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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar e conhecer um pouco mais da tão 

falada Imortalidade Tricolor que é referida ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que mexe 

tanto com a sua torcida, como com seus dirigentes, atletas e demais funcionários. Conhecer 

essa história, quando começou, onde surgiu e analisar a visão que alguns formadores de 

opinião sobre esse assunto, foi fundamental para entendermos a Imortalidade Tricolor. Os 

formadores de opinião que foram entrevistados nessa pesquisa foram: Ema Souza, David 

Coimbra, Luciano Lopes (Potter), Pedro Ernesto de Nardin e Fernando Becker. A 

representação estudada vai muito além do marketing ou de alguma marca criada para 

conseguir uma receita extra para o clube com produtos, pois, sua torcida já adotou essa 

imortalidade como motivação para o Grêmio nos momentos de maiores adversidades e que o 

diferencia dos demais clubes do país. A pesquisa traz conclusões pertinentes sobre assunto 

abordado e pode servir para outros estudos sobre o mesmo. 

 

Palavras-chave: Marca, Comunicação Organizacional e Organizações Esportivas 

 

ABSTRACT 

 

 This study had the main object to analyze and know a bit more about the well-

known Tricolor immortality that is refer to Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, which moves 

so much with the cheer, as with your controllers, athletes and other employees. To know 

about the History, when did it start, where did it start and to analyze some point-of-view 

makers, about this subject were fundamental to us to understand about the Tricolor 

immortality. The point-of-view makers, who were interviewed in this research were: Ema 

Souza, David Coimbra, Luciano Lopes (Potter), Pedro Ernesto de Nardin e Fernando Becker. 

The studied representation goes beyond marketing or some brand created so they could 

manage to get a extra-recipe for the club with the products, because, its cheer adopted already 

this immortality as a motivation for Grêmio in the most adversity moments and which turns 

this immortality more famous then in the national football clubs. This study brings pertinent 

conclusions about the matter, and maybe this can be useful for another kind of studies about 

it. 

Key-Words - Brand, Organizational Communication and Sports Organizations 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Hoje em dia, com as facilidades da globalização e da tecnologia, é necessária uma 

mudança organizacional em todos os setores da comunicação, inclusive nos esportes. Por 

serem atividades que alcançam e atraem milhares de pessoas em todos os cantos do mundo, é 

preciso mudar algumas formas de fazer o esporte, sendo necessário reorganizar-se.  

As organizações são processos para administrar recursos físicos e humanos que são 

essenciais para a conquista dos objetivos de uma empresa. Para isso, é necessário que exista 

na organização uma soma de esforços individuais com o intuito de transpor desafios em 

conjunto. Assim, torna-se possível alcançar objetivos, de tal forma que seria inatingível para 

uma pessoa só. Fausto Neto citado por Mattos (2008, p.31) salienta que “a organização é um 

contexto da comunicação e, por isso, não deve ser pensada separadamente da comunicação, 

de uma teoria geral da comunicação”. 

Com a evolução dos esportes, em especial dos clubes de futebol, procuram criar uma 

imagem positiva junto aos seus torcedores, com o intuito de se diferenciar de outros clubes. 

Esse papel é do departamento de marketing do clube. Criar alguma identidade que vá 

diferenciá-lo de outros clubes do mesmo porte trazendo assim, algum tipo de lucro para a 

entidade. Segundo Monteiro (2007), espera-se do setor de marketing de um clube a geração 

de receitas. Isso se dá de diversas formas, entre elas: produtos licenciados com a marca do 

clube, pacotes para torcedores se tornarem sócios e uma maior divulgação do clube no 

exterior. Cabe ao departamento de marketing a criação de ações e produtos para serem 

comercializados, sendo que esses produtos são propriedades físicas do clube que se 

transformam em produtos comerciais.  

Pode-se dizer que o futebol é um dos esportes em que estes investimentos ficam mais 

evidentes e, assim, as equipes tendem a fazer parcerias com empresas que precisam de uma 

maior visibilidade perante o público. Por isso, as entidades esportivas tendem a investir em 

marketing esportivo, tornando-se uma peça muito importante e fundamental para os clubes de 

futebol que utilizam essa ferramenta como um novo tipo de mídia para seus clubes.  
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Segundo Melo Neto (2007, p.26), 

 
o marketing esportivo, ao associar a imagem de um atleta, do clube e do esporte em 
geral à marca, produto e nome da empresa patrocinadora, torna-se um elemento 
decisivo na estratégia de valorização, divulgação e, se necessário, rejuvenescimento 
da marca/produto. Ao assim proceder, o esporte contribui para preservar o que há de 
mais importante para qualquer empresa nos dias atuais: a sua imagem. 

 

Desde a era medieval, a criação das marcas tinha a intenção de evidenciar reinados, 

famílias, enfim, quem obtinha o poder. Neste sentido, Quessada (2003, p. 131) ressalta que 

 
a obsessão medieval pela marca é portadora de um projeto taxonômico de leitura 
organizada do mundo. Essa concepção do brasão, sua capacidade de emalhar e 
balizar a existência cotidiana, sua vocação para diferenciar e marcar os corpos, sua 
potência de controle social, sua função de ordem reaparecem integralmente na atual 
onipresença das marcas comerciais.  

 

Com o passar dos tempos as marcas foram se tornando cada vez mais normais1 na 

mente dos consumidores, tornando-se um meio mais corriqueiro de difusão de empresas, 

produtos ou serviços. Ao mesmo tempo, foram se tornando indispensáveis para empresas que 

vendem produtos, serviços ou até mesmo ideologias como, por exemplo, na política e mais 

recentemente no esporte. É necessário que a marca tenha um posicionamento bem 

estabelecido, pois, ele que vai nortear todo o planejamento para alcançar os resultados 

esperados. 

 
O posicionamento da marca, entretanto, também desempenha um papel decisivo na 
moldagem global da mitologia da marca. O posicionamento da marca é o que os 
publicitários (e os clientes) querem que a marca represente no mercado e na mente 
do consumidor (RANDOZZO, 1997, p. 293).  

 

A importância de uma marca bem planejada e com um posicionamento bem definido é 

muito grande, já que a marca vai ser o cartão de visitas perante seus novos consumidores e ter 

um papel fundamental no sucesso do que se está anunciando. Por estes motivos, é que se fala 

que em muitas vezes o sucesso de produtos ou serviços é atribuído à marca.   

 
Muito do sucesso de conhecidas empresas deve ser atribuído a força de suas marcas. 
Como tal, essas bem-sucedidas empresas, bem como outras empresas que as 
emulam, desenvolvem esforços para gerenciar suas marcas como um dos ativos mais 
preciosos que possuem, constituindo-se em peças essenciais de suas estratégias 
corporativas (NUNES; HAIGH, 2003, p. 12). 
 

                                                           
1 “Na falta de um relacionamento direto, face-a-face entre o fornecedor e o cliente, a marca serve como meio de 
assegurar a autenticidade e a consistência de qualidade de um produto; na verdade, é uma promessa entre o 
fabricante e o comprador”. ALMEIDA (2003, p. 44) 
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Para que a marca sempre esteja viva na mente do seu público-alvo, é necessário estar 

sempre divulgando e fazendo com que o consumidor adquira produtos, tanto pela sua 

necessidade, como pelo status que aquele produto proporciona para quem compra. Segundo 

Petit (2004), vivemos em um mundo fetichista2, onde as marcas estruturam relacionamentos, 

alavancam qualidades e garantem a segurança de alguns produtos. Dessa forma, conquistam 

novos adeptos por identificarem-se com a idéia apresentada ou até mesmo, com a identidade 

visual apresentada nas peças de divulgação da marca.   

Para criar uma identificação com forte apelo devem-se ter bem definidas a identidade e 

a imagem da marca. A identidade irá representar as características físicas que são essenciais 

para a criação de uma marca. A imagem será a representação da identidade perante o público, 

difundindo os conceitos e valores. Segundo Torquato (2004, p. 104), 

 

entende-se por identidade a soma das características físicas fundamentais do 
produto, da amálgama de ingredientes que formam sua personalidade e sua 
composição manufaturada. A imagem, por sua vez, é a projeção pública (o eco) da 
identidade do produto que equivale ao território espacial em que circulam as mais 
diferentes percepções sobre o produto, os valores que imantam seu conceito, as 
manifestações e apreciações sobre suas qualidades intrínsecas e extrínsecas.  

 

Existe uma intenção de especialização dos formadores de opinião; Shimp et al. (2002, 

p.179) propõe que “a influência da liderança de opinião é normalmente restrita a um ou vários 

tópicos de consumo, não sendo aplicada universalmente em diversos domínios de consumo”. 

O autor ainda explica sobre a existência de formadores de opinião em todas as classes sociais, 

analisando ainda que as opiniões costumam ser cultivadas e propagadas dentro de uma mesma 

classe, não misturando-se com outras. Contudo, Solomon (2002) afirma que os líderes de 

opinião eficientes tendem há serem um pouco superiores em termos de status e educação, do 

que aqueles que influenciam, mas não tão superiores a ponto de serem de uma classe social 

diferente. 

É a partir do contexto acima que este projeto irá estudar quais são as opiniões de 

alguns formadores de opinião do estado do Rio Grande do Sul em relação à mística/marca ou 

conceito Imortal Tricolor atribuída ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.  

    
 

 

                                                           
2 Objeto a que se atribui poder sobrenatural e a que se presta culto, ídolo LUFT (2000, p.327).  
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA  

  

Como os formadores de opinião do estado do Rio Grande do Sul notam/enxergam a 

chamada Imortalidade Tricolor que é relacionada ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

  

Analisar qual a percepção que formadores de opinião do estado do Rio Grande do Sul 

têm a respeito da Imortalidade Tricolor do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Descobrir como os formadores de opinião vêem a imortalidade. 

• Investigar como surgiu o conceito/termo Imortal Tricolor.  

• Perceber por que este conceito é difundido. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 Este trabalho traduz uma tendência atual, ou seja, a necessidade e importância que as 

empresas, especialmente os clubes de futebol, têm em divulgar e criar marcas junto aos seus 

torcedores para conseguir um retorno em cima deste tipo de investimento. Para que o 

investimento no esporte aconteça, existem vários fatores responsáveis, mas dois são 

indispensáveis para que possamos entender por que este segmento atrai tanto as empresas. 

São eles: 

 
− Presença constante do esporte e suas variáveis na mídia em geral, o que se verifica 
pelo número crescente de programas esportivos nas emissoras de rádios, TVs e na 
Internet; 
− O sucesso obtido no esporte é transferido para o patrocinador, gerando um retorno 
institucional e de vendas para os seus investidores. Houve marcas que foram 
amplamente divulgadas e que até hoje estão relacionadas com seus clubes, como: 
Kalunga, Parmalat, Unicor (Soares, 2007, p2). 
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Com os investimentos cada vez maiores na comunicação do futebol, alguns clubes 

buscam diferentes maneiras de obter e aumentar suas receitas. A criação de produtos 

licenciados com as cores e o nome do time pode ser uma saída, além de campanhas para que, 

cada vez mais torcedores, tornem-se sócios do clube aproveitando as vantagens que a 

organização dispõe para seus associados, assim como a venda de pacotes com ingressos para 

vários jogos que ocorrerão no estádio do seu time, gerando assim, maior fidelização de seus 

torcedores e maiores rendas para o clube. A identificação com o time pode ficar mais forte 

com algumas demonstrações de amor que acontecem em dias de jogos quando, por exemplo, 

todos torcedores cantam o hino do clube.  

