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RESUMO 

 

O presente artigo procurou realizar uma segmentação de torcedores locais do interior e 

da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, levando em consideração a falta de 

estudos sobre o tema, buscando compreender a relação da população com os clubes de seus 

respectivos municípios, procurando alternativas para que se gere ou se mantenha uma 

identificação com os clubes. Para isso foi conduzida uma pesquisa com questionário com o 

intuito de diferenciar os torcedores no que diz respeito a sua ligação com os clubes, 

analisando-os em relação a padrões socioculturais e econômicos. Procurou-se perceber as 

razões que afastam uma parte dos torcedores dos eventos dos clubes e o que poderia ser 

melhorado dentro deste contexto para que possa haver uma maior adesão, com o intuito de 

alavancar e movimentar o futebol local. 

 

Palavras-chave: Futebol, Segmentação de Torcedores, Marketing Esportivo, Consumidor 

Esportivo, Rio de Janeiro. 

 
ABSTRACT 

 

This article’s main objective is to present supporter’s segmentation among the interior 

of Rio de Janeiro state, considering the lack of studies about the subject and intending to 

understand the relationship between the population and the club of their city, besides 

searching for alternatives to create or maintain identification with the teams. To achieve that 

objective, a research was conducted with a questionnaire in order to distinguish the supporters 

about their connection with the clubs, analyzing them under social, cultural and economic 

aspects. The study also seeks to understand the reasons that keep some of the fans away from 

club events and what could be improved within this context, so that there can be greater 

engagement, in order to promote local soccer. 

 

Key words: Soccer, Soccer Segmentation, Sports Marketing, Sport Consumer, Rio de Janeiro. 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

O futebol é uma grande paixão para os brasileiros, que não à toa gostam de se referir 

ao Brasil como o “país do futebol”. A prática fora trazida ao Brasil da Inglaterra por Charles 

Miller, considerado o pai do futebol no país, no final do século XIX, mais especificamente 

para São Paulo, apesar de existirem relatos de práticas anteriores no Rio Grande do Sul e em 

outros locais do território nacional(KUPPER, 2017). 

Aos poucos, o esporte foi sendo introduzido à cultura do país, porém mantendo 

enraizado o preconceito existente à época. Segundo Kupper (2017), o famoso jornalista Mário 

Filho, conhecido também por ser o nome oficial do Estádio do Maracanã, periodizou desta 

forma o futebol brasileiro: i) da introdução da prática no país, até 1910, um jogo de elite; ii)de 

1911 a 1930, a aproximação de outras camadas sociais ao esporte, excetuando-se a 

participação de negros e pobres que procuravam se envolver com as pelejas; iii)a partir dos 

primeiros anos da década de 1930, a efetivação dos negros nos campos da prática futebolística 

(no que intitulou de “ascensão social do negro”).Especialmente dentro do estado do Rio de 

Janeiro, que na época erao distrito federal e onde o esporte mais popular até então o remo, o 

futebol começou a ganhar popularidadea partir da criação do Fluminense Football Club em 

1902, após o aristocrata Oscar Cox trazer o esporte da Inglaterra em 1897(KUPPER, 2017). 

Este período ficou conhecido, segundo Lemos e Guedes (2008) como a infância do futebol, 

protagonizado pela elite e tido como um acontecimento social na cidade, assim como no país. 

Acompanhando e se adaptando as mudanças do estado e do país, o futebol se 

consolidou após o acesso de todas as classes sociais ao esporte. Seja através dos clubes ou 

pela seleção brasileira, o fato é queo futebol tornou-se a modalidade esportiva mais praticada 

em todo o território nacional. Sãoaproximadamente quinze milhões de pessoas em todo país, 

segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre práticas de esporte e atividade 

física(IBGE, 2015). A mesma popularização se reflete na quantidade de clubes registrados no 

país: são742 clubes de futebol profissional foram registrados oficialmente em 2018 no Brasil, 

de acordo com o Relatório CBF de Registro e Transferência (CBF, 2019) 

Com isto em perspectiva, o presente estudo busca analisar a relação que a 

população do interior do Estado do Rio de Janeiro tem com os times de suas respectivas 

cidades eidentificar segmentos a fim de criar ou ampliar uma identidade local. Para isso 



 

 

 

foi conduzida uma pesquisa com aplicação de questionário com o intuito de identificar 

diferentes segmentos de torcedores de acordo com a relação que possuem com os times locais, 

levando em conta parâmetros sociais, culturais e econômicos. Nesse contexto a pesquisa tem 

como objetivos específicos: i) identificar e analisar os diferentes segmentos de torcedores e, a 

partir dos resultados, contextualizar com a realidade do futebol local; ii)entender quais são as 

demandas dos torcedores que residem no interior do Estado e como os clubes locais podem 

atender aos desejos desse público; iii) e, por fim, identificar se existe interesse de torcedores 

de clubes “grandes” da capital que residem no interior em apoiar o futebol local. 

Este estudo é relevante por pelo menosquatro motivos: 1) o futebol é o esporte mais 

praticado no Brasil (IBGE, 2013); 2) faz-se necessário entender a relação de identidadeque é 

criada entre torcedores e clubes locais (MCDONALD, LECKIE, KARG, ZUBCEVIC & 

LOCK, 2015);3) a ampliação dos conhecimentos nesta área de pesquisa pode ajudar 

compreender o motivo da à falta de apoio e incentivo aos clubes locais epropor estratégias 

para gerenciar esta relação de identidade, aumentando assim a frequência aos estádioseo 

consumo de produtos relacionados ao clube; 4) há uma escassez de trabalhos referente 

acriação de identidade com clubes locaisno Brasil, fazendo com que a maior parte do 

referencial teórico que trata da segmentação de torcedores seja composta por artigos 

estrangeiros. 

A estrutura deste artigo dividida em cinco seções, a começar por esta sessão 

deintrodução. A segunda seção traz revisão de literatura.A terceira seçãoapresenta os 

procedimentos metodológicos. A quarta seção apresenta as análises dos resultados obtidos, e a 

quinta seção contém as conclusões da pesquisa. 

