte, não percebem ou nunca participam de 

ações Marketing, como promoções feitas ou até pelos patrocinadores dos clubes. A fidelidade e a 

paixão pelos times de coração são a prova de que, independentemente do trabalho de Marketing, 

os torcedores não abandonarão seus clubes por nada. São os tipos de consumidores que toda 

empresa queria ter, porém não são tratados como tal. 
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5.2 – Segundo instrumento da coleta de dados: entrevistas com gestores de Marketing dos 

clubes 

As entrevistas semiestruturadas (Apêndice B) feitas com os gestores da área de Marketing de 

quatro grandes clubes de futebol cariocas: Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama foram 

realizadas entre março e abril de 2015. Cada entrevista durou cerca de 30 minutos. A entrevista 

com o gestor do Flamengo não pôde ser realizada, em função do não atendimento às solicitações 

do pesquisador para a referida entrevista. Foram feitas inúmeras tentativas de contato durante a 

realização da pesquisa para que fosse ouvido algum representante da área de Marketing do 

Flamengo, porém não obteve nenhuma resposta. 

 Para preservar os entrevistados, não foram revelados seus nomes, sendo identificados 

como A1, A2, A3. Foram estabelecidas categorias de análise, de acordo com o preconiza a 

análise de conteúdo, retiradas da teoria, subcategorias para descrever o que eles disseram 

paralelamente com os referenciais teóricos, sobretudo nas estratégias de Marketing do clube, 

incluindo as redes sociais.  

Foram entrevistados: o gerente de Marketing do Fluminense (A1); o responsável pelo 

conteúdo digital das áreas de Jornalismo e Marketing do Botafogo (A2); e o gerente geral de 

Marketing (A3) do Vasco da Gama. A3 foi entrevistado no dia 23 de março; A2, no dia 30 de 

março; e o A1, no dia 8 de abril. 

 As perguntas foram elaboradas a partir da problemática, alinhadas com o referencial 

teórico utilizado. Foram elaboradas, pelo autor, 12 questões aos gestores. 

Quadro 8: Categorias 1 e 2 e Unidades de análise e subcategorias 

Categoria Unidades de análise; subcategorias 

1 -Estratégias de Marketing . Fidelidade  

. Sócio-torcedor 

2- Mídias Sociais . Geração de Receitas 

. Promoção 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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5.2.1 – Categoria 1: Estratégias de Marketing  

Sobre a autonomia da área de Marketing, os representantes dos três clubes deram respostas 

similares informando que têm liberdade para escolher quais ações podem promover suas marcas, 

sem qualquer impedimento por parte do clube. Porém, essas ações só são implementadas após 

passarem pela aprovação da presidência dos respectivos clubes. Obedece-se à hierarquia da 

instituição, pois quem tem a última palavra para aprovar ou não o que pode ser feito é o 

presidente. A autonomia e a criatividade do Marketing corroboram com o que Mullin (2014) 

explana sobre a capacidade que o Marketing tem em proporcionar diretrizes para todas as 

unidades de uma gestão esportiva. 

 Em relação às ações de Marketing mais comuns dos clubes, manifestaram que o torcedor 

é certamente a peça central para tais ações. Está enfatizado nas respostas dos gestores, abaixo: 

 

“Fazemos diversas ações com o torcedor. Estamos lançando um 

produto de sócio-torcedor para o futuro recente e a gente quer 

aproximar o torcedor do clube. Nosso foco é fidelizar com os 

nossos patrocinadores os torcedores. Em relação às ativações, a 

gente tem recentemente o projeto de crowdfunding, que é a 

captação de verba que os torcedores pagam para melhoria das 

instalações da nossa sede, a compra de um novo ônibus para a 

comissão técnica e jogadores. A gente tenta, com essas 

iniciativas, colocar o torcedor como centro principal”. (A3) 
 

“O que mais temos feito são ações de ativação com sócios hoje 

são predominantes e constantes. Hoje temos também uma 

atuação forte nas redes sociais”. (A1) 

