
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas Zaro do Nascimento 

 

 

 

 

A COMUNICAÇÃO DE MARKETING DO SPORT CLUB INTERNACIONAL PELO 

VIÉS DA CAMPANHA DOS 100 ANOS “NADA VAI NOS SEPARAR” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS 
 

2009



 

Lucas Zaro do Nascimento 
 

 

 

A COMUNICAÇÃO DE MARKETING DO SPORT CLUB INTERNACIONAL PELO 

VIÉS DA CAMPANHA DOS 100 ANOS “NADA VAI NOS SEPARAR” 

 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação (tfg) apresentado 
ao Curso de Publicidade e Propaganda, Área 
de Ciências Sociais, do Centro Universitário 
Franciscano – UNIFRA, como requisito 
parcial para obtenção do grau de Bacharel em 
Publicidade e Propaganda. 
 

 

 

Orientadora: Prof.ª Pauline Neutzling Fraga 

 

 

 

 

 
 

 
 

Santa Maria, RS 
 

2009 



 

 Lucas Zaro do Nascimento 

 

 

 

A COMUNICAÇÃO DE MARKETING DO SPORT CLUB INTERNACIONAL PELO 

VIÉS DA CAMPANHA DOS 100 ANOS “NADA VAI NOS SEPARAR” 

 

 

 

 

Trabalho final de graduação (tfg) apresentado ao Curso de Publicidade e Propaganda, Área de 

Ciências Sociais, do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Bacharel em Publicidade e Propaganda. 

 

 

_______________________________________ 

Pauline Neutzling Fraga – Orientadora (UNIFRA)  

 

_______________________________________ 

Laise Zappe Loy (UNIFRA) 

 

_______________________________________ 

Caroline De Franceschi Brum (UNIFRA) 
 

 

 

 

 

Aprovado em 07 de dezembro de 2009. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

           Dedico este trabalho de modo especial aos meus 

pais, Cladis e Paulo, que com muito amor, carinho e apoio 

me conduziram rumo a mais esta conquista. 

Especialmente ao meu pai, por ser o responsável pela 

minha paixão pelo colorado. 

           Aos meus irmãos Henrique e Tiago também por 

todo apoio durante esta longa caminhada.  

           Ao meu Filho Leonardo por ter acompanhado 

desde o primeiro momento de sua vida a minha trajetória 

acadêmica iluminando o caminho. 

 Ao meu sobrinho Gabriel por ter seguido meus 

passos e se tornado mais um adepto desta paixão.  



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

            Agradeço as Professoras Ângela Lovato (TFG I) e 

Pauline Fraga (TFG II), minhas orientadoras, pela 

confiança e auxílio no desenvolvimento deste trabalho. 

           Aos colegas e amigos pelo companheirismo ao 

longo destes quatro anos. 

           A minha namorada Lisiane pelo afeto, estímulo e 

pela contribuição direta e indireta neste trabalho. 

           A todos os amigos e mestres que, direta ou 

indiretamente, colaboraram para que este momento se 

concretizasse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 
O presente trabalho possui como objeto de estudo a campanha dos 100 anos do Sport Club 
Internacional, intitulada “Nada vai nos separar”. Selecionadas como corpus algumas peças 
gráficas e eletrônica, buscou-se analisar a referida campanha a fim de inferir e delinear a 
partir do discurso desta algumas características das estratégias do marketing de 
relacionamento desenvolvido pelo Clube. Neste sentido, o capítulo de revisão teórica buscou 
explorar o conceito de marketing e também o de marketing de relacionamento. Ainda, 
apresentaram-se nele alguns aspectos teóricos acerca do comportamento do consumidor e 
especialmente dos torcedores enquanto consumidores, além de um breve histórico do Clube. 
A análise proposta pelo estudo, por sua vez, foi realizada com base na prévia exposição dos 
métodos utilizados e das peças componentes do corpus. Entre as conclusões da pesquisa, 
observou-se que o Clube poderia ter investido em maior coesão entre os discursos das peças 
da campanha dos 100 anos. Além disso, foram características comunicacionais evidentes no 
discurso desta o apelo emocional focado em uma metáfora acerca da hereditariedade na 
transmissão do ‘sangue colorado’, que passa de pai para filho, quase como uma ‘herança 
genética’, ocorrida já entre muitas gerações de famílias gaúchas, desde a fundação do Clube. 
 
 

Palavras–chave: Marketing de relacionamento. Campanha publicitária. Publicidade. 

Sport Club Internacional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work has as its study objective to study the 100th year anniversary campaign of 
Sport Club Internacional, entitled "Nothing will tear us apart". Some graphic and electronic 
pieces were selected as corpus, then it was pursued an analysis on the campaign itself as to 
collect and outline from its speech some characteristics of relationship marketing strategies 
developed by the club. In this way, the theoretical review chapter pursued to explore the 
concept of marketing and also the concept of relationship marketing. Still, some theoretical 
aspects surrounding consumer behavior are presented in it and especially the behavior of the 
supporters as consumers, besides a brief historic of the club. The analysis proposed by the 
study, in its turn, was held based on the previous exposition of the used methods and the 
pieces composing the corpus. Among the conclusions of the research, it was observed that the 
club may have invested in a larger cohesion among the speeches of the pieces of the 100th 
anniversary campaign. Besides, there were communicational characteristics evident in the its 
speech the emotional appeal focused on a metaphor about the heredity in the transmission of 
"colorado blood", that goes by from father to child, almost as a "genetic heritage", occured 
among several generation of gaucho families, since the club's establishment. 
 
 
Key Words: Relationship Marketing . Advertising campaign . Advertisement . Sport 
Club Internacional. 
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1 INTRODUÇÃO  
  

 

Primeiramente, para a compreensão do tema do presente trabalho, cumpre-se fixar o 

conceito de marketing de relacionamento, o qual para Nickels e Wood (1999) “consiste no 

processo de estabelecer e manter relacionamentos de longo prazo mutuamente benéficos entre 

organizações e seus clientes, empregados e outros grupos de interesse”. Neste sentido, as 

palavras-chaves nesta definição são “manter” e “longo prazo”. 

O estudo do marketing de relacionamento é de suma importância frente à 

competitividade do mercado atual, no qual o consumidor torna-se cada vez mais exigente na 

busca pelo produto que mais atenda as suas necessidades e pela empresa que mais lhe 

proporcione benefícios. Nesse sentido, afirma Kotler que:  

 

A empresa gostaria de demonstrar ao cliente que ela possui as condições 
necessárias para atender as suas necessidades de maneira superior, principalmente 
se as duas partes puderem formar um compromisso de relacionamento (1998, 
p.618). 
 
 

Assim como as empresas buscam a satisfação do cliente e a sua fidelização, os times 

de futebol também investem no cenário mercadológico. Diferentemente do que ocorria no 

passado, estes não ficam restritos apenas à boa atuação em campo, mas também buscam 

proporcionar benefícios ao torcedor (como entretenimentos relacionados – shows, clubes, 

sociedades esportivas, escolinhas de futebol; descontos em eventos; serviços exclusivos para 

sócios; boa infraestutura de estádio; etc.).  

Para se ter noção da importância comercial de empresas (clubes) do segmento 

esportivo que usufruem de “clientes fiéis”, atualmente, grande parte da receita dos Clubes de 

futebol advém da contribuição dos seus sócios, ou seja, torcedores que efetuam o pagamento 

de mensalidades, movidos pela paixão pelo Clube, aliada, a políticas de relacionamento com o 

cliente, bem sucedidas, empreendidas pelos Clubes. A este respeito, exemplifica Santos: 

 

Com o objetivo de angariar receitas fixas, Clubes brasileiros passaram a investir na 
estruturação e divulgação dos seus programas de fidelidade com o objetivo de elevar 
a adesão dos torcedores. Estes programas têm formatos diferenciados. Alguns dão o 
direito de adquirir os ingressos das partidas com antecedência e/ou com algum 
desconto, como é o caso do Sport Club Internacional de Porto Alegre, Clube 
brasileiro com o maior número de adesão ao programa de fidelidade com 70.000 
sócios (SANTOS, 2008, sp.).  

 
Neste sentido, o Sport Club Internacional, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um 
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bom exemplo a ser referido enquanto Clube que investe na fidelização de seus torcedores e, 

também por esta razão, foi escolhido como objeto de estudo do presente trabalho. Clube de 

destaque no cenário esportivo mundial, o Internacional instituiu a meta de chegar ao número 

de 100 mil sócios em 2009, no ano em que completa um século de sua fundação. 