 
2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Segmentação de consumidores de esportes 

A segmentação de mercado é o processo de identificação e divisão de pequenos  

grupos de indivíduos com base em certas características num determinado mercado. A 

importância da segmentação são as informações que ela proporciona para o profissional de 

marketing.O foco sobre segmentação de consumidores está na noção de que, ao saber mais 

sobre os consumidores, os profissionais de marketing podem aprimorar seus esforços em 

ações promocionais mais eficazes e o refinamento de produtos (MCDONALD, LECKIE, 



 

 

 

KARG, ZUBCEVIC & LOCK, 2015). 

Nos últimos quarenta anos, muitos estudos sobre segmentação de consumidores em 

esportes foram publicados. Os inúmeros desafios enfrentados por pesquisadores durante esses 

anos para traçar o perfil ideal desses consumidores, seguindo um modelo de tipologia simples 

ou modelo mais complexo, demonstram os motivos pelos quais o assunto ainda não possui 

uma conclusão definitiva. 

Ao longo desses anos, muitos consideravam impossível segmentar consumidores 

deesportes devido a diversos aspectos que podem influenciar na criação de um perfil de 

consumidor. Na contramão do pessimismo, outros pesquisadores desenvolveram seus  

próprios modelos de tipologia para tentar segmentar os consumidores esportivos e entender as 

demandas que levam esses consumidores a desenvolver uma relação com os seus respectivos 

clubes. 

Os consumidores de esportes exibem uma variedade desconcertante de valores, 

atitudes e comportamentos (MEIR, 2000; SHANK, 2002; WESTERBEEK & SMITH, 2003). 

Nem todos os consumidores são igualmente apaixonados e fanáticos, nem usam sua equipe 

para confirmar sua identidade pessoal (REDDEN & STEINER, 2000). O consumidor de 

esportes pode ser uma pessoa bem próxima ao clube ou manter uma relação mais distante, 

frequentar todos os jogos ou apenas se interessar pelo resultado final do jogo. 

A complexidade do assunto é um desafio para a visão tradicional de consumo devido 

às múltiplas características do público esportivo. Essa complexidade também sustenta o 

desejo de construir modelos de consumo esportivo que faça sentido sobre o comportamento e 

fornecer a base para modelos de segmentação de mercado que vinculam o comportamento a 

diferentes grupos demográficos, sociais e culturais. (STEWART; SMITH; NICHOLSON, 

2003). 

Nos anos 70, Clarke (1978) desenvolveu um dos primeiros modelos tipológicos de 

segmentação do público esportivo chamado de “Abordagem Dualística”, que mais tarde foi 

complementado por uma versão similar foi complementado por outros pesquisadores. O 

modelo separava em dois os tipos de fãs de esportes: o “tradicional” e o “moderno”. Esse 

modelo foi bastante utilizado até perceberem que um dos perfis era descartado por não ser 

autêntico, e isso não pode ser considerado no ponto de vista do marketing. Embora limitado, o 

modelo foi um marco importante na literatura. 



 

 

 

Em meados dos anos 1990, Wann e Branscombe(1993) propuseram um modelo em 

escalas que media a intensidade do relacionamento de um fã com o clube através de uma 

escala de identificação de espectadores do esporte chamado de “SSIS” (Sport 

SpectatorIdentificationScale). O modelo leva em consideração o nível de interesse de 

indivíduos durante a leitura de material esportivo, conversas sobre esportes e a frequência de 

jogos assistidos. O nível de conhecimento sobre os esportes desses indivíduos somado ao 

vínculo com equipes e jogadores são à base do modelo “SSIS” para descobrir o nível de 

identificação. Os pesquisadores concluíram que o indivíduo com alta identificação é aquele 

que demonstra altos níveis de interesse e exibem publicamente sua lealdade ao time, ao 

contrário dos torcedores menos leais. O modelo em escalas demonstrou que os consumidores 

de esporte têm relações diferentes com seus times favoritos e que abordam seu consumo de 

esporte de maneiras diferentes (STEWART; SMITH; NICHOLSON, 2003). 

Ainda nos anos 1990, Holt (1995) construiu um dos primeiros modelos 

multidimensionais de consumo esportivo. O modelo de Holt chamado de “Multidimensional” 

era composto por quatro dimensões. A primeira dimensão centrou-se em experiências 

subjetivas dos consumidores e como eles se conectam a equipe através dos comportamentos 

racionais e emocionais. A segunda dimensão avalia a maneira como os consumidores 

integram o clube a sua personalidade. A terceira dimensão avalia como os consumidores usam 

a experiência esportiva para classificar seus relacionamentos com o clube e projetar esse 

relacionamento com a comunidade em geral. A última dimensão foca no elemento lúdico do 

consumo e a interação das experiências esportivas com outros consumidores. O autor concluiu 

que o consumo esportivo envolvia expressar apegos emocionais a uma equipe e, através desse 

apego, confirmar a identidade individual e a posição social e pessoal de cada indivíduo num 

ambiente de trocas lúdicas. 

 
2.2. Segmentação dostorcedores de futebol 

2.2.1 Segmentação com base em Alan Tapp e Jeff Clowes (2000) 

Tapp e Clowes (2000) publicaram um artigo que fala sobre a segmentação de 

torcedores com base na importância para os clubes, onde essa importância era mensurada 

principalmente através da frequência do torcedor ao estádio durante a temporada nos jogos de 

futebol do Coventry FC, da Inglaterra. Com base nos dados qualitativos e quantitativos 



 

 

 

obtidos foi possível segmentar os torcedores em três perfisdiferentes: fanáticos, regulares e 

casuais. 

Os torcedores fanáticos são pessoas que vivem intensamente a relação com seu clube. 

Os autores descrevem os fanáticos como “extremistas do futebol”, pois esse perfil de torcedor 

vive e respira o clube criando uma autoimagem da instituição em si próprio. Os fanáticos 

gastam muito dinheiro em média por ano em ingressos e mercadorias como camisas e outros 

produtos oficiais, tornando-os o grupo mais importante em termos de renda para o clube. O 

fanático não enxerga o seu time de futebol como opção de entretenimento, pois para ele 

vencer é muito mais importante. 