“O mais comum são ações que aproximem o Botafogo de sua 

torcida, seu principal patrimônio. Por exemplo, tarde ou noite de 

autógrafos com os jogadores do elenco, campanhas para 

estimular a presença do torcedor no estádio, ações de bastidores 

no pré-jogo (conhecer o vestiário, recepcionar o time, tour pelo 

estádio). O clube tem ativos que são constantemente divulgados, 

como plano de sócios-torcedores, venda de título de sócio 

proprietário, compra de produtos, venda de ingressos para jogos, 

agência oficial de viagens, compra de pacotes de pay-per-view 

(uma porcentagem vai para o clube), escolinhas (futebol e outros 

esportes), campanha da torcida para quitar débitos e visita guiada 

à sede). Além disso, ativar os patrocinadores também é 
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recorrente, para aproximar a marca do torcedor, gerando 

resultados para o parceiro e para o Botafogo. (A2) 

 

5.2.2 – Sócio-Torcedor 

O torcedor, como peça central dos clubes, é lembrado por Kotler (2008), quando afirma que este 

é parte importante da indústria esportiva, pois é ele que faz gerar receita, independentemente se 

frequentará os estádios ou participará das atividades dos clubes, pois, de alguma forma, ele 

colaborará com seu clube favorito. Todos os gestores abordaram bastante as estratégias de 

Marketing, principalmente aquelas voltadas para o sócio-torcedor, pois contam com as 

mensalidades pagas por eles para gerarem novas receitas. Foi perguntado aos gestores sobre a 

importância do programa de sócio-torcedor, os benefícios que têm trazido para seus respectivos 

clubes e a estratégias elaboradas para esses sócios. Algumas respostas se encontram a seguir: 

“Podemos afirmar que os programas de sócio futebol são hoje a 

segunda ou terceira maior fonte de receita dos clubes do Brasil. 

Recentemente o IBOPE divulgou pesquisa que mostra o futebol 

como a maior paixão dos brasileiros, portanto, cabe aos clubes 

engajar seus torcedores. Num futuro bem próximo os clubes 

serão tão grandes quanto o engajamento de seus torcedores (...) 

Em relação às ações de Marketing, levamos sócios para ações 

exclusivas no estádio, ações essas focadas em proporcionar 

experiências exclusivas”. (A1) 

 

“Muito benéfico. Com o programa de sócio-torcedor, o Botafogo 

antecipa receitas de venda de ingressos, permite ao torcedor 

ajudar o clube diretamente e fideliza seus clientes. (...) O 

Botafogo considera o programa de sócios como essencial e 

investe em oferecer qualidade, serviços e descontos ao torcedor, 

como no Movimento Por Um Futebol Melhor, da Ambev. Além 

disso, fazemos ações exclusivas para os associados, mostrando 

que eles têm privilégios em relação a torcedores comuns. (...) 

Este ano, os sócios já tiveram diversas ações voltadas 

especificamente para eles. Visitar o estádio em dia de jogo, 

conhecer o vestiário, noite de autógrafos com jogadores só para 

sócios, jogo-treino fechado para a torcida, mas aberto para 

associados, ver o jogo em camarote, jogar futebol de bolha no 

intervalo, participar até de preleções em jogos das categorias de 

base, bolão do Campeonato Carioca como premiação. (...). As 

redes sociais costumar ser usadas para definir os vencedores. 

Exemplo: envio de fotos com loucuras pelo Botafogo (as mais 

curtidas) ganham, envio de frases relacionados a um tema 

específico ou simplesmente os primeiros que virem determinada 
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postagem e enviarem e-mails. Hoje, o Botafogo estimula que os 

torcedores usem e estejam atentos às redes sociais”. (A2) 
 

5.2.3- Fidelidade 
As palavras fidelidade e paixão foram usadas pelos gestores, principalmente o A3, quando 

falaram dos torcedores dos seus clubes, e o quanto podem ser importantes esses aspectos para as 

áreas de Marketing: 

“Buscamos, através da ativação da marca, fazer com que nossos 

torcedores mantenham a paixão acesa pelo Vasco, que eles 

continuem indo aos nossos jogos, comprem nossos produtos, 

porque teremos certeza que estamos fidelizando nossos 

torcedores. (A3) 

 

 A busca pela fidelidade dos torcedores mais a paixão trazida por eles é teorizada por 

Melo Neto (2013), quando afirma que, no Marketing esportivo, pode ser aplicado o quinto “P” 

aliado aos outros quatro “P’s” (Produto, Preço, Praça e Promoção), que é a paixão, que envolve 

todo o tipo de emoção vivida dentro de um jogo, seja na vitória ou na derrota, na vontade de 

ganhar ou na decepção de perder, para que posteriormente os fatos sejam lembrados e contados 

por eles a outras pessoas. 