 Nesse contexto, o estudo do marketing assume relevância na medida em que constitui 

como um instrumento hábil a identificar as necessidades dos clientes e despertar os seus 

desejos. O marketing define e mede a extensão e o potencial de rentabilidade do consumo 

especificando quais mercados alvos serão mais bem atendidos pela empresa decidindo sobre 

produtos, serviços e programas adequados convocando a todos na organização para pensarem 

no cliente e no seu atendimento. Segundo Kotler, “o marketing, inclusive, é capaz de 

identificar demandas latentes, ou seja, desejos por produtos específicos respaldados pela 

habilidade e disposição de comprá-los” (1998, p. 28).   

Assim, também os clubes de futebol possuem a necessidade de estabelecer 

relacionamentos com seus torcedores, e o fazem através da criação de estratégias de 

marketing, especialmente por meio do marketing esportivo.  Em relação ao marketing 

esportivo, é possível afirmar que consiste na “aplicação específica dos princípios e processos 

de marketing aos produtos esportivos e ao marketing de produtos não esportivos por meio de 

associação com o esporte” (SHANK apud MORGAN E SUMMERS, 2008, p. 06).  

 O Sport Club Internacional constitui um grande Clube de futebol, não só pelas suas 

atuações em campo mas pela grande quantidade de torcedores e principalmente de sócios, 

chegando atualmente a mais de oitenta mil pagantes mensais. Além disso, trata-se de um 

Clube com um importante histórico, pois desde sua fundação, em 1909, conquistou diversos 

campeonatos de abrangência tanto nacional quanto Internacional. Ao completar cem anos em 

2009, o Clube ostenta a conquista de grandes títulos, tais como, três campeonatos brasileiros, 

trinta e nove campeonatos gaúchos, Copa do Mundo de Clubes FIFA, Recopa Sul-americana, 

Copa Sul- americana, entre outros. Assim, justifica-se a análise das estratégias de marketing 

utilizadas por este Clube no sentido de compreender o seu êxito. 

Diante desse contexto, o presente trabalho buscou, primeiramente, fixar premissas a 

respeito do conceito de marketing de relacionamento, das estratégias de marketing de 

relacionamento, utilizando, para tanto, a campanha dos 100 anos do Sport Clube Internacional 

intitulada “Nada vai nos separar”, enquanto objeto de estudo. Através da análise de um corpus 

de quatro peças publicitárias, então, objetivou-se investigar o relacionamento estabelecido 

pelo Clube com os seus torcedores – o marketing de relacionamento –, através do viés do 

discurso publicitário da campanha dos 100 anos do Sport Club Internacional. 
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A estrutura do trabalho apresenta-se de forma bastante dinâmica na medida em que 

tenta reproduzir nos títulos os termos de uma partida de futebol, relacionando consumidor e 

torcida, conceitos teóricos a escalação, esquema tático a aspectos metodológicos, entrada em 

campo a análise do corpus e, por fim, final da partida a conclusão. No primeiro capítulo 

intitulado “Início da partida – A escalação dos conceitos teóricos”, foram abordados os 

conceitos de marketing e marketing de relacionamento, além dos conceitos de comportamento 

do consumidor. 

Logo após, no segundo capítulo, intitulado “O esquema tático – Aspectos 

metodológicos” apresentou-se a metodologia empregada e as variáveis utilizadas para 

posterior análise das peças. Por fim, no terceiro capítulo, “Entrando em campo – A análise do 

corpus”, foram apresentadas as peças e as respectivas análises para, finalmente, chegar-se ao 

“Final da partida: aspectos conclusivos” a respeito do marketing de relacionamento que 

delineou a campanha dos 100 anos “Nada vai nos separar”, a partir do viés do discurso 

publicitário das peças da campanha. 
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2 INÍCIO DA PARTIDA: A ESCALAÇÃO DOS CONCEITOS TEÓRICOS E DO 

TIME TITULAR 

 

2.1 MARKETING  

 

Para Kotler (2005), o marketing envolve a identificação das necessidades humanas e 

sociais, buscando supri-las ao objetivar a venda. Dessa forma, indivíduos e grupos obtêm o 

que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de produtos e 

serviços de valor com outros. Ainda, Kotler afirma que: 

 

O propósito do marketing é satisfazer as necessidades e os desejos dos 
consumidores por meio da produção de produtos e serviços. Assim, conhecer as 
pessoas, suas necessidades, seus desejos e seus hábitos de compra torna-se 
fundamental para a eficaz administração mercadológica (KOTLER, 2005, p.401).   

 

Todas as atividades e esforços comerciais, relacionadas aos produtos e serviços, 

desde sua concepção até seu consumo final, fazem parte do marketing. Nesse sentido, 

Sant’Anna afirma que marketing é “a execução por uma empresa de todas as atividades 

necessárias para criar, promover e distribuir produtos que estejam de acordo com a demanda 

atual e potencial e com a sua capacidade de produção” (SANT’ANNA, 1998). Ou seja, todas 

as variáveis que influenciam na comercialização desde a detecção de uma necessidade até a 

venda de um determinado produto estão ligadas ao marketing. 

Em todos os ramos comerciais, a boa reputação da empresa é essencial na disputa do 

cliente, sendo a imagem da empresa um fator determinante na hora da escolha desta pelo 

consumidor. Uma maneira de se conseguir boa reputação em um determinado segmento é 

superar as expectativas do cliente, como afirma Kotler: 

 

Os clientes formam expectativas a partir de várias fontes, como experiências 
anteriores, boca a boca e propaganda. Em geral, eles comparam o serviço percebido 
com o serviço esperado. Se o serviço percebido não atender às expectativas do 
serviço esperado, os clientes perderão o Interesse pelo fornecedor. Se o serviço 
percebido atender às expectativas ou for além do que se esperava, os clientes ficarão 
inclinados a recorrer novamente ao fornecedor. (KOTLER, 2005, p. 406). 

 

Assim, o marketing adquire um papel de grande importância nas relações entre a 

empresa e o consumidor. Uma boa gestão envolve a maximização do valor do cliente, 

cultivando um relacionamento de longo prazo (fidelização) entre ele e a empresa. Para isso, a 
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gestão do relacionamento com o cliente deve ser levada em conta cuidadosamente buscando 

sua fidelização (KOTLER, 2005). 

Com a posse de todas as informações detalhadas sobre o cliente, a empresa é capaz 

de desenvolver ações em todos os pontos de contato que possa ter entre o cliente e a marca, 

sendo capaz de desenvolver a resposta exata para o que o cliente espera, como afirma Kotler 

“com base no que sabem sobre cada um deles, as empresas podem customizar seus produtos, 

serviços, programas, mensagem e mídia” (2005, p.151).  

Todas as decisões de marketing de uma empresa são baseadas num mix ou 

composto, conhecido como os quatro “Ps”, que são o produto, ponto, preço e a promoção. 

Este composto trata-se de um conjunto de ferramentas para viabilizar operacionalmente as 

estratégias da empresa. Por meio deste mix, a empresa introduz o produto no mercado, traz 

conhecimento aos consumidores de sua disponibilidade e induz os consumidores a darem 

preferência à sua marca em detrimento das concorrentes (PINHO, 2004). Cabe aos 

profissionais encarregados à gestão do marketing a combinação e intensidade de uso de cada 

um dos componentes. 

Pinho (2004) detalha os aspectos de cada componente dos 4 P’s. Dessa forma, as 

decisões quanto ao produto referem-se a seus atributos físicos, embalagem, marca e serviços 

como garantia e assistência. O ponto – ou “praça” – compreende o meio pelo qual o produto é 

disposto ao cliente. Ele engloba as decisões relativas aos canais de distribuição, com a solução 

de armazenagem, reposição e transporte do fornecedor ao ponto de venda. O preço apresenta 

a análise de todas as variáveis que influem na determinação do preço ao consumidor final, e 

as práticas em termos de descontos, condições referentes à venda, e financiamentos. Por fim a 

promoção ou comunicação de marketing engloba o esforço de promoção dos produtos ou 

serviços ao consumidor objetivando a venda (LUPETTI, 2003). Dentre as ferramentas deste 

componente, está a promoção de vendas, utilizada largamente no comércio de varejo. 

Keller, juntamente com Kotler (2005), confirma a existência de um novo marketing, 

chamado marketing holístico o qual consiste na atualização dos 4P’s. A observação de Keller 

detém-se a observar as mudanças através da ótica do mercado, em razão do grande avanço da 

tecnologia e das mudanças na ordem comportamental da sociedade. Keller define então os 

novos 4 P’s como: o produto passou a pessoas, o ponto de venda a processos, a promoção a 

programas e o preço a performance. 

 Esse novo modelo de mix sugere que os clientes sejam identificados e cadastrados, 

inclusive constando nesse cadastro os produtos por estes consumidos e suas preferências, para 

que, quando aquele produto entre em promoção aquele cliente que o prefere venha a saber, 
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através de um software criado para tal fim e se sinta o principal beneficiado com a promoção. 