Os torcedores regulares possuem uma relação um pouco mais distante do que os 

fanáticos e mantém uma média inferior de frequência nos jogos. Os gastos em média também 

são relativamente inferiores em comparação aos fanáticos. Para esse perfil o futebol não é 

considerado a principal prioridade em suas vidas, pois eles não têm a mesma propensão dos 

fanáticos em vincular sua autoimagem à imagem do clube. 

Os torcedores casuais frequentam poucos jogos durante a temporada dos clubes e, 

consequentemente, não gastam em média muito dinheiro com ingressos e produtos oficiais. A 

distância geográfica entre o clube e esse perfil é um dos fatores que explicam a falta do 

sentimento de pertencimento para o torcedor casual e, portanto, esse perfil encara jogos de 

futebol, de uma maneira geral, como entretenimento e não com o desejo de vencer a qualquer 

custo como os torcedores fanáticos. 

 
2.2.2 Segmentação com base em Giulianotti (2002) 

Giulianotti (2002)publicou um artigo em que apresentou quatro identidades ideais de 

consumidores de futebol. O artigo foi baseado nos estudos dos sociólogos Ian Taylor e Chas 

Critcher que analisaram o começo da mercantilização no futebol a partir da década de 1960 e 

nas teorias de Bryan Turner sobre as mudanças no significado histórico e cultural das marcas 

corporais. O artigo desenvolve argumentos sociológicos e normativos críticos apresentados 

em outros lugares sobre a natureza da mercantilização do futebol. Considerando os trabalhos 

anteriores, Giulianotti (2002)entende que a mercantilização no futebol é o processo pelo qual 

um objeto ou prática social adquire um valor de troca ou um significado centrado no mercado. 

As quatro identidades de consumidores observadas por Giulianotti (2002)ordenadas do 



 

 

 

mais identificado ao menos identificado com um clube específico são: torcedores tradicionais, 

seguidores, fãs e “flâneurs”. 

Os torcedores tradicionais (supporters) são aqueles que possuem investimento 

emocional profundo e de localidade com o clube, mantendo relacionamento próximo. A 

relação próxima significa mostrar apoio obrigatório de diversas formas. Giulianotti (2002) 

comparou essa relação, em termos de proximidade, a relação que um indivíduo possui com 

seus parentes ou amigos mais próximos. O autor usa como exemplo a América do Sul, onde 

torcedores costumam tratar os estádios de seus clubes como casa e, em alguns casos, a figura 

do clube é comparada à da própria mãe. É essencial para os torcedores tradicionais freqüentar 

jogos e participar das atividades do clube independentemente da modalidade esportiva, cantar 

as músicas e citar expressões do clube de modo familiar e pessoal, pois são essas atitudes que 

fortalecem a sua identidade e essa imagem é fundamentada num relacionamento afetuoso. 

Os seguidores (followers) são aqueles que não possuem vínculo emocional tão 

profundo e preferemapenas ficar cientes sobre o que acontececomjogadores, técnicos e outras 

pessoas envolvidas com o clube. Para os torcedores seguidores, as dependências do clube 

(estádio, sede social, CT, etc.) não possuemsignificado simbólico como é para ostorcedores 

tradicionais. O torcedor seguidor geralmente não possui conhecimento ou envolvimento 

pessoal profundo de localidade com seu clube, embora em alguns casos esse torcedor more 

nas proximidades, pois para ele só importa quem entra em campo ou quem toma as decisões 

na hora de contratar jogadores e técnicos. No geral, é uma relação um tanto mais fria em 

comparação ao torcedor tradicional. 

Os fãs, apesar de não possuírem vínculo de localidade, expressam sua relação com o 

clube e seus jogadores através do consumo de produtos, provando assim seu senso de 

pertencimento. A globalização do futebol moderno deslocou jogadores, dirigentes e 

torcedores principalmente para as grandes ligas do mundo (maior parte para o futebol 

europeu), fazendo com que dessa forma o fã tivesse que interagir com os clubes e jogadores 

de maneira mais comercial. A relação entre o fã e o clube é fortalecida através do consumo de 

produtos, ou até mesmo de ações de um clube. Giulianotti (2002) diz que quanto mais rico é o 

clube mais evidenciado e forte é a relação com o fã, pois os clubes ricos possuem mais 

mecanismos (jogadores estrelas e estádios modernos) para captar recursos desse perfil de 

torcedor. 



 

 

 

Os “flâneurs” são considerados “burgueses” e, portanto, estão em busca de uma 

multiplicidade de experiências no futebol não se apegando a um clube específico. Ou seja, são 

consumidores de nenhuma localidade em particular. O “flâneur” foi uma expressão usada 

para um tipo urbano moderno, masculino e burguês, tipicamente na idade adulta que passeava 

pelas avenidas e mercados. A expressão foi usada pela primeira vez em meados do século 

XIX e mais tarde pelo filósofo e sociólogo judeu alemãoWalterBenjamin (1892-1940)em 

1930. No futebol, esse perfil de torcedor adota um relacionamento desapegado com os clubes, 

até mesmo com seu favorito. As experiências no futebol e o que isso pode trazer em seu 

benefício são mais importantes do que a vida social e atividades nos clubes, pois ele considera 

que tais experiências representam o fortalecimento do seu status social. 

 
2.2.3 Segmentação de novos torcedores com base em Heath Mc Donald, Civilai Leckie, 

Adam Karg, Nives Zubcevic-Basic, Daniel Lock (2015) 

Mc Donald et al. (2015) descrevem o desafio de criar uma identidade forte para os 

clubes em formação ou mudança para uma nova localidade em meio a marcas e esportes 

tradicionais consolidadas numa determinada região. No processo para minimizar a 

canibalização do clube grande em relação ao clube pequeno e aumentar a aceitação do 

mercado para um novo produto (clubes pequenos) é necessário que se crie uma conexão 

regional forte com os consumidores. 

