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RESUMO 

O marketing, no contexto empresarial, contemporâneo, passa por uma fase de crescimento 

que tem nas redes sociais um grande aliada. Não somente por possibilitar que seus produtos 

sejam expostos em tempo real, a todos os recantos regionais, nacionais ou mesmo, 

mundialmente. Neste sentido, estas redes se prestam a oferecer aos departamentos de 

assessoria promocional e de propaganda, uma ferramenta que ofereça maior facilidade acesso 

pela próprias organizações, mas, igualmente, pelos seus colaboradores, intermediários e 

consumidores finais. Esportivamente, esta praticidade viabilizada a baixo custo operacional, 

vem ao encontro das administrações empresariais, assim como, viabiliza um acesso, em 

tempo real pelos interessados. O Sport Club Internacional, por pesquisa efetivada através de 

sua assessoria, observou ser o Facebook a rede social mais acessada pelos seus torcedores e 

aficionados. Resta a questão de saber como o Internacional por meio do Departamento de 

Marketing e Propaganda, utiliza as redes sociais, especialmente o Facebook, para se 

relacionar com os torcedores? Sendo objetivo deste estudo analisar como o Sport Club 

Internacional de Porto Alegre, RS, utiliza as redes sociais, em especial o Facebook, para se 

relacionar com os torcedores, ao longo do processo de pré-jogo, durante o mesmo e 

posteriormente. Justificando-se esta escolha temática devido a crescente lucratividade 

percebida no campo esportivo às empresas que se utilizam das redes sociais para auferir 

lucros e angariar maior número de simpatizantes e associados. Espera o pesquisador oferecer, 

por esta pesquisa um start para outros estudos sejam efetivados nesta linha de questionamento 

e, por outro lado, despertar o interesse de acadêmicos para aclarar os possíveis estudiosos da 

área. Este estudo segue a natureza metodológica qualitativa e quantitativa, vez que usa 

comparativos números e de ordem denotativa, seguindo o método analítico-descritivo. 

 

Palavras-Chaves: Redes Sociais. Facebook. Sport Club Internacional. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The marketing in the business context, contemporary, goes through a phase of growth that has 

on social networks a great ally. Not only by enabling their products are exposed in real time, 

every nook and cranny regional, national or even worldwide. In this sense, these networks 

lend themselves to offer promotional and advisory departments of propaganda, a tool that 

offers easier access for the own organizations, but also by its employees, intermediaries and 

end-users. Sportily, this convenience made possible the low operating costs, comes to meet 

the business and administrations, enables real-time access by stakeholders. The Sport Club 

Internacional, by research carried out through its assistance, noted be Facebook social 

network more accessible for their fans and aficionados. There remains the question of how the 

international through the Marketing and advertising Department, uses social networks, 

especially Facebook, to connect with the fans? Being objective of this study to analyze how 

the Sport Club Internacional of Porto Alegre, RS, uses social networks, in particular 

Facebook, to connect with the fans, throughout the pre-game process during the same and 

thereafter. Justifying this thematic choice due to increasing profitability in the sporting field 

companies perceived use of social networks to obtain profits and garner the highest number of 

sympathizers and associates. Expect the researcher offering, for this research a start for other 

studies to be effective in this line of questioning and, on the other hand, awakening the 

interest of academics to clarify the possible scholars in the space. This study follows the 
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qualitative and quantitative methodological nature, time uses numbers and comparative 

denotativa order, following the analytic-descriptive method. 

 

Keywords: Social Networks. Facebook. Sport Club Internacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As empresas com fins lucrativos contavam, até metade do século XX, como meios de 

divulgações, apenas a impressão em periódicos, radiodifusão e a televisão, uma realidade que 

se altera a partir de 1950, ante a presença das mídias inovadoras. Somente com o advento da 

Internet, no final do século XX é que surge uma efetiva fonte de comunicação para incentivar, 

pelo contato interpessoal, os consumidores finais a terem maior conhecimento das qualidades 

de seus produtos, no que são seguidas pelos demais segmentos sociais e mercadológicos que 

se utilizam das redes sociais para disseminar suas atividades, lucrativas ou não. O objetivo 

empresarial é alcançado pelo surgimento de mídias emergentes que possibilitam uma 

abordagem diferente da então usada. Estas mídias alcançam seu ponto, inicialmente nos 

países denominados de primeiro mundo, uma vez que as empresas desses países as utilizaram 

bem antes que no Brasil, porém, esta forma propaganda, em momento posterior, alcança o 

público generalizadamente (GÓMES, 2006). 

A comunicação informatizada cresceu exponencialmente, conforme salienta Gómes 

(2006), no final do século XX, pelo surgimento e desenvolvimento das redes sociais, pela 

facilidade da difusão interpessoal e massiva, método de que as organizações passam a utilizar 

para difundir suas produções, marcas e serviços. Esta evidência é adotada pela sociedade 

como um todo no sentido de disseminar notícias e facilitar a comunicação interpessoal. 

Conforme Gómez (2006), um dos setores mais favorecidos é o desportivo, tanto pela rede 

social da agremiação-empresa como pelos torcedores e simpatizantes que passam a 

intercambiar notícias, comentar inovações e trocar pareceres e informes entre si, sobre 

eventos e promoções realizadas ou futuras (BRITTOS, 2010).  

Frente a esta nova atitude, da comunicação interpessoal, pelos meios de comunicação, 

através das redes sociais passa, a comercialização consumista, a ter enorme relevância sendo, 

a partir de então, o destaque primordial à propagação de produtos, serviços e marcas 

existentes. Nacionalmente esta veiculação passa a ser mais difundida pelo meio televisivo, o 

único de alcance mais amplo ao lado da radiofonia que davam ênfase a produção brasileira e a 

difundindo a partir dos anos 1950 e 1960, sendo fundamental para a promoção do 

consumismo de três formas, com primazia: publicidade, a propaganda e o programa. A 

televisão, inovação de então, serve como atração a um público consumidor de mercadorias e 
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passa a aprimorar a forma de atingimento ao público telespectador (BRITTOS; SANTOS, 

2012). 

A difusão midiática via redes sociais, para Gómez (2006), é um acesso flexível para 

todos e facilmente utilizável, pelas pessoas que navegam na Internet, podendo, de maneira 

simples e de baixo custo dar conhecimento informativo das promoções, eventos e 

acontecimentos conforme seus sentimentos afins (aos amigos adicionados), no caso 

específico, àquilo que faz referência a sua opinião esportiva. Afirma o economista que este 

comportamento pessoal inovado, possível pela comunicação, agora cibernética, ao alcance e 

uso da maioria da população, pois sequer é necessário que tenham em suas casas 

computadores ou outros meios de acesso virtual, mostra-se uma ferramenta apropriada a 

resultados imediatistas incentivados pelos profissionais dos setores propaganda e marketing 

(GÓMEZ, 2006). 

O marketing passa a ser o planejamento que precede a propaganda, uma vez que o 

primeiro analisa os vários ambientes que integram interna e externamente as empresas 

(MACHADO, 2010). Sendo estes meios aspectos de importância para que se efetive, a partir 

de dados à promoção da propaganda propriamente dita. Assim, o marketing usado pela 

empresa é a estratégia que definirá, pelo planejamento, os objetivos a serem atingidos, a 

priorização de ações e a definição de indicadores de sucesso contando com a simpatia e 

difusão pelos colaboradores e simpatizantes (nas agremiações esportivas, torcedores) que 

ampliarão o leque de difusão e propaganda, pelas redes sociais, embasados na disseminação 

de notícias enviadas pelas redes sociais. 

Denota-se, das afirmativas acima, de Gómez (2006), Machado (2010) e Brittos & 

Santos (2012), que com o uso do espaço cibernético, possibilitando uma comunicação 

informal interpessoal, que torcedores de uma determinada empresa desportiva, tendo o 

respaldo de um departamento de marketing bem estruturado, esta propaganda pode se efetivar 

de forma mais rápida e basicamente sem custos à empresa, mas com benefício sensível. Isso 

porque os informes que partem da organização, oriundos do departamento de marketing e 

assessoria dando ciência de eventos, competições, ocorrências ou quaisquer tipos de 

acontecimentos promovidos pelo clube (agremiação desportiva) são, imediatamente postados 

a outros usuários.   

De posse das assertivas de autores, ao exemplo dos supracitados, é que esta proposta 

visa, através de uma pesquisa qualitativa, demonstrar a forma utilizada pela agremiação, pelos 
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seus departamentos promocionais, através de seu site empresarial tendo como plataforma o 

Facebook, escolhido majoritariamente por uma pesquisa efetivada pelo setor acima citado, 

que pelo contato via rede social, disseminará eventos ou promoção de acontecimentos que 

quer ver comentados entre seus simpatizantes, em tempo real. A presente proposta busca 

aclarar como os setores de propaganda e marketing incentivam que comentário entre os 

simpatizantes dessa agremiação esportiva, no sentido de que as promoções tenham a adesão 

de um número crescente de torcedores e simpatizantes e, assim, seus objetivos pelo Facebook, 

por excelência, que é, atualmente de maior acesso interpessoal.  

O questionamento que norteou a pesquisa Arguição que visa a esclarecer: “De que 

maneira o Sport Club Internacional de Porto Alegre, RS, por meio do Departamento de 

Marketing e Propaganda, utiliza as redes sociais, especialmente o Facebook, para se 

relacionar com os torcedores?” 

Para nortear esta resposta o objetivo geral é o de analisar como o Sport Club 

Internacional de Porto Alegre, RS, utiliza as redes sociais, em especial o Facebook, para se 

relacionar com os torcedores, ao longo do processo de pré-jogo, durante o mesmo e 

posteriormente. Contando, neste teor, com o auxílio de informes específicos que possibilitem: 

1) identificar as ações realizadas pelo Sport Club Internacional de Porto Alegre/RS, por meio 

da rede social facebook, junto aos torcedores e simpatizantes; 2) verificar quais as 

informações são disponibilizadas pelo clube na rede social; e, 3) compreender de que maneira 

os torcedores e simpatizantes respondem as postagens do clube e se estes torcedores 

compartilham as informações postadas. 