Em relação ao ponto de venda, o cliente prefere aquele que melhor apresenta a melhor 

solução naquilo que deseja comprar. Assim, levará vantagem o estabelecimento que 

apresentar a melhor categoria do produto desejado, por oferecer não só aquele mas todos 

aqueles produtos relacionados ao que se deseja. Quanto ao preço este deve perder ainda mais 

o seu efeito e influência na imagem do supermercado, devido ao tratamento especializado ao 

cliente, uma pequena diferença de preços não deve ser capaz de atrair o cliente para outro 

estabelecimento.  

 Também, o marketing esportivo apresenta algumas características trabalhadas pelos 4 

P’s, conforme demonstram Morgan e Summers: 

 

Assim, o marketing esportivo é a aplicação dos 4 Ps (preço, produto, promoção e 
ponto de venda) de forma específica em um contexto esportivo, todo concebido para 
atender as necessidades dos clientes do esporte, sejam eles consumidores 
individuais, participantes de esportes ou jogadores, e investidores coorporativos 
(2008, p.07).  

 

 Dessa forma, reitera-se que o esporte encontra-se Interligado aos conceitos de 

marketing, na medida em que os aplica, assim como outros ramos de empresas. Conforme os 

autores, supra citados, a correta definição do público-alvo para uma estratégia de marketing é 

crucial para seu sucesso, e, dessa forma, a abordagem a seguir será sobre a importância desse 

público. Segundo Sampaio (apud ROOS, 2008, sp.), público-alvo é o grupo de consumidores 

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

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

 Cidade (apud ROOS, 2008, sp.) afirma que o público-alvo de uma empresa pode ser 

dividido em diversas categorias sendo estas: o grande público, os públicos laterais ou 

periféricos, os fornecedores, os clientes, os usuários do produto, os funcionários. É necessário, 

portanto, fazer uma avaliação para identificar o consumidor em potencial conforme a linha de 

atuação da empresa. Além do grande público, que é o consumidor típico, Roos elenca outros: 

 

Existem também os públicos laterais ou periféricos, que são públicos com os quais a 
empresa tem contato, mas que são menos atuantes, podendo também ser 
circunstanciais. Os fornecedores, que estão diretamente ligados à empresa (2008, 
sp.).  

 

Os clientes fazem parte de uma categoria de público para a qual se destina a promoção 
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de vendas, sendo essencial que existam sinceridade e transparência na comunicação com esse 

público para que não se tenham dúvidas quanto à postura da empresa. 

A categoria dos usuários do produto assemelha-se a do grande público quando o 

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

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

denominada de “pessoal” (funcionários) está fora do domínio das relações públicas e 

diretamente voltado para as relações humanas ou de trabalho (ROOS, 2008, sp.). 

Após definir-se a importância do público alvo, cumpre-se compreender o perfil do 

torcedor de futebol como consumidor, o qual há algum tempo as ciências humanas, tais como 

a antropologia e a sociologia, dedicam-se ao estudo dos torcedores como um grupo social 

bastante peculiar. Este assunto também, já foi bastante explorado pela literatura não-técnica 

(SANTOS, 2008).  

Conforme Leoncini (2001), o torcedor é o consumidor final da indústria do futebol. 

Também existem os consumidores Intermediários, tais como as mídias e os patrocinadores. 

Entretanto, o mesmo autor destaca que para o desenvolvimento dos consumidores 

Intermediários é imprescindível a existência do torcedor.  

Sukhdial, Aiken e Kahle apud Santos (2008) abordaram o conceito do torcedor old 

school
1
 e sua atitude diante do desempenho esportivo do seu time. Já Funk e James apud 

Santos (2008) buscaram classificar os torcedores por estágios psicológicos através de um 

modelo contínuo (Psychological Continuum Model) em que a consciência iniciaria o ciclo de 

vida de um torcedor.  Santos (2008) elenca os autores2 que desenvolveram tipologias 

utilizando outros critérios relevantes como a lealdade dos torcedores e a sua identificação com 

o time.  

Segundo Leoncini apud Santos (2008), na Inglaterra utilizam-se cinco classificações 

para enquadrar os torcedores: (1) os torcedores virtuais, que acompanham os seus respectivos 

Clubes por meios da mídia sem ir aos estádios; (2) os torcedores locais, que assistem aos 

jogos no estádio em suas cidades; (3) os torcedores seguidores, que acompanham 

presencialmente o Clube nos jogos “dentro e fora de casa”; (4) os torcedores familiares, que 

vão ao estádio com mais de um membro da família; e (5) os torcedores corporativos, que 

                                                 
 
1 Segundo Santos (2008), termo utilizado principalmente nos EUA como adjetivo para atletas ou torcedores mais 

devotos ao time, mais conservadores, folclóricos e preocupados com a idéia do espírito esportivo. 
2 Entre os autores elencados por Santos, destacam-se: STEWART e SMITH, 1997; TAPP e CLOWES, 2002; 

FUNK e PASTORE, 2000; HUNT, BRISTOL e BARSHAW, 1999. 
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demandam atendimento especial e geralmente utilizam os camarotes. 

Leoncini classificou os torcedores por comportamento de compra de ingressos, 

definindo três grupos. O primeiro, dos torcedores em geral, são todos aqueles que se declaram 

torcedores de um Clube de futebol. Também freqüentam o estádio, assistem aos jogos pela 

televisão, rádios ou apenas sabem das notícias do Clube através da imprensa ou em conversas. 

O segundo, dos torcedores freqüentadores das partidas; e, por fim, os chamados sócio-

torcedores, os quais pagam mensalidades para poder assistir aos jogos, ter descontos em 

produtos oficiais do time, entre outros benefícios e até responsabilidades, chegando, em 

alguns casos, a fazer parte dos conselhos oficiais. Este grupo mais envolvido com o Clube e 

que adere aos programas de fidelidade é o chamado sócio-torcedor. 

 Após definir-se o torcedor enquanto consumidor abordando as categorias a que 

pertencem os diversos tipos de torcedores cabe referir no próximo título o comportamento 

desse consumidor. 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR – A TORCIDA 

 

Neste estudo é pertinente ressaltar-se alguns aspectos do comportamento do 

consumidor, pois é um ponto fundamental para que se possa chegar de modo eficaz até o 

público-alvo. Dessa forma, Samara e Morsch apontam que: 

 

Compreender o consumidor é uma função essencial do marketing para que ele possa 
cumprir plenamente seus objetivos no desenvolvimento, na produção e na colocação 
no mercado de bens e serviços apropriados e capazes de satisfazer as necessidades e 
os desejos dos consumidores, assim, efetivamente para o sucesso do negócio. 
(SAMARA e MORSCH, 2005, p. 2). 
 

  A questão psicológica também é importante no que tange às escolhas do consumidor. 

Conforme Gade (1998, p. 1), “o comportamento do consumidor são as atividades físicas, 

mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos e serviços para 

satisfação de necessidades e desejos”. Diversas são as influências socioculturais que agem 

sobre o consumidor. Entre elas estão a cultura, subcultura, classes social, grupo de 

referências, família e papeis do homem e da mulher.  Nesse sentido, Linton apud Samara e 

Morsch (2005, p. 55), afirma que “a cultura é a herança social total da humanidade. Ela tem 

uma influência profunda, cujo efeito resulta em normas para a sociedade.” Subculturas, para 

Samara e Morsch (2005, p. 62) “são grupos dentro de uma mesma cultura que exibem padrões 
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de comportamento característicos o bastante para distingui-los de outros, dentro de uma 

mesma cultura”. Outra influência que atinge o consumidor são as classes sociais: 

 

Praticamente toda sociedade possui alguma forma de estrutura de classes sociais e 
todas as pessoas que a compõem possuem uma posição específica dentro dessa 
sociedade. O comportamento de compra dessas pessoas, com freqüência, é 
fortemente influenciado pela classe à qual elas pertencem ou desejam pertencer. 
(SAMARA e MORSCH, 2005, p.67). 
 
 

De grande pressão persuasiva sobre o comportamento do consumidor são os grupos de 

referências. Sobre estes grupos Samara e Morsch, afirmam o seguinte:  

 

Grupo de referência é o grupo com o qual um indivíduo se identifica e serve como 
ponto de comparação – ou referência – para formação geral ou específica de valores, 
atitudes ou comportamentos, ditando-lhe um determinado padrão. Esses grupos 
podem ser grandes e diversos, como grupos universitários, grupos étnicos ou 
membros de um partido político (SAMARA e MORSCH, 2005, p.71).     
   

É possível inserir nestes grupos de referências os times de futebol, uma vez que se 

caracterizam por indivíduos de uma mesma sociedade compartilhando uma identificação em 

comum: seus times de futebol. Como exemplo, pode-se citar no Estado do Rio Grande do Sul, 

o S. C. Internacional ou o Grêmio Futebol Porto-alegrense, times de grande expressão no 

Estado. O comportamento específico do torcedor enquanto consumidor dos times de futebol 

será a abordagem desenvolvida a seguir, que envolve também a influência família.  