 Em relação à criação de novos projetos na área de Marketing, os clubes responderam, no 

geral, que precisam apresentar novidades para que seus torcedores participem e tenham vontade 

de ser parte dos clubes, conforme os seguintes registros: 

“Nossa prioridade no momento é o lançamento de novos planos 

de sócio futebol. Para isso estamos dedicando boa parte da 

atenção de todos no marketing e acreditamos que vamos ter que 

alocar boa parte do nosso tempo ao projeto”. (A1)  

“Sempre há. Marketing no esporte é se renovar e criar a cada dia. 

Até porque há uma tendência natural de todas as ações de terem 

um boom no momento do lançamento, se manterem em alta por 

um período e começarem a ter uma queda. Então, é importante 

ter novidades para estimular o torcedor”. (A2) 

“Esse próprio projeto de crowdfunding, que não é nenhuma 

novidade, pois já foi aderido por outros clubes, mas para o nosso 

clube é uma novidade. O Vasco nunca tinha lançado nenhum 

projeto na área de crowdfunding. E quando lançamos, a torcida 

abraçou a causa e em apenas seis dias batemos a meta da reforma 

do ginásio que tem aqui dentro da nossa sede. (A3) 
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 O plano para colocar as novas ideias em prática de forma estratégica é algo que precisa 

ser feito de forma constante pelas equipes de Marketing, como lembra Mullin (2004), 

enfatizando que, para tudo ocorra bem, deve-se analisar o mercado, ter bem definidos a missão e 

os objetivos, saber desenvolver os 4 “P’s” de Marketing, integrar o plano dentro dos 

departamentos dos clubes e manter os funcionários engajados para colaborar e avaliar todos os 

elementos do plano. Mintzberg (2010) diz que a estratégia fixa a direção, concentra o esforço, 

define a organização e favorece a coerência. Portanto, o torcedor quer novidades dos seus clubes, 

bastando, para isso, que a área de Marketing trace boas estratégias nas suas novas ações para 

que, com a fidelização e paixão dos torcedores, obtenham sucesso e ajudem nas receitas dos 

clubes. 

 

5.2.4 – Categoria 2: Mídias Sociais  

Sobre a relação do Marketing com as redes sociais, os entrevistados foram categóricos ao afirmar 

que elas são fontes importantes para a consolidação de suas marcas e para uma grande interação 

entre eles e os torcedores. Assim, segundo registros, os clubes veem a relação do Marketing com 

as redes sociais da seguinte forma:  

“Simplesmente espetacular. De que forma o Botafogo pode se 

comunicar com mais de um milhão de torcedores? Antes, apenas 

com o jogo em si. Agora, essa relação aproxima o torcedor do 

clube, nos faz entender suas necessidades melhor, nos permite 

divulgar informações relevantes e produtos e nós dá um rápido 

retorno” (A2) 

 

“É uma ótima relação. Absolutamente nos traz mais confiança 

para trabalhar melhor os torcedores que não estão no Rio de 

Janeiro e reforça, para que eles estão aqui, de que é possível 

participar das ações que promovemos. Usamos bastante as redes 

sociais porque sabemos que são canais de diálogo com nossos 

torcedores e sabermos os caminhos que temos que seguir”. (A3) 
 

“Nossas redes sociais são ligadas ao Marketing e todo o 

planejamento feito para esses canais é para obter uma interação e 

uma aproximação com nosso torcedor, seja ele daqui do Rio ou 

de outro Estado. É uma nova via que vemos para divulgarmos o 

Fluminense”. (A1)  
 

Pelas descrições, percebe-se o ímpeto e o otimismo dos gestores com a participação dos 

seus clubes nas redes sociais em favor da interação com os torcedores. Sabem da importância 
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dessas ferramentas em prol de uma maior aproximação com eles, e de se saber quais 

necessidades demandam os torcedores. 

