
            

 

 

 

 

 

 

Lucas Bavaresco Guitel 

 

 

 

 

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

 

A COMUNICAÇÃO DE UM CLUBE DE FUTEBOL: OS CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELO GRÊMIO F.B.P.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2010 

 



2 

 

Lucas Bavaresco Guitel 

 

 

 

 

A COMUNICAÇÃO DE UM CLUBE DE FUTEBOL: OS CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELO GRÊMIO F.B.P.A. 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) 

apresentado ao curso de Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda, Área 

de Ciências Sociais, do Centro 

Universitário Franciscano – Unifra, 

como requisito parcial para obtenção do 

grau de Publicitário – Bacharel em 

Publicidade e Propaganda. 

 

 

 

 

Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2010 



3 

 

Lucas Bavaresco Guitel 

 

 

 

A COMUNICAÇÃO DE UM CLUBE DE FUTEBOL: OS CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELO GRÊMIO F.B.P.A. 

 

 

Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda – Área de Ciências Sociais, do Centro Universitário 

Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de Publicitário – Bacharel 

em Publicidade e Propaganda. 

 

 

_______________________________________________ 

Taís Steffenello Ghisleni – Orientadora (UNIFRA) 

 

 

_______________________________________________ 

Ângela Lovato Dellazzana (UNIFRA) 

 

 

_______________________________________________ 

Fabrise Muller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em 07 de Julho de 2010 



4 

 

RESUMO  

 

Este trabalho teve como principal objetivo analisar os canais de comunicação utilizados 

pelo Grêmio Foot-ball Porto Alegrense para comunicar-se com seus torcedores e, com 

isso, demonstrar a importância da comunicação, tanto para o clube, que precisa do 

torcedor para manter-se entre os melhores, quanto para os torcedores, os quais se 

identificam com o clube e consomem seus produtos, principalmente o futebol. 

Utilizaram-se entrevistas e estudo do conteúdo para realização das análises, e estas 

trazem considerações sobre a utilização da comunicação promocional e da comunicação 

institucional através da mídia impressa e da mídia eletrônica. Também se evidencia a 

utilização de redes sociais e do marketing de relacionamento por parte do clube. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação promocional; comunicação institucional, 

ferramentas de comunicação. 

 

 

ABSTRACT 

 

This project aimed to analyze the communication channels used by Grêmio Foot-ball 

Porto Alegrense to communicate with their fans, and thereby, demonstrate the 

importance of the communication, either for the club, which needs its fans to keep being 

among the best; or for the fans, that identify themselves with the club and consume their 

products, specially soccer. Interviews and a content study were used to perform the 

analyses, which bring considerations about the use of promotional communication and 

institutional communication through printed and electronic media. The use of social 

networks and relationship marketing by the club are also highlighted. 

 

 

KEY WORDS: promotional communication, institutional communication, 

communication tools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  Nenhum outro esporte mobiliza tanto os brasileiros como o futebol, e este é 

classificado por muitas pessoas como uma paixão nacional, Gracioso (2008, p. 124), em 

2008 já informava que ―no Brasil, calcula-se que o esporte movimenta em seu conjunto 

cerca de 30 bilhões de dólares por ano‖. Belos passes, jogadas bonitas e gols de placa
1
 

sempre fizeram parte deste esporte, que fascina e apaixona o torcedor a cada jogo. 

Porém, a paixão do torcedor vai muito além disso, especialmente nos dias de hoje, em 

que a atenção do clube de futebol com o seu torcedor é indispensável para que essa 

paixão não se acabe. Devido a isso, e as constantes evoluções tecnológicas que 

possibilitam acesso rápido a meios como jornal, rádio, televisão e principalmente a 

internet, os clubes de futebol no Brasil utilizam cada vez mais a comunicação como um 

elo entre o torcedor e o seu time do coração. 

  Para Matos 

 
A comunicação é o fio condutor de todas as atividades e relacionamentos 

humanos. Literalmente, nada acontece sem que haja prévia comunicação. 

Comunicar bem não é só transmitir ou só receber bem uma informação. 

Comunicação é troca de entendimento e sentimento, e ninguém entende outra 

pessoa sem considerar, além das palavras, as emoções e a situação em que 

fazemos a tentativa de tornar comuns conhecimentos, idéias, instruções ou 

qualquer outra mensagem, seja ela verbal, escrita ou corporal. (MATOS, 

2004, p. 40, 41) 
   

  Portanto, a comunicação estabelece um papel fundamental para a permanência 

de um clube no mercado competitivo em que nos encontramos, ela é que manterá o 

torcedor informado de tudo que acontece dentro e fora do clube, e o clube ligado ao 

torcedor por meio das mais diversas ferramentas de comunicação à disposição 

atualmente. 

  Vasconcelos (2009) explica que as ferramentas de comunicação são os 

elementos que compõem o Pê de Promoção dentro dos quatro Pês de McCarthy
2
, ou um 

Cê de Comunicação Integrada dentro dos quatro Cês de Robert Lauterborn
3
. A autora 

comenta que esse item é responsável para que uma mensagem chegue ao público-alvo, e 

que está divida em três grupos; ferramentas principais (propaganda, promoção de 

vendas/merchandising, relações públicas e publicidade, marketing direto, força de 

                                                
1 Origina-se de uma boa jogada e um chute certeiro ao gol, indefensável para o goleiro. 
2 O autor estruturou o marketing em quatro Pês: Produto, Preço, Praça e Promoção. 
3 O autor criou os quatro Pês com uma visão voltada mais ao cliente: Customer needs and wants 

(necessidades e desejos do cliente), custo para o cliente, comunicação integrada e conveniência. 
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vendas), ferramentas complementares (product placement, ações cooperadas com o 

trade, folhetos/catálogos) e ferramentas inovadoras (buzzmarketing, marketing viral, 

propaganda no lazer/advertaiment). 

  Essas são as ferramentas, que, utilizadas de maneira consciente e integradas, 

podem render aos clubes. Pois a cada dia que passa, as pessoas são bombardeadas de 

informações das mais diversas maneiras, e conseqüentemente só as que se destacarem 

entre tantas outras, é que serão relevantes e ocuparão um espaço na mente do público. 

  Sendo assim, diante desse emaranhado de mídias e informações constantes, os 

clubes de futebol passaram a se preocupar e dar mais atenção para a comunicação, tanto 

dentro como fora do clube, profissionalizando gestores e proporcionando um melhor 

relacionamento com seus torcedores. 

  A partir do contexto exposto, o problema de pesquisa desta monografia é: como 

o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense utiliza os canais de comunicação para 

comunicar-se com os seus torcedores? 

  Com isto, o objetivo principal desta pesquisa foi analisar os canais de 

comunicação utilizados pelo Grêmio Foot-ball Porto Alegrense para comunicar-se com 

seus torcedores. Então, entre estes, selecionar o meio mais utilizado de cada categoria 

(impressa e eletrônica)
4
 e a partir desta escolha descrever e classificar as ferramentas 

utilizadas
5
 nos meios escolhidos, e ainda perceber se as ferramentas utilizadas têm 

maior apelo promocional, institucional ou ambos. Evidenciou-se também a chamada 

para redes sociais através do site e a utilização do marketing de relacionamento 

juntamente com o mesmo. 

  No futebol a comunicação tem sua importância tanto dentro como fora de 

campo. Os jogadores utilizam a comunicação para conversarem entre si, armarem 

jogadas, pedir passes e até esbravejar com o juíz se for necessário. Por outro lado, as 

pessoas que administram um clube de futebol, utilizam a comunicação fora de campo 

para comunicar-se com o torcedor e também promover e divulgar o time em qualquer 

parte do país e do mundo. 

  Assim, a comunicação é muito importante não só para as empresas, mas também 

nas instituições de futebol, as quais têm um grande público por todo o Brasil e também 

em todo o mundo. 

                                                
4 Katz (2004) ensina que o universo da mídia pode ser dividido basicamente em duas categorias: impressa 

e eletrônica. 
5 Conforme Ogden (2008) as ferramentas podem ser classificadas em tradicionais, complementares e 

inovadoras. 
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  Para Melo Neto (1998, p.49), ―o futebol profissional atua como o negócio que 

mais consome os recursos corporativos. Ou seja, o clube paga para manter o seu 

departamento de futebol. E, ao mesmo tempo, é o segmento do clube responsável pelo 

maior faturamento‖. Nesse sentido, estudar a comunicação de um clube de futebol é de 

grande interesse para quem gosta desse esporte e pretende trabalhar com comunicação. 

  A escolha por estudar o Grêmio Foot-ball Porto Alegrense é especialmente de 

parte pessoal, mas também, por perceber que é um clube que nos últimos anos vem 

investindo constantemente na sua comunicação, despertando o interesse de várias 

pessoas em conhecer e colaborar com a instituição. 

  Assim, a união dos dois temas, futebol e comunicação, despertaram o interesse 

em realizar um estudo sobre a comunicação do clube. Para isto, este trabalho abordará 

os canais de comunicação utilizados pelo Grêmio, a comunicação através da mídia 

impressa e mídia eletrônica, as redes sociais que o clube utiliza e também as suas 

ferramentas de comunicação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 COMUNICAÇÃO 

 

  A comunicação faz parte da vida do ser humano desde o seu nascimento até o 

seu último dia de vida, portanto, pensar na vida em sociedade sem ela seria altamente 

inaceitável. Sendo assim, Sant’anna (2002) define comunicação como um processo de 

transmitir e compartilhar idéias entre indivíduos, apresentando-se como um processo 

vital para o ser humano. 

  De acordo com Berlo, citado por Angeloni (2010, p.34) ―um processo é qualquer 

fenômeno que apresenta contínua mudança no tempo, não tem começo nem fim 

definido, tratando-se de uma sequência dinâmica de eventos, sendo que cada elemento 

do processo age e é influenciado pelos outros‖. 

  Para entendermos o processo de comunicação, Schramm (1982) citado por 

Straubhaar (2004) explica que ele pode ser quebrado em oitos componentes que estão 

presentes em toda troca de informação, sendo eles: fonte (originadora da comunicação), 

mensagem (conteúdo da comunicação, informação a ser trocada), codificador (quem 

traduz a mensagem para um formato passível de ser comunicado), canal (meio ou 

sistema utilizado para transferir a mensagem de um lugar a outro), decodificador (quem 

reverte o processo de codificação), receptor (destino final da comunicação), resposta 

(mecanismo entre a fonte e o receptor utilizado para regular o fluxo da comunicação) e 

ruído (distorção indesejada ou erro que pode ser introduzida durante a troca de 

informação). (ver Figura 01) 

Figura 01 – Processo de Comunicação 

 

 

Fonte: Adaptado de Straubhaar (2004) 
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  A Figura 01 demonstra de forma visual como acontece o processo de 

comunicação, onde a mensagem, transmitida pela fonte, passa por diversos processos 

até chegar ao receptor, ocasionando ou não algum tipo de ruído ou erro durante a troca 

de informação. 

  Matos (2004) informa que a comunicação é um processo natural como respirar, 

comer, chorar, rir ou caminhar, é a força que movimenta a vida das pessoas, das 

sociedades e das empresas. O autor explica que sem a comunicação não conseguiríamos 

adquirir informações, não teríamos conhecimentos aprofundados, não amadureceríamos 

experiências, nem intensificaríamos relações. 