No que tange ao comportamento do torcedor, a família, sem dúvida, é o fator que mais 

influencia o comportamento do consumidor, conforme afirmam Samara e Morsch: 

 

A família difere dos grupos de referência maiores porque seus membros precisam 
satisfazer suas necessidades individuais e partilhadas, recorrendo a um suprimento 
de recursos comuns e relativamente fixos (SAMARA e MORSCH, 2005, p.76). 
 

Vislumbra-se a influência da família também na escolha do time para o qual o 

indivíduo irá torcer uma vez que é comum, antes mesmo do nascimento de um novo membro, 

os familiares já adquirem produtos do seu time do coração para os bebês. Durante a infância, 

os pais reafirmam sempre a idéia de que a criança deve torcer para um time pré-determinado.  

 Portanto, é possível perceber que os grupos de referência auxiliam na filtragem do 

consumo, uma vez que estão presentes para guiar os comportamentos nesse sentido.    

Contudo, as ações de marketing que um time de futebol desenvolve para fidelizar seus 

torcedores dizem respeito também ao marketing de relacionamento, assunto do próximo 
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subcapítulo.  

 

2.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO – O INCENTIVO 

 

O marketing vem se tornando um ponto fundamental para empresas e Clubes de 

futebol. No presente trabalho, o marketing de relacionamento é estudado a partir da visão de 

Kotler (2005).  

Kotler e Keller (2006) aduzem que um dos principais objetivos do marketing é 

desenvolver relacionamentos profundos e duradouros com todas as pessoas ou organizações 

que podem afetar o sucesso da empresa, direta ou indiretamente. Nesse sentido, o marketing 

de relacionamento tem como meta construir relacionamentos de longo prazo mutuamente 

satisfatórios com partes-chave – clientes, fornecedores, distribuidores e outros parceiros de 

marketing, a fim de conquistar ou manter negócios.  

Para Kotler (2005) um dos fatores mais valiosos para as empresas são seus 

relacionamentos - com os clientes, empregados, fornecedores distribuidores revendedores e 

varejistas. O capital de relacionamento é a soma do conhecimento, experiências e confiança 

de que a empresa desfruta perante os clientes, empregados, fornecedores e parceiros de 

distribuição. Esses relacionamentos podem valer mais do que os ativos físicos da empresa.  

Também, para Junior: 

 

O objetivo principal do marketing de relacionamento é construir e/ou aumentar a 
percepção de valor da marca, de seus produtos e serviços, e a rentabilidade da 
empresa ao longo do tempo a partir de estratégias de comunicação e de 
relacionamento propriamente dito com todos os seus stakeholders,3 integrando suas 
ações, desde o projeto de um produto ou serviço, desenvolvimento de processos, 
venda e pós-venda (2009, sp.). 

 

Assim, pode-se afirmar que o marketing de relacionamento baseia-se, portanto, em 

relacionamentos, redes e interações entre empresa e clientes, na medida em que conduz a 

empresa a investir tanto na conquista de novos clientes (clientes em potencial), como na 

manutenção dos já conquistados. Nesse ponto, percebe-se uma grande aproximação dos 

                                                 
 
3 Junior exemplifica os stakeholders como: clientes, colaboradores, investidores, fornecedores, comunidade, 

governo, e demais indivíduos que mantenham qualquer forma de relação comercial ou profissional com a 
organização (2009, sp.). 
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objetivos do marketing de relacionamento acima expostos, quais sejam, ampliação e 

manutenção de clientes, com o conceito de fidelização.  

Kotler e Keller abordam a necessidade de conduzir esse relacionamento com o cliente 

a longo prazo. Assim, para eles, “maximizar o valor do cliente significa cultivar um 

relacionamento de longo prazo com ele” (2006, p.150). E, ainda, traçam um panorama 

histórico no qual se verifica a evolução na fabricação de produtos, antes da revolução 

industrial, marcado pela individualização da produção, onde cada alfaiate confeccionava 

ternos sob medida para o cliente, por exemplo. 

Já após a revolução industrial, a fabricação dos produtos passou a ocorrer em série 

desconsiderando as características individuais do cliente, a fim de maximizar economias de 

larga escala. Esta tendência atualmente vem se modificando e verifica-se cada vez mais a 

volta aos antigos padrões conforme se depreende da visão de Kotler e Keller: 

 

Hoje, porém, as empresas estão abandonando o perdulário marketing de massa e 
optando por um marketing mais preciso, desenvolvido para criar um 
relacionamento sólido com o cliente (KOTLER e KELLER, 2006, p. 150).  

 

Entre alguns exemplos trazidos por estes autores, destaca-se o que diz respeito à Nike, 

marca de produtos esportivos, que permite que os clientes personalizem seu tênis por valor 

adicional ínfimo, se comparado ao prazer de adquirir um produto com suas características 

pessoais. Essa interessante opção oferecida ao cliente, verifica-se também aqui no Brasil nas 

lojas de produtos esportivos dentro dos estádios, como, por exemplo, na loja oficial do 

Internacional no estádio Beira Rio a qual permite a inclusão na camiseta oficial do Clube do 

nome do torcedor no lugar destinado ao nome do jogador. Esta estratégia faz com que o 

torcedor (cliente) sinta-se parte do time e não apenas um mero expectador alheio ao processo 

de desenvolvimento do Clube.  

Na mesma linha, Nickels e Wood abordam a importância de se estabelecer um 

relacionamento em longo prazo entre empresa e cliente. Aduzem que as pessoas desejam 

relações duradouras com seus médicos, dentistas e outros fornecedores de produtos pessoais, 

por exemplo. E concluem que os prestadores de serviço prosperam apenas quando seus 

clientes voltam assim, também, “no futuro um número cada vez maior de empresas estará se 

movendo no sentido de reforçar os relacionamentos com os clientes” (1999, p. 6).  

Sendo assim, destaca-se a importância dos Clubes de futebol manterem um bom 
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relacionamento com seus torcedores, pois o marketing de relacionamento que a empresa adota 

determina o futuro do negócio.  

 

2.4 SPORT CLUB INTERNACIONAL  

 

O Sport Club Internacional, conforme pesquisa de Braga (2007), surgiu no dia quatro 

de abril de 1909, quando alguns estudantes e comerciários levantaram mais cedo do que 

recomendava a rotina de domingo, pois um fato esportivo, marcado para a tarde daquele dia, 

mudaria o ânimo da cidade, aglutinando pessoas, revitalizando energias e deixando para trás 

boa parte do Interesse da população pelos hipódromos, circos e velódromos, atividades típicas 

dos finais de semana da época. Sua origem, conforme o histórico disponível no site do Clube 

está associada a três irmãos da família Poppe: Henrique Poppe Leão, José Eduardo Poppe e 

Luiz Madeira Poppe os quais, chegaram em Porto Alegre, no ano de 1901, vindos de São 

Paulo4.  

Chegando à cidade de Porto Alegre, Henrique Poppe logo arranjou um emprego no 

comércio da capital, no bazar "Ao Preço Fixo", localizado na Rua da Praia. Em seguida, por 

influência do tio Thomé Castro Madeira, filiou-se ao PRR (Partido Republicano Riograndense 

- comandado por Borges de Medeiros) e se tornou funcionário da Secretaria do Conselho da 

Intendência (prefeitura), além de escrever para "A Federação" (jornal do PRR). Ainda, 

trabalharia nos jornais "Echo do Povo", "O Diário", "Gazeta do Povo", "O Exemplo" e foi 

diretor de redação do semanário "A Rua"5. 

Já em 1908, a capital gaúcha passava por mudanças, modernizava-se e progredia 

rapidamente. Os bondes elétricos tinham substituído os puxados a burro; acabava-se de 

instalar iluminação elétrica em todas as ruas do centro; a população passava de 73 mil 

habitantes em 1900 para 120 mil. O Estado vivia sob forte influência do positivismo. Um dos 

dogmas da doutrina é que o indivíduo pode eternizar-se enquanto for lembrado por sua 

criação. O governo havia determinado a criação de novos espaços públicos para práticas 

esportivas, a fim de formar jovens para o Exército. É nesse contexto que as bases para a 

fundação do Inter começaram a ser definidas6.  

                                                 
 
4 Disponível em: <http://www.Internacional .com.br> . Acesso em: 01 set. 2009.  
5 Idem. 
6 Idem. 
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Os irmãos mais jovens da familia Poppe, José e Luiz, tinham o desejo de jogar futebol, 

um esporte muito competitivo e que aprenderam a praticar ainda em São Paulo. Henrique, o 

irmão mais velho e influente, articulou a criação de um novo Clube. Aos 18 anos, João 

Leopoldo Seferin, que emprestou o porão da casa do pai para a reunião de fundação do Inter, 

na Rua da Redenção, 141 (atual Avenida João Pessoa, na altura do número 1.025), foi eleito 

presidente7. 