 

5.2.5– Promoção 

Como lembra Safko (2010), as redes sociais se referem, de alguma forma, às práticas, atividades 

e comportamentos de pessoas que estão naquele espaço para interagir, compartilhando 

informações, conhecimentos e opiniões. Dessa forma que a interação entre clubes e torcedores é 

fundamental dentro das redes sociais e que estejam nas principais, como o Facebook, o Twitter e 

o YouTube, canais estudados neste trabalho. Tratando dessas mídias sociais, os gestores 

expressaram que mais usam para falar com seus torcedores, conforme os registros: 

“Facebook, Instagram e Twitter. Porque são as que possuem o 

maior número de usuários. Porém, como todos os atletas também 

11se utilizam das mesmas, às vezes enfrentamos “concorrência” 

dentro da própria casa (jogadores). Nosso foco passa a ser então 

a geração de conteúdo exclusivo”. (A1) 
 

“O Botafogo hoje usa Facebook, Twitter, Instagram, Flickr e 

Youtube. Entendendo que cada uma tem suas particularidades e 

seu tipo de público, todas são importantes. Mas o Facebook 

naturalmente ganha uma importância maior por ter mais 

usuários. São quase 1,2 milhão de fãs na página do Botafogo, 

enquanto no Twitter há 632 mil. Mas, sendo conteúdo original e 

relevante, procuramos usar todas as mídias, para atingir o maior 

número possível de torcedores”. (A2) 

 

 Os tipos de promoção descritos, isto é, a comunicação que é feita para promover os 

clubes dentro das redes sociais, são importantes pois mostram os tipos de conteúdo que estão 

sendo elaborados e divulgados pelos clubes. Assim, será perceptível para o clube que o torcedor 

recebeu aquela mensagem e de alguma forma vai responder, seja curtindo o post, participando de 

promoções, assistindo vídeos, entre outros.  

 

 

5.2.6– Geração de Receitas 

Em relação à questão da possibilidade de serem geradas receitas a partir das ações de Marketing 

nas redes sociais e se os patrocinadores fazem parte desse processo, os clubes disseram que é 

possível lucrar a partir das redes sociais, segundo registros: 
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“É possível sim. Todas as ações de Marketing visam gerar 

receita e fortalecimento da marca. Uma tarde de autógrafos de 

um jogador, mesmo que tenha entrada gratuita, gera um 

crescimento substancial na venda de produtos na loja. (...). As 

redes sociais podem sim significar geração de receita. Este ponto 

ainda não é muito desenvolvido no Brasil, mas o Botafogo tem 

buscado parcerias e projetos para ter retorno via web. O clube 

tem um aplicativo oficial que foi desenvolvido por uma parceira, 

um game e um aplicativo de molduras para o Instagram. O 

Botafogo entende que o momento é de criar produtos digitais e 

vender espaços nas redes sociais, e pode ter novidades em breve 

nesse sentido”. (A2) 
 

“Sim. É comum no futebol que imprensa, torcida e até mesmo 

dirigentes confundam o papel da área de Marketing. As grandes 

corporações possuem áreas comerciais, essa sim responsável 

pela venda de seus produtos. Nos clubes, que em sua maioria, 

não possuem áreas comerciais, essa atribuição é responsabilidade 

de todos. A venda e consequentemente a geração de receitas 

nunca é resultado de uma só ação, mas do somatório delas. Você 

colocaria seu dinheiro em um banco desconhecido que anuncia 

maciçamente no horário nobre? Ou optaria por um banco com 

história e que já construiu uma imagem em sua mente? Ainda 

estamos, não só clubes, mas todo o mercado, engatinhando e 

num processo de tentativa e erros. Os patrocinadores são 

importantes ao dar chancela e consequentemente credibilidade 

aos nossos posts, além é óbvio de poder compartilhar mailing 

(contatos) ”. (A1) 
 