O interesse de pesquisa justifica-se pelo fato de que as mídias de comunicação, pelas 

redes sociais, e dos meios mais utilizados na comunicação interpessoal e o marketing 

publicitário têm empregado esta modalidade comunicacional na disseminação de suas 

promoções e eventos sociais na difusão de seus eventos diversos. O cotidiano das pessoas e da 

própria sociedade está bastante modificado e tumultuado, mas a comunicação e informações 

são constantemente trocadas entre as pessoas. Desta maneira, os setores de propaganda, 

divulgação e marketing vêm se mobilizado cada vez mais no apelo emocional, fazendo com 

que as promoções proliferem e diferenciem, ao passo que a sociedade com tais meios se 

identifique com o que busca propagar, pelo Facebook nos seus contatos de digitação. 

O pesquisador crê que este trabalho traga, pelo estudo, maior compreensão e como a 

definição de uma plataforma, no caso o Facebook, pode influir na forma de se fazer 
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publicidade pelas redes sociais que vêm crescendo na atualidade e sendo desenvolvidas cada 

vez mais. Através desta pesquisa pretende-se promover maior compreensão das mudanças 

pela facilidade que a informatização empresta a totalidade dos navegadores (usuários do 

espaço cibernético), às comunicações que se efetivam em tempo real e o reduzido custo 

praticado pelos servidores que oferecem esta modalidade de comunicação pelas redes sociais, 

o que vem ao encontro daquilo que é apregoado materialmente na disciplina de Marketing 

conforme autores citados ao longo da pesquisa e a embasam bibliograficamente.  

Portanto, este estudo abrange o uso das redes sociais na disseminação de informações 

interpessoais que, pelo seu alcance facilita o uso desta comunicação crescente utilizada pelas 

organizações, esportivas inclusive, na propagação das notícias que envolvam a difusão das 

notícias de realizações da agremiação. Esta prática, crescente é uma forma simples e de baixo 

custo que os publicitários, nos setores de propaganda e marketing verem, no Facebook, uma 

ferramenta que vêm se somar a estes setores organizacionais para levar a um número maior de 

torcedores e simpatizantes de uma agremiação. Sendo, pelo que, importante para o marketing 

e os profissionais atuantes na área de assessoria empresarial, enfatizando estas postagens 

possam, desta maneira passarem a ser, cada vez mais, serem mediadas para difundir, 

promocionalmente, aquilo que as organizações buscam, em relação a fidelização de seus 

aficionados e, no caso específico, torcedores e simpatizantes, pela plataforma do Facebook. 

Esta a escolhida como a preferencialmente utilizada pelos seguidores do Sport Club 

Internacional, conforme fica comprovado pelas respostas recebidas da Assessoria do clube em 

questão. 

A utilização de uma metodologia de natureza quantiqualitativa, por tratar de dados 

percebidos que tratam dedutivamente sobre a escolha da plataforma e sua relação percentual 

ante a percepção do levantamento que foram apreendidos pelos questionários que serviram 

como instrumento de pesquisa e pressentidos pelas respostas oferecidas, em segundo 

momento, pelo questionário endereçado aos torcedores do Internacional. Todos torcedores e 

partícipes do grupo: Beira-Rio Gigante para Sempre, seguidores do clube intermitentemente, 

através de câmaras apontadas para o local da construção.          
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PUBLICIDADE 

 

As atividades publicitárias foram utilizadas desde a antiguidade, conforme dá conta 

Muniz (2010), afirmando que é onde se encontram os primeiros vestígios evidenciados nas 

tabuletas encontradas em Pompéia, que anunciavam combates de gladiadores, davam 

referências às diversas casas de banhos existentes na cidade, vendas de artigos, entre outros. 

Na época, no entanto, a publicidade era efetivada pela imprensa oral, através de pregoeiros, 

que anunciavam produtos, animais, as vendas de escravos, e demais produtos comercializados 

então, ressaltando as suas virtudes e qualidades.  

As mudanças nas práticas do marketing, iniciativa que tem sua praticidade alterada 

sobremaneira, com o passar do tempo e pela adoção de políticas econômicas e 

mercadológicas, levam a uma definição diferenciada daquilo que efetivava nos primórdios 

antigos. Assim, define-se contemporaneamente este segmento profissional, como: “... uma 

atividade técnica e artística que se destina a criar anúncios para exercerem ação psicológica 

sobre o público-alvo” (MARTINS, 1997, p. 31). 

Entretanto, para que se tenha chegado a este patamar de entendimento, deve-se 

considerar que a evolução da publicidade sofreu, ao longo do tempo, mudanças substanciais 

que se verificaram diante das necessidades da procura, das ofertas de produtos, bens e 

serviços que passam a ser necessários, segundo alterações evidenciadas em determinados 

tempos e a própria evolução mercadológica. Assim, em cada época as tendências são outras, 

as maneiras de enfrentamento são diferenciadas e a propagação desses produtos e serviços são 

publicitados de forma diversa (MALANGA, 1979). 

 A palavra publicidade historicamente, afirmam Rabaça & Barbosa (1987) foi usada, 

modernamente, pelo dicionário da Academia Francesa, relacionada dentro do plano jurídico. 

Então, o verbete publicité referia-se à publicação das leis (afixação) ou leitura, éditos, 

ordenações e julgamentos. Logo a seguir, no século XVIII, a publicidade perdeu o seu sentido 

ligado aos temas jurídicos e adquiriu, no século XIX, o significado comercial: “Qualquer 

forma de divulgação de produtos ou serviços, através de anúncios geralmente pagos e 

veiculados sob a responsabilidade de um anunciante identificado, com objetivos de interesse 
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comercial” (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p. 481). Definição similar à que se tem 

atualmente. 

Contudo, segundo Pinho (2005, p. 112), a publicidade e os publicitários devem ter 

certos cuidados na utilização de como esta publicidade possa ser oferecida no sentido da 

propaganda destinada localizadamente, ao que afirma: 

 

A publicidade global, uma mesma campanha dirigida a todos os consumidores em 

todos os lugares e mercados do mundo, revelou-se na prática um conceito 

equivocado. A atual receita prescrita é “pense globalmente e aja localmente”, ou 

seja, adote uma estratégia mundial para a marca e comunique essa estratégia de 

maneira relevante para os consumidores, estejam eles em São Paulo, em Paris ou em 

Tóquio (PINHO, 2005, p. 112). 

 

O fragmento acima dá conta que os meios culturais, classe social, público-alvo e 

demais meios ambientais, interno e externo, sejam analisados e exista um planejamento 

calcado nos mesmos (meios ambientais). Isso porque, pelos autores, a publicidade propagada 

deve considerar o público a que se direciona, mesmo que a regra geral se efetive de maneira 

globalizada, pois o público-alvo a que se destina e como esta publicidade se propaga deve ser, 

sempre positiva e não atenderá seus objetivos não havendo esta observância de dados, de 

maneira criteriosa e atendendo aquilo que é desejo dos consumidores, independentemente do 

setor mercadológico a que se destine. Razão pela qual as estratégias em comunicação devem 

ser planejadas conforme os objetivos previstos, mas sem relegar os interesses daqueles a que 

se destinam (PINHO, 2005). 

 

 

2.2 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

  

Mesmo com a evolução das comunicações verificada nas organizações tenham 

alcançado êxito mercadológico com avanço na forma das relações com os seus diversos 

públicos-alvo, assim, sendo evidente a potencialização no fluxo comunicacional, ainda é 

visível a dificuldade verificada nos meios de marketing e administrativos ao tratar com 

variáveis relacionadas à comunicação e meios utilizados para alcançar estes públicos. Pelo 

que a assessoria de profissionais da área da publicidade e marketing comunicacional deve 

estar atenta a que estratégias podem, ou não, lançar mão no caso das Relações Públicas e a 
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população a ser destinada. Isso demanda em um planejamento estrutural bem estruturado 

(BALDISSERA, 2001). 

Para Baldissera (2001, p. 3), a estratégia em comunicação deve, sim, analisar 

ambientes que o público-alvo se insere o que buscam e esperam pelo conteúdo expresso na 

forma que esta comunicação do binômio empresa/usuário se processa e que, nem sempre, 

cumpre com o desígnio de influenciar de forma efetiva este público a que destina, ao que 

afirma: 

 

A debilidade mais crítica parece estar no fato de que a maioria das empresas ainda 

está preocupada em lidar com as situações do dia-a-dia, sem ter muito claro o viés 

que norteia suas ações e procedimentos. Nesse sentido, o discurso parece apontar e 

construir um fazer que está longe de se materializar. Significa dizer que, em grande 

parte das organizações, os princípios da estratégia ainda não estão sendo abordados 

com a seriedade e a clareza necessárias ou que o termo ‘estratégia’ serve como 

tapume, empregado demagogicamente para legitimar discursos escusos ou mesmo 

para insinuar atualização profissional. O problema dessa mistificação está no fato de 

a centralidade e implicações do termo serem deslocadas e cederem lugar a novas 

porções de conteúdo que, via de regra, nada têm a ver com estratégia. Estratégia, sob 

esse prisma, parece ser um conceito vazio que tende ao desgaste (BALDISSERA, 

2001, p. 3). 

 

Evidencia-se, por analogia, que a estratégia, ainda hoje, permanece servindo apenas 

como algo emergencial e não que vise resolver em definitivo os problemas de então e possa 

continuar sendo utilizado em definitivo. Razão pela qual evidencia a possibilidade de um 

desgaste, com a continuidade de sua utilização. Variante que leva a esclarecer, mais 

especificamente como pode esta estratégia funcionar devidamente: 

 

Para uma melhor compreensão do que vem a ser a comunicação estratégica, num 

primeiro momento, importa esclarecer que, por comunicação, estende-se o processo 

de construção e disputa de sentidos. A questão da disputa de sentidos pode ser 

pensada sob a perspectiva de que os interlocutores, nas práticas comunicacionais, 

sempre estabelecem “relações de força” suportadas em informações e saberes que 

permitem a utilização de estratégias de comunicação, com o objetivo de direcionar 

ou manipular a individualização dos sentidos, uma vez que as estratégias 

comunicacionais são o modo como os emissores/receptores constroem e dispõem 

efeitos de sentido na cadeia de comunicação (Idem, p. 3 e 4). 