Para dar credibilidade ao Clube, o capitão Graciliano Ortiz foi escolhido presidente de 

honra do Inter. Além de militar, Ortiz também era o diretor do Asseio Público e homem de 

prestígio junto a José Montaury, intendente de Porto Alegre. Foi através de Ortiz que o Inter, 

recém-fundado, obteve junto à Intendência o seu primeiro campo: a Ilhota (atual Praça Sport 

Club Internacional). Além de ser o primeiro presidente de honra do novo Clube, Graciliano 

também estava às vésperas de se tornar sogro de Henrique, já que em novembro de 1909, 

Henrique se casou com sua filha, Maria Conceição Ortiz8. 

Os discursos ouvidos nas reuniões sempre giravam em torno de um princípio muito 

importante para os irmãos Poppe e para aqueles que ali estavam. O Internacional estava sendo 

criado para brasileiros e estrangeiros, uma clara alusão à política de discriminação dos outros 

dois Clubes existentes em Porto Alegre, o Grêmio e o Fuss-Ball. Os demais valores 

envolvidos entre os jovens que se reuniram para a fundação do Sport Club Internacional eram: 

a prática do futebol, a celebração da própria juventude e a possibilidade de criarem um Clube 

onde teriam a oportunidade de manter novos contatos sociais. 

Quanto às cores adotadas para o uniforme e demais símbolos do time, nem todos 

ficaram de acordo com a cor da futura camisa do Clube. Subdividiram-se em dois grupos 

como fora o carnaval daquele ano, a decisão veio do carnaval de rua entre Venezianos e 

Esmeraldinos, um vermelho, outro verde. Justamente as cores pretendidas, ou uma ou outra. 

O resultado da votação tirou da ata de fundação os que defendiam o verde. Mas o racha não 

esvaziou a reunião, muito menos o Clube. Ficou vermelho e branco para o resto da vida. E, ao 

contrário dos times de guris que viram o Clube de salinha e campo emprestado, o 

Internacional cumpriu o esforço de eternidade de seu ato de fundação e já completa 100 anos 

de existência, uma promessa talvez muito maior que a dos Poppe e dos seus amigos do 2º 

Distrito. 

                                                 
 
7 Idem. 
8 Idem. 
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O primeiro símbolo do Sport Club Internacional era formado com as iniciais - SCI - 

bordadas em vermelho sobre o fundo branco, sem a borda também vermelha que apareceu 

logo em seguida. Já na década de 50 aconteceu a inversão, com a combinação de letras 

passando a ser branca sobre o fundo vermelho.   

 

O primeiro distintivo do Clube9.  

Quanto à atuação em campo, Henrique, antes de sua morte, viu o Inter crescer, ser 

campeão da cidade, em 1913, e derrotar pela primeira vez o Grêmio, em 1915. O primeiro 

Clube a ser desafiado pelo Inter, e que havia seis jogos mostrava-se imbatível, enfim, caía. 

Após seis jogos, com duas derrotas por 10 gols, o Inter goleava o Grêmio por 4 a 1, na 

Baixada, a casa do adversário, vencia o rival pela primeira vez e iniciava um novo ciclo na 

sua vida. Em sua trajetória no futebol, o Internacional conquistou vários títulos, como a Taça 

Independência em 1912, sendo este seu primeiro título, até o recente Campeonato Gaúcho de 

2009, despertando alegria e orgulho em seus torcedores. 

No ano de 1942, ainda segundo o site oficial do Sport Club Internacional10, por 

exemplo, surgira a equipe perfeita do Inter: o Rolo Compressor, um time extremamente 

ofensivo, que durou de 1940 até 1948, conquistando oito campeonatos estaduais em nove 

anos. O motivo de tamanha superioridade datava de 1926, ano que o Inter passou a utilizar 

jogadores negros em seu grupo, prática ainda não adotada pelo rival Grêmio até 1952. Isto 

acabou fortalecendo a equipe, que não tinha restrições e por isso dispunha dos melhores 

jogadores, além de criar o carinhoso apelido de “Clube do Povo”. Esta equipe contou com 

vários dos maiores craques já surgidos no Internacional (ROOS, 2008, sp.). 

Já na década de 70, momento em que o país inteiro conheceu realmente o futebol 

                                                 
 
9 Disponível em:< http://www.Internacional.com.br>. Acesso em: 01 set. 2009. 
10Disponível em:< http://www.Internacional.com.br>. Acesso em: 01 set. 2009. 
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gaúcho através de nomes como Manga, Figueroa, Falcão, Carpegiani, Valdomiro e Rubens 

Minelli, foram conquistados os três títulos do Campeonato Brasileiro (em 1975, 1976 e 1979). 

No entanto, as maiores glórias do Internacional foram conquistadas recentemente, nos 

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

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

(2007).  

Assim, surgiu a idéia de comemorar os 100 anos do Sport Club Internacional com uma 

campanha para arrecadar novos sócios, iniciada em 24 de março de 2008, cujo objetivo foi 

alcançar a marca de 100 mil sócios até o dia 04 de abril de 2009, dia em que o Clube 

comemorou seus 100 anos. A referida campanha trouxe spots, anúncios de jornais, comerciais 

de TV, outdoors, revistas, peças veiculadas no site oficial do Clube, além de mídias 

alternativas como camiseta da campanha vestida pelos jogadores antes das partidas.  

 No item seguinte serão analisadas algumas peças desta campanha, quais sejam: VT 

60”(Abril 2009), anúncio de revista (Abril de 2009), anúncio de revista voltado para os jovens 

e peça do hotsite dos 100 anos do Internacional. 
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3 O EQUEMA TÁTICO: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A paixão pelo futebol transcende quaisquer barreiras. É através deste esporte ou 

devido a ele que muitas pessoas, em vários lugares do mundo, unem-se por um único 

objetivo: apoiar o seu time na trajetória à vitória, à conquista de títulos. O torcedor vai ao 

estádio, consome os produtos oficiais do seu Clube do coração, contribui com mensalidades 

enquanto sócio, pinta o rosto com as cores do seu time, enfim, faz de tudo movido por uma 

paixão inexplicável e pelo instinto competitivo.  

Obviamente, foi movido também por essa paixão de torcedor que o autor desta 

monografia teve a idéia de trabalhar com o presente objeto de estudo, o Sport Club 

Internacional, buscando analisar um corpus de peças componentes da campanha publicitária 

dos seus 100 anos. Optou-se pela campanha “Nada vai nos separar” por esta ter gerado grande 

mobilização entre os torcedores colorados, uma vez que apresentou um discurso com o qual 

muitos puderam se identificar, pelo conceito criativo desta relacionar-se à idéia de família – a 

família de cada torcedor e também a grande família colorada. Assim, cada torcedor pôde 

sentir-se parte do Clube e importante para que este alcançasse a marca de 100 mil sócios no 

ano do centenário do Clube.  

Através de uma pesquisa de nível exploratório e natureza qualitativa, foram analisadas 

as estratégias de marketing de relacionamento utilizadas na campanha comemorativa ao 

Centenário do Sport Clube Internacional, “Nada vai nos separar”. Para Barros e Lehfeld 

(1990) a “análise qualitativa é o estudo no qual os dados são apresentados de forma verbal ou 

oral ou em forma discursiva”, e esses dados podem ser compostos por etapas como a 

organização e descrição dos seus conteúdos, brutos bem como redução e Interpretação destes 

dados pelas categorias teóricas de análise. 

Para compor uma base teórica que possibilitasse uma posterior análise do corpus de 

peças selecionado a partir de uma pesquisa exploratória documental, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica acerca da temática de pesquisa. Nesse sentido, é pertinente a visão de 

Lakatos e Marconi, os quais definem que “a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, 

abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo” (1996, p.66). 

Ainda segundo estas autoras, a pesquisa bibliográfica não é uma repetição do que já foi dito 

ou escrito sobre algo, mas proporciona análise do tema sob novo enfoque ou abordagem – 

neste caso o marketing de relacionamento –, chegando a novas conclusões.   

Dessa forma, no presente trabalho foram analisadas quatro peças da campanha 

comemorativa ao centenário do Sport Club Internacional “Nada vai nos separar”, sendo estas 
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um VT de sessenta segundos de duração, dois anúncios de revista formato página inteira e um 

hotsite, peças estas veiculadas respectivamente na televisão, na revista do Internacional e no 

site oficial do Clube.  