  Muitas pessoas não compreendem a importância da comunicação e como ela 

pode interferir direta ou indiretamente no cotidiano das mesmas. Matos (2004) 

apresenta o poder da comunicação na vida das pessoas, destacando que ela pode ser 

usada tanto para o bem ou manipulada no sentido oposto: 

 

A comunicação informa, motiva, ensina, emociona, vende, distrai, 

entusiasma, dá status, constrói mitos, destrói reputações, forma opiniões, 
deforma pensamentos, distorce fatos, orienta, desorienta, faz ri, faz chorar, 

inspira, narcotiza, reduz a solidão e – num paradoxo que confirma a grande 

magnitude do seu potencial – produz até mesmo a incomunicação (MATOS, 

2004, p. 25). 

 

  Portanto, evidencia-se a importância da comunicação não só na vida em 

sociedade ou como forma de sobrevivência, mas também nas atividades empresariais e 

organizacionais. Neste sentido, Angeloni (2010, p.40) informa que ―ao avançar no 

estudo das organizações, pode-se constatar que inúmeros fatores vêm à tona 

demonstrando a complexidade do tema‖. Assim, estudar e aplicar a comunicação nas 

organizações é vital para a sobrevivência das mesmas no cenário atual da sociedade. 

 

 

2.1.1 Comunicação organizacional 

 

  Para compreendermos melhor a comunicação organizacional, Marchiori (2008, 

p. 83) explica que uma ―organização é um fenômeno social e uma de suas principais 

características é a interação humana‖. A autora diz ainda que uma organização é como 

se fosse uma mini-sociedade formada por construções sociais e que estas construções 
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tem início nas redes de relacionamento interno, ou seja, funcionários, lideranças e a alta 

administração. 

  Segundo Kunsch (1997), a comunicação organizacional começou a se destacar 

no Brasil a partir de 1985, com a reabertura política, foi quando as empresas e as 

instituições começaram a entender a necessidade de serem transparentes e a perceber 

que suas relações com a sociedade deviam ser realizadas pelas vias democráticas. A 

autora afirma também que, com o fim da guerra fria, em 1989, e com o surgimento da 

globalização, a comunicação passou a ser uma área estratégica imprescindível para 

ajudar as empresas a enxergar e detectar as oportunidades e ameaças do macro 

ambiente.   

  Kunsch (2003) comenta que, ―o sistema comunicacional é fundamental para o 

processamento das funções administrativas e do relacionamento das organizações com o 

meio externo‖. A utilização do sistema comunicacional para a autora é importante por 

que é ele quem irá delegar funções dentro da empresa e também manterá a empresa 

ligada ao meio externo, indispensável para qualquer organização nos dias de hoje. 

  A comunicação organizacional pode ser dividida em interna e externa. As duas 

formas existem e devem ser utilizadas em conjunto. 

  De acordo com Bahia (1995), a comunicação interna tem a função de transmitir 

ao público da empresa ou organização, com freqüência e clareza, os pensamentos e 

ações da mesma, destacando-se as posições que assumem os seus dirigentes e a 

consciência da função social que têm. O autor salienta também que, o empresário deve 

dar prioridade à informação, por que só assim atrairá a atenção do público interno e 

externo para a realidade da empresa, e assim, fortalecerá os vínculos sociais da 

organização. 

  Já a comunicação externa, segundo Cahen (2005), é a comunicação formal, feita 

para todas as pessoas do meio externo que não tenham uma ligação direta com a 

organização, através de publicidade institucional, publicidade comercial, publicidade 

legal, anúncios de recrutamento, folhetos, relatórios anuais da administração, e outros 

veículos de comunicação externa. 

  Assim, a comunicação voltada para o público externo é definida por Torquato 

(1986) citado por Kuazaqui (2005, p. 56) como, ―as mensagens recebidas ou enviadas 

pela organização para fornecedores, consumidores, poderes públicos, para o mercado‖. 

Ou seja, a comunicação feita para pessoas do meio externo, que não fazem parte da 

organização, mas de algum modo estão ligados a ela. Segundo o mesmo autor, a 
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comunicação externa é importante para mostrar a empresa para a sociedade, fazendo 

com que ela seja lembrada, seja pela qualidade dos produtos ou serviços ou pela 

preocupação, por exemplo, com o meio ambiente ou causas sociais. 

  Por tanto, percebe-se que a comunicação organizacional, tanto interna quanto 

externa, tem grande importância no desenvolvimento da uma empresa. Angeloni (2010) 

ensina que este tipo de comunicação ―é uma arte que deve ser desenvolvida [...] [e que 

este] é o grande desafio que as organizações enfrentam, já que muitos problemas podem 

ser fruto de falhas [e atrasos] na comunicação‖ (2010, p. 56). Com isso, ressalta-se que 

a comunicação precisa ser pensada e planejada com antecedência, aí é que se justificam 

o planejamento e as estratégias de comunicação. 

 

 

2.1.2 Planejamento e estratégias de comunicação 

 

  Muitas organizações hoje em dia se perdem na administração de seus negócios, 

por isso é preciso ter em mente, e bem definido, seus objetivos e pretensões para o 

futuro. Nesse sentido, é que se estabelece o planejamento e as estratégias de 

comunicação, norteando cada passo e decisão de uma organização. 

   Segundo Corrêa (2006), o planejamento é um sistema de trabalho, e prever o que 

poderá dar certo ou errado é uma das tarefas mais difíceis para quem trabalha nesse 

setor. Para ele, as empresas precisam ter uma atitude positiva em relação ao 

planejamento, pois só tentando é que se poderão atingir os objetivos desejados. O 

mesmo autor (2006, p. 230) completa afirmando que ―todo o planejamento precisa ser 

equilibrado, procurando-se harmonizar a capacidade produtiva com a capacidade de 

absorção do nosso produto ou serviço pelo mercado‖. 

  Para realizar e compreender melhor o planejamento de uma empresa, Lupetti 

(2006) explica que ele se divide em quatro etapas: análise ambiental, definição de 

missão, definição de objetivos e estratégias. 

  A análise ambiental está relacionada à análise político-legal (estudo das leis, 

regulamentações e pressões políticas que afetam a empresa), análise econômica 

(estudos do mercado e dos segmentos, estudos do faturamento e da verba publicitária 

das empresas), análise social (estudo da cultura e dos valores da empresa), análise 

tecnológica (estudo da evolução, inovações e invenções) e análise competitiva (estudo 

dos ponto positivos e negativos dos concorrentes). 
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  Já a missão de uma empresa está relacionada à proposta para qual, ou a razão 

pela qual uma organização existe. Serve de base para que uma organização não persiga 

idéias conflitantes no decorrer de sua jornada. 

  Após a definição da missão, são definidos os objetivos. Estão relacionados aos 

resultados pretendidos pela empresa, a posição de mercado, a reputação, a 

responsabilidade social ou o nível de qualidade. 

  Por fim, as estratégias referem-se ao caminho que a empresa irá trilhar para 

atingir seus objetivos. Porém, diversas estratégias podem ser adotadas dependendo dos 

objetivos pretendidos pela organização, sendo elas estratégia de crescimento (resulta em 

aumento de vendas ou participação no mercado), estratégia de liderança em custos 

(resulta no esforço da organização na redução de custos), estratégia de diferenciação 

(caracteriza-se por um diferencial significativo na organização), estratégia de foco 

(busca a concentração de esforços da organização na escolha de um ou mais mercados), 

estratégia de estabilidade (mantém as vendas obtidas na fase de crescimento) e 

estratégia de redução (estabelece a rotatividade, o desinvestimento ou a liquidação). 

  Corrêa (2006) resume que um planejamento, tanto empresarial, de marketing ou 

de comunicação, deve ter as seguintes características: equilíbrio entre o proposto e a 

realidade do mercado; servir de referência para as ações propostas; ter flexibilidade para 

se adaptar às possíveis mudanças de mercado; manter a consistência das ações e a sua 

continuidade; e ser um instrumento de trabalho do dia-a-dia dos gestores. O 

planejamento deve estar sempre na mente das organizações, nunca esquecendo sua 

finalidade, que é de grande importância para o crescimento e manutenção de uma 

empresa no mercado. 

  Assim, de acordo com que uma empresa quer informar e transmitir para seus os 

clientes e a sociedade em geral, ela faz uso de algumas formas de comunicação, 

divididas em institucional ou promocional. 

 

 

2.1.3 Comunicação institucional e comunicação promocional 

 

  Para que os resultados do planejamento e estratégias ocorram de maneira eficaz, 

as organizações optam por maneiras diferentes de comunicação para atingir e atrair o 

público. Essas formas de comunicação podem ser institucional, promocional ou em 

algumas vezes ambas, de acordo com aquilo que se quer transmitir. 
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  Diante disso, Martins (1999) informa que a comunicação institucional é utilizada 

para comunicar as características de uma instituição em si, e não apenas seus produtos 

ou serviços. 

  Para Rabaça (2001 p. 176), a comunicação institucional é definida como um 

―conjunto de procedimentos destinados a difundir informações de interesse público 

sobre as políticas, práticas e objetivos de uma instituição, interna e externamente‖. 

  Kunsch (2003) citada por Dellazzana (2005, p. 36) complementa dizendo que a 

―comunicação institucional está intrinsecamente ligada aos aspectos organizacionais que 

explicitam o lado público das organizações, constrói uma personalidade legítima e tem 

como proposta básica a influência político-social na sociedade onde está inserida‖. 

  Em contraponto à comunicação institucional está a comunicação promocional, 

definida por Martins (1999) como aquela que nos informa sobre o que há no mercado 

comercial que possa ser do nosso interesse, e assim tenta nos convencer a comprar. 

  Churchill e Peter (2003) explicam que a comunicação promocional é utilizada 

para tentar aumentar as vendas e lucros de uma organização. Os autores explicam que 

os profissionais de marketing desejam que o público responda suas mensagens através 

da compra dos produtos ou marcas oferecidos. A criação das mensagens destinadas ao 

público-alvo de uma organização visa estimular a atenção, o interesse, o desejo e a ação 

de compra, assim como propõe Kotler (2000) com o modelo AIDA. 

  Acrescentando mais definições para esse tipo de comunicação, Kotler (2001) 

citado por Dellazzana (2005) afirma que a comunicação promocional é projetada para 

ser persuasiva, e conseqüentemente conseguir um efeito calculado nas atitudes e no 

comportamento do público-alvo. Assim, evidencia-se o esforço de comunicação feito 

por uma organização para informar a existência de um ou mais produtos e alavancar as 

vendas.   

  Portanto, percebe-se as diferenças entre essas duas maneiras de se comunicar 

com o público, uma com o intuito básico de anunciar e destacar as políticas, práticas e 

objetivos de uma organização para a sociedade e outra com o princípio básico de 

promover e vender produtos e/ou serviços, sendo que ambas podem estar presentes em 

um mesmo anúncio. 

  Para que isso aconteça de forma mais eficaz, os profissionais da área de 

marketing e comunicação utilizam-se das mais variadas ferramentas que a comunicação 

pode oferecer. 
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2.1.4 Ferramentas do mix de comunicação 

 

 Diante do grande número de informações e apelos comerciais que as pessoas se 

submetem todos os dias, bem como surgimento de novas tecnologias e de novos 

padrões de comportamento e consumo, fazer uma comunicação que se destaque é 

bastante complexo. Porém, esses fatores também favorecem para que novas formas de 

comunicação sejam criadas. Seguindo esse pensamento, Ogden e Crescitelli (2008) 

desenvolveram uma tabela mostrando um quadro geral das modalidades de 

comunicação existentes, demonstrando as diversas opções que podem ser utilizadas por 

um gestor de comunicação. (ver Tabela 01) 

  Na tabela 01 os autores demonstram três categorias de ferramentas de 

comunicação: tradicionais (formas clássicas de comunicação de marketing), 

complementares (formas de comunicação não muito consideradas, mas importantes, 

freqüentes e utilizadas há tempos) e inovadoras (novas formas surgidas em 

conseqüência dos avanços da tecnologia da informação). Também são apresentadas as 

principais características de cada uma das modalidades de comunicação, e os autores 

lembram que nenhuma delas é mais ou menos importante do que as demais, sendo que 

cada uma tem características próprias e úteis para determinadas situações e que uma não 

tem como substituir a função da outra. E por fim, consta também o meio usual de 

divulgação de cada uma das modalidades. 