O hino do Grêmio foi composto por Lupicínio Rodrigues, um dos maiores 

compositores do Brasil. O gaúcho, nascido em Porto Alegre, compôs em 1953 um dos hinos 

mais conhecidos do país e o seu refrão tornou-se muito forte para o clube do sul.  

 
 

Até a pé nós iremos / 
para que der e vier / 

Mas o certo é que nós estaremos / 
com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 

 
 

A respeito de identidade, Hall (2005) mostra que a identidade cultural moderna é 

formada através do pertencimento a uma cultura e que é “formada, ao longo do tempo, através 

de processos inconscientes e não algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento” HALL (2005, p. 38). Enfim, a identidade está sempre sendo formada. Ao 

acreditar no papel relevante do termo Imortal Tricolor que mexe muito com o emocional dos 

seus torcedores, o Grêmio tem ampliado cada vez mais a divulgação do conceito, tornando-se 

assim, um diferencial e uma arma de sedução perante outros clubes de mesmo porte que não 

possuem um argumento do mesmo tipo para conquistar seus torcedores.  

A paixão que a marca Imortal Tricolor representa ao longo dos anos vem provocando 

mudanças de hábitos junto aos seus torcedores, mudando a forma de torcer e apoiar a equipe 

nas situações mais adversas, tornando torcedores do Grêmio uma comunidade à parte das 

demais torcidas do país3, sempre acreditando, até mesmo no inacreditável. O clube tem 

ganhado destaque já há algum tempo pelo seu jeito diferente de entrar em campo para disputar 

as partidas, tendo um jeito cisplatino4 de jogar, com muita garra, força e sempre acreditando 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.ducker.com.br> 
4 Por ser um clube ao sul do Brasil e pela proximidade com Uruguai e Argentina, o Grêmio parece ter 
incorporado o empenho, raça e a luta que os times de futebol desses países colocam em cada partida disputada.   
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em sua imortalidade. A torcida do tricolor também vem roubando a cena nos últimos anos, 

pois, nos campeonatos brasileiros passados e no deste ano principalmente, a média de público 

em dias de jogo no estádio Olímpico ultrapassa 30.500 torcedores, segundo Lédio Carmona, 

comentarista do canal Sportv.  

A Geral do Grêmio trouxe um novo jeito de torcer, muito semelhante aos torcedores 

argentinos e uruguaios, com músicas de incentivo ao time, cantando e pulando o jogo inteiro, 

além da já famosa “avalanche5” que é provocada pelos torcedores logo após os gols do 

tricolor gaúcho. Essa parte da torcida vem crescendo cada vez mais e tendo uma importância 

tão grande para o time que no projeto da Arena, o novo estádio do Grêmio que será construída 

no bairro Humaitá em Porto Alegre, serão disponibilizados mais de nove mil lugares6 só para 

a Geral do Grêmio. 

Com o crescimento dessa identidade, o clube só tem a ganhar com a motivação de seus 

torcedores, o que pode trazer alguns benefícios para o clube, como um faturamento extra com 

um plano de marketing bem desenvolvido para divulgar a marca em outras partes do Brasil e 

até mesmo do mundo. A facilidade que se tem nos dias de hoje com a globalização da 

comunicação, torna mais fácil a difusão de empresas e conceitos, mas também faz com que 

precise de muito mais esforço para chamar atenção dentre as muitas opções oferecidas pela 

rede.  

 
A identidade corporativa diz respeito à personalidade, aos valores e às crenças 
atribuídos a uma organização pelos seus públicos internos e externos, após todo um 
trabalho desenvolvido ao longo do tempo (KUNSCH, 1997, p118). 
 

Este trabalho contribui para o campo da publicidade através do resgate da maneira que 

os formadores de opinião, críticos e bem informados, buscam refletir a respeito do modo que 

o Grêmio divulga e explora a marca imortal tricolor. Com isso, podem-se identificar quais os 

pontos que são mais relevantes para a criação de um conceito ou ideologia perante a um 

público tão exigente como são os torcedores brasileiros. Define-se assim, o quanto a 

comunicação e o marketing são importantes para a criação de marcas, tendo em vista o 

vínculo ao espírito futebolístico que envolve todos os habitantes do nosso país, o que pode 

dificultar bastante, pois está se tratando da paixão nacional e mexendo com diferentes 

                                                           
5 Ato que a torcida Geral do Grêmio pratica a cada gol da equipe tricolor. Todos que estão na torcida correm 
para frente após o gol. 
6Disponível em: 
<http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a2166174.xml&template=3898
.dwt&edition=10636&section=1010> 
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opiniões e paixões de diferentes clubes. Mas quando se trabalha uma representação dentro de 

uma mesma comunidade, no caso a torcida do Grêmio, fica mais fácil consolidar novas idéias 

e alguns conceitos. Por ser o esporte mais popular do país, poderá chegar a todos os cantos, 

classes e raças, tendo como um dos objetivos, ampliar ainda mais o nome do Grêmio Foot-

Ball Porto Alegrense. 

O interesse por esta pesquisa nasceu de uma motivação pessoal, partindo do fato do 

autor ser um gremista apaixonado por futebol e admirar o clube e a torcida que parecem ser 

diferenciados do restante do país. Além disso, com o passar dos anos, vem inovando na forma 

de torcer, sempre apoiando o time, mesmo nos momentos difíceis e também, por curiosidade 

de entender mais sobre um aspecto peculiar que faz parte da história deste clube.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING  

  

O Marketing procura atingir, de alguma maneira, a mente dos consumidores, mas 

pode-se dizer que na verdade o consumidor realiza uma escolha entre produtos e serviços que 

atendam as suas necessidades específicas. Na sua forma mais básica, o marketing trata de 

identificar as necessidades do consumidor e desenvolver produtos que os satisfaçam. Essas 

necessidades mudam a cada geração.  

 

Marketing é área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 
relações de trocas, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 
consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e 
considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam 
no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 2006, P.17). 

 

A palavra marketing, que não tem um significado bem estabelecido sobre ela, abrange 

muito mais conceitos do que se imagina. Se perguntar-se nas ruas para algumas pessoas o 

significado de marketing, elas podem responder que significa venda, promoção e propaganda. 

Na verdade é muito mais que isso. Marketing abrange vários conceitos, caracterizando-se pela 

mistura de todos esses significados. Marketing é uma ferramenta que abrange todas essas 

disciplinas. O que faz com que o marketing esportivo seja diferente é o que foi afirmado: a 

emoção deste acontecimento conhecido como esporte. 

Os investimentos em marketing no Brasil e, principalmente no futebol, são recentes, 

pois os clubes se deram por conta que quem pode trazer dinheiro para os eles são os próprios 

torcedores apaixonados.  

  

Segundo Darren Marshall, vice-presidente da Sri – Sponsorship Research 
International, que esteve no Brasil em dezembro de 1994 durante a 1ª Conferência 
Internacional de Marketing Esportivo, “... o retorno de uma marca ou produto 
envolvido em patrocínio de eventos esportivos é quatro vezes maior do que o de 
uma boa campanha publicitária. (MELO NETO, 2007, p. 27). 

   

“Esta é, portanto, a primeira vantagem do marketing esportivo – ele possibilita um alto 

retorno publicitário para seus investidores. Outra vantagem do marketing esportivo é a sua 

capacidade de fixação da marca ou do produto da empresa investidora na mente do 

consumidor” (MELO NETO, 2007, p. 27). 
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Torna-se assim, clara a necessidade e a importância de se investir em marketing 

esportivo e na criação de uma marca ou ideologia, fazendo com que as pessoas se 

identifiquem com a mesma. De acordo com Churchill (2000), a essência do marketing é o 

desenvolvimento de trocas de transações destinadas a trazer benefícios para ambos. Além 

disso, podem-se constatar no marketing esportivo empresas que buscam valorizar seus 

produtos junto a entidades esportivas que tenham uma forte ligação com seus torcedores. 

 

2.1.2 Marketing Esportivo 

  

 Conforme o site Arena Sports7, os objetivos do marketing esportivo são: o 

fortalecimento da marca (produto ou empresa), fortalecimento da imagem (produto ou 

empresa), retorno de mídia espontânea, fator de agregação à marca, conquista de mercado, 

aumento do reconhecimento do público, simpatia junto ao público e mídia e envolvimento da 

empresa com a comunidade. Oliveira e Pozzi (1996) informam que os objetivos do marketing 

esportivo são, dentre outros, combater ou antecipar-se à concorrência.  

O esporte possui algumas peculiaridades que o tornam único perante outras atividades, 

tanto é que, os primeiros profissionais de marketing esportivo que tentaram investir na área 

foram muito malsucedidos, pois, não previam que seria tão difícil promover o marketing de 

uma atividade tão imprevisível e tão apaixonante como o esporte. Por ser imprevisível, fica 

difícil de visualizar algum lucro futuro com a marca por não saber se em um mês, por 

exemplo, o time estará ganhando ou perdendo, dificultando o investimento à previsão de 

investimento. 

 

O esporte, como produto, possui uma combinação única de qualidades, processos e 
capacidades que levou as aplicações – padrão de marketing a serem, em grande 
parte, malsucedidas para os primeiros profissionais de marketing esportivo. 
Basicamente foi imprevisibilidade do esporte como produto, aliada à sua natureza 
em grande parte intangível e experimental (MORGAN; SUMMERS, 2008, p. 6). 

 

Ao se investir em marketing esportivo, além de se anunciar em vários veículos de 

comunicação, atingem-se vários públicos, mais do que se esperava. Isso se dá pelo fato do 

esporte ter grande audiência, independente da modalidade, as pessoas identificam-se com 

muitos atletas.  

 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.arenasports.com.br>. 
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O esporte é o grande veículo; o esporte pode atingir as pessoas. Esta é a base do 
marketing esportivo; uma grande audiência que tem o esporte no seu estilo de vida; 
gostam de esportes, se identificam com os atletas. Essa é a audiência que os 
patrocinadores querem atingir. Permitam-me dizer agora: o patrocínio é o nome do 
jogo (SMITH, 1996 p. 33). 

 

Afinal, o que é o marketing esportivo? Vários conceitos afirmam que se resume a 

alguns atletas que aparecem vendendo ou usando algumas marcas ou placas publicitárias que 

ficam expostas nos eventos esportivos. Mas o marketing esportivo é muito mais complexo e 

dinâmico do que um evento esportivo. Segundo Shank (2002) apud Morgan; Summers (2008, 

p. 6) é “a aplicação específica dos princípios e processos de marketing aos produtos 

esportivos e ao marketing de produtos não – esportivos por meio da associação com o 

esporte”. Como é possível observar, este conceito baseia-se nos mesmos princípios de 

marketing.   

O que se pode notar é que cada vez mais se investe tempo e dinheiro no marketing 

esportivo. Apesar de ser um ambiente com resultados totalmente imprevisíveis as grandes 

marcas mundiais não perdem tempo quando se trata de altos investimentos na área. De acordo 

com Morgan; Summers (2008) até a Lego, empresa dinamarquesa de blocos de construção de 

brinquedo, recentemente juntou-se à tendência do marketing esportivo ao assinar um acordo 

de um ano com a Major League Soccer para lançar uma nova linha de produtos temáticos 

sobre o futebol.  

Mas no caso do futebol, uma das maiores rendas para os clubes são os patrocínios que 

ficam expostos em entrevistas coletivas, placas nos dias de jogos e, até mesmo, as bebidas que 

os atletas tomam durante as partidas. Essa é a forma mais conhecida perante todos e uma das 

maneiras que deixa a marca mais exposta. Melo Neto (1995) afirma que o patrocínio 

esportivo gera publicidade e visibilidade do patrocinador mudando a imagem da empresa ou 

produto.  