Em 2011, a Liga Australiana de Futebol (AFL) aprovou a expansão do número de 

times na liga para criar o “Gold Coast Suns” e, mais tarde, o “Greater Western Sydney 

Giants” (2012). O estudo de caso focou no “Gold Coast Suns” (GC Suns) na região nordeste 

da Austrália no Estado de Queensland, onde o clima tropical é predominante com forte cultura 

do surf, turismo de aventura e outros esportes radicais. 

O “AustralianRules Football”, também chamado de “AussieRules”, é um esporte 

tipicamente de inverno que não se ajusta ao clima de praia. Os autores ressaltam a  

importância de possuir uma base mínima de adeptos do esporte na região. A liga observou  

que existiam clubes amadores que praticavam o Futebol Australiano e isso foi fundamental 

para a tomada de decisão da criação de um clube nessa localidade. Após a criação era 

fundamental que o GC Suns conquistasse o apoio local através da criação de uma marca com 

forte conexão local e que representasse a região adequadamente em nível nacional. A marca 



 

 

 

precisa fazer com que o consumidor local se associe com o time e que divulgue em vários 

eventos e atividades do dia-a-dia. Os autores observaram cinco identidades durante o período 

da pesquisa em Gold Coast e essas foram segmentadas como:Fanáticos Instantâneos,Focados 

na Comunidade,Agentes Independentes,Espectadores Sociais e Casuais. 

Os torcedores “Fanáticos Instantâneos” são altamente comprometidos e consumidores 

envolvidos com forte apego à marca (clube). Em termos de consumo de jogos, esses 

torcedores comparecem regularmente a uma quantidade elevada de jogos e, quando não 

podem estar presentes no estádio, acompanham os jogos pela TV ou Internet. 

A descrição do perfil de torcedor que são “Focados na Comunidade” é depessoas que 

possuem fortesligações regionais (membros da comunidade local na maioria). Esses 

torcedores são motivados através da combinação da localização da equipe e do impacto que a 

mesma tem na comunidade, pois esse perfil enxerga na equipe local um representante em 

competições disputadas. 

O perfil “Agentes Independentes” representa torcedores com alto nível de consumo de 

produtos, mas com elevado grau de distanciamento emocional. Os autores, em referência a 

estudos anteriores, descrevem o perfil como “torcedor-recluso”, mas eles mesmos não 

acreditam no termo, pois o segmento assistiu a quase metade dos jogos em casa da equipe. O 

fato é que esse torcedor se preocupa apenas com o seu próprio clube, mas em alguns 

momentos busca distanciamento para não associar sua imagem a imagem do clube. 

Os “Espectadores Sociais” são torcedores com baixo nível de comprometimento e 

consumo de produtos. Eles são caracterizados como um “espectador de teatro”, pois o que 

buscam numa partida de futebol é entretenimento. Os autores adicionaram o termo “social” ao 

nome porque esses torcedores seguem as equipes por influência de amigos ou familiares. 

Os torcedores “Casuais”, como sugerido pelo nome, são torcedores com pouca 

freqüência e participação nas atividades do clube. Ao contrário dos perfis anteriores, ele não 

vê o clube como agregador social e muito menos um agregador a comunidade. Esse perfil 

exibe baixo nível de satisfação e confirmação de expectativa em relação à equipe. 

 
2.3 Contexto dos Clubes no Rio de Janeiro 

No Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) 

organiza as competições do desporto no Estado. São setenta e cinco clubes distribuídos em 



 

 

 

quatro divisões (Séries, A, B1, B2 e C) disputando competições ao longo do ano. 

O confronto contra os quatro grandes é fundamental para maior visibilidade dos clubes 

menores. Em termos de mercado publicitário, o IBOPE não considera os domicílios do 

interior do Rio de Janeiro e, em função disso, a avaliação desse mercado fica restrito ao 

desempenho televisivo na Capital e região Metropolitana. 

Tabela 1 – Audiência dos confrontos entre clubes grandes e pequenos. 
 

Data Dia Horário Confronto Pontos Domicílios 

20/jan Domingo 17h Flamengo 2 x 1 Bangu 21 969.675 

27/jan Domingo 17h Fluminense 3 x 1 Portuguesa 16 738.800 

03/fev Domingo 17h Flamengo 4 x 0 Cabofriense 23 1.062.025 

13/fev Quarta 21h30 Vasco 3 x 0 Resende 24 1.108.200 

24/fev Domingo 17h Flamengo 4 x 1 Americano 23 1.062.025 

10/mar Domingo 16h Fluminense 2 x 1 Cabofriense 17 784.975 

17/mar Domingo 16h Cabofriense2 x 0 Vasco 20 923.500 

20/mar Quarta 21h30 Resende 0 x 2 Vasco 22 1.015.850 

07/abr Domingo 16h Vasco 2 x 1 Bangu 25 1.154.375 

Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 1 mostra os pontos de audiência na região metropolitana do Rio de Janeiro 

durante o campeonato carioca de 2019. O cálculo é feito de maneira que cada ponto de 

audiência representam aproximadamente quarenta e seis mil domicílios. Foram registrados 

menos de um milhão de domicílios na região que assistiram aos jogos dos clubes grandes 

contra os clubes pequenos na média. A FFERJ exibe os embates entre os pequenos pela TV  

da federação (“TV FFERJ”), mas esta não disponibilizou em sítio eletrônico os números de 

visualizações dos jogos. Os dados da audiência IBOPE mostram um pouco da falta de 

interesse das pessoas com relação aos embates transmitidos pela emissora de TV detentora 

dos direitos de transmissão do campeonato. Em comparação com os grandes, por outro lado, 

os clássicos mobilizaram em média um milhão e quinhentos domicílios na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. 

A falta de estrutura no futebol carioca (calendário de jogos, regulamentos, estádios, 

etc.) está contribuindo para a canibalização dos clubes grandes em relação aos clubes 

pequenos e isso vem deteriorando os índices de audiência e público nos estádios ao longo dos 

anos. A Tabela 2 mostra os piores públicos registrados no Campeonato Carioca de 2019, com 

informações complementares como a taxa de ocupação dos estádios, receita bruta e o valor do 



 

 

 

ticket médio. 