Tabela 01 – Mix de Comunicação 

Modalidades de comunicação Principal característica Meio usual de divulgação 

 

TRADICIONAIS 

 

Propaganda Criação de imagem/posicionamento Televisão, rádio, revista, 

jornal, outdoor e cinema 

Publicidade Criação de imagem/posicionamento Televisão, rádio, revista e 

jornal 

Relações públicas Imagem na sociedade Televisão, rádio, revista e 

jornal 

Promoção de vendas Estímulo de vendas por meio de 

benefício extra 

Televisão, rádio, jornal, revista 

e ponto-de-venda 

Marketing direto Contato personalizado Correio, internet e telefone 

Venda pessoal Mensagem personalizada, interativa 

e modulada 

Contato pessoal 

 

COMPLEMENTARES 

 

Product placement Inserção de marca ou produto em 

programas de TV ou filmes 

Televisão e filme 
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Ações cooperadas com o 

trade 

Campanhas conjuntas com 

varejistas 

Tablóide e encarte 

Marketing digital Flexibilidade, rapidez e baixo custo Internet 

Eventos Contato com público específico 
(eventos técnicos) Exposição e 

valorização de marca (shows) 

Feira, congresso e show 

Merchandising Exposição Ponto-de-venda 

Folhetos/catálogos Complemento de informações Material impresso, vídeo e 
internet 

Marketing de relacionamento Contato com clientes ativos Correio, Internet, e telefone 

 

INOVADORAS 
 

Advertainment Associação de mensagem com 

entretenimento 

Televisão e evento 

Marketing viral Evidência/destaque da mensagem Internet  

Buzzmarketing Evidencia/destaque da mensagem Boca a boca e Internet 

Fonte: Adaptado de Ogden e Crescitelli (2008 p. 35) 

 

  Para entender melhor cada uma das modalidades, é tomada como base principal 

as explicações dos autores Ogden e Crescitelli (2008). A seguir estão descritas as 

ferramentas da categoria tradicionais. 

  Os autores definem propaganda como o desenvolvimento e a execução de 

qualquer mensagem que sirva para lembrar, informar ou persuadir um mercado ou 

público-alvo, tendo como principal característica a criação de uma imagem que ajude no 

posicionamento da marca, utilizando-se de televisão, rádio, revista, jornal, outdoor e cinema 

como meio usual de divulgação. 

  A publicidade e relações públicas são consideradas por Ogden e Crescitelli 

(2008) a mesma coisa, as duas visam gerar uma imagem organizacional positiva 

gratuitamente na mídia, por meio de ações de assessoria de imprensa, inserindo notícias 

e entrevistas na pauta dos veículos de comunicação (televisão, rádio, revista e jornal). 

  Porém, no Brasil a palavra publicidade é sinônimo de propaganda, entretanto, 

Sant’Anna (2002) afirma que os vocábulos não significam rigorosamente a mesma 

coisa. O autor explica que a palavra publicidade deriva do latim (publicus) e designa a 

qualidade do que é público, significando o ato de vulgarizar, tornar público um fato ou 

uma idéia. Já a propaganda é definida como a propagação de princípios e teorias. 

   Ogden e Crescitelli (2008) explicam que a promoção de vendas tem como 

objetivo estimular as vendas, agregando um benefício extra a um produto ou serviço. E 

que está freqüentemente associada à propaganda, pois enquanto a propaganda visa 

valorizar a empresa, o produto ou serviço, a promoção de vendas visa estimular a venda 
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de maneira mais eficaz. Sendo assim, Vasconcelos (2009, p. 74) acrescenta que a 

promoção de vendas ―é a solução estratégica ideal para atingir metas de curto e médio 

prazos em resposta a uma situação vivida em determinado momento por uma empresa 

com um único objetivo: vender‖. 

  A Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD) citada por Ogden e 

Crescitelli (2008) define marketing direto como 

  

Um sistema interativo de marketing que utiliza um ou mais veículos de 

comunicação que visa a obter resposta e/ou transação mensurável em 

qualquer local, tendo seus resultados registrados em um banco de dados. 

(OGDEN e CRESCITELLI, 2008, p. 27) 
   

  Para os autores o marketing direto permite a comunicação personalizada, 

direcionada apenas para determinado público-alvo, devido aos avanços no 

gerenciamento de banco de dados. Também pode ser utilizada com apenas um meio, 

como a mala direta, ou por meios diferentes, como a mala direta mais um contato por 

telefone. 

  Vasconcelos (2009) apresenta uma tabela mostrando as diferenças entre 

marketing direto e propaganda: 

 

Tabela 02 – Diferenças fundamentais entre Marketing Direto e Propaganda. 

MARKETING DIRETO PROPAGANDA E MARKETING GERAL 

Vendas individuais, com clientes 

identificáveis por nome, endereço e hábitos de 

compra. 

Vendas em massa, com compradores 

identificados como amplos grupos que 
compartilham as mesmas características 

demográficas e perfil psicológico. 

Os produtos ficam valorizados pelo 
importante benefício de sua entrega em 

domicílio, 

Os benefícios não incluem a entrega em 

domicílio. 

O meio de venda é o próprio mercado. 
O produto a ser vendido no varejo é o próprio 

mercado. 

A propaganda é utilizada para gerar uma 

consulta ou um pedido imediato, com uma 

oferta específica. 

A propaganda é utilizada para efeito 

cumulativo ao longo tempo, visando à 

construção de uma imagem, informação, 

lealdade e apresentação de benefícios; a ação 
é postergada. 

A repetição é utilizada durante a veiculação 

do anúncio ou mala-direta. 

A repetição é utilizada durante um período de 

tempo. 

O consumidor sente índice de risco, compra 
sem ver o produto, o recurso para sanar a 

eventual insatisfação é longínquo. 

O consumidor tem contato direto com o 

produto e sente o risco menor. 

Fonte: Vasconcelos (2009, p. 97) 
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  A comunicação individualizada que envolve o diálogo entre a empresa e o 

consumidor é definida por Ogden e Crescitelli (2008) como venda pessoal. Ela fornece 

uma comunicação personalizada e interativa, respondendo diretamente as preocupações 

e dúvidas do consumidor. 

  Agora serão apresentadas as ferramentas da categoria complementares. Baker e 

Crawford (1995) citados por Ogden e Crescitelli (2008, p. 28) definem product 

placement como ―a inclusão de produtos ou serviços em qualquer forma de produção 

em televisão ou filmes em troca de alguma forma de pagamento pelo anunciante‖. Os 

autores comentam que essa modalidade no Brasil é equivocadamente chamada de 

merchandising, mas não se sabe ao certo o motivo. A atividade pode ser classificada em 

três níveis; inserção (o produto é simplesmente mostrado dentro de um determinado 

contexto), aparição (o produto é acompanhado de uma demonstração de seu uso) e 

testemunhal (o produto é mostrado, manuseado e recebe um depoimento favorável). 

  A modalidade ações cooperadas com o trade é definida pelos autores como as 

campanhas de comunicação de varejo desenvolvidas em conjunto pelo fabricante e pelo 

varejista, assinadas pelos dois ou com participação destacada de um deles na 

comunicação. Vasconcelos (2009) acrescenta que ações deste tipo são voltadas para 

promoções de redução de preços, fazendo um forte uso do merchandising no ponto-de-

venda. 

  Ogden e Crescitelli (2008) explicam que o marketing digital é a utilização das 

redes on-line, da comunicação por computador e dos meios interativos digitais para 

atingir o público-alvo. É uma alternativa rápida, barata, flexível e personalizada em 

relação aos meios tradicionais, pois agregam várias características como imagem, som, 

textos densos e interatividade, acrescentam os autores. 

  Na modalidade eventos encontram-se feiras, congressos, seminários, exposições, 

shows, entre outros, e são classificados pelos mesmos autores em duas categorias 

básicas; eventos com orientação técnica (maior repercussão em áreas específicas) e 

eventos destinados ao público em geral (maior repercussão em grandes públicos). 

  O merchandising se caracteriza como uma atividade de exposição de produtos 

no ponto-de-venda, que inclui um grande conjunto de peças de comunicação, como 

cartazes, banners, stoppers
6
, móbiles e displays. Isso se deve à grande comercialização 

                                                
6 Elemento de uso publicitário que se sobressai perpendicularmente à prateleira ou gôndola. 
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de itens em um determinado estabelecimento, sendo necessário ter uma organização 

para que o cliente possa comprar aquilo que deseja. 

  Para Sant’Anna (2002, p. 21) ―merchandising é o planejamento promocional do 

produto antes de ser lançado no mercado. É a planificação necessária para que se possa 

efetuar – com rendimento ideal – o marketing‖. Em outras palavras, é a preparação de 

um produto para que ele possa ser bem aceito no mercado. 

  Ogden e Crescitelli (2008) comentam que os folhetos/catálogos, geralmente são 

as modalidades de comunicação que menos recebem atenção dos gestores de 

comunicação, pois são tratados como uma segunda opção. No entanto, são muito 

importantes para a comercialização de produtos onde a decisão de compra é planejada 

ou quando o cliente precisa ter informações complementares sobre o produto ou serviço. 

  Gordon (2000) citado por Ogden e Crescitelli (2008 p. 31) define o marketing 

de relacionamento como ―o processo contínuo de identificação e criação de valores e 

compartilhamento de seus benefícios com clientes individuais, durante todo o tempo de 

vigência da parceria‖. Em outras palavras, o marketing de relacionamento é a 

manutenção de um canal de comunicação entre cliente e empresa, por meio de correio, 

internet ou telefone. 

  E por fim, as ferramentas da categoria inovadoras, vale ressaltar que para essa 

categoria já existem mais ferramentas que se encaixam nela, como por exemplo, as 

redes sociais que geram novas possibilidades de comunicação. 

  Os autores explicam o Advertainment como a modalidade que une 

entretenimento e propaganda, como sugere o próprio nome que se originou da junção 

das palavras advertising (propaganda) e entertainment (entretenimento). O que se 

pretende com essa modalidade é melhorar a recepção de uma mensagem e 

principalmente aumentar seu impacto, pois associa um produto ou serviço a algo que 

seja agradável ou de prazer ao público-alvo. 

  Com a evolução tecnológica e principalmente com a ascensão da internet nos 

últimos anos, o marketing viral é uma modalidade que ganha bastante destaque, pois 

se utiliza da internet como meio para gerar o conhecido boca a boca. Sua grande 

vantagem é a velocidade e cobertura na disseminação de uma mensagem. 

  E por fim, o buzzmarketing é definido pelos autores como uma modalidade 

muito parecida com o marketing viral, pois também utiliza a propagação de mensagem 

através do boca a boca, porém não é exclusivamente feito para a internet como o 
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marketing viral. A intenção do buzzmarketing é colocar um tema em evidência, fazendo 

com que determinado assunto ganhe relevância entre as pessoas. 

  As organizações se utilizam da comunicação para atingirem seus objetivos tanto 

dentro como fora das instituições, sendo que às ferramentas de comunicação auxiliam 

nesse processo, fazendo com que uma determinada informação chegue para um 

determinado público-alvo. 