 

A forma mais conhecida de para um clube gerar receitas é o patrocínio, em que uma 
empresa se une ao clube, oferecendo investimentos em troca de espaço para 
divulgação da sua marca ou uniforme, placas de treinos e jogos e o backdrop, que é 
a placa que fica atrás dos jogadores, técnicos e dirigentes em coletivas de imprensa e 
nos locais de entrevista pós-jogo  (MONTEIRO, 2007, p. 40). 
  

 Tendo em vista que o marketing esportivo e o patrocínio andam juntos quando se trata 

de gerar lucros, é necessário que o departamento de marketing tenha um objetivo bem 

definido em relação aos dois conceitos. Quando é bem explorada essa área, pode-se ter 

retornos muito favoráveis. 
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 Morgan; Summers (2008) contam que o esporte tem, cada vez mais, maior divulgação 

e rapidez nas informações em todo o mundo. O marketing no esporte vem se tornando uma 

ferramenta muito utilizada pelas empresas. Por exemplo, no patrocínio de equipes de futebol, 

as marcas estarão expostas, a todo o momento, em diversas situações e criam um vínculo de 

paixão com os torcedores da equipe, pois, a empresa está presente com o seu clube do coração 

naquela ocasião. O resultado, na maioria dos casos, gera retornos favoráveis para quem 

investe no clube e para o próprio clube, através de aumento de sócios ou de consumo de 

produtos licenciados.  

 Dentro desta tendência de investimentos no esporte, encontramos também o marketing 

através do esporte. Esse tipo de marketing se utiliza de todas as formas possíveis das 

atividades esportivas para a promoção de suas marcas, um conceito muito parecido com o do 

patrocínio. Já a promoção vai visar à divulgação, venda da imagem institucional dos produtos 

e artigos esportivos licenciados pelo clube, encarregando-se diretamente do comércio da 

marca.                                                                                                                                                                                

 

2.1.3 Promoção 

 

Segundo Ogawa8, “a promoção como componente do mix de marketing pode ser 

dividida em venda pessoal, venda impessoal, propaganda, promoção de vendas, publicidade 

ou relações públicas, tradeshows (feiras de comércio), venda direta e posicionamento de 

produto”. Uma das principais funções da promoção é exercer influências sobre o comércio. 

Pode-se relacionar promoção com qualquer tipo de incentivo a compra, tanto por parte dos 

atacadistas, quanto pelos varejistas.  

Normalmente o tipo de promoção mais conhecida é feita pelos varejos buscando 

sempre um aumento de vendas. Segundo Shimp (200, p. 404) “os varejistas também usam 

incentivos promocionais para incentivar o comportamento desejado dos consumidores – 

‘venha à minha loja e não à do concorrente’; ‘compre minha marca e não outra’”. Estes 

incentivos a compra são benefícios oferecidos pela marca que mudam temporariamente de 

acordo com seu preço e valor percebido. Ao contrário da propaganda, que tem por objetivo 

melhorar atitudes de seus clientes e aumentar o valor da marca em longo prazo, a promoção 

                                                           
8 Disponível em: <http://vitorogawa.blog.ipcdigital.com/?p=13> 
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visa o curto prazo para influenciar o comportamento de seus consumidores. Segundo Shimp 

(2002, p. 404),   

em contraste com a propaganda que, normalmente, se não sempre, é relativamente 
orientada para o longo prazo e mais apropriada para melhorar as atitudes do 
comprador e aumentar o valor da marca, a promoção é mais orientada para o curto 
prazo e capaz de influenciar o comportamento (e não apenas atitudes e intenções).   

  

Vale à pena ressaltar que, nos dias de hoje, toda e qualquer empresa utiliza a 

promoção como mais uma ferramenta para alcançar os seus objetivos perante seus 

consumidores. Segundo Shimp (2002, p. 404), “embora as empresas de produtos de consumo 

embalados sejam as maiores usuárias de promoções, todos os tipos de empresas utilizam 

incentivos promocionais de vez em quando”.  
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3 MARCA 

 

 

3.1 A ORIGEM E O VALOR DA MARCA 

 

Segundo Sarmento (2006), a definição que a Associação Americana de Marketing 

estabeleceu em 1960 para marca é a seguinte: é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, 

ou uma combinação dos mesmos que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor 

ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes. Para muitas pessoas, 

marcas são apenas símbolos ou logotipos para anunciar algum produto. Estas esquecem que 

para se criar e montar uma identidade visual de uma empresa (que nela estará à marca), loja, 

serviço, etc., deve-se ter conhecimentos muito mais sobre a filosofia da empresa, do que 

apenas cores que representem a mesma. Segundo Aaker (1998), quando se cria uma marca 

pretende-se que ela destine-se a diferenciar os bens e serviços dos concorrentes. 

 

Há anos sabe-se que as marcas são entidades constituídas essencialmente por 
aspectos intangíveis de percepção e valor que habitam a mente e o coração do 
usuário, do cliente, do consumidor final. Uma parte considerável das teorias e dos 
conceitos acerca das marcas comete o erro fundamental, ao tentar reduzi-las a seus 
aspectos tangíveis, como um nome, um logotipo, uma embalagem, a lembrança 
desse nome, logotipo ou embalagem propiciada pela comunicação e pelo marketing, 
ou ainda alguns valores de quantidade vinculados a eles, como preço, logística de 
distribuição etc. (NUNES; HAIGH, 2003, p. 17). 
 

Por incrível que pareça, as marcas para o comércio não são tão recentes e vale à pena 

retomar alguns aspectos históricos. Existem estudos comprovando que os Romanos 

utilizavam desenhos nas portas dos estabelecimentos para anunciar o que era comercializado 

naquele local. Por serem apenas desenhos, facilitavam bastante a comunicação com os 

consumidores, pois, em sua maioria, tratavam-se de analfabetos. Segundo Pinho (1996, p. 11), 

“para as populações largamente analfabetas da época, o uso de pinturas revelou-se a melhor 

forma para identificar os comerciantes e mercadorias que vendiam”.  

Já no século XIX, com a revolução industrial, as indústrias e o comércio começam a 

investir cada vez mais na criação e divulgação de suas marcas. A Inglaterra foi o país 

precursor, obrigando os demais países a investirem para manter a concorrência, assumindo 

assim, cada vez mais funções mercantis que antes eram feitas pelos comerciantes. A partir do 

século XX houve um aumento muito grande na publicidade de marcas por parte das grandes 

cooperativas, motivados pelo grande êxito que as indústrias vinham conseguindo obter. 

Segundo Pinho (1996, p. 13), “no começo do século XX, o sucesso das marcas lançadas pelas 
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indústrias e divulgadas intensamente pela publicidade comercial motivou cooperativas, 

organismos oficiais e grupos econômicos a criarem suas marcas e divulgá-las”. Segundo 

Pinho (1996), a partir da Segunda Guerra Mundial, teve início uma nova era da comunicação, 

através do marketing. Dessa forma, as marcas tornaram-se cada vez mais importantes para 

economia de empresas, indústrias e conseqüentemente para os países onde se encontravam 

essas empresas. 

Assim, é possível afirmar que ao longo do século XX aconteceu a principal evolução 

do conceito de marca. Relacionada com a evolução do marketing, os dois conceitos (marca e 

marketing), visam conhecer e melhorar novas formas para influenciar e conquistar novos 

consumidores. Segundo Ruão (2003, p.7), “a evolução do conceito de marca surge associada 

ao próprio desenvolvimento do marketing, ao longo da primeira metade do século XX, 

interessado em conhecer melhor as formas de influenciar o comportamento dos 

consumidores”.  Os gestores de marketing então percebem o poder que as marcas possuem, 

valorizando características de produtos e representações intangíveis das empresas. Cria-se 

assim, no psicológico dos consumidores, uma forte ligação e fidelidade entre as duas partes.  

Segundo Ruão (2003, p. 8),  

 
 
 
 
 
nessa altura, o marketing descobre o potencial das marcas como forma única de 
apelo ao consumo, muito para além das funções clássicas de distinção da 
concorrência e identificação do produtor. Vai mais longe, atribuindo-lhes 
características intangíveis, ou valores, sentimentos, idéias ou afetos, que 
sobrevaloriza mesmo em relação ao produto e sua prestação funcional. Seriam essas 
características intangíveis que fariam a verdadeira distinção entre as marcas e seus 
produtos, constituindo elementos fundamentais para a orientação do comportamento 
do consumidor. 

 

 A gestão do valor de uma marca é fundamental para que ela alcance um patamar de 

fidelidade em ralação aos seus consumidores. Pode-se dizer que o valor de uma marca é a 

soma de vários fatores importantes para a construção de um produto forte, entre eles: nome, 

embalagem, garantia, serviços, qualidade, enfim, tornando a marca uma extensão do produto e 

diferenciando-a de seus concorrentes. Logo, marca e produto são elementos diferentes, 

deixando a marca caracterizada por ser aquilo que a empresa pretende vender e o produto 

aquilo que a empresa produz realmente. A marca seria o principal motivo que levaria os 

consumidores a consumir, sempre levando informações intangíveis até a mente dos clientes, 
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muitas vezes, deixando de ressaltar as qualidades dos produtos, mas demonstrado os valores 

que os produtos carregam em si. Segundo Ruão (2003, p. 8), 

 
o produto e a marca consistiriam, portanto, elementos distintos, já que o primeiro 
seria aquilo que a empresa fabrica e o segundo aquilo que a empresa vende. A marca 
constituiria o principal motor da compra, assentando na percepção que os 
consumidores dela formavam, a partir das ações de marketing desenvolvidas pela 
empresa. Seriam construções teóricas, muito para além das características físicas do 
produto, pois fundadas em elementos intangíveis, identificados como os únicos 
capazes de traduzir a verdadeira unidade da oferta. Embora a qualidade do produto 
fosse uma premissa importante, não era por aí que a empresa se conseguiria afirmar 
no mercado, mas através dos valores e idéias que procuraria insuflar na marca. 
 

 

  Após conseguir criar uma marca com um forte apelo e com valores que trarão 

retornos positivos, é preciso saber fazer a mediação, fazendo com que ela se adapte aos 

valores da marca. Para que a marca esteja sempre representando exatamente o que a empresa 

ou produto pretende, ela deve ter uma medição, gerenciamento para que permaneça de acordo 

com a ideologia e valores da empresa.  

 

 

 3.2 A MEDIÇÃO DO VALOR DA MARCA 

 

Para se medir o valor da marca existem várias teorias que avaliam sua importância. 

Mas é quase unânime entre essas teorias a importância de se criar algum valor para marca, 

visando lucros futuros provenientes das ações de valorização da marca. Segundo Ruão (2003, 

p.14), “diferentes autores apresentam propostas distintas de operacionalização do valor da 

marca, mas sempre concordando que a determinação desse valor é importante na melhoria das 

tomadas de decisão, na construção de um capital de marca maximizado e na obtenção de 

lucros de longo prazo”. 

Para se criar e administrar uma marca forte, de acordo com Aaker (1998), é necessário 

que se tenha vários fatores para satisfazer seus clientes. É necessário ter atrativos fortes como 

nomes e símbolos ligados a marca que contribuirão para o acréscimo de valor para a marca, 

fornecidos por produtos ou serviços oferecidos. Segundo Ruão (2003), as melhores estratégias 

para se medir o valor da marca são: a notoriedade da marca, a fidelidade à marca, a qualidade 

percebida e as associações da marca. A notoriedade da marca percebe a presença e força da 

marca na mente dos consumidores, ou seja, a capacidade do consumidor lembrar ou 

reconhecer a marca. A qualidade percebida é a percepção que o consumidor tem da 

característica superior do produto ou serviço em relação a outros da concorrência. A 
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fidelidade vai medir a capacidade de ligação de uma marca com seus consumidores, 

calculando também a possibilidade de ser trocada por outra no mercado, levando em 

consideração preços e outros fatores. E por fim, as associações da marca são quando se 

pretende que a mente tenha a marca relacionada com alguma coisa, pode ser algum porta-voz 

famoso ou até mesmo um símbolo em particular da marca que signifique alguma coisa para o 

consumidor.  

