
 

 

 

 

 

Fabio de Andrade Roos 

 

 

 

COMÉRCIO DE PAIXÕES: A EMOÇÃO DO FUTEBOL NOS ELEMENTOS VERBAIS 

DA CAMPANHA “SÓCIO COLORADO – PERSONAGEM DESTA HISTÓRIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2008 



 2 

Fabio de Andrade Roos 

 

 

 

 

COMÉRCIO DE PAIXÕES: A EMOÇÃO DO FUTEBOL NOS ELEMENTOS VERBAIS 

DA CAMPANHA “SÓCIO COLORADO – PERSONAGEM DESTA HISTÓRIA” 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda – Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro Universitário Franciscano, como 

requisito parcial para a obtenção do grau de Publicitário - Bacharel em Comunicação Social: 

Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

Orientadora: Laise Zappe Loy 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2008 



 3 

Fabio de Andrade Roos 

 

 

 

COMÉRCIO DE PAIXÕES: A EMOÇÃO DO FUTEBOL NOS ELEMENTOS VERBAIS 

DA CAMPANHA “SÓCIO COLORADO – PERSONAGEM DESTA HISTÓRIA” 

 

 

 

Trabalho final de graduação apresentado ao curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda – Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro Universitário Franciscano, como 

requisito parcial para a obtenção do grau de Publicitário - Bacharel em Comunicação Social: 

Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Laise Zappe Loy – Orientadora (Unifra) 

 

 

________________________________________________________ 

Cristina Munarski Jobim Hollerbach (Unifra) 

 

 

________________________________________________________ 

Caroline de Franceschi Brum (Unifra) 

 

 

 

Aprovado em ......... de ...................................... de ......... 



 4 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço principalmente à minha família, a meus pais Giovanni e Nívia pelo amor 

constante e pela base proporcionada, a meus irmãos Pablo e Taile por suas presenças confortantes 

e incondicionalmente amigáveis. 

Aos meus eternos amigos, que nem preciso citá-los nominalmente, pois, certamente 

sabem quem são e o que representam em minha vida. 

Às pessoas que talvez mesmo sem saber, colaboraram muito em momentos importantes 

de minha vida acadêmica. 

À atenção, paciência e colaboração de minha professora e orientadora Laise. 

Aos demais professores pelos conhecimentos transmitidos. 

E, aos colegas, também inseridos em meus “eternos amigos”, pela paciência, compreensão 

e lealdade no ambiente acadêmico e fora dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

RESUMO 

 

O presente trabalho teve por finalidade detectar os apelos emocionais utilizados na campanha 

“Sócio Colorado – Personagem desta história”, a fim de sensibilizar e estimular os colorados para 

que se associassem ao Sport Club Internacional. Para isso, através das teorias da motivação e da 

influência dos grupos de referência do comportamento do consumidor, bem como, dos conceitos 

de persuasão e linguagem emocional, foi realizada uma análise de conteúdo. As peças “Amigos”, 

“Pai e filho”, “Fernandão”, “Beira-Rio”, “Conte sua história” e “Amigas” foram observadas com 

o intuito de mensurar de que forma foram utilizados esses apelos voltados à emoção dos 

torcedores colorados. 

 

Palavras-chave: teorias da motivação, grupos de referência, comportamento do consumidor, 

persuasão, linguagem emocional e Sport Club Internacional. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work had as objective to detect the emotional appeals used in the “Sócio Colorado – 

Personagem desta História” campaign in order to sensitive and stimulate the Sport Club 

Internacional supporters to become members of Sport Club Internacional association. With this 

purpose a content research was realized through the motivation theories, the influence of the 

reference groups in the consumer’s behavior as well as the persuasion concepts and emotional 

language. The pieces "Amigos", “Pai e filho”, “Fernandão”, “Beira-Rio”, “Conte sua história” 

and “Amigas” were observed aiming to measure how these appeals towards Internacional's fans 

emotions were used. 

 

Key words: motivation theories, reference groups, consumer’s behavior, persuasion, emotional 

language and Sport Club Internacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, diante de toda a facilidade de acesso a informações e com a diversidade 

midiática existente, os consumidores em geral tornaram-se mais rigorosos quanto aos produtos 

que lhes são oferecidos, e a maneira como são oferecidos para suprir suas mais diversas 

necessidades, sejam elas quais forem. 

As necessidades variam muito de um indivíduo para outro, pois são extremamente 

pessoais, por isso, cada um tem uma ordem de “prioridade” quanto a elas. De acordo com a teoria 

de Maslow (apud Schiffman, 1997), essas necessidades formam uma hierarquia de cinco níveis, 

onde o primeiro é formado pelas necessidades fisiológicas, o segundo, abriga as necessidades de 

segurança e de proteção, o seguinte é composto pelas necessidades sociais, no quarto estão as 

necessidades do Ego e por último, a Auto-Realização.  

Os estímulos que levam uma pessoa a comprar ou adquirir algo para saciar essas 

necessidades são diversos, no entanto, esse trabalho considerou as teorias da motivação e as 

influências dos grupos de referência do comportamento do consumidor. Tais necessidades podem 

ser diretamente ligadas a esses grupos de nossa sociedade (os grupos dos quais os indivíduos já 

fazem parte, e aqueles em que ainda eles não estão inseridos, mas que almejam participar). 

Os conceitos das teorias escolhidas (motivação e grupos de referência dos consumidores) 

podem ser muito úteis na hora da produção da propaganda, desde a segmentação e 

direcionamento do público-alvo, até a hora de criar e escolher a abordagem que será usada para 

se estabelecer a comunicação. 

O cuidado com o posicionamento e com a forma de abordagem na propaganda sempre 

deve existir, pois, se utilizada de forma coerente pode melhorar a imagem da marca e ser um 

caminho para proporcionar a fidelidade do consumidor com a mesma. “Imagem de marca pode 

ser definida como o conjunto de atributos e associações que os consumidores reconhecem e 

conectam com o nome de marca” (PINHO, 1996, p. 50). 

Já a fidelidade à marca, de acordo com Pinho (1996), se dá quando: mesmo existindo no 

mercado algum produto com características superiores, preço mais vantajoso e com maior 

conveniência, o consumidor continue optando por determinada marca. 

Nesse aspecto, um exemplo de marca que possui uma fidelidade de ampla maioria, senão 

de todo o seu público-alvo, é um clube de futebol, onde dificilmente seus torcedores (público-
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alvo) o trocariam pela concorrência (seus rivais e demais times de futebol), nem ao menos para 

experimentar. 

Ainda assim, para anunciar algo relacionado a esportes, é necessário utilizar-se do 

emocional, visto que, qualquer modalidade esportiva em nosso país, principalmente o futebol, 

mexe com o sentimento, com o humor, enfim, com o lado psicológico das pessoas. 

O corpus de pesquisa do trabalho encaixa-se exatamente nesse assunto, pois se trata de 

uma campanha de um clube de futebol, mais especificamente, a campanha do Sport Club 

Internacional cuja intenção é arrecadar 100 mil sócios até o dia em que completará 100 anos, dia 

04/04/2009. 

A campanha “Sócio Colorado – Personagem desta História”, criada pela agência e21 

juntamente com o departamento de marketing do Inter tem um objetivo claro e definido, porém, 

foi cabível de análise, a forma como o clube se posicionou para atingir esse objetivo, adotando 

argumentos emocionais para transmitir sua mensagem ao público. 

Deste modo, o problema de pesquisa e o objetivo geral desse trabalho referiram-se à 

seguinte questão: entender de que forma os apelos emocionais foram utilizados na linguagem 

verbal das peças da campanha “Sócio Colorado - Personagem desta História”, de modo a gerar 

identificação com o seu público-alvo. 

Como objetivos específicos, para auxiliar no cumprimento do objetivo geral, foram 

coletadas as peças gráficas da campanha e identificados os apelos emocionais contidos nelas. 

Com a criação de categorias para análise, os apelos emocionais encontrados foram relacionados 

com as teorias da motivação e grupos de referência do comportamento do consumidor. 

A contribuição desse projeto para a área de comunicação acontece a partir dos resultados 

obtidos na análise de uma campanha feita para um público extremamente fiel, torcedores de 

futebol. Torna-se relevante, pois a publicidade vive em função de públicos-alvos, em que tudo o 

que é pensado e produzido nessa área gira em torno de consumidores, seja quando se fala de 

produtos ou mesmo de serviços. Por isso, atualmente, abordagens inteligentes e coerentes de 

acordo com cada campanha são extremamente necessárias, visto o aumento da exigência e do 

conhecimento por parte dos consumidores em relação ao que é anunciado e a maneira como é 

anunciado. 

Os apelos utilizados pela publicidade hoje, deixaram de apenas impor idéias por meio da 

exposição das qualidades do produto e passaram a promovê-los de forma sagaz e explicativa, 
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relacionando-os aos consumidores com intenção de propiciar interações entre produto ou serviço 

e seu público-alvo. 

No caso da campanha publicitária em questão, onde o “produto” está inserido no futebol, 

em que de um lado está a marca do clube (Inter) e de outro seu público-alvo (colorados), “o apelo 

emocional é o recomendado, já que esse “produto” é extremamente conhecido por seu público”, 

segundo Carrascoza (2004). 

No entanto, mesmo que a marca do clube seja bem vista e reconhecida por seu público-

alvo, compreender o que motiva os torcedores a aderirem à campanha é relevante pelo fato de o 

entendimento das teorias do comportamento do consumidor ser uma ferramenta cada vez mais 

eficaz para encurtar o caminho entre o publicitário e os consumidores. E essa ferramenta é rica, 

pois, em seu interior estão os fatores psicológicos e suas diversas variáveis que abrigam cada uma 

das intenções e pensamentos das pessoas referentes ao consumo. 

Por isso, foi importante analisar como foram utilizados os apelos emocionais na 

campanha para “mexer” com os colorados. Descobrir que artifícios e argumentos estão 

intrínsecos no trabalho com a intenção de tocar fundo no sentimento de cada torcedor, afinal, o 

que está sendo oferecido não é simplesmente um produto, pode se dizer que se trata de uma 

espécie de programa de fidelidade do associado para com o seu clube do coração, ou seja, é 

duradouro e constante, vai caminhar paralelamente com a vida de cada torcedor que aderir à 

campanha. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

Para se percorrer os conceitos expostos que compõem o trabalho, torna-se necessária a 

compreensão da área em que o mesmo está inserido. O entendimento do significado das palavras 

“publicidade” e “propaganda” separadamente parece essencial para seguir uma linha de 

raciocínio. 