 

Pela citação acima, entende-se, na abordagem do autor, que é importante haver uma 

interação entre o emissor e o receptor, através dos sentidos, que facilitem influenciar o 

consumidor a concordar com o exposto ou, por outro lado, construir uma rede (cadeia) de 

informações que possa ser usada como forma de transformar estes receptores, no caso, 

público-alvo, em serem formadores desta “cadeia de comunicação”. 

Depreende-se dessa assertiva que a estratégia de comunicação sirva, pelo 

planejamento, a uma interação íntima entre a fonte (aqui organização empresarial) e seu 

público-alvo (destinarios/seguidores). Sendo necessário, para isso, uma espécie de coautoria, 
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entre este binômio (emissor/receptor), mas que enseje ao receptor estar, pelo sentido, aderindo 

a ideia emitida pela fonte de que emana a informação. Isso, sim, fará com que passe a existir 

uma predisposição a que seja mais um elo a propagar os informes recebidos, em seu meio 

virtual, onde estão inseridos, familiares, amigos próximos ou distantes e decorre daí a 

importância das redes sociais como forma de disseminar os informes recebidos 

(CHIAVENATO, 2010).      

Neste sentido é importante observar que a função do profissional da comunicação 

estratégica é entender os motivos que levam aos reais processos comunicacionais ou à falta 

deles no setor, relacionado àqueles a que se destina. O domínio pleno desse fundamento é 

essencial no empreendimento de quaisquer ações que objetivem manter ou transformar a 

forma procedimental dos polos fonte/destino (emissor/receptor), neste caso, clube e 

seguidores. Ao estrategista de comunicação não cabe uma função passiva, ou seja, manter-se 

impassível a configuração estrutural conservadora do setor e, sim, influenciar positivamente 

nesta estrutura como forma de mobilizar pessoas que divulguem eventos, produtos, serviços e 

tudo que seja do interesse da empresa, ou no presente estudo, agremiação. 

Atualmente, uma das principais características de organizações exitosas é o fato de se 

constituírem e instituírem em referências que lideram as decisões e mudanças em suas 

atividades e, aí, de fato, fixando as normas de conduta do setor que influencie transformações 

ativas no meio social e naqueles em que se encontram os receptores no espaço real ou 

navegadores no espaço virtual. Sob esse prisma, o estrategista deve analisar o público a que se 

destina, prever as possíveis mudanças ambientais e articular os recursos comunicacionais 

mais necessários conseguir uma circulação, em tempo real, das informações selecionadas e 

fazer com que estas alcancem os públicos-alvo e reconheçam o necessário valor para a marca 

e importância a empresa. Dessa maneira, conseguindo agregar valor à marca a ser 

disseminada, quanto ao que almeja e quer que seja disseminado pelos simpatizantes 

(torcedores, no caso) que, hoje, é diferencial mercadológico na obtenção de recursos e 

propagação da qualidade de produtos, bens e serviços (PÊCHEUX, 2009). 

Dentro deste contexto, de estratégia de marketing, as redes sociais se prestam a 

interferir de forma a oferecer aos profissionais em comunicação, estratégias que os levam a 

oferecer textos e vídeos, pela informatização disponível pelas redes sociais que sirvam de 

incentivador aos navegadores que acessem os sites de origem, cabendo, diante disso, que os 

responsáveis pelos setores de publicidade e marketing mantenham contato perene com 

aqueles que constam no rol de adicionados. Afirma-se, com propriedade, portanto, que as 
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relações virtuais estão intimamente ligadas às estratégias de comunicação de seguidores que 

interagem por0 ações capazes de manter ativas as práticas que procuram conhecer a 

construção cognitiva dos públicos a que se destinam, com ênfase aos seus desejos, valores, 

regras e padrões e, igualmente desvelar as convenções, a filosofia e políticas empresariais, 

estas que visam estrategicamente estreitar os laços entre público e empresa num complexo 

processo que objetiva a construção e manutenção organizacional culminando em ganhos 

mútuos (CERTEAU, 2011).  

Denota-se, frente ao exposto na estratégia de comunicação, a importância e relevância 

em uma análise acurada dos públicos-alvo e dos meios em que estes se encontram inseridos, a 

cultura regional e fatores que integram a motivação para que as pessoas, pela exposição 

estratégica utilizada, integrem a cadeia de disseminação daquilo que perfaz a integridade da 

organização, empresa ou agremiação, entre outros segmentos e ramos segmentais da 

comercialização. Esta totalidade de fatores integra, por sua vez, o marketing esportivo que é 

tema central deste trabalho e como os públicos devem ser direcionados a participar ativamente 

para a disseminação de ideias, eventos e congraçamento interpessoal promovidos e dados a 

saber pela agremiação esportiva, dirigidos aos seguidores, pela sua plataforma e daí se 

percebe a importância do marketing do clube neste sentido.  

 

 

2.3 MARKETING ESPORTIVO 

 

O marketing que promove qualquer produto, bem ou serviço se mantém atrelado à 

marca e ao entendimento dos efeitos desta (marca) sobre o comportamento de compra dos 

consumidores (KELLER e LEHMANN, 2006). A marca é importante para a decisão de 

compra dos consumidores, isso por ser ela que dá sustentação para uma percepção de 

qualidade, quando bem avaliada pelo cliente. Assim, a disseminação de uma marca, de forma 

efetiva e continuada, passa a promover efeitos positivos na deliberação que leva à compra da 

mesma.  

Viés pelo qual Johnson & Summers (2012) tratam o marketing esportivo sobre dois 

enfoque interligados, mas a serem explorados isoladamente oferecendo, desta forma, duas 

fontes de ênfases diferenciadas, porém associadas, ao se tratar de uma mesma fonte. Ou seja o 
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marketing direcionado ao esporte, como uma arte a ser absorvida pelos aficionados do esporte 

e, por outro lado, incentivando aqueles que são admiradores de uma associação esportiva. As 

autoras enfatizam que os operadores de marketing tratando eventos desta forma maneira estão 

atingindo dois tipos de públicos, a saber: aqueles eu gostam de ver espetáculos esportivos, 

pelo jogo em si; e, o público que integra a massa de pessoas que fazem parte do corpo de 

associados e simpatizantes daquela associação esportiva que estará se apresentando na 

disputa. O que carreia maior número de público aos estádios e traz consigo lucros 

imediatamente mais volumosos. 

Para Kearney (2003) o esporte profissional é de tão alto rendimento que sempre 

necessitou do patrocínio ou de outras maneiras de investimentos eu permitissem os clubes 

sobreviverem. Razão pela qual as equipes trazem consigo a figura de empresas de ponta em 

seus uniformes, estampados em murais nas sedes sociais, destacadamente e veiculadas em 

eventos e nos grandes campeonatos. Exemplifica que, para melhor entendimento deste 

fenômeno pode-se considerar números relevantes emprestados ao setor esportivo: apenas nos 

Estados Unidos da América (EUA) o montante empregado nos esportes que era, em 1979, de 

US$ 500 milhões, saltou vertiginosamente, aos US$ 6 bilhões, em 2001, ou seja em três 

décadas apenas. Isso oferece uma visão sobre o retorno percebido, pelas empresas, neste 

marketing esportivo. 

Por esta correlação de valores, percebida em um país em que o futebol (soccer) não 

tem a proporção da paixão brasileira destinada a este esporte e onde os campeonatos 

esportivos se restringem a uma temporada bem curta que os evidenciados nacionalmente, 

assim como, a menor quantidade de agremiações pode-se aquilatar a alta rentabilidade 

decorrente deste esporte que leva multidões crescentes aos estádios, minimamente duas vezes 

por semana, em certames que se estendem pelo ano todo. Pois as equipes nacionais têm 

participações em outros campeonatos paralelos que não só os regionais, ao mesmo tempo.  

 

Mesmo sabendo da importância do patrocínio esportivo, são poucas as empresas que 

quantificam o retorno sobre este investimento. O resultado de uma pesquisa 

realizada pela Performance Research revelou que 72% das empresas não têm 

orçamento para pesquisar esse retorno e apenas 1% faz pesquisa neste sentido. A 

grande maioria depende do patrocinado para conhecer o retorno, e 61% não recebem 

essas informações. Este panorama tende a mudar no momento que os patrocinadores 

buscam obter informações a respeito do quanto ganham ou deixam de ganhar 

investindo no esporte pela mídia espontânea - mídia gerada por notícias, notas, 

reportagens e transmissões sem custo para a empresa - ou com o possível aumento 

das vendas. Grandes empresas estão na busca de formas mais confiáveis e eficazes 

de avaliação do retorno do patrocínio esportivo (KEARNEY, 2003, p 32 e 33). 
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Ao salientar que se observa uma mudança no meio dos patrocinadores, esta atitude 

parte, de igual sorte meio às associações esportivas que se revestem de cuidados na adoção de 

ampliar seus setores de assessoria e marketing, ao exemplo do Sport Clube Internacional, 

quando se utiliza das redes sociais para ampliar o atingimento crescente de seus associados, 

torcedores e simpatizantes, pelas redes sociais. Pois, conforme Sandhusen (2010), o marketing 

em qualquer setor se evidencia como um processo de planejamento e execução, fixação de 

preços, promoção e distribuição de ideias, bens e bons serviços, para criar trocas que 

satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais.   

Kotler (2008, p. 49), de forma significativa, define o marketing nos seus mais diversos 

campos e ramos de atendimento e atuações como sendo um campo de atividades 

“especificamente preocupado com o modo como as transações são criadas, estimuladas, 

facilitadas e valorizadas”. A valorização, no entanto, esclarece adiante, não se prende ao 

produto em si somente, mas à marca que o identifica, pois será, através dela, que a escolha 

recairá. Isso equivale a dizer que o marketing promove, em realidade uma denominação, pois, 

não interessa ao consumidor a efetiva compra de um produto, mas a marca que carrega em si 

mesmo. Um carro, uma roupa, um alimento tem sua eleição, pelo consumidor diante da 

identificação da marca que carrega. 