“Sem dúvida. Quanto mais fãs tivermos, quanto mais 

engajamento tivermos nas redes sociais, mais ativa vai ser nossa 

área comercial porque as empresas buscam essa aproximação 

com o público. O nosso foco é potencializar as nossas redes 

sociais para que a gente possa se aproximar dos torcedores 

nessas plataformas, com os ativos comerciais que temos. Todos 

nossos parceiros nos perguntam nossas estratégias para esse tipo 

de situação”. (A3) 
 

Esses registros indicam que os clubes sabem o quão são importantes as redes sociais e 

percebem que ações podem ser promovidas e trabalhadas para que os torcedores comprem 

produtos e ingressos, principalmente. Fomentar o torcedor a comprar produtos através das ações 

de Marketing dentro do espaço do clube é uma forma de gerar receita, como lembrou o 

entrevistado A2. Percebe-se, ainda, que os clubes possuem conhecimento das mídias sociais e 

estão antenados naquilo que os torcedores dizem e demandam. Fica subentendido que os 

torcedores participam das redes sociais de forma significativa, a partir das citações dos 
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entrevistados. Onde houver oportunidade para desenvolver as ações de Marketing, os clubes lá 

estarão. Consideram, também, no geral, que o Marketing nas redes sociais é um caminho sólido, 

conforme registros: 

 

“Sólido e vital. (...). E aí está o grande desafio. Transformar os 

likes em sócios”. (A1) 
 

“Um caminho sólido, pertinente, natural e sem volta. Grande 

parte da população está antenada às redes sociais, seja pelo 

computador ou pelo celular. Logo, os clubes precisam entender a 

atualidade para se comunicar com seu torcedor, gerar valor para 

a sua marca e ter retorno financeiro”. (A2) 
 

“Acho vital, pois é onde o torcedor nos acompanha dia a dia, 

chegar do trabalho ou da escola e ter o material do clube para 

saber o que aconteceu pela internet móvel. Então temos olhado 

bastante para esse ponto, não apenas nas redes sociais, mas 

também na criação de aplicativos, onde os torcedores terão 

notícias do clube de forma rápida. Acreditamos muito que o 

engajamento que vem das redes sociais é um bom caminho para 

se obter sucesso”. (A3) 
 

Por isso, as redes sociais são um caminho sem volta para o sucesso e o trabalho do 

Marketing. Elas existem desde os primórdios do homem vivendo em sociedade, como lembra 

Safko (2010). As interações e relacionamentos humanos que sempre existiram, hoje são 

realizadas também nas redes sociais virtuais. Porém, transformar os “likes” em sócios, como 

afirma o entrevistado A1, é um desafio para os clubes, assim como fazer com que os torcedores 

realmente ajudem nas receitas. O fato de os torcedores explorarem as ferramentas móveis, como 

disseram os entrevistados A2 e A3, denota que os clubes estão ao alcance dos torcedores a 

qualquer momento e de qualquer forma.  

Portanto, os clubes percebem as manifestações dos seus torcedores, sabem que eles estão 

lá para interagir. Sabem da importância das redes sociais em aproximar-se mais deles, seja os 

torcedores no Rio de Janeiro ou em qualquer cidade brasileira. Fazê-los participarem de ações de 

Marketing, mesmo que não sejam sócios-torcedores, são caminhos que os fazem vivenciar o 

clube, estar mais próximo dele e sua paixão manter-se duradoura. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as análises feitas, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, percebe-se que 

os clubes sabem da importância das redes sociais para uma melhor interatividade e proximidade 

com seus torcedores. Porém, ainda não encontraram um caminho tênue para facilitar a 

participação dos torcedores em ações de Marketing pelas redes sociais, tampouco por outros 

meios, conforme respostas dos próprios torcedores. 