 

A publicidade visa aconselhar um determinado auditório sobre a vantagem de se 

escolher um produto ou serviço e, por isso, deve modular seu aparato argumentativo de 

acordo com as características desse público. Essa calibragem é não só recomendada, mas 

vital para a eficiência do discurso, pois há recursos persuasivos que permitem maior 

comunhão entre um orador e o tipo de auditório que ele busca convencer 

(CARRASCOZA, 2005, p. 17). 

 

Conforme Gracioso (2002), a função da propaganda também não é vender, e sim, 

predispor as pessoas à compra, ao produzir na mente dos consumidores a vontade de comprar e a 

preferência pela loja ou marca anunciada. É criar, alterar ou reforçar atitudes mentais que 

influirão no comportamento das pessoas. 

Para se notar alguma diferença entre esses conceitos, de acordo com Sant’Anna (2001, p. 

75), 

 

embora usados como sinônimos, os vocábulos publicidade e propaganda não significam 

rigorosamente a mesma coisa. Publicidade deriva de público (do latim publicus) e 

designa a qualidade do que é público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar público um 

fato, uma idéia. 

Propaganda é definida como a propagação de princípios e teorias. Foi traduzida pelo 

Papa Clemente VII, em 1597, quando fundou a Congregação da Propaganda, com o fito 

de propagar a fé católica pelo mundo. Deriva do latim propagare, que significa 

reproduzir por meio de mergulhia, ou seja, enterrar o rebento de uma planta no solo. 

 

Visto o objetivo de comunicação da publicidade, a mensagem publicitária é a 

representação do que se quer passar ao consumidor, e tem a finalidade de “chamá-lo” até o 

produto com o intuito de proporcionar vendas e posteriores lucros para o cliente. O conteúdo 

dessa mensagem é composto por linguagens que formam as peças publicitárias. 
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2.1.1 Linguagem publicitária 

 

Existem dois tipos de linguagem que possibilitam efetuar a comunicação publicitária, a 

linguagem verbal (escrita ou falada) e a não-verbal (imagens, desenhos ou símbolos). É comum 

termos hoje propagandas com imagens (jornais, revistas e outdoors) e sons musicais, 

principalmente na televisão. “Pode-se dizer que, muitas vezes, o texto escrito ou falado é apenas 

parte do todo, isto é, o conjunto da propaganda, a textualidade ou o texto complexo é formado 

por sons, imagens (estáticas ou em movimento) e texto lingüístico” (SANDMANN, 2003, p. 11). 

Sendo que “a imagem gera o impacto, mas o poder de persuasão está na palavra, assim como a 

condução do raciocínio do receptor” (FIGUEIREDO, 2005, p. 1). 

“O texto falado ou escrito, como enunciado de um todo significativo, é a forma de 

expressão verbal mais comumente denominada “discurso” e caracteriza-se por uma rede de 

conexões lingüísticas que o compõem, expressando um conteúdo” (MARTINS, 1997, p. 35). 

Contudo, Martins (1997, p. 33) afirma: “na verdade, não há uma língua própria da publicidade e 

sim determinadas habilidades e técnicas lingüísticas em uso nos anúncios e nos textos da 

propaganda rotulados de linguagem publicitária”. 

 

Trata-se de um registro ou variação da língua, que como modalidade técnica tem certo 

grau de formalidade e de adequação à mensagem a ser expressa. 

Esta adequação segue a norma lingüística falada, para que o destinatário a compreenda 

melhor, e também obedece às características do produto oferecido e à função persuasiva 

própria da publicidade (MARTINS, 1997, p. 33). 

 

Por isso é que essa linguagem é mutável na prática publicitária, de anúncio para anúncio, 

de produto para produto, a fim de propiciar uma adequação de acordo com o que é anunciado. 

Ainda para Martins (1997), a linguagem publicitária é destinada a apresentar as 

características reais e subjetivas do produto, com a finalidade de argumentar para persuadir as 

pessoas com a intenção de que mudem de atitudes diante do que é oferecido a elas através da 

comunicação. “Linguagem publicitária é isso. Firmeza, convicção e clareza na mensagem ao 

público. Caso contrário o anúncio se perde e o consumidor não fixa nem o produto nem a 

mensagem” (CIDADE, 2006, p. 37). 

Um conceito mais técnico é exposto por Citelli (1986, p. 43) em seu livro da seguinte 

forma: “o texto publicitário nasce na conjunção de vários fatores, quer psico-sociais-econômicos, 
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quer do uso daquele enorme conjunto de efeitos retóricos aos quais não faltam as figuras de 

linguagem, as técnicas argumentativas, os raciocínios”. 

“O texto é a grande ferramenta de sedução, de convencimento e de transmissão de uma 

linha de raciocínio” (FIGUEIREDO, 2005, p. 31). Portanto, a linguagem verbal mostra-se 

fundamental no que diz respeito à persuasão publicitária. 

 

 

2.1.2 Persuasão 

 

O consumidor precisa ser estimulado para consumir, e a maneira como se consegue isso 

pode acontecer por meio da persuasão, parte indispensável para a prática publicitária. 

Distintas são as maneiras de aplicar as técnicas persuasivas, contudo, todas parecem ter 

uma mesma finalidade: o convencimento para a ação. Figueiredo (2005, p. 53) define persuasão 

relacionando-a com convencimento: “para convencer, é necessário mudar uma opinião, vencer os 

conceitos existentes na mente do consumidor, o que, em geral, é difícil e, não raro, muito 

demorado; já persuadir tem mais a ver com concordar com algo que o consumidor já pensa e, por 

meio dessa concordância, trazê-lo para o produto que se quer anunciar”. 

 

São tentadas várias formas de persuasão, tendo em vista que a mudança de atitude pode 

ocorrer por meio do aumento do componente cognitivo, fornecendo novas informações, 

associação da mudança com conseqüências reforçadoras, o que leva a uma mudança do 

componente afetivo e a uma tentativa de fazer com que o consumidor se engaje em 

comportamento contrário as suas tendências atitudinais, provocando assim uma 

modificação do componente comportamental. Sabe-se também que o grupo, ao qual o 

indivíduo pertence ou deseja pertencer, é de grande importância na sua formação e 

mudança de atitude (GADE, 1998, p. 147). 

 

“A persuasão se dá quando localizamos primeiramente os valores do consumidor e depois 

os associamos às características do produto que estamos anunciando” (FIGUEIREDO, 2005, p. 

54). 

Figueiredo (2005) cita ainda em seu livro que, o mais antigo processo de persuasão para 

associação da marca à personalidade do consumidor foi o proposto por Aristóteles, na Grécia 

antiga, há mais ou menos 2.300 anos. De acordo com o processo persuasivo do sapiente grego, 

para persuadir um indivíduo é preciso passar por quatro fases: o “exórdio”, que tem a função de 

chamar a atenção do consumidor; a “narração”, que serve para envolver a pessoa na história ou 
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situação. Nas “provas”, que aparecem depois da narração, o papel é confirmar tecnicamente a 

qualidade do produto oferecido, e por fim, na “peroração”, a finalidade é confirmar a mensagem 

que está sendo transmitida e reforçar a marca do anunciante. 

Carrascoza (2004, p. 41), expõe mais detalhadamente o “esquema aristotélico”. Exórdio: é 

a introdução do discurso, em que “começa-se por exprimir logo de entrada o que se pretende 

dizer”. Pode-se iniciar com um elogio, uma censura, um conselho que “nos induz a fazer uma 

coisa ou dela nos afasta”. Narração: é a parte do discurso em que se mencionam apenas os fatos 

conhecidos, sem prolixidade e na justa medida que “consiste em dizer tudo quanto ilustra o 

assunto, ou prove que o fato se deu, que constitui um dano ou uma injustiça, numa palavra, que 

ele tem a importância que lhe atribuímos”. 

Provas: devem ser demonstrativas. E, como a deliberação se refere ao tempo futuro, 

podem-se tirar exemplos de fatos passados para aconselhar. Peroração: é o epílogo, composto por 

quatro fases: a primeira consiste em dispor bem o ouvinte em nosso favor; a segunda, amplificar 

ou atenuar o que foi dito; a terceira, excitar as paixões no ouvinte; a quarta, uma recapitulação, 

“tendo dito, ouvistes, estais a par da questão, julgai”. 

Portanto, o discurso persuasivo tem como foco principal convencer pessoas e levá-las a 

consumir um determinado produto ou serviço de acordo com o que é anunciado a respeito do 

mesmo. Visto isso, Citelli (1986) afirma que tal discurso é sempre a expressão de um discurso 

institucional, que se utiliza de signos marcados pela superposição apresentados nesse discurso 

como expressões de “uma verdade”, tendo assim, a pretensão de serem sinônimos dessa mesma 

verdade. 

“Nessa medida, não é difícil desprender que o discurso persuasivo se dota de recursos 

retóricos objetivando o fim último de convencer ou alterar atitudes e comportamentos já 

estabelecidos” (CITELLI, 1986, p. 32). 

Enfim, Figueiredo (2005) afirma que a criação publicitária é dependente de fazer com que 

sua mensagem penetre na cabeça do consumidor, influenciar seus valores e atitudes em relação à 

marca e ao produto, e de torná-los seus clientes. E, para fazer com que uma mensagem “entre” na 

mente dos consumidores, existem ferramentas capazes de cumprir essa função, como por 

exemplo, os apelos utilizados na propaganda.  
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2.1.3 Emocional X Racional  

 

Apenas citar o que um determinado produto oferece já não é mais comum nos anúncios 

publicitários, pelo fato de que há, constantemente, a presença da explicação de funções 

específicas do produto anunciado, suas qualidades e peculiaridades, assim como sua respectiva 

importância para os consumidores, a fim de gerar reações nos mesmos. Essas formas que a 

publicidade utiliza para se expressar, juntamente com o estudo dos modos como o público-alvo 

recebe as mensagens são os pontos que definem a utilização do apelo racional ou emocional. 

Cidade (2006, p. 78) define ambos os apelos do discurso publicitário. 

 

Apelo intelectual/racional: informa basicamente por meio da literatura (texto) 

preocupando-se em conduzir o público à aquisição do produto ou serviço, apenas pela 

avaliação das vantagens que ele poderá obter com esse consumo. Apelo emocional: 

utiliza tanto a imagem gráfica quanto o texto para sensibilizar o target, transmitindo 

sensação de bem-estar, status, realização pessoal, entre outros. 