Tabela 2 – Ranking dos piores públicos no Campeonato Carioca 2019 
 

Data Local Confronto Público Ocupação R. Bruta Ticket (méd) 

23/02/2019 
 

MOÇA BONITA AME3 x 2 GOY 220 3% R$ 3.200 R$ 14 

06/01/2019 CARDOSO MOREIRA AMN2 x 1 NIG 500 55% R$ 12.900 R$ 25 

26/01/2019 CARDOSO MOREIRA MAC0 x 0 GOY 525 58% R$ 7.080 R$ 13 

22/02/2019 CARDOSO MOREIRA MAC0 x 4 NIG 526 58% R$ 6.460 R$ 12 

13/02/2019 CARDOSO MOREIRA MAC1 x 1 AME 526 58% R$ 6.260 R$ 11 

02/02/2019 CARDOSO MOREIRA GOY1 x 2 AME 538 59% R$ 7.210 R$ 13 

16/03/2019 TRABALHADOR RES0 x 2 MAD 708 74% R$ 4.425 R$ 6 

13/01/2019 TRABALHADOR RES1 x 0 AMN 750 78% R$ 5.500 R$ 7 

24/03/2019 CONSE. GALVÃO MAD0 x 0 CAB 750 43% R$ 10.000 R$ 13 

17/03/2019 BACAXÁ BVT1 x 0 AMN 759 17% R$ 5.380 R$ 7 

Fonte: Elaboração própria 

Como demonstrado pela tabela, a grande maioria dos piores públicos do campeonato 

são em jogos entre clubes de menor investimento, que não conseguem atrair público para seus 

jogos, devido a diversos motivos, como a falta de estrutura, pouco interesse da população, o 

preço dos ingressos e a falta de divulgação, o que acaba desvalorizando sua própria marca e o 

campeonato como um todo. Estudos anteriores evidenciam que se a imagem do produto (o 

clube) não é bem trabalhada e, de fato, o produto oferecido pelos clubes pequenos não tem 

sido atrativo, não despertará o interesse do público em geral e de patrocinadores. 

O futebol está cada vez mais restrito a classe média no Brasil. O preço do ingresso 

para as principais competições vem em média aumentando a cada temporada muito em função 

do incentivo a adesão do programa de sócio torcedor por parte dos clubes. Uma parte da 

população está sendo “expulsa” dos estádios nos grandes confrontos, mas ao mesmo tempo 

não está consumindo outros jogos de divisões inferiores. A relação de lealdade é um fator de 

peso para muito dos casos, mas em outros existem torcedores que gostariam de ter outras 

experiências no futebol. 

Existem exemplos de clubes no Brasil que, a exemplo do que foi citado na Revisão de 

Literatura, conseguiram competir em algum momento de sua história com os grandes e 

conseguem manter uma forte identidade local como, por exemplo, a Chapecoense, Criciúma, 

Joinville, Juventude, Brasil de Pelotas, Bragantino, Botafogo (SP), Juventus da Mooca, 

einúmeros outros clubes de bairro e cidades do interior ao redor do mundo com ocupação 

média superior a oitenta por cento de jogos. 



 

 

 

 
 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para transformar os dados em informações e compará-los com outros resultados, ou 

ainda julgar sua adequação a alguma teoria ou norma, o pesquisador precisa analisar e 

entender um conjunto de dados relevantes ao seu particular objeto de estudos (BUSSAB e 

MORETTIN; 2012 p.1). 

A pesquisa, no que diz respeito à finalidade tem caráter aplicado, com abordagem 

quantitativa. Quanto aos objetivos, este trabalho caracteriza-se como exploratório-descritivo 

porque esmiúça a questão da pouca presença de público nos jogos de futebol e a relação que 

esses torcedores têm com os clubes locais. 

A pesquisa é uma etnografia com foco em moradores do interior e da região 

metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. Quanto aos procedimentos adotados, foi aplicado 

um questionário em dois formatos:online através do “Google Forms”, divulgado através das 

redes sociais e físico aplicado presencialmente com base nos estudos de Tapp e Clowes 

(2000) e Giulianotti (2002). A estrutura do questionário foi feita para segmentar de acordo 

com a quantidade de partidas frequentadas pelos entrevistados e, conforme a resposta do 

mesmo, ele era direcionado para se adequar ao perfil dos estudos anteriores. 

São três os direcionamentos do questionário, onde a primeira direção seguida agrupou 

os entrevistados que já frequentaram partidas do seu clube. Esse grupo foi divido conforme o 

número de jogos que o entrevistado participou em “um a dez jogos”, “dez a trinta jogos” e 

“mais do que trinta jogos”. O segundo perfil agrupou os entrevistados que nunca  

frequentaram jogos dos clubes locais. Esse grupo foi dividido entre entrevistados que 

possuem interesse de começar a frequentar e entrevistados que não tem interesse algum de 

frequentar partidas de futebol dos clubes locais. 

 
4. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados tem como base as repostas obtidas pelo questionário aplicado 

e divulgado via internet. As seções foram divididas em seis partessendo a primeira sobre 

informações dos entrevistados (gênero, idade, estado civil, se possui filhos e a renda 

familiar)e como ficam sabendo dos jogos. Nas seções de 4.2 a 4.5 estão os segmentos 

identificados de torcedores, divididos da seguinte forma:entrevistados que nunca 



 

 

 

frequentaram jogos(subdivido em duas partes para aqueles que possuem interesse ou não de 

frequentar); entrevistados que frequentaram entre um a dez jogos; entrevistados que 

frequentaram entre dez a trinta jogos; e entrevistados que frequentaram mais de trinta jogos. 

E, finalmente, a seção 4.6 apresenta as demandas que os entrevistados consideram necessárias 

para frequentar mais jogos. 