  Portanto, as ferramentas devem ser bem escolhidas e pensadas pelos gestores 

para que a comunicação aconteça de forma eficaz. Porém, o papel da mídia também é 

fundamental nesse processo, pois a veiculação de uma campanha deve ser adequada ao 

público que se pretende transmitir uma determinada informação. 

 

 

2.1.5 Mídia e canais 

 

O termo mídia é originado da palavra inglesa media que até o final da década de 

60 era usado para identificar o departamento responsável pela compra dos espaços 

publicitários no Brasil. Com o passar do tempo o termo foi se tornando popular e 

acabou sendo adotado por jornalistas e pela população, que começaram a chamar os 

meios de comunicação, também de mídia, bem como Veronezzi explica: 

 

Não demorou muito para que toda a imprensa brasileira passasse a se referir 

aos meios de comunicação como ―a mídia‖. E hoje, o termo é usado como 

sinônimo de meios ou veículos de comunicação, tanto por jornalistas bem 

conceituados, como também por qualquer apresentadora de auditório, cantor 

de pagode ou artista dando entrevista em busca da fama (VERONEZZI 2005, 

p. 21). 

 

De acordo com Katz (2004), o universo da mídia pode ser dividido basicamente 

em duas categorias: impressa e eletrônica. A mídia impressa inclui revistas e jornais, já 

a mídia eletrônica abrange o rádio, a televisão e a internet. A autora comenta também 

que existem os chamados meios não tradicionais, alternativos ou ambientais, onde se 

incluem outdoors ou cartazes de rua, anúncios em ônibus e táxis e as demais opções ao 

ar livre. 

  No entanto, para Pinho (2001), as mídias podem ser divididas em três grandes 

categorias, sendo elas: mídia impressa (jornais, revistas e outdoor), mídia eletrônica 

(rádio, televisão, TV por assinatura e cinema) e mídia interativa (internet). Vale 
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salientar que esta pesquisa leva em consideração a classificação proposta por Katz 

(2004), em que os canais selecionados foram jornal e internet. 

Entre os diversos meios existentes na mídia, um dos que possui maior 

abrangência e circulação é o jornal que, segundo Muniz (2004, p. 48), é ―o meio de 

comunicação impresso de periodicidade variada. No Brasil predominam os jornais 

diários matutinos e com cobertura local ou regional.‖ São esses jornais que levam 

informação e entretenimento para as pessoas todos os dias. È através deles que pessoas 

e acontecimentos se tornam conhecidos. 

  O jornal, segundo Lupetti (2006) é o segundo veículo de comunicação mais 

utilizado pelos anunciantes brasileiros, perdendo apenas para a TV. A autora apresenta 

algumas vantagens e desvantagens desse meio. As vantagens são: apelo universal; 

maleabilidade; resposta rápida; multiplicidade de assuntos. E as desvantagens são: lido 

às pressas; baixo índice de leitura regular; vida curta; baixa qualidade de impressão; 

circulação restrita geograficamente. 

  Já a televisão, segundo a mesma autora, é a mídia de caráter nacional mais 

eficiente, devido à facilidade com que pode ser programada em rede, permitindo assim 

programação local e regional. Assim como o jornal e outros meios, a TV também 

apresenta vantagens e desvantagens. Algumas vantagens são: cobertura; entretenimento; 

impacto; atinge a todos. E as desvantagens são: custos altos de inserção; não é seletiva; 

é dispersiva para produtos seletos; não pode ser ―revista‖. 

  Muito recente em comparação a outros meios de comunicação como jornal e 

televisão, a internet, segundo Veronezzi (2005), talvez não seja um novo meio, mas sim 

uma transformação de todos os outros meios em um só. O autor explica que acessando a 

internet é possível ler jornais e revistas, ouvir rádio, assistir TV e filmes. O autor 

comenta também que ela ainda oferece benefícios integrados, como, mala-direta, 

correio, conversas entre duas ou mais pessoas, transmissão de dados, banco de dados, 

biblioteca, guia, lista telefônica, arquivo, entre outros mais. 

  No ponto de vista empresarial, Castells (2003, p. 56) informa que, ―os usos 

adequados da internet tornaram-se uma fonte decisiva de produtividade e 

competitividade para negócios de todo o tipo‖. Nota-se a importância que a internet vem 

tendo nas atividades empresariais nos últimos anos. 

  E Kotler acrescenta que: 

 
Hoje todas as empresas precisam de um site na Web que reflita a qualidade 

da organização. (...) Os clientes não podem perder tempo com download de 
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todas aquelas imagens em movimento. Precisam de informações, mas não 

estão interessados em espetáculos pirotécnicos. Querem downloads rápidos, 

tela inicial clara e desobstruída, facilidade de transferência para outras telas, 

informações objetivas, procedimentos simples e propaganda não invasiva 

(KOTLER, 2003, p. 109). 

 

 

  Com um site institucional, de acordo com Krug (2006), é possível atingir 

diversos objetivos como a divulgação da marca da empresa, divulgação de produtos, 

divulgação de serviços, divulgação dos contatos e localização da empresa, divulgação 

dos parceiros, entre outros. Para as empresas, a internet deve ser vista como um 

investimento e assim, deve gerar um retorno. 

  Percebe-se então que os meios de comunicação, se utilizados conscientemente, 

auxiliam de forma positiva as organizações a fazerem uma comunicação com qualidade 

e que atinja o público desejado. 

  Na área esportiva, como em todas as áreas, nota-se também que a comunicação é 

fundamental tanto para as organizações quanto para o público que admira o esporte. 

Diante desse contexto, a seguir buscou-se compreender como se envolvem o esporte e a 

comunicação. 

 

 

2.2 ESPORTE E COMUNICAÇÃO 

 

  O esporte, em todas as suas modalidades, envolve milhões de pessoas em todo o 

mundo. Para tentar entender a grandeza e a importância do esporte na sociedade, 

Morgan (2008) comenta que é necessário explorar os conceitos de cultura e sociedade, 

pois além dele exercer um papel de suma importância na definição de quem somos e 

daquilo que acreditamos. O esporte também ajuda a definir as características de uma 

nação e identificar as mesmas de outros. 

  A autora explica que, assim como a música e a arte em geral, o esporte é um 

fenômeno cultural, pois através dele, comunidades e pessoas podem expressar sua 

identidade e suas raízes. 

  Acrescentando ao esporte como fenômeno cultural e partindo para o esporte 

como objeto de consumo, Roche enfatiza que: 

 
O esporte, como um dos fenômenos sociais e culturais mais importantes do 

século XX, tanto em sua vertente de espetáculos de massa como de prática 
livre e voluntaria do cidadão, desenvolve-se, fundamentalmente, através de 

entidades e organizações desportivas. Entidades com origem associativa em 
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seu principio, às quais, posteriormente, se uniram corporações de caráter 

público e sociedades comerciais, levando o esporte a converter-se em objeto 

de consumo (ROCHE, 2002, p. 35). 

 

  O esporte como objeto de consumo fica cada vez mais evidente nos dias atuais, 

devido aos super astros das mais diferentes modalidades esportivas como o tenista 

Roger Federer, o golfista Tiger Woods ou o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. A 

comunicação, em especial a publicidade, faz com que muitas pessoas se espelhem 

nesses grandes atletas e conseqüentemente, queiram consumir produtos esportivos 

utilizados por eles, assistir os mesmos ao vivo e principalmente praticar o mesmo 

esporte que eles. 

  Por outro lado, Morgan explica que o consumo do esporte está ligado aos 

investimentos que as organizações fazem. 

 
O aumento no consumo esportivo direto (comparecimento a eventos 

esportivos) e indireto (assistir/ouvir/ler sobre esporte) é comprovado pelos 

milhões de dólares gastos todos os anos com instalações esportivas novas, 

aperfeiçoadas e maiores e com equipes esportivas e jogadores. (MORGAN, 

2008, p. 5) 

 

  Percebe-se então que o esporte não é apenas uma atividade física, além disso, ele 

engloba diversas outras atividades ao seu redor, que fazem com que o esporte se torne 

interessante, atrativo e competitivo. Em uma dessas atividades encontra-se a gestão de 

relacionamento com o cliente, utilizada por diversas organizações e que agora ganha 

espaço também no ramo futebolístico. 

 

 

2.2.1 Gestão de relacionamento 

 

  A gestão de relacionamento com o cliente também é entendida como costumer 

realationship manager (CRM). De acordo com Fábio e Zambom (2006, p. 152) o CRM 

―é uma estratégia de negócios que visa entender, antecipar e administrar as necessidades 

dos clientes atuais e potenciais de uma organização‖. Em outras palavras, as 

organizações utilizam o CRM para adquirir informações sobre seus clientes, para 

posteriormente usar essas informações visando proporcionar o máximo de satisfação 

para os mesmos. 
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   Porém, diante das oportunidades que o relacionamento com o cliente pode 

oferecer para as organizações, Kotler afirma que o CRM precisa ser bem definido antes 

de ser posto em prática: 

 

O marketing de relacionamento com o cliente envolve, na prática, a compra 

de hardware e de software que facilitam para a empresa a obtenção de 

informações detalhadas sobre cada um dos clientes, a ser utilizadas para 

melhor direcionar as atividades de marketing. Com base na análise do 

histórico das compras dos clientes, assim como de perfis demográficos e 

psicográficos, a empresa apresentará ofertas específicas apenas aos clientes 

com maior propensão à compra, economizando boa parte dos custos 
referentes a mala direta e a outras formas de contato geralmente associadas 

ao marketing de massa. Além disso, utilizando com cuidado as informações, 

a empresa ainda será capaz de promover vendas de produtos correlatos ou 

vendas de produtos mais sofisticados. (KOTLER, 2003, p. 85) 

 

  Swift (2001), explica que as organizações que se utilizam do CRM colocam em 

prática sua capacidade de descobrir novos clientes; conhecer seus clientes; manter uma 

comunicação com os mesmos; garantir que eles recebam o que desejam de uma 

organização; verificar se eles recebem o que realmente foi prometido; e principalmente, 

assegurar que o cliente seja mantido, pois em longo prazo ele será lucrativo. 

  Portanto, percebe-se que o CRM tem um papel fundamental para manter clientes 

fiéis, através da utilização de informações fornecidas pelos mesmos, e também 

conquistar novos clientes utilizando as diversas ferramentas e meios de comunicação. 

  A importância do CRM para o desenvolvimento desse estudo se evidencia na 

medida em que essa prática vem ganhando espaço no Brasil dentro dos clubes de 

futebol. O próprio Grêmio F.B.P.A., objeto de estudo desse trabalho, está sendo o 

pioneiro no Brasil, como explica o diretor de marketing do time gaúcho, César Pacheco: 

 

O sistema de CRM do Grêmio foi desenvolvido internamente e não tem 

similar em nenhum outro grande clube brasileiro, garante Pacheco. ―É algo 

que existe há cinco anos em clubes estrangeiros, mas não foi implementado 

ainda por aqui.‖ (RENNER, 2009, p.1) 

 

  O cadastramento de pessoas através do CRM possibilita que o clube tenha 

informações de seus torcedores, para que no futuro essas informações sejam utilizadas 

de uma forma positiva, criando um vínculo entre clube e torcedores.  

  Portanto, o relacionamento é ampliado com o uso das ferramentas adequadas. E 

isso vale pra todas as organizações, inclusive para as organizações esportivas como no 

caso do Grêmio F.B.P.A. que é o objeto de estudo deste trabalho. 