 

Schiffman e Kanuk (2000, p. 63), explicam que, “no contexto de marketing, o termo 

“racionalidade” implica que os consumidores elegem metas como base em critérios totalmente 

objetivos, como tamanho, peso, preço ou quilômetros por litro. Os motivos “emocionais” 

implicam a seleção de objetivos de acordo com critérios pessoais ou subjetivos (ex., o desejo de 

individualidade, orgulho, medo, afeição, status)”. 

A decisão pela utilização de um gênero de discurso emocional ou racional na publicidade 

é uma questão de adequação da mensagem com o produto ou serviço anunciado e, portanto, pode 

interferir na dimensão (tamanho) do texto a ser utilizado na comunicação, pois, como explica 

Carrascoza (2003, p. 137), “a tradição publicitária tem demonstrado que se a razão é o vetor da 

mensagem, o texto longo é mais indicado para arrolar as vantagens do produto. Se o vetor é a 

emoção, o texto curto tem se mostrado mais recomendável”.  

Continuando sobre abordagens publicitárias, duas linhas de discurso disputam um lugar 

na mente do público-alvo, a linha “racional” e a “emocional”. Essas linhas de abordagem, 

segundo Carrascoza (2004), aparecem como modelos apolíneo e dionisíaco respectivamente. O 

modelo apolíneo é aquele em que aparece o texto dissertativo, às vezes com descrições para 

indicar propriedades e aspectos do produto. Na dissertação, o anunciante expõe explicitamente 

sua opinião, aconselhando o público-alvo a partilhar de seu ponto de vista.   
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Já o modelo dionisíaco, comporta o discurso demonstrativo ou epidíctico. Apesar de o 

gênero epidíctico ser voltado para o elogio ou a censura, é também regido pela persuasão. Com 

foco na emoção e no humor, o modelo dionisíaco passa a assumir a forma de narrativas verbais, 

parecidas com fábulas, crônicas ou contos.  

 

Esse tipo de discurso é adotado preferencialmente para defender valores tradicionais, 

valores já aceitos, que não suscitam polêmica. Não é por acaso que a maior parte de 

anúncios concebidos sob esse formato é de produtos já há muito conhecidos do público, 

ou de marcas absolutas (GIGLIO, 2005, p. 86). 

 

Portanto, o tipo de discurso utilizado em anúncios publicitários, além da idéia criada, 

depende ainda do produto ou serviço anunciado e do público-alvo determinado para ele, sendo 

que esse público, por sua vez, também tem seu comportamento de consumo variável de acordo 

com a recepção de cada mensagem. 

 

 

2.1.4 Público-alvo 

 

 O destino das mensagens publicitárias, o público-alvo, é “perseguido” por todos os lados 

por peças publicitárias de campanhas criadas estritamente para sensibilizá-los a respeito de algum 

serviço ou produto. Conforme Sampaio (1999), público-alvo é o grupo de consumidores aos 

quais é direcionada uma peça ou campanha de propaganda, assim como qualquer ação de 

comunicação ou marketing. Esse conceito é a tradução da palavra “target”. 

 Cidade (2006) afirma que o público-alvo de uma empresa pode ser dividido em diversas 

categorias, como por exemplo, o grande público, que é a pessoa comum, o consumidor típico, por 

assim dizer. É necessário, portanto, fazer uma avaliação para identificar o consumidor em 

potencial conforme a linha de atuação da empresa. 

Existem também os públicos laterais ou periféricos, que são públicos com os quais a 

empresa tem contato, mas que são menos atuantes, podendo também ser circunstanciais. Os 

fornecedores, que estão diretamente ligados à empresa, principalmente por assumirem uma 

importância particular. 
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Os clientes pertencem a uma categoria que justifica uma ação comercial ativa na 

promoção de vendas, é importante que existam lisura e transparência na comunicação com esse 

público a fim de que não haja dúvidas sobre a postura da empresa quanto à honestidade. 

A categoria dos usuários do produto, assemelha-se à do grande público quando o mercado 

da empresa for muito amplo, como no caso dos produtos de grande consumo. Caso seja um 

público mais específico, necessita de ações de marketing mais direcionadas. Já a denominada de 

“pessoal” (funcionários) está fora do domínio das relações públicas e diretamente voltado para as 

relações humanas ou de trabalho. 

Por fim, existem os formadores de opinião, a categoria mais “complexa”. Às vezes 

denominada “público coeficiente”. São diversos e variados de acordo com cada caso. 

As mensagens publicitárias remetidas ao público-alvo selecionado são captadas 

individualmente de acordo com a vontade de cada indivíduo. Os receptores, como definem 

Schiffman e Kanuk (2000), interpretam as mensagens recebidas de acordo com suas experiências 

e características pessoais. Além da simples vontade das pessoas, existem outros fatores que 

determinam o comportamento de consumo da sociedade. 

 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Das bases principais do trabalho, o comportamento do consumidor para o publicitário, é 

como um “mapa” para que ele consiga chegar até o seu desejado destino, o público-alvo. 

 

Dessa forma, o estudo que tem como objeto conhecer profundamente o comportamento 

das pessoas, suas necessidades, seus desejos e suas motivações, procurando entender o 

processo de como, quando e por que elas compram é uma área de conhecimento 

fundamental do marketing, a qual denominamos simplesmente Comportamento do 

Consumidor (SAMARA; MORSCH, 2005, p. 2). 

  

De um ponto de análise com foco mais psicológico, Gade (1998, p. 1), afirma que “o 

comportamento do consumidor são as atividades físicas, mentais e emocionais realizadas na 

seleção, compra e uso de produtos e serviços para satisfação de necessidades e desejos”. Para 

Giglio (2005), o consumo é embasado em etapas, um processo de escolha dinâmico, como uma 
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série de passos que se inicia com as experiências e a conseqüente consciência das expectativas e 

termina com a avaliação pós-compra. 

  Dentre as teorias do comportamento do consumidor, existem as que são denominadas de 

“racionais” e “emocionais”. “As teorias racionais consideram os afetos humanos secundários, os 

quais só controlariam pessoas com problemas. Assim, a grande massa dos consumidores teria 

consciência de seu comportamento e o controlaria” (GIGLIO, 2005, p. 33). 

 

Paralelamente às teorias racionais e positivistas, desenvolveram-se algumas teorias da 

motivação sobre o comportamento humano, cujo fundamento é a afirmação de que o 

comportamento pode ser entendido no jogo das emoções e dos afetos que fluem nos 

sujeitos, deixando o racional em segundo plano (GIGLIO, 2005, p. 33). 

 

Os estímulos que fazem o consumidor “chegar” até os produtos são variáveis de acordo 

com o que é anunciado, com o contexto em que o público-alvo vive juntamente com os fatores 

psicológicos que afetam cada consumidor. Para isso, existem teorias relativas a essas influências 

que levam ao consumo. 

 

 

2.2.1 Grupos de referência 

 

Uma das teorias sobre o comportamento do consumidor diz respeito aos grupos existentes 

na sociedade, os grupos de referência, que fazem parte da vida das pessoas e que têm um papel 

importantíssimo de influência no consumo. 

Para Gade (1998, p. 175), “um grupo é definido como pessoas que mantêm uma relação 

de interdependência, em que o comportamento de cada membro influencia potencialmente o 

comportamento de cada um dos outros”. Ainda, como define Giglio (2005), ao nos referirmos a 

grupo, estamos falando de convivência, influências recíprocas e das relações entre as pessoas. 

 

Os apelos de grupo de referência são usados com muita eficácia por alguns anunciantes 

para se comunicarem com seus mercados. Situações de pessoas ou grupos com as quais 

o público-alvo possa se identificar são usadas para promover bens e serviços, induzindo 

sutilmente o consumidor potencial a se identificar com o usuário do produto ou serviço 

retratado no anúncio (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 233). 
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Os grupos de referência dos indivíduos, como “fontes” de persuasão e influências, são 

divididos em itens baseados no período e no modo de convivência com os mesmos. Schiffman e 

Kanuk (2000, p. 230), afirmam que “os principais grupamentos sociais que influenciam o 

comportamento de consumo do indivíduo são, por ordem: a família, os amigos, a classe social, 

subculturas específicas, a cultura pessoal do indivíduo e, mesmo, outras culturas”. 

 

Uma das fontes mais poderosas de pressão persuasiva e influência sobre o 

comportamento é exercida pelo grupo (ou grupos) de referência de que faz parte o 

indivíduo. Grupo de referência é o grupo com o qual um indivíduo se identifica e serve 

como ponto de comparação, ou referência, para formação geral ou específica de valores, 

atitudes ou comportamentos, ditando-lhe um determinado padrão (SAMARA; 

MORSCH, 2005, p. 71). 

 

Considerando os grupos de referência por meio de influências positivas ou negativas, 

Schiffman e Kanuk (2000) apontam quatro tipos de grupos. 

Grupo de contato: aquele em que o indivíduo é envolvido habitual e diretamente, cujos 

valores ele aceita e concorda. 

Grupo de aspiração: é o grupo em que a pessoa não está inserida ainda, mas que deseja 

fazer parte. 

Grupo de negação: é aquele no qual a pessoa está inclusa, porém, não aprova seus valores, 

atitudes e comportamento. 

Grupo de prevenção: grupo no qual o indivíduo não está inserido, não possui contato 

direto e desaprova seus valores, atitudes e comportamento. 

Portanto, os grupos de referência através de suas influências, auxiliam na motivação do 

consumo por existirem sempre pessoas de confiança muito próximas de cada potencial 

consumidor de qualquer produto ou serviço. 

 

 

2.2.2 Teorias da motivação 

 

Para conseguir a atenção de alguma pessoa para o anúncio de um determinado produto, 

por exemplo, é preciso proporcionar-lhe algo que a instigue, que lhe interesse e faça com que 

exista uma motivação para tal ação. Conforme Schiffman e Kanuk (2000), motivação pode ser 

definida como a força que impulsiona internamente os indivíduos a ação. Essa força é produzida 
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através de um estado de tensão que existe pela não satisfação de alguma necessidade. A 

motivação ou comportamento motivado é também, de acordo com Gade (1998), resumido nas 

atividades em que nos empenhamos com intuito de cumprir um objetivo, nas quais o organismo 

sofre estímulos ou motivações por meio de necessidades internas ou externas e que podem ser de 

natureza fisiológica ou psicológica. 

Uma das teorias da motivação, a teoria cognitivista, propõe-se levar em consideração o 

que se “passa na cabeça” do organismo que se comporta. Segundo a teoria cognitiva, não há um 

estabelecimento automático de conexões estímulo-resposta, o indivíduo antevê conseqüências de 

seu comportamento porque adquiriu e elaborou informações em suas experiências. 