 
4.1 Informações sobre os entrevistados 

Essa seção apresenta as respostas obtidas através do questionário com relação às 

informações referentes a gênero, idade (média), estado civil, quantidade de filhos e renda 

familiar, tendo por base os quatro segmentos identificados de torcedores. No que se referem 

essas informações, os resultados são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Perfil dos Entrevistados 
 

Perfis dos Entrevistados Nenhum 1 a 10 10 a 30 > 30 

Sexo: 

Feminino 25 23 3 1 

Masculino 38 41 6 13 

Prefiro não dizer 0 0 0 0 

Outros 0 0 0 0 

Idade (média): 28,2 27,1 28,4 26,6 

Estado Civil: 

Solteiro (a) 41 45 7 11 

Casado (a) 19 17 2 3 

Divorciado (a) 2 2 0 0 

Viúvo (a) 0 0 0 0 

Separado (a) 1 0 0 0 

Filhos: 

1 a 2 filhos 

2 ou mais filhos 

Não possuo 

15 

4 

44 

10 

3 

51 

2 

0 

7 

4 

0 

10 

Renda Familiar: 

>20 SM (R$ 19.960,01 ou mais) 1 0 0 3 

> 10 <20 SM (R$ 9.980,01 a R$ 19.960,00) 6 5 2 2 

> 4 <10 SM (R$ 3.992,01 a R$ 9.980,00) 20 26 2 4 

> 2 < 4 SM (R$ 1.996,01 a R$ 3.992,00) 17 18 5 3 

> 2 SM (Até R$ 1.996,00) 19 15 0 2 

Fonte de dados: Elaboração própria 



 

 

 

4.2 Segmento de torcedores que nunca frequentou jogos 

Os entrevistados que responderam no questionário nunca terem frequentado jogos de 

futebol dos respectivos clubes de suas cidades foram no total de sessenta e três pessoas (42% 

dos entrevistados).Para analisar os resultados, essa seção está dividida em duas partes: 

“Interessados” e “Não Interessados” em frequentar jogos. O direcionamento para segmentar o 

torcedor nesses dois perfis considerou a resposta para a pergunta “Você possui interesse de ir 

aos jogos do clube da sua cidade?”. 

 
4.2.1 Interessados 

Os entrevistados que possuem algum interesse em frequentar os jogos são um total de 

vinte e quatro (38% das respostas de quem nunca frequentou). Esses entrevistados foram 

direcionados para responder as mesmas perguntas que os entrevistados quedisseram que 

frequentam ou já frequentaram jogos no passado. As perguntas e resultados são 

apresentadosna Tabela 4. 

Tabela 4 – Torcedores que nunca frequentaram jogos, mas têm interesse. 
 

Perguntas realizadas e respostas obtidas Sim Não 

Você participaria de atividades do clube que não sejam somente futebol? 17 7 

Você segue alguma página do clube? 3 21 

Você possui interesse de seguir a páginas que forneçam informações sobre o clube? 19 5 

Você já comprou produtos oficiais do clube? 2 22 

Você considera a oferta de produtos do clube satisfatória? 0 2 

Você possui o interesse de comprar produtos oficiais? 13 9 

Fonte de dados: Elaboração própria 

A maioria das respostas obtidas foi do público feminino (54% das respostas). O 

perfil de mulheres que responderam o questionário tem na médiavinte e sete anos de idade, a 

maioria com estado civil solteira e algumas poucas possuem filhos (21% das respostas). Elas 

consideram importantes as melhoriasna estrutura dos estádios, segurança e preços dos 

ingressos para começarem a frequentar os jogos. 

O resultado da pesquisa também mostrou que, além dos jogos de futebol, os 

entrevistados gostariam de participar de atividades não relacionadas apenas ao futebol como, 

por exemplo, eventos organizados pelo clube (maratonas, eventos beneficentes, festas, etc.). O 

interesse pelo engajamento nas redes sociais também é uma demanda desse torcedor, pois 

cinquenta entrevistados (80% das respostas) gostariam de acompanhar as notícias no clube 



 

 

 

através das redes sociais, sites esportivos e televisão. 

Em relação ao consumo, mais de 90% dos entrevistados nunca compraram produtos 

oficiais e 60% destes possui algum interesse em comprar os produtos do clube. Os 

entrevistados que já consumiram produtos oficiais consideram que a oferta dos mesmos não é 

satisfatória. Ainda com relação ao consumo, dezesseis entrevistados (67% da amostra de 

interessados) demonstraram interesse em fazer parte de programas de sócio torcedor nos 

valores até quinze reais, sendo que esses entrevistados ganham em média quatro salários 

mínimos. 

 
4.2.2 Não interessados 

Os trinta e nove entrevistados que responderam não ter interesse de frequentar jogos 

do clube(62% das respostas para “Nunca foi”) é composta na maioria por homens (70% das 

respostas) com média de idade de vinte e nove anos. Os dados que chamam a atenção nas 

respostas dos “não interessados” são as quantidades de respostas para casados, divorciados e 

separados no estado civil e as respostas para o número de filhos. Em relação à renda, a 

maioria desses possuiu renda familiar até quatro salários mínimos (aproximadamente 58%). 

Os entrevistados “não interessados” também responderam sobre se “Durante uma 

viagem você considera ir a estádios ou comprar produtos do clube local?”, para identificar o 

perfil de “flâneur” como sugerido por Giulianotti (2002). Aproximadamente vinte e cinco por 

cento da amostra considera sim ir a estádios de futebol e trinta por cento desta consideram ir a 

estádio de clubes pequenos. O resultado sugere que os entrevistados buscam por novas 

experiências de consumo relacionadas ao futebol. 

 
4.3 Segmento de torcedores que frequentou entre 1 a 10 Jogos 

O total de respostas para o segmento quefrequentou entre um a dez jogos foi de 

sessenta e quatro (43% das respostas do questionário). As perguntas e resultados são 

apresentados na Tabela 5. 