 



27 

 

2.2.2 Clube de futebol e o torcedor 

 

  Sabe-se que o brasileiro é apaixonado por futebol, sendo conseqüentemente o 

principal esporte do país. A importância do futebol é tão grande que, segundo dados da 

Confederação Brasileira de Futebol – CBF estima-se que o futebol movimente em torno 

de 3,2 bilhões dólares por ano no país e 250 bilhões de dólares em todo o mundo, assim, 

como foi comentado anteriormente, muitas atividades estão envolvidas em torno do 

esporte, e no futebol não poderia ser diferente. 

  Uma das principais atividades que nos últimos anos veio ganhando espaço nessa 

modalidade é a comunicação. A profissionalização dos gestores na área do futebol está 

fazendo com que esse esporte fique cada vez mais profissional fora de campo e por 

conseqüência mais competitivo e lucrativo. Graças aos profissionais de comunicação, 

em especial os de marketing, os clubes brasileiros vem conseguindo realizar ações que 

geram receitas e ao mesmo tempo mobilizam o torcedor. 

  Assim, Melo Neto (1998, p.92) afirma que, ―o que vale para as empresas, vale 

para os clubes. Se as empresas investem em suas marcas, o clube-empresa também deve 

fazê-lo‖, pois só assim a sua marca será admirada e reconhecida pelos torcedores, 

causando também um reconhecimento por parte dos rivais. 

  Devido à comunicação realizada pelos clubes, é que o futebol como um todo é 

tão reconhecido e adorado pelos brasileiros. Uma comunicação bem feita, que atinja os 

torcedores de forma exata, gera lucros importantíssimos para a manutenção dos clubes 

no Brasil atualmente. 

  Seguindo esse raciocínio é que se desenvolveu o interesse em estudar a 

comunicação de um clube de futebol. 
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3 METODOLOGIA 

 

  Este estudo teve natureza mista, pois utiliza aspectos qualitativos que de acordo 

Michel (2009) é quando o pesquisador participa, compreende e interpreta as 

informações recolhidas. E teve aspectos quantitativos quando, segundo a mesma autora, 

tudo pode ser quantificável, ou seja, opiniões, problemas e informações, poderão ser 

compreendidas facilmente se transformadas em números. 

  O método de estudo de caso foi utilizado para investigar e acompanhar o objeto 

de estudo com mais proximidade. Para Yin (1989), o estudo de caso é indicado em 

situações de pesquisa nas quais se faz uma questão do tipo ―como‖ e ―por que‖ sobre 

um conjunto contemporâneo de acontecimentos, assim como no estudo proposto. Neste 

caso buscou-se compreender como o Grêmio F.B.P.A. se comunica com o seu torcedor, 

fazendo uso das ferramentas de comunicação especificamente nos meios impresso e 

eletrônico. 

  Escolheram-se as categorias impressa e eletrônica para seguir as indicações 

teóricas propostas por Kaatz (2004). Na categoria impressa, optou-se pelo jornal, que 

está inserido dentro das ferramentas tradicionais e é um dos canais com mais 

abrangência e circulação, e amplamente utilizado pelo clube. O jornal escolhido foi o 

Correio do Povo, pois é um meio de grande abrangência e circulação no estado do Rio 

Grande do Sul, e segundo o site Tv Contacto
7
, o mesmo tem média de tiragem diária de 

154.541 exemplares. E também por ter grande influência no meio esportivo já que 

diariamente dá grande destaque à dupla grenal. 

  Esclarece-se que os anúncios retirados do jornal foram àqueles considerados por 

Neves citado por Angeloni (2010, p. 93) como mídia paga, ou seja, ―trata-se de toda a 

comunicação que chega ao consumidor por meio de mídia cuja veiculação é paga por 

parte da empresa‖. Isto significa que não foram contempladas as matérias jornalísticas 

que citam o clube e suas ações. 

  Já na categoria eletrônica, optou-se pelo site como ferramenta complementar, 

por ser de fácil acesso à grande maioria dos torcedores e também por servir de ponte 

para outras categorias. 

  Em um primeiro momento foi utilizada a técnica de entrevista, pois segundo 

Michel (2005, p.42) ―a entrevista é considerada um instrumento de excelência da 

                                                
7 http://tvcontacto.wordpress.com/2009/08/28/correio-do-povo-esta-entre-os-jornais-que-mais-crescem-

em-tiragem-no-brasil/ 
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investigação social, pois estabelece uma conversação face a face, de maneira metódica, 

proporcionando ao entrevistado, verbalmente, a informação necessária‖. Essa técnica 

possibilitou coletar informações além daquelas que foram pensadas anteriormente, pois 

uma conversa pessoal flui melhor que questionários.  

  A entrevista foi realizada com a gerente de marketing do Grêmio F.B.P.A., 

Michelle Billo, no dia 16 de março de 2010, no departamento de marketing do Estádio 

Olímpico Monumental, para explorar o tema de modo mais abrangente e descobrir mais 

a respeito dos canais de comunicação que o Grêmio utiliza para comunicar-se com o seu 

torcedor abrindo os horizontes do trabalho a partir da visão fornecida pelo próprio 

objeto de estudo. Esta entrevista serviu como base para selecionar os meios de 

comunicação utilizados na técnica seguinte, a análise de conteúdo.  

  Esta análise seguiu o roteiro sugerido por Roesch (2006) que propõe: definir 

unidades de análise; escolher categorias; codificar o texto, em partes e de uma forma 

geral; apresentar os dados e interpretá-los a partir das teorias conhecidas. As unidades 

de análise foram impressa e eletrônica. As unidades impressa e eletrônica foram 

divididas nas seguintes categorias: comunicação institucional, comunicação 

promocional e ambas as características, levando em conta imagens, textos e datas dos 

anúncios. 

  As análises da mídia impressa foram feitas entre Setembro de 2009 e Maio de 

2010. Já a análise da mídia eletrônica foi feita no mês de Maio de 2010. 

  Com a seleção a respeito do meio de comunicação mais utilizado de cada 

categoria, o próximo passo foi descrever e classificar as ferramentas de acordo com suas 

categorias. 
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4 O GRÊMIO F.B.P.A. 

 

  ―As organizações precisam se preparar em comunicação, da mesma forma que o 

fazem em outras áreas de gestão‖ (ANGELONI, 2010, p. 63). Isso acontece, pois ela 

permeia, interfere e influi em todas as outras áreas desta organização. E esta informação 

vale para todos os tipos de organização, inclusive as organizações esportivas. 

  A organização escolhida como foco desta pesquisa é o clube de futebol 

brasileiro, Grêmio Foot-ball Porto Alegrense, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul. Fundado em 15 de setembro de 1903, o clube tem como cores o azul celeste, o 

preto e o branco, sendo chamado também como o tricolor gaúcho
8
. 

  É um clube conhecido por ter um futebol de muita raça e dedicação, 

característico dos times do sul do país. Em sua longa história estão diversos títulos, 

tendo como principais conquistas as duas taças da Copa Libertadores da América, em 

1983 e 1995, e o mundial interclubes no ano de 1983. 

  Assim como em muitas grandes empresas e instituições nacionais e 

internacionais, o Grêmio preza em manter seu planejamento estratégico e seus valores 

bem definidos. No site
9
 do clube, a instituição é classificada como negócio de 

entretenimento sócio-esportivo focado no futebol, tendo como missão satisfazer o 

universo de torcedores e o público aficionado com vitórias e conquistas de títulos, 

visando que até o ano de 2008, pela excelência de sua gestão, o Grêmio será 

reconhecido como uma liderança permanente no cenário mundial do futebol. Porém o 

tempo visado no site já se esgotou, portanto, espera-se uma nova data para atingir outras 

metas. 

  Segundo pesquisa Top of Mind realizada pela Revista Amanhã (2009) o clube é 

líder entre as marcas de times de futebol mais lembradas pelos gaúchos, na qual ocupa a 

posição há 14 anos. O tricolor foi citado por 49,5% dos entrevistados contra 42,9% do 

maior rival. 

  O Grêmio é uma organização que, como qualquer outra, precisa zelar pela sua 

comunicação para que conquiste cada vez mais clientes, no caso, torcedores. Para que 

isso aconteça, o clube faz uso de diversas ferramentas como o site, anúncios em jornais, 

além de ter sua própria TV e rádio. 

                                                
8 Informações retiradas do website oficial do Grêmio F.B.P.A. < http://www.gremio.net/home/> 
9 http://www.gremio.net/ 



31 

 

  Assim, entender como toda essa estrutura funciona é fundamental para os 

comunicadores, pois a comunicação tem grande importância para todas as organizações, 

inclusive no futebol. 

 

 

4.1 A COMUNICAÇÃO DO GRÊMIO F.B.P.A. 

 

Para buscar compreender mais sobre a comunicação do Grêmio F.B.P.A., 

realizou-se uma entrevista com Michelle Billo
10

, gerente de marketing do clube gaúcho, 

para solucionar questões referentes aos tipos de comunicação do clube com o seu 

torcedor. 

 De acordo com Billo (2010), os principais objetivos da comunicação com o 

torcedor são informar e mostrar tudo que está sendo feito dentro do clube. Isso porque 

muitas vezes o torcedor acaba buscando informações em outros veículos, que muitas 

vezes não são fornecidas pelo clube. A gerente de marketing complementa ainda que, a 

comunicação é extremamente importante porque ela é a opção que o torcedor tem para 

estar ciente das notícias do clube, através da internet, jornal, rádio, entre outros. Outro 

elemento apontado por ela é a captação de sócios, pois o sócio é o principal cliente do 

clube e sempre vai ser. 

 Em relação às ferramentas de comunicação utilizadas pelo Grêmio, Billo (2010) 

explica que o clube tenta fazer publicidade
11

, mas informa que tudo é uma questão de 

viabilidade em termos de custo e investimentos. Ela salienta que muitas pessoas acabam 

confundindo publicidade com marketing, e a publicidade é uma das ferramentas que o 

marketing pode fazer uso
12

. O marketing visa receita para o clube, através de patrocínio, 

licenciamentos, convênios e outros fatores que a publicidade não da conta.
13

 

 A respeito da relação do clube com o torcedor, Billo comenta que esta relação 

aumentou 100% nos últimos dois anos, já que anteriormente não existia uma 

comunicação direta com os torcedores e associados. Sant’anna (2002) explica que a 

comunicação é como um processo de transmitir e compartilhar idéias entre indivíduos, 

                                                
10 Entrevista concedida a Lucas Guitel em 16 de março de 2010 no departamento de marketing do Estádio 

Olímpico Monumental. 
11 Para Sant’anna (2002) a publicidade designa a qualidade do que é público, significando o ato de 

vulgarizar, tornar público um fato ou uma idéia. 
12 A publicidade e propaganda estão ligadas ao composto de marketing, pois estão vinculadas ao P de 

promoção. (McCarthy citado por VASCONCELOS (2009)). 
13 Ou seja, os P’s que tratam do ponto de venda, praça e preço. 
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sendo um processo vital para o ser humano. Assim, percebe-se a importância da 

comunicação para as pessoas e consequentemente para as organizações, como um clube 

de futebol. 

  A gerente de marketing informa que hoje um dos meios de comunicação direta 

com o torcedor é a internet, pois consegue agregar várias ferramentas, entre elas o site 

do clube, e-mail marketing e redes sociais. O Grêmio conta com uma funcionária, 

dentro da sua assessoria de imprensa, que dedica seu trabalho exclusivamente para esta 

função de relacionamento com os torcedores pela internet, através de sites de 

relacionamento, blogs, e-mail, entre outros. Billo salienta que os meios usados com 

mais freqüência são o e-mail marketing, o site e o jornal, sempre com informações 

oficiais do clube. 