 Os próprios respondentes foram categóricos ao dizerem que, em sua grande maioria, 

nunca terem participado de nenhuma ação de Marketing dos seus clubes de coração, muito 

menos de ações nas redes sociais, mesmo estando presentes nelas. Por isso, há discursos opostos 

percebidos pelo autor deste trabalho. Primeiramente, os respondentes parecem não saber muito 

bem quais ações de Marketing eles podem participar, nem como ajudar de uma maneira mais 

ativa. Estão cientes de que os clubes estão fazendo algo dentro da área de Marketing, como 

promovendo programas de sócio-torcedor. Porém, não conhecem a fundo como funcionam tais 

atividades e não sabem da importância deles para os clubes que torcem. 

 Segundamente, as instituições futebolísticas cariocas acham as atividades criadas pelos 

departamentos de Marketing fundamentais para a interação com os torcedores. Inclusive, pelo 

discurso geral, os clubes parecem acreditar que, em qualquer tipo de atividade, em qualquer 

mídia social, seus torcedores vão receber e entender a mensagem, participando de alguma forma 

nas atividades. 

 O que tem causado mais impacto nas ações de Marketing nos clubes cariocas, mas 

também em muitas instituições de futebol no Brasil são as contratações de jogadores importantes 

ou a ativação de imagem dos principais jogadores. São, de fato, cruciais para que os torcedores 

se interessem e participem mais. Porém, são ocasiões temporárias, visto que muitos dos 

principais jogadores brasileiros não ficam tanto tempo em um clube, por questões financeiras 

mais plausíveis e consistentes do exterior, principalmente do futebol europeu. 

 Em relação à problemática apresentada, o que se pode concluir é que os torcedores ainda 

não percebem as ações de Marketing nas mídias sociais dos seus clubes de coração. E que os 

clubes, mesmo sabendo da importância das mídias sociais, da interação e divulgação da marca, 

além de promover ações de Marketing, não as utilizam corretamente por não conhecerem 

profundamente ou detalhadamente seus próprios torcedores. Baseiam-se apenas nos sentimentos 

dos seus aficionados, pela paixão que demonstram nas partidas, nas conversas no trabalho ou na 
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rua, ou nas mídias sociais. Não sabem como explorar isso para que sejam geradas receitas para 

os cofres dos clubes e tratá-los, acima de tudo, como consumidores. 

 Pelos discursos apresentados pelos gestores dos clubes e relacionando com o objetivo 

geral, a área de Marketing entende da importância das mídias sociais e o quão é necessário estar 

nelas para dialogarem com seus torcedores. Sabem que o que eles fizerem e divulgarem nas 

redes virtuais será visto pelos apaixonados aficionados, mesmo sendo uma notícia ou uma carta 

de esclarecimento ou ativação de Marketing ou promoção. Atualmente, as práticas nas mídias 

sociais são vistas com bons olhos por todos (clube e torcedor) e, por isso, pode ser explorado 

pelas instituições a imagem das marcas, de uma maneira que seja positiva para os clubes. Os 

torcedores estarão com o clube em qualquer momento, nos bons e nos ruins, porém o que falta 

para as instituições é entender que o torcedor é consumidor da marca e ele vai consumi-la se lhes 

forem apresentadas de forma clara. 

 Na relação com os objetivos específicos, o que se pode concluir é que os clubes têm um 

bom conhecimento do que são as mídias sociais e sabem do alcance que elas possuem para 

atingir qualquer torcedor em qualquer localidade no Brasil e no mundo. Em geral, as instituições 

têm um bom saldo de torcedores participando das redes sociais, com marcas expressivas, até 

mesmo dentro dos grandes times do futebol brasileiro. Ainda, é perceptível o conhecimento que 

possuem das mídias sociais, como os números apresentados de pessoas presentes no Facebook, 

Twitter e YouTube mencionados no capítulo 3. Os clubes se inserem cada vez mais nas redes 

sociais estudadas neste trabalho, além procurar outras mais que são populares, a fim de que 

estejam onipresentes em qualquer meio virtual. São várias inserções de materiais, sejam notícias, 

promoções, fotos de jogos, que alimentam os torcedores diariamente de conteúdos dos clubes. Os 

próprios gestores afirmaram nas análises qualitativas da importância de se ter conteúdos nas 

mídias sociais e de explorar o Marketing nelas. Como disse o entrevistado A2, “Marketing no 

esporte é se renovar e criar a cada dia”. 