Paralelamente a essa valorização da marca, cresce também a imagem como um 

diferenciador em relação aos estímulos para os consumidores. É possível dizer que a imagem 

reflete a medição de como a marca está posicionada perante seus consumidores e 

concorrentes. Segundo Ruão (2003, p.18), “o valor da marca passa por considerar a ‘imagem’ 

como o resultado das ações de comunicação na mente dos públicos-alvo”.  

 

 

3.3 IMAGEM DE MARCA 

 

 Segundo Biel apud Ruão (2003, p. 18), foi o reconhecido publicitário David Ogilvy 

que atraiu a atenção para o conceito de imagem de marca nos anos 50 quando declarou: 

“Todo o anúncio publicitário deve ser considerado como a contribuição para o símbolo 

complexo que é a imagem da marca”. Afirmações como esta, trouxeram um grande 

reconhecimento para o conceito imagem de marca no campo da publicidade e do marketing. 

O conceito “imagem da marca” foi resumido em cinco categorias para facilitar sua definição.  

Segundo Dobni e Zinkhan (1990) apud Ruão (2003), as definições do conceito que podem ser 

encontradas na literatura científica são: (1) as definições genéricas, (2) as simbólicas, (3) as 

que acentuam o sentido da mensagem, (4) as personificadoras e (5) as cognitivas.  

 Após essas definições fica a difícil missão de definir o verdadeiro papel da marca e do 

consumidor na construção da imagem da marca. Segundo Ruão (2003, p. 18),  

 
uns sugerem que o consumidor é um elemento passivo, sendo a imagem a soma das 
impressões recebidas e pré-orientadas pela fonte, e outros consideram, pelo 
contrário, que a imagem é algo que reside essencialmente na mente dos 
consumidores. Depois, há um conjunto de definições que assentes numa perspectiva 
comunicativa da marca, vê a imagem como o resultado da interação entre o receptor 
e o estímulo desenvolvido pelo produto/marca. 

 

Contudo, a imagem de marca satisfaz a todo o processo de interação entre a marca e os 

seus públicos do que decorre uma percepção onde estará à maior ou menor predisposição para 

atribuir à marca um valor elevado no mercado. Por tanto, avaliar a imagem de marca é 
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examinar a relação entre empresa e seus públicos, trazendo inúmeras vantagens para a marca 

quando bem administrada. 

A criação de marcas novas pode parecer fácil para muitos que não entendem do 

processo de criação. É preciso levar em conta vários aspectos, dentre eles, a criação de uma 

logomarca que tenha algo em comum com o que a empresa venda ou com o histórico da 

empresa. É necessário pensar em relação ao nome e utilizar fontes de fácil leitura ou de fácil 

interpretação, além de cores. É importante ter o cuidado de fazer algo que diferencie a marca 

em relação aos seus concorrentes.  

Por esse motivo, cada vez mais as empresas buscam criar marcas que retratem 

exatamente o que elas pretendem vender. Quando se compra um produto ou serviço, as 

pessoas estão adquirindo a ideologia da empresa e os valores que a marca tenta vender. Essa 

marca passará a representar algo que incorpora na mente de seus consumidores.  

 
Uma marca passa então a significar não somente o produto real, mas incorpora um 
conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis que contribuem para 
diferenciá-la daqueles que lhe são similares. Ao adquirir um produto, o consumidor 
não compra apenas um bem, ele compra todo o conjunto de valores e atributos da 
marca (PINHO, 2005, p. 7). 

 

 Segundo Sarmento (2006), a marca é, em essência, uma promessa da empresa em 

fornecer uma série específica de atributos, benefícios e serviços uniformes aos compradores e 

pode trazer até seis níveis de significados que são: atributos, benefícios, valores, cultura, 

personalidade e usuário.  

 Utiliza-se da promessa de atributos quando a marca da empresa pretende trazer 

determinados atributos, por exemplo, qualidade. Quando se apóia na ferramenta de benefícios, 

a intenção é transmitir os benefícios funcionais e emocionais, por exemplo, o preço caro que 

se paga por um determinado produto. Já os valores, a marca vai transmitir os valores da 

empresa, vai pagar pela confiança que a empresa transmite. Se a empresa optar pela promessa 

da cultura, estará investindo numa marca que já é conhecida por ser uma empresa séria. Pode-

se utilizar também a personalidade com uma das ferramentas de promessa, pois, a marca 

poderá criar ou manter determinada personalidade. Por exemplo, um dono de empresa terá um 

carro importado. Pode-se também optar pela promessa de usuário, a marca irá pré-estabelecer 

qual o público que poderá desfrutar do produto. 

Segundo Sarmento (2006), existem três categorias principais de marca: a marca 

institucional, a marca produto e a marca umbrella, podendo haver casos de marcas híbridas. A 

marca institucional seria a razão social da empresa, transformada em marca da mesma. Já a 
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marca produto, pode-se dizer que a empresa, neste caso, contém vários produtos com nome e 

posicionamento diferentes, mas pertencentes à mesma empresa. A marca umbrella acontece 

quando uma empresa atua em vários setores de produtos diferente, mas sempre mantendo o 

nome da companhia. A marca institucional pode ser subdividida em três categorias: a marca 

institucional pura, a marca institucional umbrella e a marca institucional híbrida. De acordo 

com Sarmento (2006, p. 6),  

 

Marca institucional pura não aparece normalmente nos produtos da empresa. Estes 
produtos são colocados no mercado com outros nomes. A marca institucional 
umbrella tem uma função simultânea de marketing e institucional. A marca da 
empresa identifica as atividades corporativas e todos os produtos da empresa. Por 
exemplo: Peugeot, Yamaha e etc. Já a marca institucional hibrida, identifica as 
atividades institucionais e uma parte dos produtos, tendo os outros, marcas próprias. 
Por exemplo, Gillette é a marca umbrella para gama de higiene masculina.  
 

A aplicação de algumas das ferramentas citadas acima no estado do Rio Grande do Sul 

pode dar um retorno melhor. O fato se dá, por ser um estado onde existe uma grande 

valorização da cultura local, tornando assim, o povo do sul do país, um dos mais apaixonados 

pela sua terra e suas tradições, sendo isso declarado e evidente perante todo o resto do país. 

O estado do Rio Grande do Sul tem uma cultura forte e marcante, um povo que tem 

orgulho de sua terra. Segundo o Site do Governo do Estado9, o Rio Grande do Sul é um 

estado hospitaleiro, aberto a quem queira produzir, trabalhar ou desfrutar de seus 

encantadores cenários, atraente culinária e empolgante tradição. 

Não poderia ser diferente no futebol, o Grêmio com um jeito diferente dos clubes do 

resto país, tendo um estilo próprio de mais pegada, raça e força, assim como sua torcida que 

não para de cantar e incentivar um minuto10. 

Perante essas características, criou-se uma representação que acabou virando uma 

marca do clube, pois, é um clube acostumado a grandes conquistas, façanhas e feitos heróicos, 

provando e confirmando que o clube se encaixa a tão falada Imortalidade Tricolor.  

 
A marca é mais do que um produto, é ao mesmo tempo uma entidade física e 
perceptual. O aspecto físico de uma marca (seu produto e embalagem) pode ser 
encontrado esperando por nós na prateleira do supermercado (ou onde for). É 
geralmente estático e físico. Entretanto, o aspecto perceptual de uma marca existe no 
espaço psicológico – na mente do consumidor. É dinâmico e maleável. Se quisermos 
entender o conceito de marcas, precisaremos compreender tanto seu aspecto físico 
quanto seu aspecto psíquico (RANDOZZO, 1997, p.24). 

 

                                                           
9 Disponível em: <http:www.estado.rs.gov.br> 
10 Disponível em: <http:www.gremiosempre.com.br> 
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O departamento de marketing do clube criou, em 2005, um DVD com a intenção de 

valorizar a vitória do Grêmio na disputa da Série B do campeonato brasileiro que, com apenas 

sete jogadores em campo, conseguiu vencer a partida e tornar-se o campeão daquele 

campeonato. Após o feito, foi lançado o filme “A Batalha dos Aflitos”, que retrata todo o 

campeonato mostrando o drama de torcedores, jogadores e comissão técnica passado no dia 

da última rodada.  

Nota-se então, a importância que se tem para qualquer empresa ou entidade, a 

formação de algum tipo de marca ou representação em relação ao seu público-alvo, tornando-

se um dos maiores patrimônios que uma empresa pode ter. Segundo Tchakhotine (1967), 

citado por Torquato (2004, p. 97), “o símbolo é a representação que evoca, instantaneamente, 

uma idéia ou uma doutrina, o sinal automático que sugestiona as pessoas, integrando-as em 

torno de uma causa”. É fundamental manter uma boa imagem da marca perante a opinião 

pública, pois vai ser ela quem vai fazer circular o nome da empresa ou produto, fazendo com 

que a empresa adquira mais clientes. Segundo Ruão (2008), a marca atuaria como motor da 

compra, combinando a percepção que os consumidores formam do produto ou empresa, a 

partir das ações desenvolvidas de marketing pela organização. 

A imagem da marca retrata os símbolos que tentam representar as ideologias contidas 

na marca da empresa ou produto. Segundo Torquato (2004, p. 104), “a imagem, por sua vez, é 

a projeção pública (o eco) da identidade do produto que equivale ao território espacial em que 

circulam as mais diferentes percepções sobre o produto”. As empresas utilizam as imagens 

para atingir o inconsciente das intuições e conotações de seus consumidores. Portanto, a 

imagem da marca vai ser a forma de divulgar a marca perante o público. Para a marca ser 

forte na mente dos consumidores, irá depender do tempo de exposição pública e de 

investimentos em tipos de publicidades. 

 
A marca constitui a roupagem pública e simbólica do produto, geralmente externada 
por meio de um logotipo (designação verbal) ou logomarca (designação verbal-
icônica para o produto). A imagem de marca será tanto maior e mais consolidada 
quanto maiores forem seu tempo de exposição pública (lei da redundância), os 
volumes e as densidades publicitárias e as verbas investidas (lei da difusão e da 
visibilidade) e a homogeneidade gráfico-visual das manifestações impressas a 
respeito do produto e da marca (lei da coerência e da homogeneidade) 
(TORQUATO, 2004, p. 104).  

  

Com o intuito de criar uma marca com uma boa recepção perante seu público-alvo, 

deve-se ter bem claro o que se pretende alcançar, traçando objetivos antes de criar qualquer 

coisa que retrate e venda a empresa ou entidade.  

 



26 

 

A imagem é um resultado, uma decodificação. Sob um plano administrativo, a 
identidade precede a imagem. Antes de ser representada na imaginação do público, é 
preciso saber o que se deseja apresentar. A imagem é o resultado da síntese feita 
pelo público de todos os sinais emitidos pela marca (nome da marca, símbolos 
visuais, produtos, propagandas, patrocínios, mecenato, texto bem-sucedido, etc.). A 
imagem é uma decodificação, uma extração de significado, uma interpretação de 
signos (KAPFERER, 2003, p. 86). 