Assim, escolhemos, por meio da percepção, pensamento e raciocínio, os valores, as 

crenças, as opiniões e as expectativas que regularão a conduta para uma meta almejada. “As 

teorias cognitivas reconhecem que o comportamento e seu resultado dependerão tanto das 

escolhas conscientes do indivíduo, como dos acontecimentos do meio sobre os quais ele não tem 

controle e que atuam sobre ele” (KARSAKLIAN, 2000, p. 24). 

 A teoria da motivação sobre o consumidor, segundo Giglio (2005), afirma que o 

comportamento humano pode ser compreendido através do lado emocional e afetivo das pessoas, 

deixando o racional em segundo plano. Ainda de acordo com Giglio (2005), uma teoria existente 

com essa temática é a de Maslow, que não é aplicada apenas ao consumo, pois trata-se de uma 

teoria geral da motivação. Sua idéia principal é de que, as pessoas criam cinco planos básicos em 

suas vidas, satisfazer necessidades fisiológicas, de segurança, de afeto, de relacionamento e de 

auto-realização. 

 Para detalhar esses “níveis” de necessidade, continuando com a idéia de Maslow, a partir 

do trabalho de Giglio (2005), as necessidades fisiológicas são aquelas em que não 

conseguiríamos viver se não as satisfizéssemos, como por exemplo, sono, fome e sede. Já as de 

segurança física, dizem respeito ao consumo de roupas e moradia, sem se importar com marcas 

ou localidade. A necessidade de afeto, estabelece que a pessoa é amada, querida e reconhecida 

por outras pessoas e grupos sociais, como por exemplo, a família, os amigos. A que faz referência 

ao relacionamento, é aquela em que o indivíduo é reconhecido pelos outros e até por si mesmo, 

mas deseja ser visto como o melhor possível dentro dos interesses de um grupo. Por fim, a 

necessidade de auto-realização, como nível superior, é quando o indivíduo procura desenvolver 

suas potencialidades e seu autoconhecimento. 
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Essas necessidades, portanto, fora as fisiológicas, são efêmeras, pois são passíveis de 

mudança de acordo com cada dia vivido pela pessoa. Elas não ocorrem em seqüência (uma 

depois da outra), e sim, podem, de acordo com os valores pessoais, acontecerem juntas umas com 

as outras, e é claro, muitas vezes para cumprir alguma dessas necessidades, o indivíduo terá 

necessariamente que já ter satisfeito à anterior. 

 

 

2.2.2.1 Valores 

 

Os valores estão muito relacionados com as necessidades expostas anteriormente, pois, 

algumas delas serão saciadas de acordo com a valoração individual sobre o que é ou não 

necessário naquele momento para a pessoa. “Os valores representam o componente mais forte da 

cultura de uma sociedade. Podemos defini-los como as crenças partilhadas ou as normas de grupo 

internalizadas pelos indivíduos, eventualmente com algumas modificações” (SAMARA; 

MORSCH, 2005, p. 61). 

Para demonstrar a ligação desse conceito com o tema do trabalho, ainda de acordo com as 

definições de Samara e Morsch (2005, p. 61), 

 

os valores culturais ou sociais são aqueles partilhados por grupos de pessoas, enquanto 

os valores pessoais referem-se às metas e aos comportamentos dos indivíduos. Todavia 

não se pode separá-los, já que valores sociais, como família, religião ou nacionalidade, 

estão intimamente relacionados aos nossos valores e metas pessoais. 

 

Segundo Figueiredo (2005), os processos publicitários que dão resultados, freqüentemente 

levam mais em consideração as crenças do consumidor do que as peculiaridades do produto. “O 

segredo é criar um elo entre os valores do consumidor e as características ou valores expressos 

pela comunicação do produto” (FIGUEIREDO, 2005, p. 54). 

Esses valores então, por serem pessoais, estarão presentes em qualquer decisão tomada na 

vida de cada consumidor, até mesmo na hora em que um torcedor associar-se a um clube de 

futebol.  
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2.2.3 O consumo no esporte 

 

Os conceitos relacionados ao marketing esportivo são extremamente relevantes na 

composição do presente trabalho, pois tratam das relações que envolvem tanto o emocional, 

como também o comportamento dos consumidores nos esportes. A definição de marketing 

esportivo é exposta de acordo com Shank (2002), citado por Morgan e Summers (2008, p. 6) 

como: “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”. 

Dentro desse conceito, existe o chamado “consumo esportivo”, que conforme Morgan e 

Summers (2008), é exercido por pessoas que assistem, ouvem ou praticam um determinado 

esporte. “As pessoas usam essa forma de entretenimento como uma chave pseudo-social, que lhes 

permite conversar com diversas outras com as quais possuem pouco em comum” (MORGAN E 

SUMMERS, 2008, p. 18). 

 

Quando se fala em esporte, a lealdade geralmente é definida em termos de lealdade do 

torcedor ou a intensidade do compromisso de um torcedor para com determinado time. 

Torcedores leais são aqueles que continuam acreditando no time e apoiando-o, mesmo 

após inúmeras derrotas, e são clientes obviamente muito importantes para os 

profissionais de marketing. O torcedor leal sente uma espécie de laço ou associação 

pessoal com o time e, em geral, é alguém bastante envolvido na sua história ou suas 

tradições. Torcedores assim são grandes candidatos a comprar um pacote de ingressos 

para a temporada ou se tornarem sócios de algum modo (MORGAN E SUMMERS, 

2008, p. 208). 

 

Sabidamente, o esporte, para seus apreciadores, é uma atividade muito emotiva, tanto por 

parte de seus consumidores diretos (aqueles que vão aos estádios e locais de competição), como 

também pelos indiretos (os que acompanham pela televisão, rádio, jornal ou internet). O 

empreendedor esportivo Veeck (1962), citado por Morgan e Summers (2008, p. 20) 

 

alega que o esporte é carregado de emoção e que as pessoas rememoram os 

acontecimentos passados e anseiam pelo que está por vir. Essa expectativa e a 

incapacidade dos espectadores de influenciar e prever o resultado são alguns dos 

motivos pelos quais as emoções podem ser tão intensas em um evento esportivo. 

 

 Um ponto bastante interessante do consumo esportivo é que tal atividade não exige pré-

requisitos para participação, não há restrições aos consumidores. Como afirmam Morgan e 

Summers (2008, p. 20), 
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os eventos esportivos são um meio “mais seguro” para experimentar, de forma 

secundária, a emoção da competição, já que os espectadores não precisam fazer nada 

para ter essa experiência. Eles podem estar fora de forma, com problemas de saúde, não 

ter coordenação e não ser nada atléticos e ainda assim desfrutar das emoções associadas 

à vitória, aquele momento quando tudo pára e seu time faz outro ponto que o levará a 

vencer. 

 

 Contribuindo com o aspecto emocional do esporte, Morgan e Summers (2008) salientam a 

questão da cultura no convívio esportivo, pois a atividade segundo eles, se torna um “fenômeno 

cultural” onde as pessoas podem definir e expressar suas identidades e raízes comuns através do 

esporte e das manifestações nele existentes. Os consumidores são atraídos de alguma maneira até 

o esporte, esses meios que levam pessoas a praticarem ou assistirem determinada modalidade 

esportiva acontecem devido aos fatores sociais. 

  

 

2.2.3.1 Fatores sociais no consumo esportivo 

 

Os fatores sociais, através da cultura, dos grupos de referência e das influencias 

situacionais afetam na decisão de compra das pessoas, pois podem mexer com vários aspectos do 

indivíduo em si, e no esporte não é diferente, muito pelo contrário, nele ainda há o fator efêmero 

que faz com que o esporte se torne imprevisível quanto a resultados e comparecimento de 

público. 

A influência da Cultura no consumo pode ser muito grande pelo fato de ela ser parte 

inseparável de um grupo de pessoas ou de uma cidade ou região existente onde haja um convívio 

entre os indivíduos. O conceito de cultura é revelado por Morgan e Summers (2008, p. 117) 

como:  

 

uma combinação complexa de idioma, demografia, valores e tradições que são 

compartilhados por grupo de pessoas e passados de geração a geração. A cultura é 

dinâmica, aprendida e duradoura, o que significa que, embora ela mude, essa mudança é 

lenta e não é algo com o qual nascemos. 

 

E é justamente na essência dessa cultura que “brotam” os grupos de referência dos 

consumidores esportivos. São nesses grupos que pessoas muito próximas a eles “interferem” no 

pensamento do indivíduo em questão e colocam no mínimo um ponto de interrogação na mente 

do consumidor fazendo com que ao menos ele pense a respeito do produto ou serviço em questão. 
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Esses grupos de referência, já citados anteriormente no capítulo com mesma 

denominação, têm influência direta no esporte, e, como principal e mais importante grupo de 

cada indivíduo, as famílias tomam decisões de compra juntas, que diferem dos tipos de decisões 

que os indivíduos dessa família tomariam se estivem sozinhos no momento do consumo. “No 

marketing esportivo, as famílias são um grupo muito importante, especialmente para os esportes 

destinados às crianças. Se os pais não estiverem preparados para gastar tempo, dinheiro e esforço 

em levar e trazer seus filhos dos treinos e jogos, então as crianças não irão praticar aquele 

esporte” (MORGAN E SUMMERS, 2008, p. 120). 

O fator família configura-se ainda com mais importância quando se leva em conta a 

situação atual das mesmas. Como expõem Morgan e Summers (2008), as mudanças estruturais 

que acontecem com freqüência nas famílias atuais, contrariando os moldes tradicionais de 

composição familiar com pai, mãe e dois filhos, estão afetando o consumo esportivo. Em alguns 

casos essa situação se torna benéfica para o consumo, pois, as famílias “divididas” podem gastar 

mais com esporte e eventos esportivos, no entanto, nos outros casos pode acontecer de não existir 

tempo nem dinheiro para atividades familiares extracurriculares. 

As decisões de consumo ocorrem devido a alguns fatores na hora e situação de compra. 

Esses fatores são as influências situacionais, compostas por cinco itens. Segundo Morgan e 

Summers (2008), esses elementos correspondem aos arredores físicos, que é o local geográfico, 

que no esporte seria a figura dos estádios e seus arredores; o ambiente esportivo ou cenário de 

compra, os arredores sociais, representados pelas pessoas que estão presentes no local (ambiente 

esportivo) e que têm a capacidade de influenciar nas possíveis decisões dos consumidores; as 

perspectivas temporais, que são as condições como o dia e horário dos eventos esportivos; 

também existe a definição de tarefas, que está relacionada ao motivo ou uso da compra; e por 

fim, os estados anteriores, que são o estado de ânimo ou condição temporária das pessoas no 

momento de uma eventual compra. 