 

 

 

Tabela 5 – Torcedores que frequentaram entre 1 a 10 jogos 
 

Perguntas realizadas e respostas obtidas Sim Não Talvez 

É necessário ampliar a divulgação? 58 2 4 

Você participaria de outras atividades que não sejam apenas futebol? 33 31 - 

Você segue alguma página do clube? 23 41 - 

Você possui interesse de seguir a páginas que forneçam informações sobre o clube? 42 21 - 

Você já comprou produtos oficiais do clube? 8 56 - 

Durante uma viagem você considera ir a estádios ou comprar produtos de clube? 42 22 - 

Você compraria ou visitaria se fosse de um clube do interior? 35 7 - 

Fonte de dados: Elaboração própria 

 
 

Foram obtidas vinte e três respostas (um terço dos entrevistados para esse perfil)de 

mulheres com média de idade de vinte e seis anos que consideram como atrativos para 

frequentar mais jogos o investimento nas equipes, diferentemente do público feminino que 

nunca frequentou jogos que prezam por estruturas melhores (estádio moderno, segurança e 

preços dos ingressos). A maioria (mais de 90%) dessas mulheresconsidera importante ampliar 

a divulgação dos eventos nas mídias e, também, elas não possuem interesse em consumir 

produtos oficiais. 

Os homens entrevistados possuem em média vinte e nove anos e sua maioria 

ganham acima de dois salários mínimos. “Ampliação da divulgação”, “Preço de ingressos” e 

“Equipes melhores” são quase que unanimidades entre os homens desse perfil. Quando 

perguntado sobre o interesse de consumir produtos oficiais, metade dos entrevistados nunca 

compraram produtos oficiais e metade dos que nunca compraram possui interesse em 

consumir esses produtos. 

Metade do total de entrevistados gostaria de participar de outras atividades que 

não sejam apenas o futebol, mas essa metade não considera aderir a programas de sócio 

torcedor. Quarenta e dois entrevistados (aproximadamente 60%) consideram conhecer 

estádios de futebol e consumir produtos do desporto durante uma viagem e trinta e cinco 

desses entrevistados responderam que consideram sim conhecer estádios e comprar produtos 

de clubes do interior ou da região metropolitana. 



 

 

 

4.4 Segmento de torcedores que frequentou entre 10 a 30 Jogos 

Foram obtidas nove respostas para o segmento que frequentou de dez a trinta jogos 

(6%) da amostra total. As perguntas e resultados são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Torcedores que frequentaram entre 10 a 30 jogos 
 

Perguntas realizadas e respostas obtidas Sim Não Talvez 

É necessário ampliar a divulgação? 7 0 2 

Você participaria de outras atividades que não sejam apenas futebol? 4 5 - 

Você segue alguma página do clube? 7 2 - 

Você possui interesse de seguir a páginas que forneçam informações sobre o clube? 8 1 - 

Você já comprou produtos oficiais do clube? 3 6 - 

Durante uma viagem você considera ir a estádios ou comprar produtos de clube? 7 2 - 

Você compraria ou visitaria se fosse de um clube do interior? 7 0 - 

Fonte de dados: Elaboração própria 

Os entrevistados que responderam que frequentaram entre dez a trinta jogos são em 

sua maior parte residentes em Resende e Volta Redonda. Chama atenção que esses 

entrevistados responderam que frequentaram estádios de futebol pela última vez nos últimos 

três a seis meses indicando que sua presença é condicionada a participação em competições 

relevantes (44% das respostas), pois as equipes das cidades citadas vêm fazendo parte com 

regularidade do Campeonato Estadual e Campeonato Brasileiro (no caso da equipe de Volta 

Redonda). 

A maioria dos entrevistados possui interesse de aumentar o engajamento em redes 

sociais acompanhando páginas relacionadas aos clubes. Os entrevistados responderam 

também que não participariam de outras atividades que não sejam futebol e essa ideia é 

reforçada, pois esses não responderam sobre melhorias na estrutura social. Em comparação 

aos perfis anteriores, isso pode indicar um perfil mais preocupado com resultados do jogo do 

que com o entretenimento. Sete dosnove entrevistadosresponderam “sim” sobre se gostariam 

de conhecer estádios e comprar produtos de outros clubes do interior e região metropolitana 

quando questionados em relação a turismo esportivo. 

 
4.5 Segmento de torcedores que frequentou mais de 30 Jogos 

Os entrevistados que responderam ter frequentando mais de trinta jogos foi o total de 

quatorze respostas (9% da amostra total). As perguntas e resultados são apresentados 

conforme Tabela 7. 



 

 

 

Tabela 7 – Torcedores que frequentaram mais de 30 jogos 
 

Perguntas realizadas e respostas obtidas Sim Não Talvez 

É necessário ampliar a divulgação? 13 0 1 

Você participaria de outras atividades que não sejam apenas futebol? 6 8 - 

Você segue alguma página do clube? 14 0 - 

Você possui interesse de seguir a páginas que forneçam informações sobre o clube? 13 1 - 

Você já comprou produtos oficiais do clube? 10 4 - 

Durante uma viagem você considera ir a estádios ou comprar produtos de clube? 11 3 - 

Você compraria ou visitaria se fosse de um clube do interior? 10 1 - 

Fonte de dados: Elaboração própria 

Assim como o perfil anterior, a maioria das respostas foram obtidas no município de 

Volta Redonda (44% das respostas) reforçando a ideia de que a participação em competições 

importantes é determinante para esse perfil de torcedor. Esses torcedores responderam na sua 

maioria que frequentaram jogos nos últimos seis meses coincidindo com o calendário da série 

C do Campeonato Brasileiro. 

Apenas uma mulher respondeu que frequentou mais de trinta jogos de futebol e ela 

respondeu que é importante aumentar a divulgação dos jogos nas mídias e que os preços dos 

ingressos e horário dos jogos precisam melhorar. O horário dos jogos e os preços dos 

ingressos predominaram nas respostas, além de equipes melhores e ampla divulgação. 

Todos os entrevistados possuem engajamento nas redes sociais dos seus clubes. Em 

relação ao consumo, dez entrevistados já compraram produtos oficiais e seis deles consideram 

a oferta de produtos ruim. Em relação a outros clubes, quase todos os entrevistados 

responderam que gostariam de conhecer estádios e consumir produtos de outros clubes do 

interior e região metropolitana. 

 
4.6 Demandas necessárias para frequentar mais jogos 

Os entrevistados que responderam que nunca haviam ido a uma partida de futebol do 

time da sua cidade foram direcionados a responder sobre as demandas que os atrairiam a 

frequentar as partidas e/ou demais atividades do clube, assim como àqueles que já 

participaram ou participam destas atividades, depois de responderem sobre como ficam 

sabendo dos jogos e ações do clube. As respostas são apresentadas segundo a Tabela 8. 