 

Segundo Ruão (2008), a imagem da marca corresponde ao processo de interação da 

relação entre a marca se seus públicos, do que resulta uma percepção, do qual estará à maior 

ou menor predisposição para atribuir à marca a um valor elevado no mercado. Logo, analisar 

a imagem da marca é examinar a relação entre empresa e público, cuja gestão competente 

parece trazer várias vantagens pela capitalização no valor da marca.  

O significado de marca e marketing pode-se confundir, pois os dois termos parecem 

querer dizer exatamente a mesma coisa. O que realmente acontece é que a marca está inserida 

no marketing, sendo apenas mais um dentre todos os conceitos de marketing. O 

posicionamento encontra-se como outro tipo de conceito de marketing que tem por objetivo 

nortear a empresa em relação aos objetivos que se tem em relação ao marketing ou em 

qualquer outro setor da comunicação. Segundo Randozzo (1997), o posicionamento da marca 

é, na verdade, um conceito de marketing, ou seja, o primeiro passo crucial no 

desenvolvimento do marketing de uma marca.  

 

 

3.4 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

  

A comunicação organizacional em sua explicação mais formal significa adaptar a 

comunicação externa com a interna da empresa, buscando assim, uma maior visibilidade para 

seu produto ou ideologia perante seus consumidores. Segundo Riel (1995), comunicação 

organizacional é a junção de vários setores da comunicação como: relações públicas, 

estratégias organizacionais, marketing corporativo, propaganda corporativa, comunicação 

interna e externa, enfim, um grupo com diferentes funções na comunicação, mas, voltadas 

fundamentalmente para os públicos ou segmentos com os quais a organização se relaciona e 

depende.   

Pinto (2008, p. 81) deixa claro que “é inconcebível pensar a comunicação tal como 

praticada nas organizações de forma divorciada de uma idéia geral de comunicação”. O autor 

mostra ainda que a linguagem da comunicação promove a geração de sentidos e de 

significados, sendo que “o sentido é aquilo que a escolha do receptor vai, de certa forma, fazer 



27 

 

para que os sentidos ou as significâncias circulem”. De acordo com Pinto (2008, p.83), “o 

significado produzido em um contexto é um sentido”. Salienta-se que um não vive sem o 

outro e ambos fazem parte da comunicação. Como se pode ver, a linguagem é uma parte da 

comunicação atual das organizações e, Nassar e Figueiredo (2007), afirmam que a linguagem 

é uma ferramenta fundamental para o bom desempenho das ações de marketing de uma forma 

geral. Levando em conta que as organizações são complexas, Morgan (2007, p. 19) afirma 

que “administrar e organizar já são um desafio no melhor dos tempos e as dificuldades são 

ainda maiores no ambiente de mudança rápida dos dias de hoje”. Assim, para ter sucesso é 

necessário “desenvolver aptidões que lhe permitam ver, entender e mudar situações de novas 

maneiras”.  

Um dos principais aspectos que necessitam ser entendidos é que as organizações 

trazem consigo a sua cultura e que a mesma deve ser considerada para entender a forma como 

os elementos funcionam e as mudanças que podem provocar. Srour (1998, p. 174) indica que 

“a cultura é aprendida, transmitida e partilhada” e que a mesma “resulta de uma aprendizagem 

socialmente condicionada”. Pode-se dizer que a cultura constitui um conjunto de 

representações mentais e um complexo de saberes que exprime a identidade da organização. 

Já a cultura organizacional pode-se dizer que são as políticas internas e externas a fim 

de divulgar as crenças e tradições da empresa ou produto, influenciando as pessoas a 

pensarem de acordo com a empresa, diferenciando-se assim, dos demais concorrentes. 

Segundo Schein apud Fleury (1996, p.20), 

cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, 
descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação 
externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem 
considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de 
perceber, pensar e sentir, em relação a esses problemas. 

 
Sendo assim, tanto a comunicação como a cultura organizacional, são muito 

importantes para a divulgação e comunicação de qualquer entidade ou produto. A soma de 

forças de todos os setores poderá facilitar muito o convívio entre anunciadores e 

consumidores.    

 Para que a comunicação e a cultura organizacional se fortaleçam, a criação e mediação 

de marcas são fundamentais para posicionar-se no mercado. A comunicação da marca tornou-

se tão importante que acabou tornando-se a síntese dos valores de uma empresa ou produto.  
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3.5 COMUNICAÇÃO DA MARCA 

 

 A cada dia que passa, a concorrência no meio esportivo aumenta. Novas marcas 

querem aparecer, antigas marcas querem voltar a vender e as que estão no topo não querem 

sair de lá. De nada adianta investir em comunicação de divulgação sem um planejamento e 

uma estratégia bem elaborada, pois na luta por conseguir se diferenciar e se tornar único, o 

cuidado deve ser redobrado. A tendência é de verbas maiores, maior concorrência e, por isso, 

não se deve perder tempo com erros que podem ser evitados.  

 
O imenso número de modalidades esportivas e o montante das verbas investidas em 
sua divulgação aumentam todos os anos, o que obriga as marcas disputantes do 
mercado a avançar em meio a um labirinto de dificuldades na tentativa de conseguir 
diferenciação e distinção. Como resultado de tudo isso, as marcas enfrentam a 
necessidade urgente de reavaliar suas estratégias de comunicação numa época em 
que os orçamentos encolhem e as expectativas, pelo contrário, tornam-se cada vez 
maiores (KOTLER; REIN; SHIELDS, 2008, p. 213). 
 

O desafio de criar uma marca forte com um conceito claro e que, de alguma maneira, 

dê um retorno, é muito difícil. Deve-se saber o que exatamente o torcedor está esperando da 

marca e é apenas mais uma parte dessa complicada missão de criar e divulgar uma marca, 

pois a função da marca é criar uma forte ligação entre seus torcedores, no caso do futebol, 

com a marca da instituição, trazendo a eles uma imagem diferenciada de algum produto que 

eles podem apoiar e que terão algum retorno. É muito difícil de conseguir divulgar a marca e 

atingir as pessoas da maneira desejada, por estarmos todos os dias expostos a uma infinidade 

de marcas tentando chamar nossa atenção.  

 
 
 
 
Uma das principais tarefas das estratégias de comunicação da marca é entender as 
expectativas dos fãs e proporcionar-lhes aquela marca com um diferencial suficiente 
para convencê-los de que é digna de seu apoio e sustentação. Um importante 
obstáculo à possibilidade de tornar a marca um produto destacado no mundo dos 
esportes reside exatamente no imenso número de mensagens que bombardeiam os 
torcedores noite e dia, a semana inteira (KOTLER; REIN; SHIELDS, 2008, p. 213). 

  

Enfim, pelo respeito e admiração que a marca da entidade vai criando na sua 

comunicação, suas estratégias de marketing vão ser focadas sempre visando o que seu 

público-alvo busca em relação a uma marca.   
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4 ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS E O FUTEBOL  

 

Toda organização precisa ter um controle e obrigação com os resultados de tarefas 

especializadas. Galbraith (1977, p. 3) define organização como uma “composição de pessoas 

com a finalidade de alcançar algum propósito compartilhado, através da divisão do trabalho 

integrado por processos de decisão baseados em informações continuamente através do 

tempo”.   

Segundo Ghisleni (2005, p. 23)  

 
com as organizações esportivas, a situação não é diferente, e cabe ao gestor a tarefa 
de buscar o melhor posicionamento para a cada organização, tendo em vista a 
configuração da sua rede de negócios, já que o futebol brasileiro passa por 
importantes transformações rumo a sua profissionalização e requer uma gestão mais 
transparente, a fim de aumentar sua atratividade como produto. Zouain e Pimenta 
(2003) consideram que os gestores esportivos precisam estar preparados para ajudar 
dirigentes e equipe principal (times) a formular e alcançar metas e objetivos.  

 

 Classificam-se como organizações esportivas todas as gestões que participam 

diretamente de algum tipo de prática de esporte. No caso do futebol, a Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF) é a entidade superior que administra o futebol no país, tendo cada 

estado sua própria federação.  

O futebol é o esporte coletivo mais praticado do mundo. Segundo o Luft (2000, p. 

343) futebol é: “jogo de bola, disputado entre dois times de onze jogadores cada, em que o 

objetivo é fazer uma bola de couro entrar no gol do adversário sem a intervenção das mãos”. 

O futebol é um excelente meio para se investir em comunicação, pois, é um dos 

esportes mais assistidos no mundo e que vem revolucionando na quantidade de investimentos 

em comunicação a cada ano, podendo divulgar marcas de diversas maneiras, seja nos 

uniformes das equipes, nos estádios ou até mesmo nas transmissões de rádio e televisão que 

atingem milhares de pessoas por partida.   

No Brasil existem muitos times de futebol e várias competições regularizadas. Uma 

das competições mais importantes para os clubes é o Campeonato Brasileiro que conta com 

vinte equipes e entre elas encontra-se o Grêmio que é o objeto deste trabalho. 
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4.1 GRÊMIO11 

 

Todas as informações históricas apresentadas neste capítulo foram retiradas do site 

oficial do clube. O Grêmio Football Porto Alegrense nasceu de uma bola de futebol, como 

deveria acontecer com um clube predestinado às maiores glórias. A trajetória vitoriosa 

começou no início do século XX com o paulista Cândido Dias da Silva, trabalhando há algum 

tempo em Porto Alegre. Nessa época, apareceu na capital gaúcha a equipe de futebol do Sport 

Clube Rio Grande, com um time montado com jogadores ingleses e alemães. No dia 7 de 

setembro de 1903, eles foram convidados a fazer uma partida de exibição em um campo de 

várzea, na Capital. No dia marcado, o local foi tomado por curiosos, entre eles Candido, com 

sua bola em baixo do braço e atenção redobrada para o acontecimento da época. Em dado 

momento, a bola usada pelos ingleses esvaziou, para desapontamento de toda a torcida. 

Cândido mais do que depressa emprestou a sua, garantindo o final da demonstração. Em 

troca, ao final da partida, obteve dos jogadores as primeiras lições sobre futebol e, 

principalmente, as instruções sobre como agir para fundar um clube.  

Foi assim que, a 15 de setembro de 1903, trinta e dois rapazes se reuniram no Salão 

Grau, restaurante de um hotel da rua 15 de Novembro (atual rua José Montaury) - onde estão 

agora os fundos da Galeria Chaves - e deram início à história de um clube vencedor, disposto 

a superar todos os desafios. Ao longo dos seus 105 anos o clube vem consolidando-se como 

um dos principais clubes da América, com muitas conquistas e feitos heróicos. Os fatos 

históricos deste capítulo foram retiradas do site do clube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11
 Disponível em: <http:/www.gremio.net>  
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5. METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

O percurso metodológico desta pesquisa foi estruturado a partir das características das 

pesquisas qualitativas, que pretendeu recolher o máximo de informações do entrevistado, 

tendo a participação do pesquisador que compreende e interpreta. Esse tipo de pesquisa é feita 

com um menor número de pessoas do que a pesquisa quantitativa para que se possa cruzar as 

informações e obter dados valiosos de uma pesquisa capaz de obter os resultados esperados.  

 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 
mas convence na forma da experimentação empírica, a partir da análise feita de 
forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 
lógica das idéias, pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais e sua 
interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 
realidade (MICHEL, 2005, p.33). 

  

O método escolhido para este trabalho foi o estudo de caso e, portanto, o pesquisador 

deve ter um bom conhecimento do que se está pesquisando e ter um poder de indagação muito 

grande, enquanto ele recolhe grande número de dados sobre a pesquisa que está fazendo para 

poder debater o assunto na seqüência do seu trabalho. Segundo Yin (2005), para se realizar os 

estudos de caso exige-se uma mente indagadora durante a coleta de dados do pesquisador. A 

habilidade de fazer e responder questionamentos são, portanto, uma condição para os 

pesquisadores de estudo de caso. O resultado esperado é que o pesquisador crie um bom 

diálogo com as evidências.  