 Assim, para verificar o retorno do torcedor através dos meios citados, Billo 

comenta que eles recebem freqüentemente relatórios sobre quantas pessoas abriram o e-

mail marketing, quantas visitaram o site e também quantas ligações receberam na 

central de relacionamento com o torcedor durante um determinado período. 

 Em relação ao departamento de comunicação, Billo explica que a gestão da 

comunicação no clube é dividida em departamento de marketing e departamento de 

comunicação. Dentro do departamento de comunicação funciona a assessoria de 

imprensa, gerenciada por Haroldo Santos, coordenador de comunicação. Já o 

departamento de marketing conta com um vice-presidente de marketing Cesar Pacheco, 

um gerente executivo, Caco Keller, e também uma diretora de marketing, que é a 

própria Michelle Billo. 

Duas agências de comunicação trabalham em parceria com o Grêmio, uma de 

comunicação, a SLM Ogilvy
14

 e uma digital, a W3HAUS
15

. A comunicação externa do 

clube é produzida por elas, porém, a maioria das idéias saem inicialmente de dentro do 

clube e são passadas para as agências. 

 Billo informa ainda que o relacionamento com o sócio e o torcedor é 

fundamental, pois o torcedor espera um carinho do clube. Uma organização quando faz 

uso do marketing de relacionamento, de acordo com Fábio e Zambom (2006), busca 

conhecer melhor os seus clientes, para posteriormente proporcionar o máximo de 

satisfação para os mesmos. Billo conclui explicando que o bom relacionamento é o 

mínimo que o clube pode proporcionar, além das vitórias dentro de campo. 

                                                
14 http://www.slm.com.br/ 
15 http://www.w3haus.com.br/ 
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 Portanto, nota-se a importância da gestão de comunicação, que possibilita o 

clube e os torcedores tornarem-se mais próximos, conhecendo um ao outros e atendendo 

os desejos e necessidades de cada um. 

 Como visto na entrevista realizada com a gerente de marketing do clube tricolor, 

o Grêmio busca se relacionar diretamente com o seu torcedor, e para que isso seja feito 

de uma maneira eficaz, é visto que os canais de comunicação são bastante explorados 

pelo clube. 

 

 

4.2 CANAIS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELO GRÊMIO F.B.P.A. 

  . 

  É fácil perceber que a utilização da internet vem se tornando indispensável para 

que uma organização faça sua comunicação mais completa. Pode-se dizer que já são 

 

67,5 milhões de internautas segundo o Ibope/Nielsen em dezembro de 2009. 

Em setembro eram 66,3 milhões. Ou seja: em apenas 3 meses surgiu 1,2 

milhão de novos brasileiros e brasileiras com mais de 16 anos na internet. O 

Brasil é o 5º país com o maior número de conexões à Internet. (SITE 

TOBEGUARANY, 2010) 

 

  Constata-se que o uso de internet ampliou-se também por parte das empresas, já 

que de acordo com a 3ª Pesquisa Sobre Uso da Tecnologia da Informação e da 

Comunicação no Brasil — TIC EMPRESAS, ―os computadores estão presentes em 

95% das empresas e a informatização aumenta de acordo com o porte. Entre as que 

utilizam computadores, o acesso à Internet é quase integral: 97%.‖ (SITE GOVERNO 

ELETRÔNICO, 2008). 

  E com o Grêmio F.B.P.A. isto não poderia ser diferente. O clube tricolor faz uso 

de diversos canais de comunicação, sejam estes provenientes especialmente das 

categorias impressa ou eletrônica (KATZ, 2004). A categoria eletrônica conta com a 

internet que proporciona várias formas de interação, entre elas o site e a inserção em 

redes sociais. 

  O portal eletrônico do clube <http://www.gremio.net/> integra várias 

ferramentas, e utiliza espaços com informações sobre o clube, competições, títulos, 

ingressos, notícias em geral e contatos. (ver Figura 02) 
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Figura 02: Site oficial do Grêmio F.B.P.A. 

 

Fonte: < http://www.gremio.net/> Acesso em 06 maio, 2010. 

 

  O portal também é utilizado para integrar outros sites que fazem parte da 

organização, entre estes, a Grêmio Mania que é a loja de produtos oficiais; o site 

Grêmio Arena, que traz notícias sobre o novo estádio do clube; o Grêmio Rádio e TV, 

que transmitem programas produzidos pela própria instituição, e ainda as novas 

ferramentas utilizadas pelo clube para conhecer e também ouvir o torcedor, o site do 

Exército Gremista
16

 e o Blog dos Mosqueteiros
17

.  

 O Exército Gremista é uma iniciativa de marketing de relacionamento até então 

inédita entre os clubes brasileiros, que tem o intuito de criar um banco de dados com o 

maior numero de torcedores gremistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. (ver Figura 

03) 

Figura 03: Site do Exército Gremista 

 

Fonte: <http://www.exercitogremista.com.br/> Acesso em 06 maio 2010. 

                                                
16 http://www.exercitogremista.com.br 
17 http://blogdosmosqueteiros.gremio.net/ 
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 Hoje, após sete meses após o lançamento dessa nova ferramenta, a banco de 

dados já tem mais de duzentos e dez mil torcedores cadastrados, possibilitando o clube a 

conhecer melhor o seu torcedor e proporcionar benefícios para o mesmo. 

  Já o Blog dos Mosqueteiros (ver Figura 04) é, segundo o presidente do clube 

tricolor Duda Kroeff
18

:  

(...) uma iniciativa que visa trazer o torcedor para mais perto de nós. O 

Grêmio está lançando o Blog dos Mosqueteiros. O blog da Ouvidoria 

gremista. Diariamente, várias personalidades tricolores irão trazer suas idéias 

sobre os mais diversificados assuntos. 

   

Figura 04: Blog dos Mosqueteiros 

 

Fonte: <http://blogdosmosqueteiros.gremio.net/> Acesso em 06 maio, 2010 

 

  No blog encontram-se textos de diversos autores que tenham alguma ligação 

direta com o clube. Podem-se localizar os textos através dos menus separados por 

autores ou por categorias como institucional, histórico, mulher, jovem, coração 

gremista, arena, post do presidente ou sem categoria. Existem também espaços para 

dúvidas, críticas e sugestões, tudo para manter o torcedor sempre próximo do clube. 

Ainda no blog, existem links para o site do Exército Gresmista, para o portal on-line do 

Sócio Gremista e também para a loja virtual Grêmio Mania, isso demonstra a integração 

da comunicação, que viabiliza diversas formas de comunicação para o torcedor. 

 Outro elemento que pode ser verificado dentro do portal do clube é o destaque 

dado à rede social Twitter
19

, mas Billo ressalta que o clube também alimenta de forma 

oficial outras redes sociais, como um perfil no Facebook e no Orkut, para tentar manter 

o torcedor mais próximo e familiarizado com o clube. Conectado nas redes sociais, o 

                                                
18 http://blogdosmosqueteiros.gremio.net/category/post-do-presidente/ acesso em 13 de abril de 2010. 
19 http://www.twitter.com/imortalnews e http://www.twitter.com/gremiopordutos 



36 

 

clube consegue manter contato com diversos tipos de torcedores, pois a internet é 

bastante ampla e abrange o mundo inteiro. Encontra-se também um espaço para se 

cadastrar, chamado Antena Tricolor, feito para todos os torcedores que desejam 

receber notícias diariamente do clube em sua caixa de e-mail. (ver Figura 05) 

 

Figura 05 – Antena Tricolor e Twitter  

 

Fonte: < http://www.gremio.net/> Acesso em 06 maio 2010 

 

 Outra forma de contato dentro da categoria eletrônica é o uso do e-mail 

marketing, que leva informações diretas para o torcedor e com rapidez. Porém, o e-mail 

marketing e a antena tricolor não são a mesma coisa. A antena tricolor envia 

informações diárias sobre o clube para todos os torcedores que se cadastraram nela, de 

uma forma geral. Já o e-mail marketing leva informações personalizadas, direcionadas 

para torcedores cadastrados no exército gremista e também para sócios, sobre 

promoções, enquetes e convocações para jogos. (ver Figura 06) 

 

Figura 06 – E-mail Marketing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E-mail recebido por torcedores cadastrados no exército gremista. 
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O Grêmio utiliza o e-mail marketing para informar e manter contato com o 

torcedor, pois segundo Potts (2007) esse canal tem duas metas importantes, a de 

divulgar algo e também de manter o contato com a base de consumidores. No caso, o e-

mail da Figura 06 convoca o torcedor para conseguir novos ―soldados‖ para o ―exército 

gremista‖. Estes soldados mencionados na mensagem do e-mail marketing são os 

torcedores, pois assim como o soldado serve ao ser exército, o torcedor gremista serve 

ao seu clube, ou ao Exército Gremista, ajudando-o nos momentos bons ou ruins. 

  Além da categoria eletrônica, utilizada como ferramenta para a comunicação 

com o torcedor, outra categoria que também é bastante utilizada pelo Grêmio para se 

comunicar é a impressa, através do jornal. Lupetti (2006) explica que o jornal é o 

segundo veículo de comunicação mais utilizado pelos anunciantes brasileiros, perdendo 

apenas para a TV. 

  Com a entrevista constatou-se que o jornal está destinado aos torcedores mais 

tradicionais e que não têm um acesso constante a internet, já que as informações 

contidas nos sites oficiais são praticamente as mesmas que aparecem nos anúncios de 

jornal pagos pelo clube. 

  Verifica-se a preocupação do Grêmio em estar sempre buscando novas maneiras 

de informar e se comunicar com o seu torcedor, seja através da interatividade da internet 

ou pela credibilidade do jornal. Com isso, o clube pode transformar a sua marca ainda 

mais forte e proporcionar experiências extras para os torcedores, como programas de 

relacionamento, canais diferenciados de comunicação, entre outros. 

 

 

4.2.1 A comunicação através da mídia impressa - Jornal 

 

  Para identificar se os anúncios de jornal têm maior apelo institucional, 

promocional ou ambos, foram analisados todos os 36 anúncios publicados pelo Grêmio 

no jornal Correio do Povo no período de nove meses, entre Setembro de 2009 a Maio de 

2010. 

  Após a análise de todos os anúncios pagos pelo Grêmio no determinado período, 

percebeu-se uma grande utilização de anúncios promocionais para os outros dois tipos, 

institucional e ambos. Dos 36 anúncios, 72,2% são promocionais, 22,2% são 

institucionais e apenas 5,6% contam com as duas características. (ver Gráfico 01) 
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Gráfico 01 - Tipos de Anúncios utilizados pelo Grêmio 

      

 

  Essa expressiva diferença deve-se ao fato de que o clube procura estar sempre 

vendendo seus produtos, Churchill e Peter (2003) explicam que uma organização utiliza 

a comunicação promocional para tentar aumentar suas vendas e lucros. 

  Outro fator que se percebeu uma grande diferença entre os anúncios, são as datas 

em que os anúncios foram veiculados. Com 36,1% dos anúncios, dezembro é o mês 

com o maior número de anúncios veiculados entre os nove meses analisados. (ver 

Gráfico 02) 

Gráfico 02 - Datas dos Anúncios 

 

  Dos treze anúncios do mês de dezembro, onze são promocionais, assim 

percebeu-se que o clube se utilizou das datas festivas de final de ano pra ampliar ainda 

mais suas vendas. Por outro lado, curiosamente os meses de Fevereiro e Março não 

tiveram nenhum anúncio veiculado e por isso não aparecem no Gráfico 02. 