Essas influências situacionais ocorrem no ambiente esportivo, pois, nos clubes de futebol 

existe toda uma “magia” que envolve o time, o estádio e seus arredores e fascina os torcedores 

que participam do espetáculo antes, durante e depois dos eventos esportivos.   
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2.3 SPORT CLUB INTERNACIONAL 

 

2.3.1 A história 

 

Para ilustrar o surgimento do Sport Club Internacional, Braga (2007, p. 15) revelou que, 

  

quando o dia quatro de abril de 1909 amanheceu em Porto Alegre, alguns estudantes e 

comerciários levantaram mais cedo do que recomendava a rotina de domingo. Um fato 

esportivo, marcado para a tarde daquele dia, mudaria o ânimo da cidade, aglutinando 

pessoas, revitalizando energias e deixando para trás boa parte do interesse da população 

pelos hipódromos, circos e velódromos. 

 

Em toda sua história no futebol, o Inter proporcionou aos seus torcedores a conquista de 

vários títulos, desde a conquista da Taça Independência em 1912, até o recente Campeonato 

Gaúcho de 2008. 

No ano de 1942, segundo o site oficial do Sport Club Internacional
1
, por exemplo, surgira 

a equipe perfeita do Inter: o Rolo Compressor, um time extremamente ofensivo, que durou de 

1940 até 1948, conquistando oito estaduais em nove anos. O motivo de tamanha superioridade 

datava de 1926, ano que o Inter passou a utilizar jogadores negros em seu grupo, prática ainda 

não adotada pelo rival Grêmio até 1952. Isto acabou fortalecendo a equipe, que não tinha 

restrições e acabava sempre com os melhores jogadores, além de criar o carinhoso apelido de 

“Clube do Povo”. Esta equipe contou com vários dos maiores craques já surgidos no 

Internacional. 

Novamente ao que consta no site colorado, na década de 70, momento em que o país 

inteiro conheceu realmente o futebol gaúcho através de nomes como Manga, Figueroa, Falcão, 

Carpegiani, Valdomiro e Rubens Minelli, foram conquistados os três títulos do Campeonato 

Brasileiro (em 1975, 1976 e 1979). 

No entanto, as maiores glórias do “Clube do Povo” foram obtidas recentemente, nos anos 

de 2006 e 2007, período em que houve a conquista da Tríplice Coroa, formada pela Taça 

Libertadores da América (2006), Mundial de Clubes FIFA (2006) e Recopa Sul-Americana 

(2007). Nesse período, tais títulos conquistados tiveram significativo apoio da torcida, que em 

sua maioria era composta por sócios do clube. 

                                                 
1
 <http://www.internacional.com.br> 
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Para a difícil tarefa de manter um grupo forte de jogadores para a continuidade das 

competições e conseguir pagar em dia a folha salarial de um clube de futebol, é essencial um 

grande número de associados. 

 

 

2.3.2 A campanha de sócios 

 

De acordo com o site do Inter, o clube deu início a uma grande campanha para arrecadar 

novos sócios, no dia 24 de março de 2008, criada pela agência de publicidade e-21 juntamente 

com a vice-presidência de Marketing e a vice-presidência de Serviços Especializados do Inter, 

intitulada “Sócio Colorado – Personagem desta História”. O objetivo é chegar à marca de 100 mil 

associados até o centenário do Clube, que será comemorado em 04 de abril de 2009. 

O torcedor colorado pode se tornar um “sócio contribuinte campeão do mundo” através 

do site oficial do clube (www.internacional.com.br), pela Central de Atendimento ao Sócio 

(CAS) localizada no estádio Beira-Rio ou até mesmo procurando os consulados do clube 

espalhados pelo país inteiro. 

A idéia da nova campanha de sócios é falar diretamente com o coração dos torcedores. O 

desejo de chegar aos 100 mil sócios no ano do centenário se apresenta como um desafio para 

cada colorado, materializado no selo “100 anos. 100 mil sócios” que assina todas as peças 

publicitárias. Fazem parte da ação quatro anúncios de jornal, um comercial de TV, dois spots 

para rádio, além de outdoors e outros materiais específicos, direcionados exclusivamente para 

aqueles que já são sócios do Clube. 

Como afirma Roberto Siegmann, vice-presidente de Serviços Especializados do clube, 

trata-se de uma  intensidade de inserção publicitária nunca antes experimentada pelo 

Internacional. Continuando conforme o site colorado, o apelo emocional da campanha não foi 

baseado em algo efêmero, como a conquista de um título, por exemplo. Ele é apoiado em algo 

muito mais amplo, a história quase centenária do Inter. 

Novamente, conforme o site do clube, na campanha, que abriu as comemorações dos 100 

anos do Internacional, o torcedor é convocado a refletir sobre a sua participação na história do 

mesmo. Foram celebradas as grandes conquistas, a felicidade do pai em ver um filho tornando-se 

colorado, as profundas transformações do Complexo Beira-Rio e as relações intensas entre 

http://www.internacional.com.br/
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grandes amigos que compartilham as arquibancadas do “Gigante”. A intenção é fazer com que o 

torcedor perceba a importância que tem para o Clube. Porque o desafio de chegar aos 100 mil 

sócios no ano do centenário não é do Inter, apenas, mas de cada colorado. 
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3 METODOLOGIA 

  

Através de uma pesquisa de natureza qualitativa, foi apresentada de forma escrita a 

linguagem verbal contida nas peças “Amigos”, “Pai e filho”, “Fernandão”, “Beira-Rio”, “Conte 

sua história” e “Amigas” da campanha “Sócio Colorado – Personagem desta História”. Segundo 

Barros e Lehfeld (1990), análise qualitativa é o estudo no qual os dados são apresentados de 

forma verbal ou oral ou em forma discursiva, e esses dados podem ser compostos por etapas 

como a organização e descrição dos dados/conteúdos brutos, redução dos dados, interpretação 

dos dados pelas categorias teóricas de análise e, análise de conteúdo. 

Em seguida, por meio de um método descritivo, foram levantados todos os dados das 

peças escolhidas que compõem a campanha produzida pela agência e21 juntamente com o 

departamento de marketing do Sport Club Internacional. 

Foram selecionadas somente as peças que possuíam textos distintos umas das outras, 

porque se optou por trabalhar a linguagem verbal da campanha, que é muito semelhante em 

várias das peças, com isso, a análise do projeto não sofreu nenhum prejuízo, pois, os textos das 

demais peças estão todos eles inseridos no material escolhido para análise do trabalho. As peças 

escolhidas foram veiculadas em jornais, exceto o banner virtual “Conte sua história”, que 

aparecia como tela inicial do site colorado e o spot “Amigas”, veiculado em rádios. 

 

A pesquisa descritiva tem o propósito de analisar, com a maior precisão possível, fatos 

ou fenômenos em sua natureza e características, procurando observar, registrar e analisar 

suas relações, conexões e interferências. Procura conhecer e comparar as várias situações 

que envolvem o comportamento humano, individual ou em grupos sociais ou 

organizacionais, nos seus aspectos social, econômico, cultural etc. (MICHEL, 2005, p. 

36). 

 

Para compor a base teórica que possibilitou a análise realizada, através de uma pesquisa 

bibliográfica foram colhidos os materiais necessários para subsidiar esse trabalho, angariando 

conceitos referentes à redação e persuasão publicitária, abordagens emocionais, teorias da 

motivação, comportamento do consumidor, público-alvo, entre outros. 

“A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo” (MARCONI; LAKATOS, 1996, p. 66). Ainda segundo 

Marconi e Lakatos (1996), a pesquisa bibliográfica não é uma repetição do que já foi dito ou 
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escrito sobre algo, mas proporciona análise do tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

novas conclusões. 

O corpus da pesquisa foi adquirido através de Patrícia Nunes, funcionária do 

departamento de marketing do Sport Club Internacional, no dia 13 de agosto deste ano através de 

contatos via e-mail. 

Em seguida, por meio de uma análise de conteúdo qualitativa, foram identificados como 

os apelos emocionais encontrados na campanha foram utilizados a fim de gerar identificação para 

com o público-alvo. 

 

A análise de conteúdo se constitui num conjunto de instrumentos metodológicos que 

asseguram a objetividade, sistematização e influência aplicadas aos discursos diversos. 

É atualmente utilizada para estudar e analisar material qualitativo, buscando-se melhor 

compreensão de uma comunicação ou discurso, aprofundar suas características 

gramaticais às ideológicas e outras, além de extrair os aspectos mais relevantes 

(BARROS; LEHFELD, 1990, p. 96). 

 

Para a obtenção dos resultados almejados, foram criadas categorias para a análise, 

baseadas nas teorias da motivação e nos grupos de referência do comportamento do consumidor 

de Giglio (2005) e no modelo dionisíaco de discurso (que utiliza apelos emocionais) de 

Carrascoza (2004). As categorias conforme Minayo (2002, p. 70), “são empregadas para se 

estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias 

ou expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. Esse tipo de procedimento, 

de um modo geral, pode ser utilizado em qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa”. 

Selltiz (1965), citado por Minayo (2002, p. 72), afirma que: “podemos apontar três 

princípios de classificação para estabelecermos conjuntos de categorias. O primeiro se refere ao 

fato de que o conjunto de categorias deve ser estabelecido a partir de único princípio de 

classificação. Já o segundo princípio diz respeito à idéia de que um conjunto de categorias deve 

ser exaustivo, ou seja, deve permitir a inclusão de qualquer resposta numa das categorias do 

conjunto. Por último, o terceiro se relaciona ao fato de que as categorias do conjunto devem ser 

mutuamente exclusivas, ou seja, uma resposta não pode ser incluída em mais de duas categorias”. 

Visto os conceitos de Minayo, o princípio escolhido para a criação das categorias de 

análise deste trabalho foi: Como os apelos emocionais da campanha estimularam os torcedores? 

Estabelecido esse critério, quatro categorias foram determinadas para a realização da 

análise: papel ativo do torcedor nas conquistas do clube; importância da história do torcedor para 
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o clube; influência familiar, e influência pela amizade. Para facilitar a compreensão da análise, os 

textos dos anúncios foram separados em suas transcrições de acordo com os itens “chamada”, 

“texto central (maior)”, “texto na base” e “assinatura (selo)”.  
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4 ANÁLISE DO CONTEÚDO 

 

4.1 “AMIGOS” 

 

 

 

Chamada: Amigos. Amigos para sempre. 