 Sobre as suposições, o que se pode perceber é que os clubes não trabalham muito bem as 

parcerias com seus patrocinadores e, com isso, seus torcedores mal sabem como participar de 

uma ação de Marketing envolvendo os dois. Essa premissa seria sustentada se os clubes 

estivessem efetivamente empenhados nessa parceria, porém os torcedores só conhecem mesmo 

esses mecenas graças ao que está estampado na parte dianteira das camisas dos clubes. Os 

torcedores, com isso, não percebem uma interatividade concreta que os clubes tendem a fazer nas 
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mídias sociais, o que é preocupante, pois não saberão se os torcedores realmente estão 

interessados em participar das ações de Marketing. Por isso, com as respostas dos gestores 

embasadas, pode-se concluir também que se a estratégia de Marketing for bem feita e atraente 

para os torcedores, ela pode melhorar a imagem do clube. 

 Dentre as limitações que o trabalho teve, a ausência de um gestor de Marketing do Clube 

de Regatas Flamengo, após várias tentativas frustradas de entrevista, foi um aspecto negativo, 

pois traria mais riqueza para as análises qualitativas e fonte de comparação de discursos de 

outros gestores.   

 Como sugestões para os clubes, a contínua participação e divulgação de ações de 

Marketing devem ser exploradas, assim como melhorar o diálogo com os próprios torcedores, 

talvez usando uma linguagem mais informal. Trabalhar mais ações com patrocinadores e 

mostrar, posteriormente, da participação de outros torcedores nessas atividades, para que mais 

aficionados se sintam atraídos a querer estar presente nessas ações.  

 Este trabalho teve o intuito de se aprofundar sobre a relação clube-torcedor dentro das 

mídias sociais, principalmente em como as instituições trabalham o Marketing nelas, para 

promover e também de alguma forma gerar receita, desde que a divulgação seja feita 

corretamente. Posteriormente, a intenção é pesquisar sobre clubes de outras partes do Brasil em 

uma tese de doutorado, dentro da mesma temática e mostrar como essas instituições mexem com 

o Marketing nas redes sociais.  
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

Marketing: 

1- Com que frequência você participa de alguma ação de Marketing do seu clube (por 

exemplo, participação e, alguma atividade que lhe deu ingressos gratuitos)? 

(). Muito frequentemente (). Frequentemente (). Com pouca frequência (). Nunca participo 

2- Em que nível o clube satisfaz suas necessidades como consumidor da marca? 

() Satisfaz além das expectativas () Satisfaz dentro do esperado (). Pouco satisfaz (). Não me 

causa qualquer satisfação 

3 -Em que nível o clube satisfaz suas necessidades como torcedor? 

() Satisfaz além das expectativas () Satisfaz dentro do esperado (). Pouco satisfaz (). Não me 

causa qualquer satisfação 

4- Você percebe a ativação da marca do seu clube por meio do Marketing?  

() Sempre percebo (). Frequentemente percebo (). Esporadicamente percebo (). Nunca percebo 

5- Você acredita que o Marketing possa ajudar a melhorar as receitas do seu clube, 

considerando o momento econômico que ele vive atualmente? 

(). Acredito totalmente (). Acredito (). Acredito com ressalvas (). Não acredito 

Marketing esportivo: 

6 - Indique, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o menor valor e 5 o maior valor, em que grau 

você se sente torcedor do seu clube? ( ) 

Indique, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 o menor valor e 5 o maior valor, em que grau você se 

sente consumidor do seu clube? ( ) 
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7 - Segundo a sua percepção, as ações de Marketing dos patrocinadores do seu clube lhe 

causam impacto em que grau? 

() em alto grau () em médio grau () em baixo grau () não causam qualquer impacto 

8-Com que frequência você participa das atividades do (s) patrocinador (es) do seu time? 

(). Muito frequentemente (). Frequentemente () De vez em quando (). Nunca participo 

9 - Para você, qual a importância da participação do torcedor em programas de sócios-

torcedores dos clubes de futebol para a fidelização da sua marca? 