O marketing esportivo, vem se mostrado uma forma de divulgação bastante vantajosa 

para as empresas de um modo geral. No Brasil, sua tendência do marketing esportivo toma 

fôlego e tem uma expansão crescente nas diversas mídias, com excelência nas redes sociais. 

As empresas nacionais têm tomado consciência desta força de divulgação das marcas e a 

necessária qualidade que deve emprestar ao seu potencial para atingir o público-alvo. Tendo 

em suas abordagens objetivos que visam tornar seus nomes mais conhecidos como forma de 

aumentar suas vendas e se manter sempre na pauta noticiosa, preferencialmente positiva 

(SOUSA, Paulo Daniel Batista; MATTOS & SOUSA, 2009). 

Dentro desta forma de marketing, destacam-se diversas estratégias, que atendem as 

empresas de diferentes formas, cada qual para um fim próprio. Algumas destas formas de 

marketing esportivo são: o patrocínio a um ou mais clubes, o patrocínio de publicidade 

estática, o patrocínio de jogos pela televisão e o patrocínio de eventos. 

Considerando o tema central, as relações entre marketing e esporte consideram uma 

dualidade. Sabendo-se que o intuito da organização (agremiação esportiva) é oferecer o 

esporte através de seus atores como mediadores de entretenimento, competição e lazer para 



22 

 

um público aficionado daquela agremiação (marca) e, tem como pressuposto de buscar, junto 

desse público, recursos que garantam tanto a manutenção das atividades quanto a 

remuneração dos envolvidos. O papel dos profissionais de marketing em comunicação, 

portanto, é promover ideias capazes de captar investidores interessados (torcedores e 

simpatizantes) capazes de oferecer retorno financeiro para garantir a perpetração da marca ou 

da imagem esportiva. Essa associação também encontrará correspondência mútua ao se 

considerar que o segmento de público já abrangido pelas mensagens ligadas ao esporte e 

sendo vetor para a disseminação delas (mensagens) em seus meios de inserção. 

O marketing esportivo, no entanto, é um conceito que tem permitido um amplo leque 

de interpretações ao longo do tempo, ao que Kotler (2008) situa os eventos ligados ao esporte 

em um grupo genérico, que pode trazer resultados financeiros gratificantes quando bem 

acionadas as práticas pelos setores responsáveis. Os consumidores no esporte são 

representados por grupos formados basicamente pelos torcedores e aficionados do clube, 

podendo ser frequentadores de eventos ou consumidores e divulgadores de informações 

ligadas ao esporte de seu time eleito e divulgadas através dos meios de comunicação, onde as 

redes sociais, na atualidade, são de significância pela praticidade, facilidade de acesso, baixo 

custo (ou nulo) e transferência em tempo integral. 

 

 

2.4 REDES SOCIAIS 

 

As redes sociais não surgem com a tecnologia da cibernética ou da comunicação no 

espaço virtual, mas, sim, efetivam-se na comunicação permanente entre pessoas que, desde 

sempre, antes da escrita já era efetiva. No período em que os homens habitavam cavernas, 

como nômades, já se desenvolvia a linguagem embasada em sons e sinais, sem a elaboração 

de palavras para se comunicar. “Respostas herdadas ou instintivas exerceram papel 

significativo em tal comunicação e o comportamento adquirido através da comunicação era 

mínimo” (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 23). Mas é a partir da utilização da 

Internet e de seus vários servidores de relacionamento que o termo “redes sociais” passa a ter 

sentido de comunicação interpessoal, tomando proporções crescentes e passando a ter adesão 
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de um sem número de pessoas em todo o mundo, independente da classe social a que 

pertença, porém interagindo entre si diante de um interesse interdependente.  

Esta cultura de integração e interação participativa de mão dupla, para Jenkins (2008), 

passa a ser uma alternativa inovadora e oposta àquela que os espectadores dos meios 

comunicacionais de massa eram estáticos e passivos diante das mensagens trocadas, 

limitando-se a, mais tarde, responder aquilo que recebem. A cultura, ora evidenciada pela 

participação passa da concepção advinda do receber e ser apenas um leitor. Há, hoje a 

interação entre indivíduos em tempo real, onde o receber e o emitir se efetivam ao mesmo 

tempo e faz surgir participação efetiva e, assim, exista um diálogo comunicacional em que 

emissores e receptores se comunicam ao mesmo tempo, sem delongas (LEMOS, 2010).  

Daí a razão de se evidenciar, pelas publicações dos teóricos de marketing em 

comunicação e estratégia que as redes sociais, através de postagens, facilitam a integração e 

interação entre as empresas, aqui, agremiações esportivas, e seus aficionados na busca de um 

entrelaçamento que busca se expandir para que eventos e demais atividades promovidas pelas 

organizações esportivas passem a ter, pelos navegadores, através das redes sociais, um papel 

decisivo na manutenção de suas necessidades financeiras (dos clubes empresas). Isso tudo 

movido pelo intercâmbio comunicacional facilitado pelas redes sociais virtuais. 

Entende-se, assim, que estas interações sociais podem ser compreendidas como uma 

geração de postagens resultante de processos sociais decorrentes de jargões que podem sem 

entendidos como demonstrações de fatos competitivos, operacionais pela cooperação e 

conflitivos e que os seguidores querem estar cientes e mexem com os sentimentos dos 

navegadores da rede a eu está linkado:  

Dependendo de como são processadas as ações humanas pelos seus sentimentos. 

Assim, quando os homens trabalham com vistas a um objetivo comum, tem-se a 

cooperação; ao se evidencia a contraposição de um contra o outro, evidencia-se a 

oposição. A cooperação e a oposição constituem processos básicos da vida em grupo 

(OGBURN e NIMKOFF, 1975, p. 236). 

 

Esta comunhão de ações no sentido cooperativo vêm sendo utilizadas pelos 

departamentos de marketing e propaganda organizacionais proveitosamente. Ao que Recuero 

(2009) salienta a importância da interação das redes sociais quando o objetivo é o da 

cooperação interpessoal e que favorece a dispersão de ideias por notícias inovadas em tempo 

real: 
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As redes sociais do tipo emergente são aquelas expressas a partir das interações 

entre os atores sociais. São redes cujas conexões entre os nós emergem através das 

trocas sociais realizadas pela interação social e pela conversação através da 

mediação do computador. Essas redes também seriam através da interação mediada 

por computador do tipo mútuo (Primo, 2003), constituindo-se em uma estrutura 

emergente, nos termos de Johnson (2003), ou seja, surgida de forma bottom-up, 

descentralizada. Essa forma seria caracterizada pela construção do grupo através da 

interação, por exemplo, nos comentários de um weblog ou fotolog. Esse tipo de 

interação proporcionaria a criação de laços sociais dialógicos, que, no decorrer do 

tempo, poderiam gerar laços mais fortes (Granovetter, 1973 e 1983). É o caso, por 

exemplo, de quando analisamos uma rede em um weblog ou fotolog a partir dos 

comentários trocados entre os atores sociais. Dizemos que é uma rede emergente 

porque ela é constantemente construída e reconstruída através das trocas sociais 

(RECUERO, 2009, p. 94 e 95). 

 

Desta maneira, o Facebook é o facilitador de uma interação social que permite a troca 

dialogal entre os internautas que têm entre si laços de sentimentos paralelos e os comentários 

ali evidenciados servem como promotores e disseminadores de realizações que as 

organizações efetivam. Pelo que, são, por outro lado, atores na difusão de algo que virá em 

prol da rentabilidade de agremiações esportivas, no caso específico. Disso, beneficiam-se os 

Departamentos de Marketing e Propaganda do Sport Club Internacional de Porto Alegre, 

quando contam com esta rede para ter, nos seus aficionados e torcedores os autores dessa   

veiculação, espontânea, que se efetiva entre os simpatizantes da empresa/agremiação. 

Utilizando-se do Facebook para tal comunicação midiática.  

 

2.4.1 Facebook 

 

O Facebook surge no cenário mundial por uma criação Mark Zuckerburg, Dustin 

Moskovitz, Eduardo Saverin (brasileiro) e Chris Hughes, todos ex-alunos de Havard, em 

2004, direcionado especial e somente para os alunos da universidade, aproveitando a onda dos 

blogs. Não levando sete anos para ultrapassar a rede social brasileira, em solo nacional e no 

ano seguinte, 2012, contava com 800 milhões de usuários, sendo, hoje a maior rede social do 

mundo (ZUCKERBERG, 2012).  

O Facebook para Empresas a cada dia se torna uma ferramenta das mais importantes 

dentre as mídias sociais, além de ser a mais popular, com mais de 40 milhões de perfis de 

usuários ativos só no Brasil. Sendo, assim, uma das plataformas mais poderosas e das mais 

rápidas para fortalecer uma marca, por ele (Facebook) conseguir novos clientes e com eles se 

comunicar de forma simples, fácil e efetiva. Isso torna o Facebook, mais do que uma opção, 
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contemporaneamente, para se tornar quase uma obrigação de dele participar. Este espaço 

facilita, a um só tempo, que as empresas participantes além de exporem suas marcas e 

produtos, tenham a interação de clientes com opiniões, comentários, curtir, receber críticas e 

ou elogios de clientes e usuários (WSI, 2013). 

O que é dado perceber, pelo acima exposto, sobre a preferência pelo grande público de 

navegadores é que o Facebook não se trata de uma plataforma apenas de comunicação 

interpessoal, mas que tem a preferência de empresas dos mais diversos campos de atuação, 

nacional e internacionalmente. Não sendo exceção, igualmente nos mais diversos meios 

vivenciais e se presta a oferecer alicerce para que navegadores dos mais variados níveis e 

empresas dos mais variados portes estejam aí inseridos, viabilizando seus produtos, 

oferecendo seus serviços, recebendo, em troca a interação de colaboradores e consumidores 

finais ou intermediários.  