O caso estudado envolveu o Grêmio FBPA e o tema Imortal Tricolor na visão de 

alguns formadores de opinião, que de alguma forma, tiveram algum contato com essas 

informações a respeito do clube ou que tiveram alguma posição formada em relação ao 

assunto abordado no trabalho.  

A técnica utilizada para a coleta de um maior número de informações perante os 

formadores de opinião foi a entrevista. Segundo Thompson (1992, p. 254), “ser bem-sucedido 

ao entrevistar exige habilidade. Porém, há muitos estilos diferentes de entrevista que vão 

desde a que se faz sob forma de conversa amigável e informal, até o estilo mais formal e 

controlado”.   

 

Encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito 
de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. A 
entrevista é considerada um instrumento de excelência da investigação social, pois 
estabelece uma conversação face a face de maneira metódica, proporcionando ao 
entrevistado, verbalmente, a informação necessária (MICHEL, 2005, p. 42). 
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 A partir de uma pesquisa no site do Grêmio, foram determinados os profissionais de 

cada setor que tinham relação direta com o uso da marca Imortal Tricolor para estabelecer os 

entrevistado. Uma das entrevistadas foi à responsável pelo memorial do Grêmio, Ema Coelho 

de Souza. A Sra. Ema Souza foi entrevistada no dia 23 de setembro de 2008 no memorial do 

Grêmio no estádio Olímpico em Porto Alegre.   

 Os formadores de opinião entrevistados foram: David Coimbra, jornalista formado 

pela PUCRS e, depois de trabalhar em mais de 10 redações do sul do Brasil, hoje é editor 

executivo de Esportes e colunista de Zero Hora, comentarista da TVCOM, além de ter escrito 

o livro “A história dos Grenais”. A entrevista ocorreu no dia 24 de setembro de 2008 na 

redação da Zero Hora em Porto Alegre. O segundo entrevistado foi o jornalista Luciano Lopes 

(Potter), que participa do programa Pretinho Básico da Rádio Atlântida e também apresenta o 

programa Papo Clip da TVCOM. A entrevista também ocorreu no dia 24 de setembro de 2008 

na casa dele em Porto Alegre.  

 Outro formador de opinião entrevistado foi o jornalista Pedro Ernesto Denardin. 

Atualmente é narrador esportivo e supervisor do departamento de esportes da Rádio Gaúcha. 

Também é colunista do jornal Diário Gaúcho e apresentador do programa Bate-Bola da TV 

COM. O questionário foi enviado por email no dia 7 de outubro de 2008. Também foi 

entrevistado o repórter da RBS TV Fernando Becker, ele vêm trabalhando há 13 anos na 

imprensa esportiva. Começou na TVE de Porto Alegre, passou pela TV Bandeirantes e 

atualmente está no departamento de Esportes da RBSTV. Faz reportagens para a RBSTV, 

TVCOM e TV GLOBO. O questionário foi enviado por email no dia 14 de outubro de 2008, 

devido à falta de tempo do entrevistado. Vale salientar que foram buscados contatos, mas sem 

sucesso com os jornalistas Ruy Carlos Ostermann, Paulo San’t Anna e Vianey Carlet, além do 

departamento de marketing do Grêmio e os responsáveis por sites sobre o clube e a torcida.  
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6 A MARCA IMORTAL TRICOLOR 

 

6.1 IMORTALIDADE  

 

Não se sabe ao certo como este tema surgiu. Muitos falam que pode ter sido no hino, 

outros pelos fatos memoráveis que foram acontecendo com o clube ao longo da sua história. 

Mas, o fato é que, após o jogo denominado a Batalha dos Aflitos de 2005, essa representação 

cresceu muito e com o passar dos anos vêm ganhando cada vez mais força.   

A partir de entrevistas realizadas com profissionais renomados na área da 

comunicação, têm-se uma idéia inicial do que a “imortalidade” representa para o Grêmio e 

para seus torcedores. Algo que ainda é muito difícil de conceituar, pois, ninguém sabe ao 

certo quando surgiu ou quem inventou, mas que se tornou algo indispensável para os 

torcedores e para o clube.  

Quando o Grêmio está passando por alguma dificuldade, logo é “evocada” a famosa 

imortalidade para salvar o time. Sabe-se que a idéia de imortalidade tem crescido muito nos 

últimos anos, mas com certeza, a chamada Batalha dos Aflitos é um divisor de águas. 

Pensando nisso, em agosto de 2006 foi produzido um documentário que conta toda a 

trajetória do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B de 2005. Desde o princípio, com 

suas dificuldades no início do campeonato, até a partida final que entrou para a história não só 

do clube, mas para a história do futebol mundial pelo o que aconteceu naquele dia, até a 

memorável partida contra o Náutico no estádio dos Aflitos em Recife no dia 26 de novembro 

de 2005. Quando a equipe do Grêmio se encontrava em uma situação totalmente adversa, pois 

necessitava apenas de um empate para voltar à elite do futebol brasileiro, a equipe do Náutico 

já havia perdido um pênalti no primeiro tempo da partida. Já, com um jogador a menos no 

segundo tempo, o árbitro marca outro pênalti a favor do Naútico que não aconteceu, gerando 

uma grande indignação entre os jogadores gremistas que foram tirar satisfação com o árbitro 

da partida. Ele acabou expulsando mais três jogadores do Grêmio. Foi quando a estrela do 

goleiro Galatto do tricolor gaúcho brilhou e, o mesmo, acabou defendendo a cobrança que 

motivou jogadores e torcedores. Logo na seqüência, o jogador gremista Anderson marcou o 

gol do título e da consagração do imortal tricolor. Com apenas sete jogadores em campo, foi 

um marco na história do futebol que nunca será esquecido pelos torcedores do Grêmio. 

O filme tornou-se um sucesso e é utilizado como exemplo para vários clubes, servindo 

como motivador em momentos difíceis para diversas situações. Mas, claro que sempre 
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ressaltando a imortalidade do tricolor dos pampas, dando um retorno para o clube e 

difundindo ainda mais a imortalidade tricolor. 

O Grêmio vem se aproveitando muito bem desse conceito nos últimos anos, vendendo 

produtos licenciados do clube e o próprio DVD da Batalha dos Aflitos, atraindo assim, novos 

sócios e aumentando a paixão dos torcedores pelo clube.   

Não existem documentos que comprovem quando exatamente surgiu esse tipo de 

relação que é feita entre Grêmio e a tão falada Imortalidade Tricolor. Segundo Souza (2008), 

esse conceito de imortal tricolor veio crescendo ao longo dos anos com certos feitos e partidas 

memoráveis que o Grêmio fez, desde o início da sua história. Isso tem origem no tempo em 

que o time jogava em seu antigo estádio da baixada, onde recebia grandes equipes do Brasil, 

Argentina e Uruguai.  

Naquela época, vinham equipes muito mais estruturadas que o Grêmio, um clube 

modesto até então, sem repercussão nenhuma e, mesmo assim, a equipe conseguia vitórias 

belíssimas, sempre com muita garra, força e técnica. Nessa época, de acordo com Souza 

(2008) o clube começou a ser chamado de “Derrubador de Campeões”, pelas vitórias que 

conquistava contra times tradicionais da América do Sul. A baixada foi à casa do tricolor 

durante cinqüenta anos. Lá aconteceram fatos e jogos memoráveis e incríveis que só vieram a 

contribuir e aumentar essa relação do clube com essa tal imortalidade.  

 Segundo Coimbra (2008), essa referência que se faz ao Grêmio, vem desde os tempos 

do estádio da baixada. Ele cita o ano de 1935, quando o Grêmio disputou o campeonato 

Farroupilha, conquistando o título de Porto Alegre vencendo o seu maior rival, o Internacional 

por 2 x 0, com dois gols nos acréscimos da partida e lembra que desde aquela época, o clube 

buscava incentivar seus jogadores a terem atitude de raça, empenho e luta dentro dos jogos. 

 Já para Potter (2008), o surgimento dessa mística entre o Grêmio e o termo Imortal 

Tricolor, surgiu no hino do clube que foi composto por Lupicínio Rodrigues em 1953. Para 

ele, quando o compositor escreveu de ser imortal tricolor era pelo fato de ser imortal mesmo, 

pois para ele, todos os grandes clubes do mundo são imortais. Ele acha que o Grêmio se 

apropria muito bem e a torcida sabe explorar este termo q ue tornou-se quase impossível de 

outro clube apropriar-se.  

Desde a composição do hino até hoje, foram ocorrendo fatos e feitos que foram 

contribuindo para o fortalecimento dessa ligação. De acordo com Denardin (2008), essa 

simbologia em torno da imortalidade surgiu, aproximadamente, há duas décadas, com as 

conquistas dos principais títulos internacionais e nacionais nos anos 80 e o começo de uma 
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década de muitas conquistas que foi nos anos 90, na era Felipão12. Já o jornalista Becker 

(2008), cita que ele começou a ouvir este conceito na Rádio Bandeirantes, há cerca de uns dez 

anos. Foi uma expressão bastante utilizada pelo jornalista e comentarista esportivo Cláudio 

Cabral.  

 A imortalidade referida ao Grêmio começou há muito tempo. Pode ter começado até 

mesmo antes do hino do clube, composto em 1953. Mas, é evidente que, a partir de 2005, o 

conceito começou a ser utilizado com uma maior ênfase em tudo que é relacionado ao clube. 

 

 

6.2 O RENASCIMENTO DA IMORTALIDADE 

 

A imortalidade sempre esteve presente na história do Grêmio, mas, de uns anos para 

cá, vem ganhando cada vez mais força, principalmente junto a seus torcedores e dirigentes do 

clube. Souza (2008) ressalta que a imortalidade aflorou para os torcedores, significativamente, 

depois da partida contra o Náutico, em 2005. Até mesmo o próprio Grêmio, começou a 

valorizar mais este conceito após a “batalha”. Ela cita o fato de que no ano de 2005 subiam 

apenas duas equipes para a Série A do Campeonato Brasileiro e em 2008 sobem quatro, ou 

seja, o Corinthians subiu com maior facilidade. Ela reforça que naquele ano o campeonato foi 

muito mais difícil do que neste, pois o Grêmio estava invicto no quadrangular final e se não 

ganhasse não subia. Souza (2008) acredita que naquela partida contra o Náutico em Recife, a 

imortalidade se fez presente, lembrando o jogo deste ano contra o Náutico pelo Campeonato 

Brasileiro que ocorreu no mesmo Estádio dos Aflitos como uma predestinação, o Grêmio 

perdia a partida até os últimos minutos do jogo quando conseguiu o empate. Para a diretora do 

memorial, a imortalidade, mais uma vez, acompanhou o Tricolor Gaúcho. Para Souza (2008), 

a tão falada imortalidade está, cada vez mais, presente no dia-a-dia do clube, junto aos seus 

funcionários, atletas e torcedores, tornando-se fundamental para o clube daqui para frente. 