Texto central (maior): Ser sócio do Inter é um prazer, uma honra e uma 

responsabilidade. Ser sócio do Inter é dividir o prazer de momentos únicos, históricos, intensos. 

Ser sócio do Inter é ter a honra de vestir uma camiseta sagrada, multicampeã, reconhecida no 

mundo todo, sinônimo de excelência dentro e fora de campo. Ser sócio do Inter é tomar para si a 

responsabilidade de ajudar o clube a manter seu padrão de competitividade para sempre. Traga 

seu amigo para ser sócio do Inter e venham para o Beira-Rio. Vocês merecem.  

Texto na base: Seja personagem desta história. Seja sócio do Internacional. Ligue 

3230.4561 e 3230.4562, das 9h às 19h ou acesse www.internacional.com.br. 

Assinatura (selo): 100 anos, 100 mil sócios. Sport Club Internacional. 



 31 

A peça está inserida na categoria de análise “influência pela amizade”. Isso porque, 

analisando a peça “amigos”, podemos claramente notar que o anúncio aborda o convívio entre os 

amigos, explicitando a importância que eles têm para cada indivíduo, ainda mais sendo 

considerados, de acordo com Schiffman e Kanuk (2000), o segundo grupamento social que mais 

influencia no comportamento de consumo das pessoas. Como apontam os mesmos autores, a 

situação demonstrada no anúncio serve para causar identificação do público-alvo com a 

campanha, pois faz com que as pessoas sintam-se nos lugares dos torcedores juntamente com 

seus amigos, em um lugar agradável para ambos e com uma companhia certeiramente proveitosa. 

As pessoas cultivam amizades, e a maneira como se dá essa relação afetiva é determinante 

para a manutenção do bom convívio. Como o futebol comporta muita fidelidade e 

companheirismo, com esses atributos aliados ao emocional dos torcedores exemplificado por 

Morgan e Summers (2008), no estádio o sentimento amigável e confiável se fortalece, a exemplo 

da frase “Amigos. Amigos para sempre” encontrada no anúncio, mostrando a relevância de um 

time de futebol na vida afetiva das pessoas. 

O fator amizade relacionado ao futebol, utilizado no anúncio, conforme a idéia de Samara 

e Morsch (2005), pode ser um valor cultural e pessoal simultaneamente, portanto, há uma soma 

de valores para o indivíduo nesse caso, o time e a amizade. 

O cunho emocional empregado na campanha, acompanhando o raciocínio de Schiffman e 

Kanuk (2000), é adequado pelo fato de o consumidor selecionar seus objetivos conforme critérios 

pessoais, como por exemplo: desejo de individualidade, orgulho, afeição e status. Ainda sobre 

abordagem de campanha, Carrascoza (2004) define a abordagem utilizada como modelo 

dionisíaco, já que é regido pela persuasão e possui o foco na emoção. Por outra linha de 

raciocínio, Giglio (2005) afirma que nesse caso o emocional foi usado por que o Sport Club 

Internacional já é aceito por seus torcedores. 

Seguindo no anúncio, na parte do texto onde diz que “Ser sócio do Inter é um prazer, uma 

honra e uma responsabilidade”, pode-se perceber a existência de um trecho ainda referente aos 

valores exposto por Figueiredo (2005), o qual diz que os processos publicitários que dão 

resultados, seguidamente levam mais em consideração a crença dos consumidores do que as 

peculiaridades do produto. Esse fato é comum no meio esportivo devido à forte crença dos 

torcedores em seus times. 
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Continuando o texto do anúncio explanado acima, “Ser sócio do Inter é dividir o prazer 

de momentos únicos, históricos, intensos”. Percebe-se aí o apelo ao componente cognitivo dos 

torcedores relacionados ao Inter, por exemplo, o anúncio chama a atenção desses torcedores não 

somente para as histórias vividas por eles junto ao clube, mas também para as façanhas 

conquistadas no passado as quais esses indivíduos apenas ouviram falar e aprenderam a respeito. 

Também nessa parte do texto, existe um apelo motivacional aos consumidores através do 

conceito pertencente ao quinto nível da teoria de Maslow exposto por Giglio (2005), em que o 

indivíduo satisfaz suas necessidades de auto-realização. 

“Ser sócio do Inter é ter a honra de vestir uma camisa sagrada, multicampeã, 

reconhecida no mundo todo, sinônimo de excelência dentro e fora de campo”. Nessa frase, os 

aspectos cognitivos também estão presentes, mas os apelos emocionais referentes ao passado de 

glórias, aos títulos recentes e às expectativas atuais do clube estão mais evidentes, tentando 

sensibilizar o público-alvo, tal como foi revelado por Cidade (2006) anteriormente no trabalho. 

Dando continuidade, “Ser sócio do Inter é tomar para si a responsabilidade de ajudar o 

clube a manter seu padrão de competitividade para sempre”. Essa parte demonstra um apelo que 

de certo modo, responsabiliza o torcedor pela manutenção ou não de uma equipe competitiva 

através da contribuição mensal social. Trata-se, como exemplificam Schiffman e Kanuk (2000), 

de um recurso emocional, pois o sujeito (torcedor) seleciona seus objetivos por meio de critérios 

estritamente pessoais. A interpretação do torcedor quanto à essas mensagens recebidas acontece 

devido a suas experiências e características pessoais. Nesse caso, também pode advir de um 

comportamento motivado, através de uma motivação de natureza psicológica, como conclui Gade 

(1998). 

 “Traga seu amigo para ser sócio do Inter e venham para o Beira-Rio. Vocês merecem”. 

Finalizando o maior texto do anúncio, há claramente uma tentativa de indução para que o 

torcedor influencie seus amigos a tornarem-se sócios do clube também por meio de motivação 

psicológica, igual ao conceito exemplificado anteriormente por Gade (1998). 
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4.2 “PAI E FILHO” 

 

 

 

Chamada: Primeiro ele entrou na sua história. Chegou a hora de ele entrar pra nossa 

história. 

Texto central (maior): A emoção do nascimento de um colorado não é superada por 

nada. Mas pode ser revivida a cada jogo, a cada título, num exercício de identidade e comunhão 

que só a torcida do Inter sabe o valor. 
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Associe seu filho ao Inter. Ele nunca mais esquecerá esse momento. Assim como você 

nunca esquecerá como começou tudo. 

Texto na base: Seja personagem desta história. Seja sócio do Internacional. Ligue 

3230.4561 e 3230.4562, das 9h às 19h. Ou acesse www.internacional.com.br. 

Assinatura (selo): 100 anos, 100 mil sócios. Sport Club Internacional. 

 

Na peça intitulada “pai e filho”, pertencente à categoria de análise “influência familiar”, a 

inclusão da criança em um assunto ativamente presente na vida do pai torcedor é fortemente 

marcada com o uso da emoção afetiva em vários momentos do texto. Mas o que configura 

realmente a relevância da escolha ou a influência sobre ela na decisão de uma criança a respeito 

de um time de futebol é a importância que o pai tem pra ela, servindo como inspiração para as 

decisões mais importantes de sua vida. O fato da influência exercida pelo pai é comprovado no 

estudo dos grupos de referência do consumidor, no qual, por exemplo, conforme Schiffman e 

Kanuk (2000), o principal grupo influenciador no consumo de cada indivíduo é sua própria 

família, representado aqui pela figura paterna. 

Nesse caso, é aí que se encaixa a idéia exposta por Giglio (2005), onde ele diz que o 

comportamento humano pode ser entendido no jogo das emoções, deixando, portanto, a razão em 

segundo plano. Porque, se o pai pensasse racionalmente, deixaria seu filho crescer para depois 

ver se a escolha dele foi realmente por aquele time, porém, nessas horas o emocional fala mais 

alto, e o que um pai mais quer é ver o filho lhe acompanhando nos jogos de seu time.  

A aplicação então, do cunho emotivo se mostra intensamente marcante na chamada 

“primeiro ele entrou na sua história. Chegou a hora de ele entrar pra nossa história”, pois, está 

se referindo a uma parceria vitalícia que se formará entre o pai e o filho, mostrando com isso, 

uma preocupação e um foco mais dirigidos às crenças e expectativas do público-alvo do que 

especificamente ao produto, como defende Figueiredo (2005), e também, como de certo modo 

expõe Cidade (2006) ao mencionar o bem-estar, realização pessoal e o status como forma de 

sensibilizar o “target” para a aquisição do produto anunciado. E dessa forma também, o anúncio 

acaba induzindo o pai a trazer seu filho para torcer para o mesmo time. 

Em relação à presença do filho no convívio esportivo do pai, Morgan e Summers (2008) 

mostraram-nos que o interesse da criança pelo esporte se dará se o pai dedicar-se a levá-la em 
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eventos esportivos, o que deixa bem clara a influência exercida pela figura paterna no início da 

vida esportiva da criança, seja como praticante, ou simplesmente como espectadora. 

Dando continuidade ao texto trabalhado, o apelo ao comportamento cognitivo e de certo 

modo, à necessidade de afeto (3º nível da teoria de Maslow) que um pai tem quanto à relação 

entre filho e time do coração é enorme, visto que, todo torcedor que se preze quer ter seu filho 

como participante da torcida do mesmo time para interarem-se dos assuntos esportivos sempre 

juntos, envoltos por uma emoção só proporcionada pelo esporte, mais claramente pelo futebol. 

Ainda sobre a emoção esportiva, Veeck (1962), citado por Morgan e Summers (2008) afirma que 

a lembrança pelos títulos conquistados no passado e a perspectiva pelo que está por vir é o que 

mais eleva a emoção no futebol. Essa constatação pode ser vista no anúncio, no fragmento do 

texto que diz que a emoção pode ser revivida a cada jogo, a cada título. 

Quando no texto, aparece a seguinte menção: “associe seu filho ao Inter. Ele nunca mais 

esquecerá este momento. Assim como você nunca esquecerá como começou tudo”, há a 

afirmação do que foi dito anteriormente sobre a parceria vitalícia entre a figura paterna e seu 

filho, mas também, e principalmente, existe uma espécie de indução para que os pais façam 

aquilo que gostariam que os seus pais tivessem feito em suas infâncias. O que se configura em 

um fortíssimo componente emocional para todo mundo que aprecia o futebol e possui um filho 

pequeno.   
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4.3 “FERNANDÃO” 

 

 

 

Chamada: Conseqüência. Causa. 