 

 

 

Tabela 8 – Demandas necessárias para frequentar mais jogos 
 

Demandas para jogos de futebol Nunca foi 1 a 10 10 a 30 > 30 Total 

Equipes/jogadores melhores 11 37 4 5 57 

Estádio Moderno 9 21 1 3 34 

Preço de ingressos 12 16 1 7 36 

Segurança 9 16 1 2 28 

Ampla divulgação na mídia 11 26 3 4 44 

Horário/dia dos jogos 13 17 4 8 42 

Participação em competições grandes 9 34 5 6 54 

Estrutura social do clube modernizado 6 19 0 2 27 

Total/Frequência em jogos 80 186 19 37 322 

Fonte: Elaboração própria 

Entre todas as respostas assinaladas pelos entrevistados, a demanda que mais se 

destaca é a de equipe/jogadores melhores (18%), seguida pela participação em competições 

relevantes (17%), divulgação na mídia (14%) e horário e dia dos jogos (13%). Também foi 

mencionada a questão do preço dos ingressos, modernidade do estádio, segurança e estrutura 

social do clube atualizada. 

Em relação aos torcedores que afirmam nunca terem ido ao estádio, percebe-se que a 

data/horário das partidas tem uma influência levemente superior a uma melhora da equipe e à 

divulgação. Os torcedores que frequentaram de 1 a 10 partidas demandam mais 

destacadamente a questão da equipe e da participação em competições relevantes, o que, por 

consequência, prolongaria o calendário de jogos. 

Os que foram entre 10 e 30 partidas e mais de 30 seguem essa tendência, porém 

também pontuando sobre preço, divulgação e datas. 

Em relação às fontes de informações sobre os jogos, o entrevistado responde a 

pergunta “Como você fica sabendo dos jogos do clube da sua cidade?”. O objetivo desse 

questionamento foi o de identificar quais são as melhores ferramentas para os clubes 

ampliarem suas atividades e melhorar os meios para a comunicação com seu torcedor. Os 

resultados são apresentados na Tabela 9. 



 

 

 

Tabela 9 – Fonte de informação sobre os jogos 
 

Como fica sabendo dos jogos? 1 a 10 10 a 30 > 30 

Site oficial do Clube 7 1 5 

TV/Radio Local 1 0 0 

Sites Esportivos 12 3 7 

Sites de Notícias 3 2 2 

Redes Sociais 35 5 12 

Jornais Locais 10 1 5 

Outros 13 3 5 

Fonte de dados: Elaboração própria 

Quando o entrevistado é perguntado sobre “Você segue alguma página ou conta oficial 

do clube da sua cidade?” foram obtidas sessenta e cinco respostas. Após essa pergunta o 

entrevistado é direcionado para responder se ele possui interesse de começar a seguir alguma 

página ou conta oficial e o resultado foi que aproximadamente cinquenta por cento dos 

entrevistados gostariam sim de seguir alguma página sobre o clube. 

As respostas mostram uma tendência de crescimento em mídias não tradicionais como 

as redes sociais e evidencia também o pouco espaço dos clubes menores atualmente nesses 

meios de comunicação. Noventa por cento dos entrevistados que frequentam ou já 

frequentaram jogos no passado acreditam que é preciso ampliar a divulgação dos clubes 

locais. 

 
5. CONCLUSÕES 

O objetivo da pesquisa foi elaborar uma segmentação de torcedores no interior e 

região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (famosos pela paixão ao futebol e a 

presença de muitos times locais, mas com histórico de públicos baixíssimos em comparação 

aos clubes grandes da Capital) com base em estudos anteriores realizados fora do Brasil. 

A pesquisa identificou quatro tipos de segmentos com base na frequência respondida 

pelos entrevistados em formulários online e presencial: “Nunca frequentou” (divididos em 

“Interessados” e “Não interessados”), “Frequentou de 1 a 10 jogos”, “Frequentou de 10 a 30 

jogos” e “Frequentoumais do que 30 jogos”. No total, foram obtidas 150 respostas durante 

quatro meses. 

Os clubes de futebol do interior e região metropolitana, para atender as demandas 

identificadas pela pesquisa, precisam ampliar o engajamento nas redes sociais, pois os 



 

 

 

mesmos ainda não conseguem ter destaque nos meios de comunicação mais tradicionais. 

Todos os segmentos responderam que é preciso a ampla divulgação em conjunto com 

melhorias na estrutura (de equipes e dos estádios), horário dos jogos e preço dos ingressos. 

Em relação ao consumo de produtos e outras experiências não relacionadas ao futebol, os 

clubes precisam ampliar a oferta de produtos e promover atividades recreativas (maratonas, 

eventos beneficentes, festas, etc.) para ampliar os laços com a comunidade. Este estudo e 

outros realizados anteriormente mostram que a população local gostaria de participar mais da 

vida do clube e, tal percepção é reforçada com o resultado para adesão de sócio torcedor por 

valores considerados “simbólicos”. 

Algumas dessas melhorias e mudanças demandadas pelos entrevistados não dependem 

somente dos clubes. As Federações precisam avançar em conjunto com os clubes para criar 

condições melhores de trabalho para atletas e para os clubes recrutarem talentos que possam 

atrair o público. O calendário do futebol regional precisa ser melhor debatido a fim de 

fortalecer o desporto regional, pois muitos clubes permanecem inativos durante o ano e 

muitos atletas ficam desempregados. 

A escassez de estudos relacionados aos clubes menores faz com que se criem teorias 

baseadas no senso comum. As percepções apontam para que se um clube de futebol não 

investe em jogadores de alto nível, não haverá interesse por parte do torcedor em participar 

dos jogos. Este artigo revelou que, mesmo com equipes mais modestas, a identificação forte 

dos clubes com a comunidade local pode atrair um público novo para os estádios, além de 

fidelizar os que já frequentam ou frequentaram jogos no passado. 
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