 Em relação às análises desenvolvidas, foram utilizadas três variáveis: a) o 

posicionamento da campanha; b) a diferenciação do Clube baseada na imagem; e c) a cadeia 

de valores propostos ao cliente, neste caso, o torcedor. As primeiras duas variáveis em 

questão foram abordadas a partir da visão de Kotler e Keller (2006) e a terceira a partir da 

visão de Nickels e Wood (1999).  Vale ressaltar que todas as três variáveis de análise foram 

apreendidas por este estudo somente em nível discursivo, ou seja, a partir do conteúdo de 

marketing de relacionamento que se podia inferir pelo discurso – textos verbais e não verbais 

– da campanha publicitária do centenário. Tratando-se de um estudo exploratório, objetivou-

se assim apurar os reflexos das determinações de tais variáveis no discurso publicitário, 

supondo-se que este estivesse em concordância com as estratégias de marketing de 

relacionamento do Clube, sendo um reflexo destas e, portanto, um pertinente viés empírico, 

qualitativamente mensurável de estudo. 

Posicionamento, conforme Kotler e Keller (2006), consiste na ação de projetar o 

produto e a imagem da empresa – neste caso, o time colorado enquanto produto e o Clube 

Internacional enquanto empresa – para ocupar um lugar diferenciado e positivo na mente do 

público-alvo. Assim, o objetivo é posicionar a marca na mente dos consumidores a fim de 

maximizar a vantagem potencial da empresa, seu diferencial. Para esses autores, um bom 

posicionamento de marca ajuda a orientar a estratégia de marketing, esclarecendo a essência 

da marca, quais objetivos ela ajuda o consumidor a alcançar e como o faz de maneira 

inconfundível. Dessa forma, se o trabalho de posicionamento de uma empresa for bem 

elaborado, será fácil traçar o restante do planejamento e da diferenciação de marketing com 

base na estratégia de posicionamento.  

 A segunda variável compreende a diferenciação do Clube baseada na sua imagem. 

Primeiramente, cumpre-se fixar que, para Kotler e Keller (2006), os compradores reagem de 

forma diferente em relação às imagens de empresas e marcas. Percebe-se que algumas marcas 

destacam-se no cenário mundial uma vez que realizam a associação de seu produto a imagens, 

através das quais o consumidor identifica-se. Kotler e Keller (2006) exemplificam a Marlboro 

como sendo uma empresa que alcançou uma extraordinária participação no mercado mundial 

através da imagem do “caubói-machão” encontrar sintonia com muitos fumantes. Ainda, 

conforme estes autores, é importante fixar que os conceitos de identidade e imagem precisam 

ser diferenciados. O primeiro consiste no modo como a empresa busca posicionar-se ou 
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posicionar seu produto.  Já a imagem consiste no modo como o público vê a empresa ou o 

produto.   

Kotler e Keller (2006) explicam que para que se construa uma identidade eficaz, esta 

deve exercer três funções: estabelecer a personalidade do produto e a proposta de valor; 

comunicar esta personalidade de forma diferenciada; transmitir poder emocional além da 

imagem mental. E aduzem que: 

 

Para que a identidade funcione, esta deve ser transmitida ao público por meio de 
todos os tipos de veículos de comunicação e contato com marcas que estiverem 
disponíveis. Devem ser difundidas em anúncios, relatórios anuais, folhetos, 
catálogos, embalagens, papéis timbrados, envelopes e cartões de visita. Se IBM 
significa serviço essa mensagem deve ser expressa em símbolos cores e slogans, 
ambiente, eventos e no comportamento dos funcionários (KOTLER; KELLER, 
2006, p.315). 
 
 

Ainda, também o espaço físico da empresa pode ser um poderoso gerador de imagem 

no qual as empresas podem reforçar sua imagem, convidando clientes atuais ou potenciais 

para uma visita a suas instalações e fábricas por exemplo – no caso do Clube, um convite aos 

torcedores a freqüentarem o estádio colorado. Ainda, há empresas que optaram por construir 

museus coorporativos em suas sedes objetivando mostrar sua história, bem como os fatos 

envolvidos na produção e na divulgação de seus produtos – assim como o Sport Club 

Internacional também mantém o seu museu e exposições temáticas junto ao Complexo do 

Beira Rio.  

A terceira variável de análise consiste na cadeia de valores propostos ao cliente, neste 

caso ao torcedor, e foi estudado conforme a visão de Nickels e Wood (1999). Primeiramente 

cumpre-se ressaltar que através dos relacionamentos com os fornecedores e com os clientes, 

cada organização faz parte de uma cadeia de valor, a qual estará refletida em todas as suas 

ações de marketing e comunicação, ou seja, também no seu discurso publicitário – e 

consequentemente, na campanha do centenário. 

 A criação de uma cadeia de valor pressupõe por parte da empresa uma pesquisa sobre 

as necessidades dos clientes e a identificação dos departamentos Internos ou organizações 

externas que irão trabalhar com as atividades relacionadas a: obter matéria prima e insumos; 

transformar esses materiais em bens e serviços úteis; levar os produtos até clientes utilizando 

o canal de marketing ; e, o mais importante neste estudo monográfico, comunicar-se com os 

clientes e apresentar-lhe produto/serviço para formar o pacote de valor para a troca. 

 A cadeia de valor inicia-se pelas matérias primas e finaliza-se com o serviço ao 

cliente. Nesse contexto, os fornecedores são as fontes de materiais que fluem através da 
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cadeia de valor para criar o pacote de valor comprado pelos clientes. Dependendo das 

características exatas de cada pacote de valor a cadeia pode ser curta ou longa simples ou 

complexa.  O que faz a ligação dos elos da cadeia de valor são os relacionamentos de 

marketing. Através da construção de relacionamentos dentro da cadeia de valor e união com 

seus clientes para enfrentar questões importantes para ambas as partes, a empresa pode 

fortalecer relacionamentos e criar ligações de confiança que se estendem a futuras transações. 

Por motivos óbvios, a cadeia de valores observada pelo viés da campanha publicitária 

dos cem anos restringiu-se à relação do Internacional com o seu torcedor, ou seja, foi 

observada considerando-se a maneira pela qual o Clube se relacionou com o torcedor em 

nível discursivo, como caracterizou-se/qualificou-se e caracterizou/qualificou o seu torcedor – 

através do uso de adjetivos, por exemplo. Isto porque não seria possível, através somente da 

análise do discurso da campanha, compreender a amplitude e as implicações das estratégias 

de marketing de relacionamento em níveis de macro e micro ambientes do Clube – com os 

seus fornecedores e empresas parceiras, por exemplo – mesmo porque este não foi o objetivo 

de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

4 ENTRANDO EM CAMPO: A ANÁLISE DO CORPUS 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as descrições das peças componentes do corpus bem 

como as análises destas, uma a uma, de maneira individual. A fim de cumprir este objetivo e 

melhor organizar a leitura das análises, o capítulo em questão encontra-se dividido em quatro 

subcapítulos, cada qual destes, por sua vez, também subdividido em descrições e análises. São 

assim denominados os quatro subcapítulos: 4.1 VT 60”: Para sempre vou te amar; 4.2 

Anúncio revista: Nada vai nos separar; 4.3 Anúncio revista: Muita história pra cantar; e por 

fim, 4.4 Hot site: <www.centenariocolorado.com.br>. 

 

4.1 VT 60”: PARA SEMPRE VOU TE AMAR 

Para sempre vou te amar – VT 60” veiculado em canais de TV aberta e fechada.  

Data de veiculação: abril de 2009. 

 

4.1.1 Descrição da peça 

 

Trilha: instrumental. 
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Locução 1 (voz masculina adulta in off): Ah colorado! Que bom ter nascido teu torcedor, 

que privilégio ter visto o rolo compressor nos Eucaliptos [Estádio dos], ter ajudado a construir 

o Gigante da Beira-Rio. Colorado de tantas glórias, tri Campeão Brasileiro, Campeão do 

Mundo FIFA, Campeão de tudo, como é bom ser colorado! E como é bom ter passado adiante 

a semente desta paixão. 

Locução 2 (sonoplastia de canto de torcida): Colorado, colorado, nada vai nos separar! 

Somos todos teus torcedores, para sempre eu vou te amar! 

Vídeo: senhor sentado em uma sala de estar de uma casa antiga, representada pelos móveis 

com aspectos antigos. O ator levanta-se, liga o rádio e ouve comentários sobre o jogo do seu 

time. Abre as janelas da casa, vai até uma gaveta, pega a bandeira do Inter e estende no sofá. 

Caminha observando quadros e porta retratos do Sport Club Internacional até sentar-se 

novamente no sofá, quando então toca a campainha. O senhor expressa felicidade no rosto, 

caminha até a porta abre-a. Adentram na casa os seus familiares, filhos, netos, genros, noras e 

dirigem-se todos até a sala. Sentam no sofá a espera do jogo do Inter, torcendo junto com o 

avô que, tudo leva a crer, transmitiu a sua paixão pelo Sport Club Internacional a outras 

gerações da sua família.  