Segundo Coimbra (2008), esse sucesso da imortalidade do tricolor se deve muito a 

década de 90 em que, Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, esteve à frente do 

Grêmio e conquistou vários títulos, pois faziam jogos memoráveis, heróicos, conquistando 

assim, títulos que ninguém poderia acreditar que conseguissem com os jogadores que o time 

tinha. A partir daí, começaram a falar que o Grêmio tinha muita sorte e que imortalidade 
                                                           

12 Luiz Felipe Scolari, também conhecido como Felipão, ou internacionalmente como Big Phil, é um ex-zagueiro 
brasileiro e é atualmente treinador de futebol. Treinou o Grêmio de 1994 até 1996. Foi campeão do mundo de 
futebol como técnico da Seleção Brasileira em 2002 na Copa do Mundo do Japão e Coréia do Sul. 
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significaria sorte.  Segundo Potter (2008), a torcida do Grêmio, mais especificamente a Geral 

do Grêmio, redescobriu esse conceito e valorizou muito mais após a batalha dos aflitos e o 

clube Grêmio inteligentemente vem se aproveitando desse conceito que é tão importante para 

ambas as partes. Ele ressalta ainda que a torcida do Grêmio renovou o jeito de torcer no país, 

muito parecido com a maneira castelhana de torcer, pois as torcidas da Argentina e do 

Uruguai sempre souberam valorizar e usar as marcas e características de seus clubes, já a 

brasileira não sabe usar tão bem assim. Como a Geral do Grêmio trouxe essa maneira 

castelhana de torcer, ela sabe usar isso muito bem e o imortal é isso, usar os apelidos, as 

histórias e endeusar ídolos do passado com faixas no estádio. Todos os grandes clubes têm 

seus jogadores imortais, mas o Grêmio soube aproveitar-se dos fatos. 

Becker (2008) acrescenta que este conceito ganhou novamente importância para o 

clube e torcedores após a Batalha dos Aflitos, por tudo que aconteceu naquele jogo. Daí para 

frente, após o episódio, o Grêmio soube utilizar muito bem o acontecido com a produção do 

documentário, venda de produtos licenciados e até mesmo uma divulgação internacional 

maior. 

 

 

6.3 O GRÊMIO APROVEITANDO-SE DA IMORTALIDADE 

 

Hoje em dia, é quase impossível falar em imortalidade no futebol brasileiro e não 

associar ao Grêmio. O clube adaptou-se tão bem a essa mística que faz questão de, cada vez 

mais, valorizá-la perante o meio futebolístico do país e da América do Sul. Segundo Souza 

(2008), hoje em dia está se dando uma maior importância ao marketing, por acreditar que é 

fundamental para os clubes. Ela acredita que os clubes de fora do eixo Rio-São Paulo não têm 

uma abertura na mídia. Para isso, a direção do clube vem investindo em produtos licenciados, 

peças publicitárias e campanhas para sócios com intuito divulgar e associar ainda mais essa 

marca/conceito imortal tricolor com o Grêmio. Segundo Coimbra (2008), no mandato do 

presidente Paulo Odone o conceito imortal tricolor foi muito bem aproveitado. Para ele, o 

presidente do clube sabe explorar muito bem isso, ele tem uma identificação muito grande 

com o termo, ele exige muito isso, fala bastante na imortalidade. Para Coimbra, peças 

publicitárias tratando dessa imortalidade não são o mais importante, pois, a torcida já é 

bastante identificada com o assunto. Ele acha que nos dias de hoje se valoriza muito esse tipo 

de estratégia, mas concorda que o departamento de marketing do clube poderia usar mais. 
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Porém, ressalta que não deve ser prioridade, pois a torcida já tem esse valor entranhado. 

Observa também que os clubes da capital gaúcha são muito deficientes na área de marketing.  

Segundo Potter (2008), o Grêmio tem se aproveitado muito bem deste conceito, pois 

vem utilizando bastante em suas peças publicitárias e campanhas para sócios. Ele acredita que 

o clube Grêmio aprendeu muito com a Geral do Grêmio a tratar essas situações de crenças e 

enaltecer os ídolos do passado. 

 Com o intuito de reforçar a representação da imortalidade perante seus torcedores, o 

Grêmio tem investido, cada vez mais, em produtos dos mais variados tipos e formas, como 

por exemplo: Aventais, adesivos, mantas, casacos e etc. Dessa forma, o clube faz com que o 

nome da instituição se propague e que, conseqüentemente, aumente os lucros da organização 

com produtos licenciados e comercializados nas próprias lojas do Grêmio. Mas como vem 

ocorrendo com inúmeros produtos, pode-se encontrar uma grande variedade de artigos do 

imortal tricolor, falsificados e comercializados nas lojas piratas. 
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Segundo Denardin (2008), o clube vem aproveitando-se, cada vez mais, desse conceito 

que ficou muito mais forte após a Batalha dos Aflitos. A cada vitória do time vem à tona o 

conceito nas entrevistas coletivas. Para Becker (2008), a direção do clube deixa claro, através 

de algumas ações que remetam a paixão e a fidelidade pelo clube. O Grêmio acaba 

valorizando muito esse tipo motivação fora do campo.  

O clube deixa bem claro que a imortalidade é importante para o clube, tanto é que, 

através do site do Grêmio, é possível encontrar algumas referências a esta representação.

 No dia 25 de agosto de 2008, às 16h35min, foi acessado o site oficial13 do Grêmio 

Foot-Ball Porto Alegrense, com o fim de encontrar notícias ou curiosidades que tratassem 

sobre a imortalidade do tricolor. Foi encontrado no link “notícias do futebol”, uma referência 

ao jogo do último domingo (24/10/08) que o Grêmio empatou o jogo nos acréscimos do 

segundo tempo. “A partida foi se encaminhando para o final até que, aos 49 minutos, no 

último lance, a Imortalidade Tricolor novamente apareceu nos Aflitos”.  

Outro setor do site onde se encontrou alguma citação sobre a imortalidade, foi no link 

“Memorial e Títulos”, na parte dos títulos nacionais. Campeão Brasileiro da Série B 2005, da 

última partida do campeonato contra o Náutico, que o Grêmio conseguiu vencer o confronto 

com apenas sete jogadores em campo. “Em poucos segundos, o título da Série B que era 

comemorado pelo Santa Cruz, no estádio vizinho do Arruda, pois o jogo já havia terminado, 

passa para o imortal tricolor, numa das mais espetaculares partidas da história do futebol”14. 

E, por fim, a parte dirigida aos torcedores possui um link denominado de “link 

gremista”, onde encontram-se vários endereços de sites e blogs sobre o Grêmio. É possível 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.gremio.net> 
14Disponível em: <http://www.gremio.net/page/view.aspx?i=bras_sB&language=0> 
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encontrar um blog e uma comunidade que citam o imortal tricolor. Blog: Gremista sempre: O 

blog do imortal torcedor gremista15. E a comunidade: gremistas em Blumenau: Ponto de 

encontro de gremistas de Blumenau/SC e região, buscando sempre a  imortalidade sem 

fronteiras16. 

Percebe-se que, a cada dia que passa, os meios de comunicação de grande audiência 

como TV, Rádio, Jornal e Internet, são fundamentais para que grandes empresas consigam 

atingir seus públicos desejados, conquistando assim, maior retorno com suas campanhas 

publicitárias. O papel da mídia é muito relevante, pois deve passar as informações de um 

modo imparcial e que consiga informar a todas as torcidas de diferentes clubes como estão 

seus times.  

 

 

6.4 A MÍDIA EM RELAÇÃO AO IMORTAL TRICOLOR 

  

A mídia sempre teve e sempre terá um papel importante na divulgação e na 

valorização de ideologias, conceitos e marcas, ainda mais, se tratando do futebol, o esporte 

mais amado pelo brasileiro que é capaz de deixar tudo de lado para acompanhar o seu time do 

coração. Segundo Souza (2008), a valorização dos meios de comunicação de massa em 

relação à tão falada imortalidade poderia ser maior, pois quando clubes do eixo Rio-São Paulo 

fazem alguma coisa que chama a atenção, eles dão uma valorização muito maior. Quando é 

um clube de fora do eixo, esse destaque é bem menor. Essa “exclusão” da mídia acaba, muitas 

vezes, por prejudicar os clubes que deixam de vender camisetas, acessórios do clube, por 

exemplo, por ter pouca abertura na mídia.  

Coimbra (2008) informa que a palavra imortalidade surgiu na imprensa muito mais 

pejorativamente em relação ao Grêmio, do que como algo positivo que o diferenciasse dos 

outros times do país. Um exemplo deste menosprezo acontecia, especialmente, da parte do 

jornalista Cláudio Cabral que é colorado e referia-se ao Grêmio, quando perdia, perguntando, 

com certo deboche, ao questionar onde estaria a velha imortalidade do tricolor. Só que esse 

“rótulo” acabou pegando junto aos torcedores do clube que adotaram essa expressão de forma 

positiva e a transformaram em uma marca registrada do clube.  

  Segundo Potter (2008), a influência da mídia é completa dentro desse contexto. Ele 

cita que todo o gremista acha que a imprensa é colorada e todo o colorado acha que a 
                                                           

15 Disponpivel em: <http://www.gremistasempre.blogspot.com> 
16 http://www.orkut.com.br/Community.aspx?cmm=6896390 
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imprensa é gremista, só que a torcida tem que entender que não existe Grêmio e Inter sem 

imprensa e a imprensa tem que entender que ela não existe sem Grêmio e Inter aqui no Rio 

Grande do Sul. Ele ainda cita o exemplo do ClicRbs17, as notícias dos blogs mais lidos são os 

de esportes, os ápices de audiência da TV do RS é quando se fala de Grêmio e Inter. Uma 

coisa leva a outra. Grêmio e Inter não seriam tão grandes sem a imprensa gaúcha e nem a 

imprensa gaúcha, na parte de esportes, seria tão grande. Para ele, a imprensa gaúcha abraçou 

muito os dois clubes da capital, até mesmo pela hegemonia que os dois clubes conquistaram 

ao longo dos anos. Para ele, o que faz mesmo um clube de futebol na verdade, além da 

torcida, são suas conquistas e rivalidades, chamando a atenção da imprensa e ganhando um 

destaque maior em relação ao outros clubes que não brigam seguidamente por títulos. 

Segundo Denardin (2008), o papel da mídia é muito importante para a divulgação deste 

conceito, tornando-o ainda mais conhecido. Ele ainda afirma que essa é a opinião de vários 

cronistas esportivos. Becker (2008) reforça que a importância da mídia é total, pois, segundo 

ele, a mídia começou a dar eco a essa expressão. O entrevistado ouviu essa expressão numa 

rádio da capital. Para ele, a mídia, quando começa a martelar numa coisa, acaba tendo papel 

fundamental pra eternizar a imortalidade tricolor.  

 

 

6.5 A VALORIZAÇÃO DA IMORTALIDADE POR PARTE DOS TORCEDORES  

 

Segundo Souza (2008), este conceito imortal tricolor é indispensável para a torcida, 

até porque são os torcedores que alimentam este entusiasmo da “mística” e que fazem com 

que só aumente esta crença que alimenta esta paixão pelo clube. Ema acredita que este 

conceito começa a ter expressividade perante os adversários, fazendo com que outras equipes 

se perguntem o que acontece com o Grêmio que nunca tem um time com grandes estrelas e 

sempre está brigando por títulos. Para ela, a imortalidade também está presente nisso.  

Segundo Coimbra (2008), é importante, perante os torcedores do Grêmio, esse 

conceito de Imortal Tricolor, pois o imortal remete a façanhas que são inesperadas, o que só 

vai ocorrer se os jogadores, no caso do futebol, tiverem uma dedicação a mais do que os 

outros, quase que obrigados a terem essa dedicação, pois já faz parte da história do clube. Para 

ele, a torcida é muito mais identificada com esse estilo, do que com a habilidade dos 

jogadores. Ele cita ainda que a torcida aplaude muito mais um carrinho ou uma entrada mais 

                                                           
17 Disponível em: <http://www.clicrbs.com.br> 
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forte no adversário, do que uma jogada mais bonita ou técnica. Segundo ele, isso é o estilo da 

torcida do Grêmio, tendo haver com a história do clube. Para ele, os torcedores fazem parte do 

clube, pois sem eles um clube não existe.  