Texto central (maior): Ser sócio do Inter é fazer história. É ser campeão gaúcho com 

100% de aproveitamento. É ser tricampeão brasileiro invicto. É vencer os invencíveis e 

conquistar a América. É bater os imbatíveis e conquistar o Mundo. Ser sócio do Inter é tomar a 

responsabilidade do futuro nas próprias mãos e ter a plena certeza que todo colorado deve ter: a 

de estar fazendo a sua parte! 

Texto na base: Seja personagem desta história. Seja sócio do Internacional. Ligue 

3230.4561 e 3230.4562, das 9h às 19h ou acesse www.internacional.com.br. 

Assinatura (selo): 100 anos, 100 mil sócios. Sport Club Internacional. 

 

Uma peça publicitária que traz simplesmente as maiores e mais emblemáticas façanhas da 

história recente de conquistas do Internacional, certamente é carregada de aspectos emocionais, 

dirigidos certeiramente aos torcedores colorados, principalmente aqueles que vivenciaram todas 
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as vitórias obtidas pela inesquecível equipe colorada do ano de 2006, período em que foram 

conquistados os mais expressivos títulos do clube (competições internacionais como a Taça 

Libertadores da América e o Mundial de Clubes FIFA). Por isso, essa peça está na categoria de 

análise “papel ativo do torcedor nas conquistas do clube”. 

A chamada “conseqüência. Causa”, se refere justamente a essas conquistas, mencionadas 

no texto seguinte do anúncio, e o mais importante, refere-se principalmente ao seguinte fato: só 

quem é colorado pode “desfrutar” de tais conquistas, da maneira como foram obtidas. Essa 

chamada, além de mexer com o emocional dos torcedores, apela também para o componente 

cognitivo dos mesmos, abordando situações relevantes da vida de cada torcedor, as quais 

existiam para os colorados como crenças, valores e expectativas, bem como nos mostra 

Karsaklian (2000). 

Quando no começo do maior texto do anúncio, aparece a frase “ser sócio do Inter é fazer 

história”, seu significado maior para os torcedores é que eles poderão fazer parte de cada etapa 

das competições que o Inter disputar, sem dificuldades para conseguir ingressos e assim, 

vivenciarem completamente a emoção que os jogos importantes proporcionam preocupando-se 

apenas em torcer e acompanhar mais uma possibilidade de título de seu clube. Aqui então, 

podemos notar a presença de dois níveis da teoria de Maslow explicitada por Giglio (2005), a 

necessidade de relacionamento e também de auto-realização, já que o torcedor sente esse desejo 

de fazer parte do clube para justamente, realizar um de seus interesses pessoais mais importantes, 

acompanhar de perto seu time. 

Continuando a análise, ao apresentar as conquistas do Inter de forma veraz e entusiasmada 

(é ser campeão gaúcho com 100% de aproveitamento. É ser tricampeão brasileiro invicto. É 

vencer os invencíveis e conquistar a América. É bater os imbatíveis e conquistar o Mundo), a 

peça eleva o sentimento de orgulho dos torcedores através de motivação, pois, essas foram 

conquistas que os colorados sonhavam anteriormente e tinham como necessidades de alto valor 

pessoal em suas vidas. 

No trecho “ser sócio do Inter é tomar a responsabilidade do futuro nas próprias mãos e 

ter a plena certeza que todo colorado deve ter: a de estar fazendo a sua parte!”, a indução 

novamente está presente, pois de certa forma, a responsabilidade de um time competitivo a cada 

ano cai sobre os ombros dos torcedores colorados, que, no entanto, também sentem-se com isso 
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mais confiantes, pois sabem que sua contribuição aliada as do restante numeroso de sócios, 

formam mês a mês, um considerável montante em dinheiro. 

   

 

4.4 “BEIRA-RIO” 

 

 

 

Chamada: Tijolo a tijolo. Sócio a sócio. 

Texto central (maior): Ser sócio do Inter é erguer com as próprias mãos uma história 

única no mundo. Tijolo a tijolo, vitória a vitória. É participar decisivamente de cada conquista, é 

vibrar a cada novo degrau conquistado na história do futebol mundial. 

 Ser sócio do Inter é honrar cada tijolo que está no Beira-Rio de hoje. É construir o Beira-

Rio de amanhã. 

Texto na base: Seja personagem desta história. Seja sócio do Internacional. Ligue 

3230.4561 e 3230.4562, das 9h às 19h ou acesse www.internacional.com.br. 

Assinatura (selo): 100 anos, 100 mil sócios. Sport Club Internacional. 
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Também pertencente à categoria de análise “papel ativo do torcedor nas conquistas do 

clube”, este anúncio conta um pouco da trajetória do Gigante da Beira-Rio, o estádio do Sport 

Club Internacional, que tem toda uma história emocional alicerçada na coletividade dos 

torcedores colorados, que ao contribuírem (em alguns casos) com apenas um tijolo, fizeram parte 

do surgimento do segundo maior estádio particular de um clube brasileiro. 

Por isso, na chamada da peça, “tijolo a tijolo. Sócio a sócio”, é transmitida uma idéia de 

construção, porém desta vez também, trata-se da construção do clube como instituição, como 

marca, através é claro, de seus associados. E assim, mais uma vez o emocional toma conta, como 

não poderia deixar de ser, já que é no estádio que os torcedores vêem seu time construir grandes 

histórias. 

É no estádio também, que ocorrem influências sobre o consumo, por este ser o ambiente 

de jogo, incluso na categoria “arredores físicos” nas influências situacionais que interferem nas 

decisões dos consumidores, como elucidado por Morgan e Summers (2008). 

O fator “emoção” agora aparece de forma que mexe com as histórias vividas e com os 

valores intrínsecos aos torcedores, valores culturais, que de acordo com Samara e Morsch (2005), 

são aqueles partilhados por um grupo de pessoas, no caso da campanha analisada, os torcedores 

colorados. 

A frase “Ser sócio do Inter é erguer com as próprias mãos uma história única no mundo. 

Tijolo a tijolo, vitória a vitória”, tem um significado duplo e interessante, pois, a palavra “erguer” 

se refere à construção do Beira-Rio e também ao ato de levantar taça a cada conquista de título. 

Nos jogos e competições, os torcedores participam plenamente das ações e resultados do 

time, bem como exposto no anúncio, na parte do texto em que diz “é participar decisivamente de 

cada conquista, é vibrar a cada novo degrau conquistado na história do futebol mundial”. A 

referência feita à palavra “degrau” significa que o time está em ascensão e constante busca por 

títulos internacionais. 

Por fim, quando aparece “ser sócio do Inter é honrar cada tijolo que está no Beira-Rio de 

hoje. É construir o Beira-Rio de amanhã”, notamos que há uma preocupação estável do clube 

referente à construção e modernização de suas dependências. Pois é justamente essa a intenção da 

diretoria, a modernização do complexo Beira-Rio faz parte do projeto do centenário colorado, o 

que só aumenta o sentimento de importância atribuído a cada torcedor contribuinte do Sport Club 

Internacional, caracterizando assim, a abordagem emotiva da peça. 
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4.5 “CONTE SUA HISTÓRIA” 

 

 

 

Chamada: Conte sua história e faça parte do centenário colorado. 

Texto central (maior): A promoção Centenário Colorado vai escolher as 100 melhores 

histórias que farão parte do livro comemorativo aos 100 anos do Sport Club Internacional, que 

acontecerá em abril de 2009. 

Acesse www.centenariodointer.com.br e publique a sua história com, no máximo, 500 

caracteres (contando os espaços). O tema deve ser sua relação com o Clube e a comemoração do 

centenário. Mande quantas histórias desejar. A seleção será realizada através de mecanismo de 

votação disponível no site da promoção. 

Participe e seja personagem da história do Inter. 

Assinatura (selo): 100 anos, 100 mil sócios. Sport Club Internacional. 

http://www.centenariodointer.com.br/
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A peça em questão foi um modo que o clube encontrou para atribuir uma significativa 

importância a seu torcedor, por isso, pertence à categoria de análise “importância da história do 

torcedor para o clube”. 

“Conte sua história e faça parte do centenário colorado”, coloca o torcedor colorado 

dentro da história do clube, já que um conto de sua vida relacionada com o Inter poderá sair nas 

páginas do livro comemorativo dos 100 anos do clube. 

“A promoção Centenário Colorado vai escolher as 100 melhores histórias que farão 

parte do livro comemorativo aos 100 anos do Sport Club Internacional, que acontecerá em abril 

de 2009”. Esse trecho é dotado de emoção para o torcedor, como coloca Cidade (2006), pois 

atinge a sensibilidade de cada colorado através do sentimento de bem-estar e status pelo fato de 

seu nome ter a possibilidade de “estampar” a página de uma publicação oficial de seu time. 

O elo entre os valores dos consumidores e as características expressas pela comunicação 

do Inter está presente em “conte sua história”, tal como recomenda Figueiredo (2005). 

A informação apresentada no final do texto mais extenso do anúncio, “Acesse 

www.centenariodointer.com.br e publique a sua história com, no máximo, 500 caracteres 

(contando os espaços). O tema deve ser sua relação com o Clube e a comemoração do 

centenário. Mande quantas histórias desejar. A seleção será realizada através de mecanismo de 

votação disponível no site da promoção”, reafirma a importância atribuída ao torcedor, como 

referido anteriormente.  

 

 

4.6 “AMIGAS” 

 

Peça: Spot de 30”. 

Trilha: Som da torcida colorada (ôoooo, vamo, vamo Inter). 

Locução 1: (Feminina adulta) “Torcer para o colorado é uma daquelas decisões pra vida 

toda, é como escolher as melhores amigas, sabe? É como decidir sobre quem vai dividir o futuro 

com a gente, associe sua turma e venha para o Beira-Rio, com toda a tranqüilidade e segurança, 

aqui a gente vive alguns dos melhores momentos da nossa vida e exerce a maior de nossas 

paixões. 

http://www.centenariodointer.com.br/
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Locução 2: (Masculino adulto) “Colorado, associe-se e seja personagem desta história, 

ligue 4003 5111. Internacional, 100 anos, 100 mil sócios”. 

 

Assim como a primeira peça analisada, “amigas” também pertence à categoria “influência 

pela amizade”. Entretanto, possui algo diferente, aborda a mulher como torcedora fanática, o que 

hoje pode parecer comum nos estádios de futebol, até mesmo em torcidas organizadas o número 

de integrantes do sexo feminino cresceu, diferentemente do que tínhamos há poucos anos. 