Para Recuero (2012, p. 127 e 131) esta rede é de suma importância, ao que informa: 

 

As conexões são os elementos mais complexos dessas redes, afinal, são elas que 

unem os atores em grupos sociais. Nas redes sociais, essas conexões são constituídas 

principalmente de relações sociais, ou seja, de relações criadas através de eventos, 

de fala e de troca de informações entre atores, que terminam por construir laços 

sociais [...] Os sites de rede social representam o grande diferencial na comunicação 

mediada pelo computador hoje. Eles são caracterizados pela publicização das redes 

sociais dos atores e pela possibilidade de construir um perfil individualizado.  

 

A autora visa aclarar que esta rede se destina a atrelar de forma estreita emissor e 

receptor para que possam manter uma conexão em que a troca de conhecimentos possa ser 

efetivada da maneira mais simples e fácil possível, independentemente do porte dos 

integrantes da comunicação. Mas que, por outro lado, esta forma comunicacional permita uma 

liberdade mais ampla entre as partes (atores) através de informações que possam ser criticadas 

e comentadas livremente.  

Considerando o caso do intercâmbio esportivo, como no caso em tela, Internacional e 

seus torcedores e simpatizantes, este estreitamento de laços facilita, sobremaneira, que os 

atores envolvidos tenham liberdade de, ao receberem tais postagens as disseminem entre seus 

seguidores e estes oferecerem aos amigos o que lhe foi possibilitado saber. Desta maneira, a 

empresa (Sport Club Internacional) tem, naquele seguidor um propagador sem custos de suas 

atividades propostas ou a se realizarem fora dos jogos, mas que, certamente, proporcionar-lhe-

á auferir alguma lucratividade: é o benefício sem custo através do buzz marketing, ou seja, o 

tradicional boca a boca.  
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A compreensão destas práticas, pelos departamentos de assessoria e marketing e as 

colocar na praticidade através das redes sociais, hoje, no contexto vivencial, é estar, a 

empresa, de posse de uma ferramenta indispensável. Isso porque o Facebook, sendo esta 

plataforma de uma utilidade indispensável, pois, facilitará, não apenas veicular suas 

postagens, com baixo custo, assim como as observar trazerem retornos vastamente vantajosos 

sem custo algum para os departamentos de marketing e assessoria.  

Esta é uma das razões, pela qual o clube em questão fez uma pesquisa entre seus 

torcedores sobre a preferência de suas redes sociais e aquela que mais se adequa às 

necessidades do mesmo. Assim, o Internacional, tem, através do Facebook sua maior 

plataforma de postagens que tanto se presta a oferecer uma maneira simples de desenvolver 

seus designers e, ao mesmo tempo, ter, em seus seguidores (que preferem o Facebook) como 

esta rede social preferencial.    
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 HISTÓRICO DO CENÁRIO  1 

 

A trajetória de um dos maiores clubes do futebol sul-rio-grandense, o Sport Club 

Internacional de Porto Alegre se atrela a família Poppe, essencialmente aos irmãos Henrique, 

José Eduardo e Luiz, que em 4 de abril 1909 fundam a agremiação por não terem sido aceitos, 

desde 1901, quando chegaram à cidade de Porto Alegre, RS, em outras associações 

preconceituosas quanto a raça e religião. Isso faz com que a escolha do mascote recaia sobre a 

figura do Negrinho do Pastoreio, mais tarde, Saci. Surgia o Clube do Povo do Rio Grande do 

Sul  

Inicialmente, utilizava campos de outros clubes na realização de seus jogos, até 15 de 

março de 1931, quando inaugura o estádio Parque dos Eucaliptos, no Bairro Menino Deus. O 

crescimento da torcida leva a busca de um novo estádio, que comportasse o crescente número 

de torcedores. A doação de uma área, ainda a ser aterrada às margens do Lago Guaíba, o 

sonho toma forma e se torna realidade, em 1969, com o apoio da torcida apaixonada que doou 

tijolos, cimento e ferro possibilitando o Estádio Beira Rio. O Sport Club Internacional foi 

referência na luta pelo preconceito racial e foi o primeiro a aceitar negros e minorias como 

associados e, em seus primórdios, jogadores. 

Hoje, o Intewrnacional de Porto Alegre é considerado um dos maiores clubes do Brasil 

e um dos grandes do mundo. Embora tenha passado alguns anos sem conseguir grandes 

títulos dentro e fora do Estado. Mas sempre foi considerado grande no Brasil por suas 

conquistas, principalmente nos anos de 1970, com o tricampeonato Brasileiro em 1979. 

Porém, o clube passou um bom tempo sem grandes títulos, vendo seu maior rival, o Grêmio 

Football Porto-Alegrense ser campeão do mundo em 1983, título que alcançaria em 2006.  

A partir de 2003, pela profissionalização da sua, então, gestão, passou a usar técnicas 

administrativas empresariais, contratando profissionais de destaque no mercado esportivo no 

planejamento estratégico e de marketing do clube que, a partir daí conta com um núcleo 

central da administração na sua preparação de buscar maior proximidade com seu público de 

                                                           
1 A totalidade dos informes sobre o histórico do Sport Club Internacional foi buscada junto ao site oficial do 

clube. Disponível em: <http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415>. 

Acesso em: 08/07/2013. 
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aficionados e torcedores. Passando a ser reconhecido como um clube modelo em gestão 

desportiva e considerado referência no Brasil na revelação de novos talentos, recuperação 

patrimonial, evitando a propensão a déficits e vindo a ceder seu estádio como uma das sedes 

dos jogos da copa de 2014, a ser realizada no Brasil.  

 

    

3.1.2 Grupo de torcedores: Público-alvo 

 

Faz-se importante destacar que, se o Inter usa como slogan a alcunha de 'Clube do 

Povo', muito tem a ver com o Beira-Rio, erguido em 1969, com ajuda do torcedor, seja com 

doações de sacos de cimento, tijolos ou até mesmo fazendo as vezes de operário. Hoje, já não 

é possível colocar a mão na massa junto com os demais funcionários da empreiteira Andrade 

Gutierrez. Esses devotos vermelhos, no entanto, encontraram uma forma criativa de 

participar: se tornaram operários da internet, divulgando as mudanças no estádio direto na 

web. Uma espécie de 'Big Brother Beira-Rio', com direito a um robô voador (GLOBO 

ESPORTE, 2013) 

Hoje, não há quem divulgue novidades da obra de forma mais ágil do que o grupo 

Beira-Rio Gigante para Sempre, criado em outubro 2011 no Facebook. Tudo aconteceu de 

forma natural e gradual. O grupo na internet começou como um agregador de notícias que 

eram veiculadas pela imprensa. Progressivamente, alguns amigos passaram a postar fotos da 

obra, colhidas em dias de partidas. Com mais de 20 mil pessoas, esse espaço se tornou rico 

em imagens atualizadas diariamente, e conta ainda com link ao vivo de duas câmeras 

apontadas para a região (ARAUJO, 2012). 

A presente pesquisa foi realizada com base em um estudo de natureza quanti-

qualitativa com método exploratório-descritivo. Sendo utilizado como instrumento de 

pesquisa por meio de dois questionários. Estes compostos por perguntas semiestruturadas, 

abertas e fechadas. Um dando continuidade ao outro de maneira interdependente.   

Sabendo-se que no primeiro instrumento (APENDICE A) endereçado ao SPORT 

CLUB INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE, atenção ao departamento de assessoria, na 

pessoa de Rodrigo Gasparetto, um dos responsáveis pelo Marketing do Inter, em 23/09/2013. 

Enviado virtualmente, através de redes sociais, para o departamento mencionado.  
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Posteriormente, após se analisar as respostas recebidas do Departamento de assessoria, 

fez-se o segundo questionário (APENDICE B), Este disponibilizado através da plataforma 

Google Docs, destinado aos torcedores e associados do Sport Club Internacional de Porto 

Alegre, RS, e aplicado de 17/10/2013 a 22/10/2013, aos integrantes do grupo “GIGANTE 

PARA SEMPRE”, no Facebook. 

A eleição deste público-alvo é por ser o Grupo conhecido por acompanhar de forma 

integral, as obras de remodelação do GIGANTE DA BEIRA RIO. A utilização deste 

instrumento, segundo Marconi e Lakatus (2009), é altamente qualificada a esta tipologia de 

pesquisa, umas vez que, aproxima mais o pesquisador do resultados a serem auferidos. E que, 

segundo GIL 2002, oferece subsídios para que se chegue aos resultados que possibilitarão a 

discussão após a coleta dos mesmos.  

Sendo que, de posse do levantamento de dados, obtido pelo primeiro instrumento, 

partiu-se, imediatamente à segunda fase de captação de resultados. Estes constam, através de 

tabulamento específico com percentuais de todas as respostas, dos 83 torcedores participantes 

em resultado tabulado através de 8 gráficos, os quais são discutidos imediatamente após cada 

resposta percebida. Sobre tal discussão é eu o pesquisador faz um apanhado que o leva a fazer 

as considerações finais pertinentes sobre o tema central que é a eleição de uma rede social 

como maior viabilizadora de notícias aos integrantes de seu rol de adicionados. 
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4 RESULTADOS 

 

Os dados tabulados são decorrentes do questionário enviado à assessoria e marketing 

do Sport Clube Internacional, cujas respostas foram oferecidas na pessoa de Rodrigo 

Gasparetto em 23.09.2013, possibilitando ao pesquisador elaborar o instrumento de pesquisa 

final, então endereçado aos torcedores do clube em questão. Sabendo-se que inicialmente foi 

dado a perceber que o Assessoria de Imprensa do Sport Club Internacional é o responsável 

pela veiculação e postagens no site oficial. Por uma linguagem de fácil compreensão pelos 

seguidores, através de uma cobertura total nos jogos, em seus instantes precedente, durante e 

no pós-jogo, dando ênfase aos lances primordiais, preparados ao longo de todo o evento. 