Assinatura: 100 anos de glórias. Seja sócio. Fone (51) 3230.4600. www.internacional.com.br  

 

4.1.2 Análise da peça 

 

A presença de um personagem de idade, um idoso, em sua sala com móveis antigos 

conota a relação de temporalidade associada entre ele, um experiente torcedor colorado, e o 

seu Clube, fazendo assim com que se perceba desde o inicio do VT de que se tratará de uma 

longa história de paixão que o senhor tem com o seu time de futebol. Quando ele liga o rádio 

ouve o comentário do locutor tomado pela emoção narrando o texto “o Inter entra em campo 

para mais uma grande decisão”, apresenta-se aí um elemento motivacional não apenas ao 

personagem, mas ao telespectador que assiste ao VT – qualificando o time colorado como um 

time vencedor. 

Logo após inicia-se uma locução in off  que diz “ Ah, colorado, como é bom ter 

nascido teu torcedor” e no vídeo aparece o senhor abrindo a janela olha para fora, como quem 

lembra do passado da sua história de torcedor. Na seqüência, ele abre uma gaveta e pega uma 

bandeira antiga do Internacional, enquanto a locução diz “que privilégio ter visto o rolo 

compressor nos Eucaliptos”, lembrando sua paixão já antiga pelo Inter. Na seqüência, o 

senhor caminha em sua casa passando, próximo de quadros com imagens, fotografias de 
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conquistas antigas e atuais do Internacional, ouvindo-se a locução “Colorado de tantas glórias, 

tri campeão brasileiro, campeão do mundo FIFA, campeão de tudo”, estimulando na narrativa 

o orgulho telespectador em relação à história de vitórias do seu time. Quando toca a 

campainha e o senhor se levanta rapidamente para atender a porta e recepcionar os seus 

familiares a trilha muda para um canto da torcida “Colorado, colorado, nada vai nos separar. 

Somos todos teus torcedores, para sempre eu vou te amar”, um grito de guerra que soa como 

uma emocionante trilha na mente dos colorados.  

Analisando-se o VT com base na primeira variável, a de posicionamento de campanha, 

nota-se que o Sport Club Internacional adota nesta peça um conceito criativo que poderia ser 

explicado por uma metáfora, a metáfora hereditariedade da paixão pelo Internacional. Nestes 

termos, tratar-se-ia de uma paixão que passa de pai para filho, de uma geração de torcedores 

para outra, subsequente: “como é bom ter passado adiante a semente dessa paixão”. Assim, de 

acordo com a peça, os indivíduos não se tornam colorados, um dia, por livre escolha. Eles 

simplesmente nascem colorados, quase como se o “ser colorado” fosse uma herança genética: 

“Ah, colorado, que bom ter nascido teu torcedor”. Trata-se, aparentemente, de sutil escolha de 

palavras, mas que na realidade faz toda a diferença no efeito de sentido criado pelo discurso 

que chega ao público-alvo, o torcedor. 

 Nota-se também que o Clube valoriza a história do torcedor e de seus grupos de 

convívio, na medida em que mostra pela narrativa a história de uma família para a qual a 

tradição de torcer para o mesmo time passou de geração a geração. Quanto a esta 

característica, referente à influência familiar nos desejos de seus membros, Schiffman e 

Kanuk (2000) afirmam que os principais grupamentos sociais que influenciam o 

comportamento de consumo do indivíduo são, por ordem, a família (o caso apresentado no 

VT), os amigos, a classe social, subculturas específicas, a cultura pessoal do indivíduo e, 

mesmo, outras culturas.  

Dessa forma, uma das fontes mais poderosas de pressão persuasiva e influência sobre 

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

– como a família, neste VT. Um grupo de referência, vale registrar, “consiste no grupo com o 

qual um indivíduo se identifica e serve como ponto de comparação, ou referência, para 

formação geral ou específica de valores, atitudes ou comportamentos, ditando-lhe um 

determinado padrão” (SAMARA; MORSCH, 2005, p.71). 

Conclui-se assim em relação a primeira variável de análise que esta peça busca 

promover a identificação da história de vida do torcedor telespectador ou de alguém de sua 



 30

família, próximo a ele – seu pai, seu avô ou alguma outra figura que lhe seja referência – com 

a história do senhor veiculada no VT. Isto porque na maioria das vezes a tradição de se torcer 

para um determinado Clube é transmitida/ensinada pelos familiares a criança, quando ainda 

pequena. Com isto, o torcedor identifica-se com as imagens do VT e, ao final deste, já 

bastante emocionado – emoção esta evocada do telespectador e expressa, por exemplo, na 

interjeição emocionada “ah” de “Ah, colorado” – é arrebatado pelo tentador convite do Clube 

para tornar-se sócio. Assim, se o torcedor identifica-se com aquela família colorada 

representada, com aquela história, aquelas vitórias, só falta um detalhe: tornar-se sócio.  

A segunda variável consiste na diferenciação do Clube baseada na imagem. O Clube 

apresenta no VT a história de um senhor com o seu Clube de futebol, que na realidade poderia 

ser interpretado como a corporeidade deste: o protagonista encarna, dá vida, à representação 

não apenas de um torcedor, mas do próprio time em si, conotando por consequência uma 

imagem de maturidade, de experiência, de sabedoria e longevidade ao Clube, prestes a 

completar o seu centenário. O centenário é justamente esta diferenciação associada à imagem 

do Clube. 

Quanto à cadeia de valores, terceira variável de análise, percebe-se que o VT apresenta 

alguns valores mais e outros menos explícitos. Entre os mais explícitos tem-se a frase “Ah! 

colorado como é bom ter nascido teu torcedor”, apresentando a afetividade do torcedor para 

com o Clube. Já na segunda parte da narração, que afirma “que privilégio ter visto o rolo 

compressor nos Eucaliptos”, explicitam-se os valores de força e garra do time, conotando-se 

assim um time de peso e vitorioso. Já no trecho “ter ajudado a construir o Gigante da Beira-

Rio”, o torcedor é valorizado enquanto participante da construção do time e do seu estádio, 

portanto, compreendido como pró-ativo, participante imprescindível, atuante pelo Clube.  

Por fim, o trecho “Colorado de tantas glórias, Tri Campeão Brasileiro, Campeão do 

Mundo FIFA, Campeão de tudo”, apresenta um resumo da história da conquista de títulos do 

Internacional, argumentando assim, justificando, o título de vencedor, de “rolo compressor” 

sobre os seus adversários. Já no trecho “Como é bom ser colorado. E como é bom ter passado 

adiante a semente dessa paixão” relembra-se novamente a emoção de ser torcedor do Clube e 

transmitir às futuras gerações a paixão pelo Clube. E a fim de fazer com que o torcedor tenha 

uma maior identificação pelo time no VT, este encerra com um canto criado pelos próprios 

torcedores (e não pelo Clube em si, para este comercial de TV), que diz “Colorado, colorado, 

nada vai nos separar”, criando ainda mais aproximação do torcedor com o time. 
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4.2 ANÚNCIO REVISTA: NADA VAI NOS SEPARAR 

 

 

Nada vai nos separar – Anúncio veiculado na revista Sport Club Internacional.  

Data de veiculação: abril de 2009. 

 

4.2.1 Descrição da peça 

 

Chamada: Nada vai nos separar. 

Texto de apoio: Ah, colorado de tantas glórias! Que felicidade ter nascido teu torcedor. O 

time de todos, o primeiro a abrir as portas para o povo. Que privilégio ter visto o rolo 

compressor jogar no [Estádio dos] Eucaliptos. E ter ajudado a construir o Gigante da Beira 

Rio. Ah, colorado, quantas alegrias tu me deste. Tri campeão gaúcho, Campeão da 

Libertadores, Campeão do Mundo FIFA, Campeão da Recopa, Campeão da Sul-americana, 

Campeão de tudo. Como é bom ter esse sangue vermelho correndo pelas veias. E como é bom 

ter passado adiante a semente desta paixão.   

Assinatura (selo): Inter 100 anos. Seja sócio. 
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4.2.2 Análise da peça 

 

Esta peça também apresenta em seu discurso um fator relevante segundo a teoria do 

comportamento do torcedor, a influência familiar. Na fotografia do layout pode-se observar a 

presença de uma criança junto de seu avô, que além de lhe proteger e amparar parece lhe 

servir de inspiração enquanto torcedor. A paixão do avô pelo time parece ter sido uma 

herança para o neto. A figura do avô está posta no discurso como um modelo a ser seguido, 

afinal, conforme Schiffman e Kanuk (2000), o principal grupo influenciador no consumo de 

cada indivíduo é sua própria família. 