  Os anúncios promocionais que estão em evidência nas análises anteriores, fazem 

a sua função principal, promover e vender produtos, de uma forma muito clara e 

informativa. A Figura 07 nos mostra como o clube gaúcho utiliza de sua marca e cores 
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marcantes juntamente com outras ferramentas, no caso o exército gremista, para vender 

seus produtos. (ver Figura 07) 

 

Figura 07 - Anúncio Promocional 1 

 

Fonte: Jornal Correio do Povo - 19 dez 2009 - p. 16 

 

  A promoção referida no topo do anúncio, mostrado na Figura 07, é exclusiva 

para torcedores e sócios alistados no exército gremista, logo se percebe a integração da 

comunicação com as outras ferramentas que o clube faz uso. 

  De acordo com Martins (1999), a comunicação promocional informa o público-

alvo sobre o que há no mercado comercial e que possa ser do seu interesse, assim como 

nesse anúncio, que convida o torcedor a montar sua combinação de camisetas por 

preços especiais e em horários diferenciados, devido à aproximação do natal. As cores 

tradicionais, azul, branco e preto, dão o toque diferenciado e chamam a atenção do 

leitor, assim como Churchill e Peter (2003) explicam que a mensagem da comunicação 

promocional deve estimular a atenção, o interesse, o desejo e a ação de compra do 

público-alvo. 

  Durante as análises, um anúncio, também promocional, chamou bastante a 

atenção por se diferenciar dos demais até então analisados. O anúncio em questão 

divulga a data do jogo, horário, valores de ingressos e pontos de venda. Mas o que 
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realmente se destaca e chama a atenção dos leitores em geral, é a imagem de Maxi 

Lopez, atacante do Grêmio na época em que foi veiculado o anúncio. (ver Figura 08) 

 

Figura 08 - Anúncio Promocional 2 

 

Fonte: Jornal Correio do Povo - 02 out 2009 - p. 24 

 

  Na combinação da imagem do atleta com as informações que facilitam ao 

torcedor saber quanto e quando será o jogo, evidencia-se o esforço de comunicação feito 

pela organização para informar a existência de um ou mais produtos, assim como afirma 

Kotler (2001) citado por Dellazzana (2005). 

  Se por um lado os anúncios promocionais são todos com o intuito de promover e 

vender algo, sejam produtos relacionados ao clube e até jogos, por outro lado os 

anúncios institucionais divulgam a imagem do clube para a sociedade em geral. 

  Na Figura 09 percebe-se que o Grêmio não vende produtos e nem anuncia jogos, 

mas sim, demonstra uma preocupação em manter a sua imagem organizacional dentro 

da sociedade em que está inserida, fazendo uso de um anúncio institucional, pois 

segundo Kunsch (2003) citada por Dellazzana (2005) a comunicação institucional 

constrói uma personalidade legítima e tem como proposta básica a influência político-

social. Assim, quem se depara com este anúncio percebe a proposta do clube em 
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divulgar a organização para todos, até mesmo para aqueles que não torcem pelo Grêmio 

ou não são muito ligados em esportes. 

Figura 09 - Anúncio Institucional 

 

Fonte: Jornal Correio do Povo - 15 set 2009 - p. 18 

 

  O anúncio acima mexe com a emoção do torcedor, pois na data em que foi 

veiculado, o Grêmio estava completando 106 anos de capítulos pioneiros, gloriosos, 

inacreditáveis, únicos, como o próprio texto menciona, evidenciando a personalidade do 

clube durante todos esses anos. Martins (1999) menciona que a comunicação 

institucional é utilizada para comunicar as características de uma instituição sem vender 

produtos ou serviço, assim como faz o clube nesse anúncio. E por fim, parabeniza a 

todos os torcedores que fazem parte da organização, torcedores estes, que estão ao 

fundo do anúncio representando a sua enorme torcida.  

  Porém, o clube também faz uso da comunicação promocional e institucional em 

um mesmo anúncio. Na Figura 10, percebe-se que ambos os tipos de comunicação 

analisados nos anúncios anteriores estão presentes, no título principal do texto ―Garra, 

força, luta, superação. Se somos assim, não é por acaso.‖, evidencia-se a utilização 

da comunicação institucional pelo fato de que o clube está afirmando a sua identidade 

de ser um clube de tradição e superação ao longo dos anos, e transmitindo suas 

características para o público assim como afirma Martins (1999). Já a comunicação 
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promocional está presente onde o anúncio convida o torcedor a assistir ao jogo do time 

contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, e comemorar o dia da Revolução 

Farroupilha, uma data de grande importância para o povo do Rio Grande do Sul.  

 

Figura 10 - Anúncio Promocional e Institucional 

 

Fonte: Jornal Correio do Povo - 20 set 2009 - p. 22 

 

  O anúncio usa o orgulho de ser gaúcho para atingir o torcedor e motivá-lo a ir ao 

estádio e torcer por mais um jogo do seu time do coração. As palavras garra, força, luta, 

superação, orgulho e tradição fazem com que o torcedor se lembre das inúmeras vitórias 

e títulos conquistados, juntamente com a imagem dos jogadores ao fundo do anúncio, a 

mensagem então, está projetada para persuadir o torcedor e conseqüentemente, a 

consumir o produto, assim como explica Kotler (2001) citado por Dellazzana (2005). 

  Esse conjunto de elementos mexe com o público-alvo, faz com que o mesmo 

sinta ainda mais orgulho de fazer parte da organização e conseqüentemente adquira os 

produtos oferecidos. 

  Assim, constatou-se que tanto a comunicação institucional, quanto a 

comunicação promocional tem um papel fundamental para uma organização, pois, 

pode-se dizer que uma complementa a outra. Enquanto uma divulga a organização para 

seus clientes e a sociedade em geral, a outra promove e vende seus produtos. 
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4.2.2 A comunicação através da mídia eletrônica - Site 

 

  Para buscar identificar como é feita a comunicação do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense através de mídia eletrônica, foi feita a análise do portal eletrônico do clube, 

que se encontra disponível no endereço <http://www.gremio.net/>, durante o mês de 

Maio de 2010. 

  A página principal do site é bastante clara e objetiva, pois segundo Kotler 

(2003), os clientes ao entrarem em um site querem facilidade na navegação, 

procedimentos simples e informações objetivas, sem perda de tempo e show de imagens 

em movimento. Assim como o site do Grêmio, que apresenta estes atributos. 

  O site foi dividido em cinco partes para que possa ser mais bem descrito e 

visualizado. Assim, a Figura 11 apresenta a parte onde se encontram o menu principal 

do site, um quadro com as oito principais notícias do dia, um quadro chamado ―Portal 

do Associado‖ que direciona o torcedor para outra página e mostra as vantagens de ser 

sócio gremista, a barra de busca e em cima os links para outros sites do clube, como 

visto anteriormente. 

 

Figura 11 - Site do Grêmio F.B.P.A. – Parte 1 

 

Fonte: Disponível em: < http://www.gremio.net/> Acesso em 16 maio 2010 

 

  O menu principal apresenta as seguintes opções: o clube, na qual encontram-se 

informações de caráter administrativo como Conselho de Administração, Conselho 

Deliberativo, entre outros; futebol, onde apresentam-se a equipe principal e a equipe de 
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base do clube; competições, onde encontram-se informações sobre as competições que 

a equipe principal está participando; seja sócio, que é a parte destinada aos torcedores 

que desejam ou são sócios do clube; memorial e títulos, onde encontra-se informações 

sobre a história e todos os títulos do clube; torcedor, que é a parte destinada para todos 

os torcedores, contendo downloads de arquivos, estatuto de torcedor, redes sociais do 

clube, entre outros; ingressos online, destinado aos torcedores associados ou alistados 

no Exército Gremista para a compra de ingressos online; grêmio news, contém todas as 

notícias do clube; e por fim, contato, contém telefones e e-mail para o torcedor manter 

contato com o clube, também encontra-se a parte de ouvidoria, mídia no estádio e 

informações para trabalhar no clube. 

  Percebe-se então que através do menu principal, é possível encontrar 

praticamente todas as informações sobre o clube, demonstrando assim a parte 

institucional do site, onde segundo Rabaça (2001), as  informações de interesse público 

são transmitidas pela comunicação institucional. 

  Vale ressaltar que o site é disponibilizado também na versão em inglês para 

torcedores ou simpatizantes do clube em outros países. Muitos torcedores de outros 

países simpatizam com o Grêmio por ser um clube campeão mundial e também por ele 

ter a camisa mais bonita do mundo, segundo a revista Monet
20

, da editora Globo. 

  Na parte seguinte da página principal encontram-se três quadros, divididos em 

grêmio mania, jogos e Exército Gremista. (ver Figura 12)  

 

Figura 12 - Site do Grêmio F.B.P.A. – Parte 2 

 

Fonte: Disponível em: < http://www.gremio.net/> Acesso em 16 maio 2010 

 

                                                
20 http://www.clicrbs.com.br/esportes/rs/noticias/default,841436,Tricolor-tem-camisa-mais-bonita-do-

mundo-diz-revista.html 
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  No quadro intitulado grêmio mania, é possível visualizar alguns produtos 

oficiais do clube e as condições de pagamento. Ao clicar em ―compre‖, o torcedor é 

direcionado ao site da loja virtual onde poderá ver todos os produtos e comprá-los 

online. Já no quadro jogos contêm informações sobre o último e o próximo jogo do 

time, também é possível comprar ingressos online se o torcedor for sócio ou alistado no 

Exército Gremista. E ao clicar no quadro do Exército Gremista, o torcedor é direcionado 

ao site dessa ferramenta, onde poderá conhecê-la melhor e posteriormente fazer parte 

dela. É importante ressaltar que o site faz um chamamento para outras formas de 

comunicação com o torcedor, como visto na Figura 12 quando o site chama o torcedor 

para fazer parte do Exército Gremista. 

  Percebe-se que na Figura 12 encontram-se formas de comunicação que são 

características da comunicação promocional, a qual, segundo Churchill e Peter (2003) é 

utilizada para tentar aumentar as vendas e lucros de uma organização, no caso do site 

ele tenta vender produtos oficiais do clube e ingressos para jogos. 

  Em seguida, na figura 13, no quadro notícias encontram-se as notícias diárias do 

clube juntamente com a Antena Tricolor, para aqueles torcedores que, por algum 

motivo, não consigam acessar o site, assim, recebem as notícias por e-mail. Consta 

também a chamada para o Twitter, na qual o Grêmio posta diariamente noticias. A 

direita encontram-se a Grêmio TV e a Grêmio Rádio, onde são transmitidos online 

programas e entrevistas produzidos pelo próprio clube. E embaixo no quadro futebol, 

ao clicar em plantel profissional, o torcedor é direcionado para conhecer o elenco 

principal e a comissão técnica de futebol. Pode-se dizer que o site é uma ponte para 

outras formas de comunicação que o clube possui. (ver Figura 13) 

Figura 13 - Site do Grêmio F.B.P.A. – Parte 3 

 

Fonte: Disponível em: < http://www.gremio.net/> Acesso em 16 maio 2010 
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  Na figura 14, onde se encontra o quadro intitulado torcedor, existem tópicos 

que são de interesse do torcedor, como a palavra do presidente, projeto arena, 

downloads, entre outros. (ver Figura 14) 

 

Figura 14 - Site do Grêmio F.B.P.A. – Parte 4 

 

Fonte: Disponível em: < http://www.gremio.net/> Acesso em 16 maio 2010 

 

  Percebe-se que o clube distribui bem o seu conteúdo em todos os espaços do 

site, de forma harmônica e clara, possibilitando ao torcedor um fácil acesso a todas as 

sessões disponíveis. 