(). Muito importante (). Importante (). Pouco importante (). Não é importante 

Fidelidade à marca: 

10 - Indique seu nível de concordância com as afirmações abaixo: 

Minha fidelidade ao time se dá exclusivamente pelo que ele rende em campo 

(). Concordo totalmente (). Concordo com ressalvas (). Discordo com ressalvas (). Discordo 

totalmente 

Minha fidelidade ao time se dá pelas ações de Marketing que o clube oferece, pois me deixa 

mais confiante para estar sempre presente aos jogos. 

(). Concordo totalmente (). Concordo com ressalvas (). Discordo com ressalvas (). Discordo 

totalmente 

Eu trocaria de time caso meu clube de coração não me tratasse, como consumidor da 

marca, da forma como deveria. 

(). Concordo totalmente (). Concordo com ressalvas (). Discordo com ressalvas (). Discordo 

totalmente 
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Redes sociais 

11- Indique, em ordem de frequência, a sua participação nas redes sociais do seu clube de 

futebol, indicando com graus de 1 a 4, sendo 1 o de menor frequência e 4 o de maior 

frequência. 

() Facebook 

() Youtube 

() Twitter 

(). Outro. Qual? 

12-  Com que frequência você participa das promoções do seu clube em alguma rede 

social? 

(). Muito frequentemente (). Frequentemente () De vez em quando (). Nunca participo 

Excetuando se você respondeu “Nunca Participo”, como você qualifica essas experiências? 

(). Excelentes (). Boas (). Regulares (). Ruins 

13- Indique, com graus de 1 a 6, o que você vê nas redes sociais do seu clube, sendo 1 o que 

você menos vê e 6 o que você mais vê: 

() Promoção de ingressos 

() Promoção de vendas de camisas oficiais e outros produtos licenciados 

() Notícias do seu clube oriundas do site oficial 

() Vídeos de bastidores 

(). Chamada para adesão ao sócio-torcedor e seus benefícios 



103 
 

14 - Indique seu nível de concordância com as afirmações abaixo: 

As redes sociais me aproximam mais do meu clube e me possibilitam maior identificação 

com ele 

(). Concordo totalmente (). Concordo com ressalvas (). Discordo com ressalvas (). Discordo 

totalmente 

15 - O clube de futebol para o qual torço está mais profissional em função das interações de 

Marketing promovidas nas redes sociais do clube. 

(). Concordo totalmente (). Concordo com ressalvas (). Discordo com ressalvas (). Discordo 

totalmente 
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APÊNDICE B 

Perguntas para entrevista 

1- Como é estruturado o Departamento de Marketing do clube?  Quantas pessoas trabalham 

nele?  Que tipo de profissionais são requeridos, com qual qualificação? 

2- Como as estratégias de Marketing são definidas? Há autonomia da área para sua 

implementação ou elas precisam seguir as determinações “top – down”? 

3- Que tipos de ações de Marketing são mais comuns no clube?  

4- Há previsão de novas ações de Marketing do clube? Quais? Qual a importância delas?  

5- Há alguma ação de Marketing que foi abandonada recentemente, por não ter produzido os 

resultados esperados? Quais? Porque não produziram? 

6- Como vê a relação das redes sociais com o Marketing?  Considera uma boa interação?  De 

que forma o clube promove essa relação? 

7- Quais redes sociais preferem usar mais para chegar aos torcedores?  Por quê?  

8- É possível gerar receita financeira para o clube através de ações de Marketing?  E qual é o 

impacto das redes sociais nessa geração de receita?  Os patrocinadores são importantes nesse 

processo?  

9- O programa sócio torcedor tem sido benéfico para o clube?  Quais evidências vocês têm sobre 

isso? 

10- Que tipos de ações de Marketing são mais frequentes para esses sócios- torcedores? Há 

algum tipo de ação específica voltada para as redes sociais?  

11- O seu clube se inspira em algum outro clube, seja aqui no Brasil ou no exterior, em termos 

de estratégia de Marketing nas redes?  Se sim, qual?  E por quê?  



105 
 

12- Você considera as redes sociais um caminho sólido para se fazer ações de Marketing?  Por 

quê? 

 