Sendo que a preferência pelo Facebook decorreu, conforme foi aclarado ao pesquisador pela 

assessoria do clube. Prima o clube em atender as necessidades dos torcedores de maneira tão 

globalizada quanto possível. Tendo a assessoria o cuidado de manter os funcionários do setor 

em tempo integral, neste mister  

Os resultados e a posterior discussão imediata dos mesmos fez-se mediante o 

questionário endereçado aos torcedores, através da plataforma Google Docs, destinado aos 

torcedores e associados do Sport Club Internacional de Porto Alegre, RS, e aplicado de 

17/10/2013 a 22/10/2013, aos integrantes do grupo “GIGANTE PARA SEMPRE”, no 

Facebook. Tomando o Facebook como fonte primordial de disseminação dos informes 

oriundos do site oficial do Sport Club Internacional, como forma de dar a saber, aos demais 

torcedores e simpatizantes que eventos estarão sendo efetivados eventos e jogos promovidos 

pelo Internacional. Porém, com ênfase ao desenrolar de jogos em seus diversos momentos. 

Estas perguntas foram Assim, segue as perguntas, em número de oito, e as respectivas 

respostas oferecidas pelos integrantes do grupo questionado, a saber, uma a uma. 

Inicialmente, traz-se as respostas obtidas ante o questionamento feito aos setores que integram 

o marketing do Inter, com as respostas do responsável, já citado: 

1. Quem é o responsável pelo gerenciamento das redes sociais do Sport Club 

Internacional de Porto Alegre? 

Assessoria de Imprensa do Sport Club Internacional. 

Esta resposta permite que se observe ser esta assessoria formada por setores diversos que são 

encarregados de publicar, na plataforma escolhida como site oficial do Internacional, matérias 
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disseminadas na rede social e destinadas aos seguidores do clube. Isso no sentido de buscar 

haver uma interação entre a agremiação e os seguidores fãs da organização.  

 

2. Que setores interagem na elaboração das pautas a serem postadas na rede social? 

Assessoria de Imprensa, Marketing, Agência de Propaganda e Agência de Facebook. 

A assessoria do Sport Club Internacional, portanto, está formada por outros setores, 

interdependentes, mas, sim, que integram um grupo de difusão para deliberarem sobre as 

postagens que serão veiculadas no site oficial do clube. Que conta, ainda, conforme a 

assessoria com a colaboração da Agência Facebook, para tratar estas imagens postadas nos 

diferentes momentos. 

  

3. Há um planejamento que antecede todos os passos dados na rede social, de 

conhecimento de todas as pessoas que trabalham neste setor? 

Sim, planejamento semanal. 

Pode-se denotar que o planejamento das postagens faz-se dentro da semana em que as 

postagens se efetivam. Embora não haja, por parte do Inter uma explicação explicita para esta 

deliberação, crê-se ser para evitar possíveis alterações de última hora. Tal fator faria com que 

o setor responsável fizesse uma retratação sobre aquilo que já fora disseminado entre os 

seguidores da Fan Page oficial do Facebook. 

4. Qual o tipo de linguagem se dá na redação das mensagens a serem difundidas nas 

redes sociais? 

“Linguagem 100% gramaticalmente, mas que o torcedor compreenda.” 

Pode-se depreender que a linguagem utilizada no conteúdo das mensagens difundidas 

pelo site, segue uma linha formal. Porém, que possa ser assimilado por todos aqueles 

seguidores que acessarem a página do Inter. Isso não impede que sejam usados jargões 

esportivos que fazem parte do tratamento coloquial utilizados pela ampla maioria de 

torcedores, independentemente de clubismo. 

5. Existe um redator responsável nesta elaboração de construção verbal a ser 

veiculada? 

“Todos da Assessoria de Imprensa podem fazer os textos.” 

Denota-se uma democratização dentro da assessoria do clube, verificada pela 

delegação de poder de redação das postagens veiculadas. Mas que, conforme se pode perceber 

pela pergunta antecedente, a linguagem deve seguir a mesma linha de confecção e por uma 
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composição retórica que a simplicidade verbal possa ser facilmente assimilada, 

imediatamente, por todos os seguidores.   

6. Qual o tempo de antecedência de cada evento (jogo, treino ou apresentação de 

jogadores antes de partidas) estas mensagens são postadas? 

“São postadas conforme necessidade de cada evento. Durante as partidas, as 

postagens começam 2 horas antes do jogo começar, e vão até 30 minutos após o término. 

Treino e apresentação de jogadores variam bastante conforme o período de evento.” 

Os departamentos que integram a assessoria,  buscam estar postando informes em 

todos os momentos em que a equipe se movimenta, por qualquer atividade esportiva ou 

mesmo durante as preparações dos jogadores. Quanto a apresentação dos jogadores que 

passam a integrar a equipe, como reforço ou titular sempre há um tratamento formal quando 

este é mostrado aos torcedores, como vestir a camiseta, uma declaração oficial, além da 

tradicional coletiva que é postada, quase sempre na íntegra. Isso oferece aos seguidores uma 

forma de despertar maior interesse pelo atleta.     

7. Como se efetiva a cobertura, nas redes sociais, nos momentos pré-jogo, durante e 

no pós-jogo? 

“Um funcionário da Assessoria de Imprensa fica responsável pelas postagens no 

Facebook, outro no Twitter e outro para o Site oficial do clube. Durante a partida, nosso 

fotógrafo oficial do clube envia fotos do jogo, para inclusão nas redes.” 

Nos momentos de embate, propriamente dito, instantes em que os torcedores mais se 

acercam do clube e buscam informes que lhes sirva de parâmetro avaliativo para tal 

apresentação, as postagens se multiplicam e o volume das mesmas passa a ter um tratamento 

diferenciado, havendo maior número do profissionais acionados. Sendo que estas postagens 

têm maior intensidade e se intensificam conforme o peso do jogo para o clube ou fatores que 

possam influenciar na tabela de classificação.   

8. Qual a postura da assessoria diante de críticas negativas nos momentos 

vivenciados pelo Clube, na forma de abordagem nas postagens? 

“Sempre no sentido de ouvir e dar atenção ao torcedor.” 

Na verdade, o que se verifica quando o resultado é adverso ao Inter, no caso, derrota. 

As postagens são basicamente sumárias e a cobertura termina com um lacônico “Fim de 

Jogo”. Então, nestes casos não existem comentários que venham elevar a autoestima dos 

seguidores. Embora os comentários postados pelos seguidores sejam considerados pelo clube, 

como forma de interação relacional entre as partes.   
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9. Contrariamente, nos casos de sucessão de vitórias e boa colocação nos 

campeonatos regionais e nacionais, há uma abordagem de incentivo? 

“Nosso papel é maximizar as vitórias e minimizar as derrotas. Então sim, quando 

temos resultados positivos, sempre planejamos ações para potencializar os bons resultados.” 

Quando o resultado de um jogo é favorável ao Internacional, as postagens visam dar 

realce aos gols e aos jogadores que marcaram ao longo da partida, não apenas mostrando e 

repetindo estes lances, mas deixando os seguidores verem as comemorações nas 

arquibancadas, nos setores nobres e banco de reservas. Pontuando a maneira com que 

treinador e demais integrantes do clube demonstram sua euforia ante a estes lances. 

10. Como se dá o compartilhamento de mensagens, notícias ou informações partindo 

do site oficial do Clube às redes sociais? Há um critério? Ou tudo que é colocado no site, 

vai para a rede social? 

“O carro chefe é o site do clube. Algumas notícias vão para o Facebook, outras para o 

twitter e alguns vídeos para o YouTube. O critério varia conforme a necessidade de cada 

meio. Facebook sempre buscando o apelo mais visual, o Twitter buscando o imediatismo da 

notícia e o YouTube quando precisa contar uma história mais completa.” 

Nota-se que a cobertura das atividades e notícias de fatos, eventos sociais e outros 

fatores que influam e influencie a imagem do clube, nas atitudes da direção, na postura de 

jogadores, nos reforços humanos adquiridos e demais ações com ênfase às melhorias somadas 

ao clube são veiculadas em várias plataformas. Estas postagens se dão em forma de imagens, 

frases, matérias textuais, vídeos etc. E, então, não se limitam apenas ao site oficial, mas de 

maneira a os seguidores busquem tomar conhecimento daquilo que se passa com e na 

agremiação.   

11. A agência de publicidade e propaganda, CENTRO, participa, de alguma forma, 

no processo da elaboração das mensagens ou fica ao critério único do Clube e seus 

responsáveis? 

“A agência Centro participa das ações de redes sociais, principalmente após o primeiro 

planejamento inicial da nossa Assessoria de Imprensa.” 

Deduz, pela resposta oferecida pela Assessoria que embora exista uma 

interdependência setorial ainda se evidencia uma centralização de ações disciplinadas pela 

Assessoria de Imprensa do Sport Club Internacional. Que é, na realidade de onde partem as 

propostas a serem projetadas e planejadas para, só então, serem efetivamente veiculadas pelas 

redes sociais. Assim, o que se pode denotar é a existência de um setor de mando que delibera, 

de fato e de direito, como o fez com a plataforma a ser utilizada, conforme Fig 1: 
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Fan Page oficial do Inter no Facebook 

 

Fig. 1 – Página Oficial do Sport Club Internacional, no Facebook. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415 

 

Sobre estas respostas, acima transcritas, originárias da Assessoria de imprensa é que 

ocorre uma busca junto ao público-alvo, propriamente dito. Que são torcedores do 

Internacional, de ambos os sexos, independentemente do local em que se encontrem ou faixa 

etária, mas que integrem o rol de seguidores do clube, integralmente. As respostas a seguir 

tabuladas são imediatamente discutas, no sentido de oferecer solver o problema proposto e dar 

sentido aos objetivos propostos. A saber: 
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1. Quais as redes sociais que você utiliza: 

 

 
 

A rede social Facebook aparece como a grande preferida entre as redes sociais de 

maior destaque entre as maiores, nacionalmente, existentes na atualidade. Com 55% de 

adesão, pelos torcedores do grupo, público-alvo. O segundo escolhido, Youtube, tem uma 

expressão bem menos favorável, com 31%. Isso demonstra que esta rede tem, na atualidade a 

preferência deste público.  Que Pinho (2001) ao referenciar Cobra (1996), quando ainda 

inexistiam as atuais redes, enfatizava, então, que a disseminação social fazia-se já 

crescentemente, através de um conceito contemporâneo de marketing moderno, o qual dá 

conta de assuntos, os mais variados e, dentre eles a efetivação de bens e serviços, mas 

extensivo aos interesses de uma tribo especificamente, aqui, torcedores e simpatizantes do 

Internacional quanto a eventos e quando de partidas de futebol.  