Existe no Brasil o Clube dos Treze18. Para Coimbra (2008), pode-se pegar qualquer 

clube pequeno no país e investir milhões que não vai conseguir ser maior que esses clubes, 

pois eles têm torcida. Ele ressalta o porquê destes clubes serem centenários, lembrando que 

empresa, hoje em dia, dura cem anos e consegue superar crises e todos os tipos de problemas. 

Então, para ele, a torcida é o clube. Para o Grêmio, sua torcida é tão importante que o clube 

irá disponibilizar19 em seu novo estádio, aproximadamente, nove mil e quinhentos lugares 

para a Geral do Grêmio, onde acontece a famosa avalanche após os gols do time.  

Segundo Potter (2008), a imortalidade é muito importante para a torcida do Grêmio e, 

com o fato que ocorreu nos Aflitos, essa ligação aumentou muito. Ele ressalta ainda que a 

torcida do Grêmio renovou o jeito de torcer no país, muito parecido com o jeito castelhano de 

torcer, pois as torcidas da Argentina e do Uruguai sempre souberam valorizar e usar as marcas 

e características de seus clubes, já, a brasileira em geral, não sabe usar tão bem assim. Como a 

Geral do Grêmio trouxe essa maneira castelhana de torcer, ela sabe usar isso muito bem e o 

imortal é isso, usar os apelidos, as histórias e endeusar ídolos do passado com faixas no 

estádio. Todos os grandes clubes têm seus jogadores imortais, mas o Grêmio sabe usar muito 

bem isso.  

Para Denardin (2008) os torcedores curtem demais este conceito e acreditam nele 

fielmente, mesmo já tendo ido duas vezes para a segunda divisão. Becker (2008) afirma que é 

importante para os torcedores porque é um conceito positivo e como o torcedor é passional, 

tudo que seja positivo em relação a sua paixão é importante.  

 

 

 

 

 

                                                           
18 A união dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro – Clube dos 13 nasceu por iniciativa espontânea e 
autônoma dos principais clubes do país. Assinaram a Ata de Fundação quatro representantes de São Paulo 
(Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos), quatro do Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e 
Fluminense), dois de Minas Gerais (Cruzeiro e Atlético), dois do Rio Grande do Sul (Grêmio e Internacional) e 
um da Bahia (Bahia). 

 
19 Disponível em: 
<http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default2.jsp?uf=1&local=1&source=a2166174.xml&template=3898
.dwt&edition=10636&section=1010> 
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Figura 5: Torcida Geral do Grêmio em dia de jogo. 

 

Fonte: <www.ducker.com.br> 

 

 

A torcida do Grêmio, nos últimos anos, vem dando um espetáculo a parte nos jogos do 

tricolor dos pampas. Ela evoca um jeito novo de torcer nos estádios brasileiros, com suas 

bandeiras, faixas e músicas que exaltam as conquistas do passado, jogadores que já passaram 

pelo clube e a tão falada Imortalidade Tricolor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisar e apontar o que pensam os formadores de opinião do estado do Rio Grande 

do Sul e a responsável pelo memorial histórico do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense sobre a 

tão falada Imortalidade Tricolor, foi o objetivo deste trabalho. Ninguém sabe desde quando o 

clube vem se utilizando desse fator para tirar algum proveito, pois não existe nada registrado 

no clube sobre quem criou essa mística e quando ela foi criada.  

 O importante é que o Grêmio é reconhecido em todo o país como um clube de grandes 

façanhas e essa mística criada, à tão falada imortalidade do clube, vem se adaptando ao longo 

dos anos ao Grêmio de uma maneira que é quase impossível de escutar Imortal Tricolor e não 

remeter ao clube Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Essa imoralidade se tornou uma 

representação do clube perante seus torcedores, mídia e até mesmo para o marketing da 

instituição. 

 Ao longo dos anos, esse conceito foi se fortalecendo perante os torcedores do tricolor 

gaúcho. Essa tão falada imortalidade para os torcedores é sinônimo de muito empenho, garra, 

luta e bravura nas disputas das partidas, o que sempre foi uma característica do Grêmio em 

qualquer competição em disputa.  

Desde os tempos do antigo estádio da baixada, o Grêmio já proporcionava muitas 

alegrias aos seus torcedores. Lá ele conseguia grandes vitórias e façanhas e ganhou de vários 

clubes da Argentina, Uruguai e Brasil. Foi quando começou a ser chamado de “Derrubador de 

Gigantes”, já que, normalmente, era considerado inferior tecnicamente em relação aos times 

que enfrentava na época.  

Neste mesmo estádio da baixada aconteceu um jogo, em 1935, que marcou muito na 

história do clube. Foi comemorado no dia 22 de setembro de 2008 os 73 anos do título da 

cidade de Porto Alegre. Esse título dava a condição de disputar o Campeonato Farroupilha. 

Mas, o Grêmio acabou perdendo para o 9º regimento de infantaria o torneio que era disputado 

entre o time campeão da capital e o campeão do interior. Em 1935, se comemorava o 

centenário da revolução gaúcha. Porto Alegre era uma festa só e teve um Grenal decisivo para 

o campeonato da cidade. Para o Internacional bastava um empate e, como sempre, 

aparentemente o Internacional tinha um time melhor, superior ao Grêmio. A partida aconteceu 

na baixada, o antigo estádio do Grêmio. Naquela época as partidas eram de 40 minutos para 

cada lado. A equipe dos alvi-rubros largou na frente no marcador e os colorados já 

comemoravam o campeonato. Foi quando, nos 5 minutos finais, Foguinho, jogador do 
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Grêmio, aos 42 minutos do 2º tempo, fez 1 x 0 e, logo após, o Grêmio ampliou o marcador 

com Lacy. Esta vitória foi tão espetacular, pois o Internacional já comemorava o campeonato 

e, no mesmo ano, comemorava-se o centenário da revolução gaúcha. Além de marcar a última 

partida de Eurico Lara pelo Grêmio que, mesmo com a advertência médica para que parasse 

de jogar futebol, ele insistiu em jogar o Grenal e acabou sendo substituído no intervalo da 

partida por passar mal e nunca mais retornou aos gramados. Eurico Lara é, até hoje, um dos 

maiores ídolos do clube estando presente no hino da equipe, citado por Lupicínio Rodrigues 

como o “craque imortal”. Pode-se citar este, como um dos primeiros exemplos de superação e 

de uma grande façanha do clube em um momento totalmente adverso. Talvez, a imortalidade 

tenha começado ali mesmo. Mais tarde, a tão imortalidade tricolor estaria presente no hino do 

clube, composto por Lupicínio Rodrigues em 1953, onde ficou evidente que a imortalidade 

era importante para seus torcedores e para o clube. 

 Após a composição do hino, o Grêmio conquistou seus principais títulos e várias 

façanhas que só aumentaram a importância desse conceito para o clube. Vieram seus 

principais títulos nacionais e internacionais como: Campeonato Brasileiro Série A (1981 e 

1996), Campeonato Brasileiro Série B (2005), Copa do Brasil (1989, 1994, 1997 e 2001), 

Taça Libertadores da América (1983 e 1995) e o maior título que um clube pode conquistar: o 

Mundial Interclubes (1983).  

 Em 2005, ocorreu o fato que mais remete a tão falada imortalidade ao Grêmio. A 

Batalha dos Aflitos foi citada em todas as entrevistas feitas neste trabalho, como o principal 

fato e exemplo da imortalidade. A equipe estava prestes a permanecer na segunda divisão e, 

numa soma de acontecimentos improváveis, o time reverteu à situação adversa imposta pelo 

adversário. 

 Percebeu-se, após a análise de todas as informações coletadas no referencial teórico, 

que a marca imortal tricolor tem como principal estratégia medir o seu valor a associação da 

marca, pois a valorização dessa representação cresce a cada ano e reforça, ainda mais, a 

imagem do Grêmio como imortal. A intenção que a imagem da marca tenta representar é a de 

personificação, pois a cada façanha nova do clube, exalta-se a imortalidade, atribuindo 

qualidade e valorização a essa representação. 

Já, em relação à promessa que a imortalidade tricolor procura passar como marca, é a 

ferramenta de benefícios que ela mais se adéqua. Segundo Sarmento (2006), essa ferramenta 

tem a intenção de transmitir os benefícios funcionais e emocionais que a marca transmite.   
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Essa representação é o modo pelo qual se resume e se apresenta todos os fatos e 

façanhas que ocorreram na história do clube até hoje. Os torcedores se orgulham em ressaltar 

que são gremistas por acreditarem que o Grêmio é diferenciado dos demais clubes. 

Lembrando que a imortalidade não quer dizer que o Grêmio nunca perca, mas sim, que 

consegue fazer feitos e façanhas que dificilmente alguém acreditaria que fosse possível. É um 

clube que sempre teve, em suas principais conquistas, muitas dificuldades e momentos de 

superação. Mesmo quando seus jogadores eram inferiores tecnicamente, superavam seus 

adversários com muita força de vontade e garra. Abaixo, algumas frases dos formadores de 

opinião em relação à Imortalidade Tricolor. 

Souza: “O Imortal Tricolor é indispensável para a torcida, até porque são os 

torcedores que alimentam este entusiasmo da mística, fazendo com que só aumente esta 

crença e que alimenta esta paixão ainda mais pelo clube”. 

Coimbra: “É importante perante os torcedores do Grêmio esse conceito de Imortal 

Tricolor, pois o imortal remete a façanhas que são inesperadas”. 

Potter: “A imortalidade é muito importante para a torcida do Grêmio e com o fato que 

ocorreu nos Aflitos essa ligação aumentou muito”. 

Denardin: “Os torcedores curtem demais este conceito e acreditam nele fielmente”. 

Becker: “É importante para os torcedores, porque é um conceito positivo e, como o 

torcedor é passional, tudo que seja positivo em relação a sua paixão é importante”. 

Dessa forma, o Imortal Tricolor envolve muito mais que a parte puramente comercial 

e financeira. Abrange emoção, alegrias e conquistas, valores intangíveis que, por isso mesmo, 

são valiosíssimos para seus torcedores e clube. É esse prazer que faz com que sempre existam 

pessoas interessadas em saber mais sobre esse esporte apaixonante. 
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ANEXO 

ANEXO A  – Questionário Entrevistas. 

1- Qual o significado que você acredita que tenha para o Grêmio o conceito Imortal Tricolor? 

2- Você acha que o conceito Imortal Tricolor se encaixa ao Grêmio? 

3- Desde quando você tem o conhecimento deste conceito? 

4- Você acha que é importante para os torcedores o conceito imortal tricolor? 

5- Você acha que este conceito adaptado ao Grêmio se deve por suas características de jogo 

ou por uma questão de ideologia e tradição, por parte da torcida? 

6- Qual o papel da mídia dentro deste contexto? 

7- Você acha que o conceito imortal tricolor é mais importante para os torcedores ou para o 

clube? 

8- Você acredita que esta marca é mais incentivada pelo clube ou pela torcida? Ou pelos dois? 

Como? 

9- A direção do clube tem se aproveitado bem do conceito junto aos seus torcedores? 

10- Que estratégias você percebe que o clube utiliza para aumentar esta associação? 

11- O que você acha que o clube poderia fazer mais para ampliar esta relação. 

12- Desde quando você lembra de associar o nome do Grêmio à imagem imortal tricolor? 

13- O que você pode contar a respeito da trajetória desta marca/conceito? 

14- Conte alguma história que remeta a imortalidade do Grêmio. 

 