  E por fim, a parte onde o menu principal é retomado, mas em formato diferente, 

onde é possível visualizar as ramificações das palavras chaves, que direcionam para as 

outras páginas do site. (ver Figura 15) 

 

Figura 15 - Site do Grêmio F.B.P.A. – Parte 5 

 

Fonte: Disponível em: < http://www.gremio.net/> Acesso em 16 maio 2010 



47 

 

  No final da página principal, os apoiadores do clube ganham destaque, pois o 

Grêmio e qualquer outro clube brasileiro dependem de patrocinadores para se manterem 

em funcionamento, além é claro dos seus principais clientes que são os torcedores. 

  Percebe-se então a importância de um site institucional para o Grêmio e 

qualquer outra organização, pois segundo Krug (2006) através dele é possível divulgar a 

marca, os produtos, serviços, contatos e até mesmo parceiros e apoiadores como foi 

constatado no site do Grêmio. 

 

 

4.3 AS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS PELO GRÊMIO 

F.B.P.A. 

 

  Ao decorrer da pesquisa feita sobre o objeto de estudo, o Grêmio F.B.P.A., e das 

análises feitas tanto na mídia impressa quanto na mídia eletrônica, pode-se constatar 

quais as ferramentas de comunicação que o clube utiliza para se comunicar com os seus 

torcedores. 

  Para perceber e analisar as ferramentas utilizadas pelo clube foram seguidas as 

indicações teóricas propostas por Ogden e Crescitelli (2008), na qual, demonstram três 

categorias de ferramentas de comunicação: tradicionais (formas clássicas de 

comunicação de marketing), complementares (formas de comunicação não muito 

consideradas, mas importantes, freqüentes e utilizadas há tempos) e inovadoras (novas 

formas surgidas em conseqüência dos avanços da tecnologia da informação). 

  Assim, seguindo a Tabela 01 (ver p.13) proposta pelos autores, as ferramentas 

percebidas após as análises serão apresentadas a seguir. 

  Dentro da categoria classificada como tradicional, contataram-se a utilização 

das ferramentas publicidade e propaganda quando o clube faz uso da mídia impressa e 

mídia eletrônica tanto para lembrar, informar ou persuadir o torcedor, quanto para gerar 

uma imagem organizacional positiva do clube juntamente com as relações públicas, 

através do relacionamento direto com o torcedor. 

  Também foi identificado o uso da promoção de vendas quando o Grêmio 

estimula as vendas agregando um benefício extra a produtos e/ou serviços, assim como 

na Figura 07 (ver p. 35), onde os torcedores associados ou alistados no Exército 

Gremista ganham descontos especiais na compra de produtos oficiais. O marketing 

direto é outra ferramenta presente na comunicação do clube gaúcho, pois através do e-
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mail marketing é feito um contato personalizado com o torcedor, informando sobre 

promoções e outros benefícios, vide Figura 06 (ver p. 32). 

  Já na categoria complementar proposta por Ogden e Crescitelli (2008), 

percebeu-se a grande utilização da ferramenta marketing digital através das redes on-

line de comunicação, como o e-mail marketing, o Twitter e o próprio site do clube, 

devido à flexibilidade, rapidez e o custo baixo para manter a comunicação com o 

torcedor. A ferramenta eventos, ou no caso do Grêmio, o jogo de futebol, é uma das 

principais ferramentas para o clube, pois é ela que faz com que o torcedor seja tão 

apaixonado e identificado com o seu time do coração, e conseqüentemente consuma 

produtos e serviços que o clube disponibiliza. Além do jogo de futebol, o Grêmio 

realiza outros eventos como jantares, caminhadas e desfiles de produtos oficiais. 

  Percebeu-se também o uso do marketing de relacionamento através do 

Exército Gremista, pois assim uma organização, segundo Swift (2001), está colocando 

em prática sua capacidade de descobrir novos clientes; conhecendo seus clientes; 

mantendo uma comunicação com os mesmos; garantindo que eles recebam o que 

desejam de uma organização; verificando se eles recebem o que realmente foi 

prometido; e principalmente, assegurando que o cliente seja mantido, pois em longo 

prazo ele será lucrativo. 

  E por fim, na categoria inovadora foi constatada a utilização da ferramenta 

advertainment, que une entretenimento e propaganda, ou seja, une o prazer de assistir 

o Grêmio conquistar vitórias e títulos com a exposição do clube através da transmissão 

televisiva, para atrair mais torcedores e tornar o Grêmio ainda mais conhecido 

mundialmente. 

  Por tanto, evidenciou-se que o clube tricolor trabalha a sua comunicação com 

grande atenção, pois utiliza as diversas ferramentas de comunicação contidas nas três 

categorias propostas, para atingir e se relacionar com o torcedor. Constatou-se que a 

categoria mais utilizada pelo clube é a complementar, pois faz uso do marketing digital 

através da internet, utilizando sites, blog, redes sociais, e-mail marketing e marketing de 

relacionamento, e também através do evento principal que é o jogo de futebol. 

  Isso mostra que o Grêmio está sempre buscando novas formas e maneiras de 

conquistar novos torcedores e também de manter os atuais, seja dentro ou fora de 

campo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Analisar os canais de comunicação utilizados pelo Grêmio F.B.P.A. para 

comunicar-se com seus torcedores, foi o objetivo deste trabalho, que buscou selecionar 

o meio mais utilizado das categorias impressa e eletrônica, e a partir desta escolha 

descreveu-se e classificou-se as ferramentas utilizadas, percebendo se estas ferramentas 

tinham maior apelo promocional, institucional ou ambos. E ainda, evidenciou-se a 

chamada para redes sociais através do site e a utilização do marketing de 

relacionamento juntamente com o mesmo. 

  A Comunicação Organizacional deve ser encarada como uma importante 

ferramenta estratégica e deixar de ser vista apenas como um instrumento divulgador de 

informações. Ela é mais do que produzir painéis ou jornais informativos. É, na verdade, 

o canal a ser usado para estabelecer um relacionamento eficiente com todos os públicos 

de interesse, desenvolvendo e mantendo a maneira como as pessoas enxergam a 

empresa. 

  Usando as ferramentas corretas, é possível transformar um clube esportivo em 

uma marca forte, capaz de se relacionar de maneira constante com seus torcedores, que 

tem o poder de estabelecer a permanência de uma torcida, de ampliar a conexão com as 

pessoas e proporcionar experiências extras, como: programas de sócio-torcedor, 

facilidades de compra de ingressos, assentos confortáveis no estádio, segurança, acesso 

fácil, "bilheteiros" educados, entretenimento durante os intervalos, canais de 

relacionamento com o clube, etc - são muitas as ferramentas. 

  A internet é utilizada por diversas organizações atualmente, e não é por acaso 

que o Grêmio usa esse canal de comunicação de uma forma muito bem explorada. O 

portal eletrônico do clube abrange praticamente todas as ferramentas usadas para fazer a 

comunicação com o torcedor, desde simples notícias diárias, passando por chamadas 

para outros sites oficiais, e até chamadas para redes de relacionamento on-line como o 

Blog dos Mosqueteiros e o Twitter do clube. 

  Percebe-se que a comunicação deixou de ser apenas uma palavra que faz parte 

de um planejamento e nada mais, e sim, passou a ser uma forma de dialogar e interagir 

com os clientes, procurando entender o que o cliente deseja e ao mesmo oferecendo 

melhoras na hora de comunicar informações. 

  Através do marketing de relacionamento ampliado pelo Grêmio em Setembro de 

2009, com o lançamento do Exército Gremista, pode-se dizer que a relação do clube 
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com o torcedor aumentou significantemente, assim como explicou Billo (2010), pois o 

clube passou a dar mais atenção ao seu principal cliente, que é o torcedor. 

  Em relação à comunicação tradicional, através do jornal, nota-se que mesmo 

com a utilização da internet cada vez maior por parte das organizações, o clube não 

deixou de utilizar essa mídia impressa, pois se constatou uma grande quantidade de 

anúncios pagos pelo clube nos nove meses de análises. 

  Os anúncios promocionais são os mais utilizados pelo clube, atingiram 72,2% 

entre todos os anúncios analisados. Isso demonstra que o clube busca gerar receita com 

produtos e serviços, e não apenas através do evento principal que é o jogo. Os anúncios 

institucionais também ganham destaque por estarem sempre presentes em datas 

importantes para o povo gaúcho e a nação gremista, mexendo com a emoção do 

torcedor, e assim, convencendo-os a consumir e amar cada vez mais a marca Grêmio. 

  Através das análises realizadas, percebeu-se que o clube está em equilíbrio entre 

o que é proposto e a realidade do mercado, pois está sempre buscando inovar através da 

comunicação, seja pelo marketing tradicional ou através marketing de relacionamento. 

Notou-se também que as ações do clube mantêm uma continuidade, mostrando que o 

planejamento do clube é bastante explorado e feito com atenção pelos gestores. 

  Assim, evidenciou-se a importância da comunicação para uma organização que 

lida constantemente com seu público, especialmente um público exigente e apaixonado 

como é o torcedor de um time de futebol. Por tanto, a comunicação, se utilizada como o 

Grêmio F.B.P.A. está fazendo, diminui a barreira entre o torcedor e o clube, e amplia e 

melhora o relacionamento entre ambos, gerando receita e conhecendo melhor o 

torcedor. 
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Apêndice 01 – Roteiro para Entrevista 

Nome completo: ________________________________________________________ 

Função que desempenha: _________________________________________________ 

 

Trabalha no grêmio a:  

(    ) Menos de 5 anos; (    ) De 6 a 10 anos;  (    ) De 11 a 15 anos. 

 

Formação acadêmica? 

 

Quantos profissionais trabalham na área de Comunicação do grêmio? 

 

Qual a importância da comunicação com o torcedor para o grêmio? 

 

Quais os principais objetivos do grêmio quando faz uso da comunicação com o 

torcedor? 

 

O grêmio mantém uma relação constante com o seu torcedor? Como? 

 

O modelo de marketing de relacionamento utilizado pelo grêmio é o primeiro no brasil? 

De onde veio a idéia? 

 

Quais as ferramentas tradicionais que o grêmio utiliza? 

(   ) Propaganda (   ) Relações públicas (   ) Marketing direto 

(   ) Publicidade (   ) Promoção de vendas (   ) Venda pessoal 

 

Dessas, qual a usada com mais freqüência? 

 

Quais as ferramentas complementares que o grêmio utiliza?  

(   ) Product placement  (   ) Marketing digital (   ) Merchandising 

(   ) Ações cooperadas com o trade (   ) Eventos  (   ) Folhetos/catálogos 

(   ) Marketing de relacionamento 

 



55 

 

Dessas, qual a usada com mais freqüência? 

 

Quais as ferramentas inovadoras que o grêmio utiliza? 

(   ) Advertainment (   ) Marketing viral (   ) Buzzmarketing  

 

Dessas, qual a usada com mais freqüência? 

 

Qual ou quais dessas ferramentas percebe-se um retorno maior do torcedor? 

 

Considerando os últimos dois anos, em relação à Comunicação entre o clube e o 

torcedor, você diria que: 

(    ) Aumentou muito  (    ) Aumentou pouco (    ) Continua igual 

(    ) Reduziu pouco  (    ) Reduziu muito 

 

Quem gerencia a comunicação do clube? 

 

Existe alguma agência que trabalha junto com o clube? O que é feito dentro do clube? 

 

Cite os principais fatores de sucesso que fazem com que o grêmio tenha uma boa 

comunicação com os seus torcedores: 

 

O grêmio busca utilizar novas alternativas de mídias, até então não utilizadas por outros 

clubes no brasil? Quais? 

 

O apelo promocional e institucional é feito por ferramentas especificas? 

 

Como vocês se vêem diante do mercado, em relação às ações de comunicação 

desenvolvidas pelo clube? 

 