Assim a escolha do Facebook é, na realidade, efetivada pelos torcedores, sendo que a 

assessoria do clube se restringiu a efetivar uma pesquisa junto dos torcedores e simpatizantes. 

Pela qual percebeu que este público mais se utiliza dessa plataforma pela facilidade de uso e a 

qual pode ser acessada por qualquer dispositivo fixo ou móvel. 

 

2. Para qual finalidade você utiliza as redes sociais? (Mais de uma alternativa) 
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Pela tabela 2, através dos dados se percebe uma grande proximidade do uso das redes 

sociais em suas diversas utilizações, mas ainda com leve tendência preferencial à 

comunicação, sobre o lazer e entretenimento, apenas 1% separa um do outro. Isso, no entanto, 

conforme salienta Recuero (2010) mostra a eleição de rotular os integrantes sociais como 

pertencentes à Era da Comunicação. Razão pela qual as redes sociais têm, na atualidade a 

ampla participação, mundialmente, deste uso, para que as pessoas espalhem notícias que 

interessa aos seguidores, dentre os quais os torcedores e simpatizantes do Sport Club 

Internacional e do próprio clube, para “espalhar as notícias entre esta população de seguidores 

da agremiação. Assim, estes autores (Recuero, 2010 e Cobra, 1996) salientam que cada vez 

mais as pessoas se utilizam de redes sociais àquilo que seja de interesse múltiplo, através do 

compartilhamento de ações que estão sendo efetivadas pelo clube e que podem, os torcedores, 

se organizar para estes momentos.  

Denota-se, pela postura dos torcedores que, estes, se utilizam da plataforma Facebook, 

primordialmente, como meio de comunicação, deixando perceber que a força comunicacional 

é aqui evidenciada com primazia. Variante que possibilita avaliar o poder de influência 

decorrente da comunicação pelas redes sociais na troca de percepção, por estes (torcedores), 

entre si e a fan page do clube  

 

3. Você acredita que as redes sociais são uma boa via de divulgação, como propagandas 

e marketing em geral? 
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Os torcedores em percentual de 96%,  concordam que a credibilidade das redes sociais 

são vieses de divulgação de marketing e a propagação de informações que interessam a uma 

determinada parcela de pessoas que interagem em um meio social. Percepção que Recuero 

(2012) afirma ocorrer pela conversação nas redes sociais que passa a ter um papel social 

destacado e crescente pela comunicação ali viabilizada, entre as partes. Sendo um processo 

organizado e negociado pelo emissor e o receptor, estes que passam a integrar e interagir em 

inúmeros fenômenos sociais verificáveis pelas postagens nas plataformas que tem esta 

aceitação pelos torcedores do Inter e no relacionamento do clube com seus seguidores.  

 

4. O Sport Club Internacional de Porto Alegre, utiliza 4 plataformas de mídia social: 

Youtube, Instagram, Twitter e Facebook. Você o segue em alguma delas? 

 

 

 

O Sport Clube Internacional, democraticamente, oferece aos seus seguidores mais de 

uma plataforma para que possa ser seguido em suas postagens, sabendo-se, pela tabela 4, que 

90% dos torcedores respondentes, afirmaram ser seguidores de alguma ou algumas dessas 

mídias sociais. Este alto percentual confirma que a comunicação interpessoal, pelo uso das 

mídias sociais, numa interação que chegou e está estabilizada com tendência ascendente 

mostra o acompanhamento dos internautas àquilo que é postado e lhe seja de interesse. 
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Fica claro o acerto do clube na escolha desta plataforma, sendo o mesmo utilizado pela 

assessoria do clube na comunicação e interação interpessoal com seus torcedores, associado e 

simpatizantes seguidores. Além de deixar ver aos operadores de marketing a certeza de 

estarem oferecendo postagens que a agremiação em todos os momentos, ou seja, ao longo dos 

jogos nos certames regional, nacional ou internacional, por ações que visam angariar fundos 

por fontes diversas, lucrativamente ao clube. Fica evidente que o marketing esportivo tem nas 

mídias sociais uma fonte de arrecadação, derivada dos seguidores e aficionados do esporte 

futebolístico generalizadamente. 

 

5. Das 4 (quatro) redes sociais citadas anteriormente, em qual você, enquanto torcedor 

colorado, segue o clube? 

 
Os torcedores do Inter, pelo  índice de 57% de aceitação ao Facebook, dentre as 

maiores redes sociais do país, demonstram esta (Facebook) é, atualmente, aquela que mais se 

destaca nas existentes no país. Faz-se menção apenas as acima citadas por serem a de maior 

destaque conforme dá a entender Recuero (2012). A preferência de um serviço determinado, 

para Vollmer & Precourt (2010), deve-se a forma com que uma plataforma da Internet passa a 

se apresentar ao grande público de navegadores que, hoje, passa a ser composto por pessoas 

mais exigentes e a policiar mais os serviços de que se utiliza. E, assim, as tendências são 

preferidas em conformidade com as necessidades ou desejos do consumidor, razão pela qual 

houve uma busca anterior a decisão de dar preferência a esta plataforma, especificamente. 6. 

6. A transmissão feita através do Facebook, em tempo integral, antes, durante e depois 

dos jogos do clube, atendem suas expectativas como torcedor? 
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Pela tabela 6 os torcedores dão a perceber que o Facebook é a rede que atende mais a 

expectativa deste público-alvo, do que o deixa insatisfeito, ainda que ceda lugar a ressalvas ao 

representar 47% dos usuários, seguido de 40% daqueles que se consideram apenas 

parcialmente satisfeitos. Porém, denota-se, pelo percentual oferecido que ainda existe uma 

preferência pelas transmissões viabilizadas pelo Facebook que é a rede mais utilizada pelos 

torcedores e simpatizantes seguidores. O acolhimento, de uma determinada rede em 

detrimento de outra, deve-se mais pela proximidade dos gestores desta rede em relação aos 

navegadores de determinado segmento comunicacional. Assim, a vantagem detida pelo 

Facebook decorre de como tratam da sua aproximação com estes seus navegadores, seja no 

sentido de oferecer publicidades que estejam em acordo com aquilo que estão buscando ou 

pela simplicidade da navegação que a torna a maior rede social ora existente (idem). 

 

7. Você entende que a transmissão de notícias e mensagens partindo do site oficial do 

Clube, pelo Facebook, Youtube e Twitter, atendem àquilo que associados e torcedores 

querem saber sobre o clube? 

 
Ao exemplo do questionamento anterior, aqui se tem informações sobre a viabilização 

do site oficial do clube em questão, aos seus associados em atenção à curiosidade dessas 

pessoas sobre o clube de sua simpatia, sua historicidade, atletas, eventos, promoções etc. A 

aceitação positiva desses torcedores e simpatizantes se mostra bem mais notória, com 57% de 

aceitação e com 20 pontos a menos (37%) daqueles que se sentem apenas parcialmente bem 

informados sobre o clube. Ou seja, o distanciamento acentuado entre os seguidores que estão 

satisfeitos pela maneira como o site oficial trata o oferecimento das postagens feitas. Fator 
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que, segundo os dados, demonstra que a relação do clube com seus aficionados oferece 

matérias com uma atenção maior aos temas que interessam aos torcedores, naquilo que é 

oferecidos pela assessoria, através da plataforma Facebook. 

 

8. Você costuma retransmitir/compartilhar, mensagens, fotos, e vídeos postados, pela 

Fan Page oficial do Sport Club Internacional? 

 

 

Os dados descritos pela tabela 8, que tratam da forma de disseminação de postagens 

feitas pelo Sport Clube Internacional aos torcedores que se utilizam da plataforma da Fan 

Page do clube, através do Facebook e mostra que não haver uma unanimidade na difusão de 

notícias entre os torcedores. Mas, sim, que esta prática é esporádica (48%) em sua ampla 

maioria e que o compartilhamento efetivo ocorre com apenas 14% desses torcedores que 

demonstram fidelidade ao clube em comentar com os demais seguidores em seu rol de 

amizade. Há portanto, algo que deva ser efetivado, pela agremiação, pelo departamento de 

assessoria e divulgação, incentivando mais seus torcedores a passarem aos amigos 

adicionados aquilo que o clube disponibiliza que segundo se evidenciou é de 57% de 

aceitação positiva.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa se buscou inicialmente analisar, pelas respostas da Assessoria do 

clube, enfatizadas no item resultado, como o Sport Club Internacional de Porto Alegre, RS, 

utiliza-se das redes sociais, com ênfase ao Facebook, no relacionamento com seus torcedores, 

ao longo do processo de pré-jogo, durante o mesmo e posteriormente. Estes dados foram 

oferecidas pelo Departamento de Assessoria do próprio clube. Quando um dos gestores do 

setor ofereceu ter se tratado do resultado de uma busca para eleger que rede social estaria 

sendo mais utilizada por seus torcedores, associados e simpatizantes. Desta forma o Facebook 

recebeu esta preferência por deter um maior número de pessoas relacionadas ao clube e, 

assim, seria mais interessante que estes informes, oriundos do site oficial do clube atingisse 

um maior número de pessoas desse universo. 

Pelo que esta identificação fez com que o clube adotasse o Facebook para alocar sua 

plataforma. Esta escolha recaiu sobre esta rede por ser a mais utilizada e estar se mostrando 

como a de maior tendência de aceitação pela maioria dos brasileiros. Isso porque não é apenas 

os usuários que possuem personal computer (PC), mas o mesmo acontece pelas pessoas que 

usam computadores de mão, notebooks, tablets e celulares que já trazem inserido, no rol de 

programas o acesso ao Facebook, como uma opção primordial. 

Esta plataforma é de fácil manuseio, possibilita a transferência de arquivos de imagens 

e textos, ou seja, estes navegadores/torcedores têm maior facilidade em publicar ou transferir 

arquivos aos seus amigos adicionados. Esta forma mais fácil de manejar faz com que a 

maioria das pessoas, nacionalmente, prefiram se utilizar como rede social plena do Facebook. 