No spot, como som de fundo, escuta-se um canto da torcida colorada (ôoooo, vamo, vamo 

Inter), fazendo com que já no começo perceba-se qual o assunto tratado no restante da peça. Para 

os colorados, esse som já soa como elemento motivacional composto também pela emoção 

transmitida pelo grito dos torcedores. 

Existe, portanto, a simulação da realidade, como explicam Schiffman e Kanuk (2000), 

através de um grupo social que o consumidor se identifica (nessa situação, os colorados), com o 

intuito de causar identificação do torcedor para com o clube. 

Na seqüência da peça, surge uma voz feminina dizendo: “Torcer para o colorado é uma 

daquelas decisões pra vida toda, é como escolher as melhores amigas, sabe?”, o que nos remete 

à abordagem utilizada na primeira peça analisada nesse trabalho (amigos), em que o foco era 

relacionar a associação ao clube com alguma coisa muito boa para os consumidores, naquele 

caso, suas amizades. 

No trecho “é como decidir sobre quem vai dividir o futuro com a gente, associe sua turma 

e venha para o Beira-Rio, com toda a tranqüilidade e segurança, aqui a gente vive alguns dos 

melhores momentos da nossa vida e exerce a maior de nossas paixões”, o que mais se sobressaiu, 

pelo menos em relação às demais peças, foi a preocupação em expor que no ambiente do Beira-

Rio tem muita segurança e tranqüilidade, já que é peculiar da mulher essa maior preocupação 

quanto a aspectos paralelos ao jogo. E esses detalhes de ambiente de jogo, as influências 

situacionais, motivam ainda mais os torcedores a irem ao estádio. 

 

Existem elementos que estão presentes de maneira muito parecida (às vezes idêntica) em 

todas as peças analisadas, portanto, aqui nesse espaço, eles serão verificados de forma unitária. 

 O texto contido na base dos anúncios impressos e do banner, e no final do spot, por 

exemplo, (“seja personagem desta história. Seja sócio do Internacional. Ligue 3230.4561 e 
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3230.4562, das 9h às 19h ou acesse www.internacional.com.br”) varia um pouco de peça para 

peça, ou pela falta de alguma palavra, ou simplesmente pela troca na ordem das mesmas, 

contudo, não interfere em sua pretensão. Quanto a sua utilização, o apelo se refere à questão dos 

grupos de referência do consumidor, mais especificamente, ao grupo de aspiração, como 

expuseram Schiffman e Kanuk (2000), que é aquele que o torcedor ainda não faz parte (grupo de 

associados), mas que deseja fazer. 

O selo da campanha (“100 anos, 100 mil sócios. Sport Club Internacional”), também 

encontrado em todas as peças, serve para demonstrar a grandeza do clube, bem como, o orgulho e 

a emoção de cada torcedor que faz parte de alguma forma da história do clube. 

Quando anteriormente nesse trabalho, no referencial teórico, foi abordado o tema 

“persuasão”, foi citado o mais antigo processo para realizar essa técnica, idealizado por 

Aristóteles e exposto na obra de Figueiredo (2005). 

Portanto, os textos das peças analisadas se encaixam nos moldes desse processo da 

seguinte forma: as chamadas das peças equivalem-se ao “exórdio”, pois chamam a atenção do 

consumidor, por exemplo, “amigos. Amigos para sempre”; os inícios dos textos maiores seriam a 

“narração”, pois têm a função de envolver o consumidor na história (“ser sócio do Inter é um 

prazer, uma honra e uma responsabilidade”); no trecho central dos textos maiores, como por 

exemplo, “ser sócio do Inter é dividir o prazer de momentos únicos, históricos, intensos. Ser 

sócio do Inter é ter a honra de vestir uma camiseta sagrada, multicampeã, reconhecida no 

mundo todo, sinônimo de excelência dentro e fora de campo. Ser sócio do Inter é tomas para si a 

responsabilidade de ajudar o clube a manter seu padrão de competitividade para sempre”, 

encontram-se as “provas”, que confirmam tecnicamente a qualidade do produto. 

Nos finais dos textos maiores até o fim das assinaturas (selos), aparece a “peroração” 

(“traga seu amigo para ser sócio do Inter e venham para o Beira-Rio. Vocês merecem. Seja 

personagem desta história. Seja sócio do Internacional. Ligue 3230.4561 e 3230.4562, das 9h às 

19h ou acesse www.internacional.com.br. 100 anos, 100 mil sócios. Sport Club Internacional”); 

que tem como tarefa confirmar tudo o que foi citado anteriormente no anúncio e reforçar a marca 

do anunciante. 

 

 

 

 

http://www.internacional.com.br/
http://www.internacional.com.br/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve o intuito de identificar e analisar a presença de apelos emocionais 

utilizados como agentes persuasivos na campanha “Sócio Colorado – Personagem desta história”, 

a fim de induzir, motivar e sensibilizar os colorados para que esses se tornassem sócios do 

Internacional.  

Baseando-se nos conceitos referentes ao comportamento do consumidor, como por 

exemplo, grupos de referência e teorias da motivação, bem como nos conceitos de abordagem 

emocional, foi desenvolvida uma análise de conteúdo das seis peças publicitárias distintas da 

campanha que compõem o corpus do projeto. Foi através da criação de categorias para a análise 

que se pôde começar a distinguir os apelos emocionais existentes. 

No trabalho, foram detectados apelos emocionais que se diferenciavam de acordo com as 

várias abordagens persuasivas da campanha. Notou-se a presença de fatores que demonstraram a 

importância e a forte influência que pessoas próximas dos consumidores têm na hora da aquisição 

de um produto ou serviço. Intrínsecos nas peças estavam elementos intensamente emotivos para 

os torcedores colorados, como, por exemplo, a referência aos títulos mais marcantes do clube, a 

construção da “casa” dos colorados, o Beira-Rio, e também, a importância que o torcedor tem 

para um clube de futebol, seja na hora dos jogos, ou mesmo, no dia-a-dia do time, na manutenção 

de qualidade da equipe. 

A abordagem emocional foi constantemente usada nas peças pelo fato de que o “produto” 

da campanha era relacionado ao futebol, que é dotado de elementos emotivos, para quem pratica 

e também, para os espectadores. Verificou-se, portanto, que os anúncios recorreram a quatro 

apelos diferentes para sensibilizar os colorados, que são na verdade, as categorias escolhidas para 

a análise: o papel ativo do torcedor nas conquistas do clube; a importância da história do torcedor 

para o clube; a influência familiar e a influência pela amizade. 

 As abordagens emocionais identificadas no trabalho se originaram dos quatro apelos já 

mencionados para persuadir os torcedores através da emoção. Abordagens como: 

- As necessidades dos torcedores (de interação com outras pessoas, de status, de afeição e 

de auto-realização); 

- O sentimento de orgulho proporcionado pelo futebol a seus apreciadores; 
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- O componente cognitivo dos colorados referente aos momentos inesquecíveis do clube 

(os que eles viveram e os que eles apenas ouviram a respeito), como por exemplo, a conquista de 

títulos e o surgimento do Beira-Rio; 

- A responsabilidade que os torcedores têm em relação ao clube (manutenção de qualidade 

da equipe); 

- A segurança do estádio, proporcionando um maior envolvimento dos públicos feminino 

e infantil com o futebol; 

- A felicidade de um pai ao ver o filho torcendo por seu time; 

- O fortalecimento de uma amizade por meio do convívio esportivo. 

- A importância do clube na vida de cada torcedor. 

Então, esse trabalho verificou a utilização dos apelos emocionais que, de certa forma, 

pudessem influenciar os colorados a se tornarem sócios do clube. Percebeu-se também, a 

relevância do aspecto emocional no esporte como fator decisivo para auxiliar na associação a um 

clube de futebol, servindo como principal estímulo no momento de consumir o produto esportivo. 

As abordagens, em sua totalidade apresentaram-se de forma emotiva, como não poderia deixar de 

ser, afinal, a carga constante e nunca ausente de emoções é muito elevada no meio futebolístico. 

Com isso, esse processo mostrou-se realmente ser um “comércio de paixões”, onde o 

amor e a fidelidade realmente andam juntos, não existindo forma alguma de separá-los do 

futebol, e, por conseguinte, de seu time do coração. 

Foi notória, também, a importância da articulação entre o comportamento do consumidor 

e as abordagens persuasivas. Percebeu-se em relação a isso que o elo entre essas teorias foi 

certamente a linguagem da emoção, ainda mais quando aplicada ao futebol. 

Através dessa linguagem é que se configuraram as peças, sempre visando o emocional dos 

torcedores com intuito de tocá-los de alguma forma, com textos que farão parte sempre da vida 

desses colorados. Assim, o comportamento do consumidor foi muito relevante para esse trabalho, 

pois é uma “ferramenta” indispensável para o publicitário conhecer e compreender seu público-

alvo; o que motiva e o que não o motiva; entender porque tal abordagem pode ser mais eficaz em 

determinada situação; porque os consumidores necessitam de determinadas coisas e como se 

configuram seus desejos, enfim, é um modo eficiente de perceber os interesses de um público-

alvo específico. 
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Ainda quanto à linguagem, que é o foco da análise desse projeto, pôde-se salientar e 

perceber que, a abordagem emocional foi utilizada em sua estrutura por dois motivos evidentes, o 

primeiro e principal, pelo fato de o produto ser inserido no meio esportivo (ambiente que suscita 

diversas formas de emoção e sentimento). O segundo, porque o que foi anunciado já era 

consagrado na mente dos torcedores, ou seja, os colorados já eram e sempre irão ser fiéis a seu 

time, assim como em qualquer outro time de futebol, de tal modo, não houve a necessidade da 

utilização de argumentos racionais na abordagem da campanha. 

Portanto, a emoção aplicada à campanha analisada não foi simples e coincidentemente 

empregada, serviu como modelo no que se refere à junção de duas premissas existentes para a 

utilização desse tipo de linguagem. 

Com isso, percebeu-se nitidamente na conclusão desse trabalho, a utilização de conceitos 

tratados durante todo o período acadêmico. A persuasão evidente na forma de abordagem, a 

linguagem extremamente emocional que sensibiliza o público-alvo definido para a campanha, a 

adequação da emoção ao produto esportivo, mostrando diferentes maneiras de atrair e motivar os 

consumidores/torcedores, que sensibilizam-se com tudo o que envolve o futebol. Enfim, 

conseguiu-se trazer à tona importantes elementos que compõem o processo publicitário. 
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