O que nem sempre é facilitado em outras redes que têm maior complexidade para transferir ou 

comentar aquilo que é postado, compartilhado e curtido pelos partícipes como amigos entre si. 

Tanto que mesmo não sejam todos os adicionados ao site oficial que disseminam as 

notícias, informes e curiosidades veiculadas pelo clube sobre jogadores, eventos e jogos. 

Sejam ou não veiculadas no pré, durante e pós-jogo. Assim como tratamento dado, pela 

assessoria do Clube quando de empates, derrotas ou vitórias do Internacional. Sabendo-se que 

nem todos os adicionados têm o hábito de disseminar estas postagens oriundas do site oficial, 

que se utiliza do Facebook por excelência. 

     Pelo acima exposto denota-se que os objetivos desta pesquisa alcançaram as 

respostas a todas as propostas anteriormente efetivadas. Sendo que o objetivo geral de 
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averiguar como se dá o relacionamento entre o clube e torcedores através das redes sociais, 

pode-se denotar que é pela postagem que cobre a totalidade dos eventos efetivados pelo 

clube.. Entretanto, acredita-se que esta forma de postagens poderiam receber um tratamento 

mais diferenciado que a um só tempo fizesse os torcedores e simpatizantes do Internacional 

de Porto Alegre a acessarem com maior frequência e em maior número. O que poderia ser 

efetivado por ações que decorressem de uma estudo mais específico e tornasse este site 

veiculado pelo Facebook que, denota-se, ser o de maior aceitação e com tendência crescente o 

que, por si só, demonstra ser uma eleição positiva por parte do clube. 

Quanto aos objetivos específicos, a identificação das ações realizadas pelo Sport Club 

Internacional de Porto Alegre/RS, por meio da rede social Facebook, junto aos torcedores e 

simpatizantes, embora não se restrinja apenas ao Facebook, tem um cobertura plena no 

sentido de deixar o torcedor atualizado por postagens textuais, imagens e vídeos, razão pela 

qual se utiliza de várias mídias, embora seja pelo rede social escolhida que se dá a maior 

cobertura efetiva ao longo dos jogos, todos; as informações, verificou-se, através das 

respostas, tanto da assessoria como do público-alvo são condizentes com as expectativas, 

medianamente, conforme dão à saber os torcedores, pela disponibilização de informes do 

clube nas redes sociais; e, finalmente, como estes torcedores e simpatizantes respondem as 

postagens do clube e interagem entre si, deve-se salientar que, ainda há algo a ser efetivado 

pelo clube, neste sentido, para o compartilhamento dessas postagens. 

Logicamente que o Sport Club Internacional tem buscado, pela sua assessoria e o 

departamento de marketing, chegar a um meio possibilitador de alcançar seus torcedores e 

simpatizantes de forma mais efetiva. Crê-se que, neste teor, sendo ao longo dos jogos o tempo 

de maior interesse dessa plateia pelo oferecimento de uma maior cobertura, mais incisiva, no 

lance a lance, por exemplo, pode ser uma opção. 

Pois, esta postura facilitaria, por exemplo, àqueles que não dispõem de tempo para 

acompanhar, pela grande mídia terem no Facebook uma alternativa de estarem sabendo o 

desenrolar do jogo em andamento. Uma vez que o acesso às redes sociais, com ênfase ao 

Facebook, existe estas possibilidade de acesso mesmo pela telefonia celular. 

As postagens de ações promocionais virais, aí veiculadas, contagiarão sobremaneira 

este público-alvo (torcedores) em estarem compartilhando integralmente, cada vez mais, às 

atividades desenvolvidas pelo clube. Assim o Internacional geraria, pela assessoria e 

marketing, um maior buzz marketing (boba a boca) entre estes seguidores, o que faria o clube 



43 

 

aproveitar estes momentos pontuais que ocorrem e, então, através de manifestações 

espontâneas e instantâneas, sejam estas geradas pelo calor da euforia ou mesmo pelo bom 

humor que levaria a uma maior participação e maior seguimento.    
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APÊNDICE – A 

 

QUESTINÁRIO PARA O SPORT CLUB INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE 

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

 

1. Quem é o responsável pelo gerenciamento das redes sociais do Sport Club 

Internacional de Porto Alegre? 

2. Que setores interagem na elaboração das pautas a serem postadas na rede social? 

3. Há um planejamento que antecede todos os passos dados na rede social, de 

conhecimento de todas as pessoas que trabalham neste setor? 

4. Qual o tipo de linguagem se dá na redação das mensagens a serem difundidas nas 

redes sociais? 

5. Existe um redator responsável nesta elaboração de construção verbal a ser 

veiculada? 

6. Qual o tempo de antecedência de cada evento (jogo, treino ou apresentação de 

jogadores antes de partidas) estas mensagens são postadas? 

7. Como se efetiva a cobertura, nas redes sociais, nos momentos pré-jogo, durante e 

no pós-jogo? 

8. Qual a postura da assessoria diante de críticas negativas nos momentos vivenciados 

pelo Clube, na forma de abordagem nas postagens? 

9. Contrariamente, nos casos de sucessão de vitórias e boa colocação nos campeonatos 

regionais e nacionais, há uma abordagem de incentivo? 

10. Como se dá o compartilhamento de mensagens, notícias ou informações partindo 

do site oficial do Clube às redes sociais? Há um critério? Ou tudo que écolocado no 

site, vai para a rede social? 

11. A agência de publicidade e propaganda, CENTRO, participa, de alguma forma, no 

processo da elaboração das mensagens ou fica ao critério único do Clube e seus 

responsáveis? 
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APÊNDICE – B 

1. Quais as redes sociais que você utiliza: 

  ( ) Orkut  

  ( ) Facebook  

  ( ) Linkedin  

  ( ) MySpace  

  ( ) Google Plus (ou Google+)  

  ( ) Youtube  

  ( ) Outro 

 

2. Para qual finalidade você utiliza as redes sociais? (Mais de uma alternativa) 

( ) Lazer e entretenimento 

( ) Comunicação 

( ) Trabalho 

( ) Informação 

( ) Outros 

( ) Não utilizo 

 

3. Você acredita que as redes sociais são uma boa via de divulgação, como propagandas 

e marketing em geral? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

4. O Sport Club Internacional de Porto Alegre, utiliza 4 plataformas de mídia social: 

Youtube, Instagram, Twitter e Facebook. Você o segue em alguma delas? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

5. Das 4(quatro) redes sociais citadas anteriormente, em qual você, enquanto torcedor 

colorado, segue o clube? 

( ) Facebook 

( ) Youtube 

( ) Instagram 

( ) Twitter 

 

6. A transmissão feita através do Facebook, em tempo integral, antes, durante e depois 

dos jogos do clube, atendem suas expectativas como torcedor? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Em partes 

 



49 

 

7. Você entende que a transmissão de notícias e mensagens partindo do site oficial do 

Clube, pelo Facebook, Youtube e Twitter, atendem àquilo que associados e torcedores 

querem saber sobre o clube? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Em partes 

 

8. Você costuma retransmitir/compartilhar, mensagens, fotos, e vídeos postados, pela 

Fan Page oficial do Sport Club Internacional? 

( ) Sempre 

( ) As vezes 

( ) Raramente 

( ) Nunca 
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NOTICIA NO SITE: 500 MIL CURTIDAS NO FACEBOOK 

 

Fig. 2 – Ao atingir a marca de meio milhão de torcedores colorados. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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Fig. 3 – Marketing do Inter é eleito o melhor do Brasil pelo 2º ano seguido 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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SERVIÇO DE JOGO. 

 

Fig. 4 – Serviço prestado pelo Departamento de Assessoria, ao longo do jogo, contendo cronometragem e 

ações através do Facebook. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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AÇÕES DERROTA OU EMPATE 

 

Fig. 5 – postagem o final da partida, em que o resultado não seja de vitória 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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AÇÕES PONTUAIS 

 

 

Fig. 6 – Incentivo aos torcedores e simpatizantes ao longo da partida, via Facebook. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415.  
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AÇÕES DE VITÓRIA 

 

Fig. 7 – Exaltação aos sócios, torcedores e simpatizantes, via Facebook. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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FACEBOOK 

 

Fig. 8 – Página do Sport Club Internacional, no Facebook. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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INSTAGRAM 

 

Fig. 9 – Página do Oficial Sport Club Internacional, no Instagram. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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TWITTER 

 

Fig. 10 – Página do Oficial Sport Club Internacional, no Twitter. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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TV INTER 

 

Fig. 11 – Pela tvinter.tv os torcedores podem acessar a totalidade dos vídeos mantidos pelo Sport Club 

Internacional e catalogados cronometricamente.   

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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SITE DO CLUBE 

 

 

Fig. 12 – Página do Oficial Sport Club Internacional. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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INFORMAÇÕES PRÉ JOGO 

 

Fig. 13 – Informes aos torcedores que antecedem a transmissão dos jogos onde são veiculadas 

particularidades do Sport Club Internacional sobre o jogo e notícias da semana colorada. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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LANCE A LANCE DA PARTIDA EM DESENVOLVIMENTO 

 

Fig. 14 – Acompanhamento do desenvolver da partida quando da transmissão dos jogos onde são 

veiculadas particularidades do encontro, quanto a defesas, ataques e lances que têm a assinatura de quem 

os efetuou. 

Fonte: http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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TRANSMISSÃO AO VIVO 

 

Fig. 15 – Acompanhamento integral do desenvolver da partida quando de substituições feitas pelo técnico 

e dando informações sobre os jogadores envolvidos.  

Fonte: http//www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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TRANSMISSÃO DO GOL 

 

Fig. 16 – Informações quando de gols marcados, com a figura de quem foi o autor e a maneira com que 

esta comemoração foi feita pelo jogador, assim como a colocação desde na artilharia do certame. 

Fonte: http//www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 
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QUIZ COLORADO 

 

Fig. 15 – Local onde o Sport Club Internacional incentiva os associados a saberem a história do colorado, 

por perguntas relacionadas ao clube, aos ex-jogadores ídolos.  

Fonte: http//www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=2&setor=18&codigo=21415. 