O texto que acompanha o anúncio expressa toda a paixão que o avô sente pelo seu 

time, notada no trecho “Ah, colorado de tantas glórias. Que felicidade ter nascido teu 

torcedor, o time de todos, o primeiro a abrir as portas para o povo. Que privilégio ter visto o 

rolo compressor jogar nos Eucaliptos! E ter ajudado a construir o Gigante da Beira-Rio”, o 

qual expressa a idéia de tempo, da história que ele tem com o seu time, como se houvesse 

nascido e crescido junto às glórias do Internacional todas, pois logo após enumera diversos 

títulos locais, nacionais e internacionais: “ Ah, colorado, quantas alegrias tu me deste: 

Tricampeão brasileiro invicto, o Clube mais vezes Campeão Gaúcho, Campeão da 

Libertadores, Campeão do Mundo FIFA, Campeão da Recopa, Campeão da Sul-americana, 

Campeão de tudo”.  

Enumeração esta de títulos conquistados posta no discurso a fim de justificar todo o 

efeito de sentido de emoção desejada por este, inclusive expressa na interjeição “Ah” do 

vocativo “Ah, colorado”. O discurso do anúncio deixa qualquer argumento racional (tal como 

a enumeração de títulos de campeonatos) em segundo plano, tanto quanto o avô 

aparentemente não estaria usando motivos racionais para assegurar a liberdade de escolha de 

um time pelo seu neto. Mesmo porque o sonho de alguns avôs é ter seus descendentes 

seguindo seus passos, torcendo para o mesmo time, acompanhando-lhe para os jogos do seu 

clube do coração.  

A passagem da paixão pelo time colorado de geração para geração é expressa 

notadamente no trecho: “como é bom ter esse sangue vermelho correndo pelas veias. E como 

é bom ter passado adiante a semente dessa paixão!”. Também nessa mesma peça, em uma 

posição áurea de leitura, ao topo do anúncio, encontra-se a ilustração de uma bandeira com a 

chamada “Nada vai nos separar”. Este é um apelo discursivo explícito a um dos mais 

representativos comportamentos cognitivos humanos: a necessidade de aproximação, de 

pertencimento a um grupo, originando a relação de afeto entre os torcedores em si, 
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especialmente dentro de um mesmo grupo consangüíneo – “o sangue que corre nas veias”, e 

do time com as diversas gerações de uma mesma família. 

Já posicionamento da peça teve por objetivo destacar a marca na mente dos 

consumidores a fim de maximizar a vantagem potencial da empresa, neste caso, o Clube. É o 

que podemos observar no uso de apelos emocionais, como no trecho que afirma “que 

felicidade ter nascido teu torcedor” e “Ah, colorado, quantas alegrias tu me deste”. Ambos 

remetendo ao posicionamento já afirmado no VT desta campanha, focado na trajetória 

histórica campeã do Clube e também na metáfora da hereditariedade para explicar a 

transmissão da paixão pelo time colorado de geração para geração: “como é bom ter passado 

adiante a semente dessa paixão”. 

   Dando seguimento às análises, tem-se a diferenciação da empresa, neste caso o Sport 

Club Internacional. Esta diferenciação é demarcada na peça, em nível imagético, através da 

predominância da cor vermelha no layout, que além de remeter a cor do Internacional também 

remete a associação emotiva de paixão, seja paixão entre os membros torcedores de uma 

família ou entre estes e o seu Clube de futebol do coração.  

Além disto, no discurso da peça, o vermelho não é compreendido como a cor do 

sangue de todo e qualquer ser humano, mas sim como a cor específica do sangue do torcedor 

colorado, como se houvesse a possibilidade de propriedade exclusiva desta cor sanguínea – 

conformando-se aí um apelo discursivo explicitamente não racional, devido a sua total 

impossibilidade de ocorrência. Já a cor dourada empregada no layout remete à idéia de 

vitória, às glorias, à riqueza, ao jubileu do Clube. Já o símbolo do Internacional, a sua logo, 

encontra-se posicionado à direita do anúncio, na parte inferior deste, ponto de alta visibilidade 

conforme o sistema ocidental de leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

Por fim, como a cadeia de valores proposta pelo Sport Club Internacional nesta peça, 

percebe-se a estratégia de retrospectiva das vitórias mais relevantes do Clube durante o seu 

centenário, enumerando-se assim as suas principais conquistas – apelo do tipo racional – e 

com isto enfatizando valores como vitória, garra, perseverança e força de um time “campeão 

de tudo”. No mesmo anúncio, o apelo emocional evidencia-se quando o Clube procura 

despertar no torcedor a paixão e o orgulho pelo time, expressos nos trechos “Que felicidade 

ter nascido teu torcedor” e “Como é bom ter esse sangue vermelho correndo pelas veias”. Já 

no trecho “Como é bom ter passado adiante a semente dessa paixão” se destaca mais uma vez 

a metáfora da hereditariedade, a qual dá conta da transmissão da paixão em ser colorado, pelo 

“sangue vermelho”.  

Também em nível imagético, a fotografia apresenta o senhor que narra a história 
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juntamente com uma criança, que se supõe ser o seu neto, o qual recebeu a herança da paixão 

colorada. Os dois personagens encontram-se abraçados e vibrantes: ambos parecem gritar 

(supõem-se pelas bocas abertas, olhos apertados, testas franzidas) comemorando um gol, 

erguendo também os seus punhos fechados para cima, num gesto comemorativo, de vitória. 

Assim, fica clara neste discurso a evocação dos valores de paixão e orgulho dos torcedores, 

expressos seja através do apelo racional – enumerando-se os diversos títulos que o Clube 

conquistou nesses cem anos –, seja através do apelo emotivo, representando discursivamente 

a felicidade e a satisfação dos torcedores com o desempenho do seu time.    

 

4.3 ANÚNCIO REVISTA: MUITA HISTÓRIA PRA CANTAR 

 

 

Muita história pra cantar – Anúncio veiculado na revista 
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Sport Club Internacional.  

Data de veiculação: outubro de 2008. 

 

4.3.1 Descrição da peça 

 

Chamada: Concurso tema do centenário colorado. Muita historia pra cantar.  

Texto de apoio: Cante as 100 glórias do S.C.Internacional: Participe do concurso tema do 

Centenário Colorado. Componha e envie para o Internacional a sua música. As composições 

serão avaliadas por votação popular e o autor vencedor receberá o troféu Nelson Silva, além 

de um prêmio em dinheiro. Para saber mais sobre as inscrições e outras informações acesse 

<www.Internacional.com.br >. 

Assinatura: S.C. Internacional. O centenário de todo mundo. 

 

4.3.2 Análise da peça 

 

Este anúncio parece destinar-se ao público jovem, à torcida jovem do Clube, seja pelo 

uso da fotografia de um rapaz tocando violão, seja pelo fato de o layout apresentar referências 

estéticas de grafite, linguagem típica da comunicação visual de rua, expressão da juventude 

dos grandes centros urbanos. Além disto, o personagem em questão está posicionado de tal 

maneira e utilizando um chapéu de aba reta que lhe cobre os olhos (deixando expostos apenas 

o queixo, a boca e o nariz) de forma que alguns leitores poderiam perceber uma referência 

visual ao mais famoso compositor e instrumentista gaúcho, Renato Borghetti11, um músico 

associado à modernização de várias canções folclóricas gaúchas. Uma relação bastante 

pertinente, caso tenha sido assim pensada pelo Clube, visto tratar-se o anúncio da divulgação 

de um concurso musical. 

A peça também pode ser considerada interativa à medida que convida o público-alvo, 

o torcedor, a participar de uma promoção, criando para tanto um tema musical para o 

                                                 
 
11 “Com sua música, Borghetti tem revisitado, adaptado e modernizado diversas e importantes standarts no 

folclore do RS. Demonstra não se intimidar com influências de outras formas e estilos brasileiros e do mundo 
em seu trabalho, como o pop, samba, jazz, tango e outros, os quais adapta e agrega ao seu estilo único de tocar 
acordeon. [...] Renato Borghetti renova a sonoridade folclórica de seu estado natal. [...] Seu primeiro álbum 
gravado em 1984, com recursos próprios e nas madrugadas ociosas de um estúdio em Porto Alegre, foi um 
sucesso instantâneo, alcançando a marca de 100.000 copias em poucos meses e tornando-se o 1º disco de ouro 
de toda a historia da musica instrumental brasileira. Hoje é referencia nacional em seu estilo, e já conta com 
19 discos gravados e 01 DVD”. Disponível em: < http://www.renatoborghetti.com.br/>. Acesso em: 30 out 
2009. 
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centenário colorado: “Participe do concurso tema do Centenário Colorado. Componha e envie 

para o Internacional a sua música”. Assim, os interessados em participar deveriam acessar o 

site para mais informações acerca do concurso, tomando contato, por consequência, com 

diversas ferramentas de marketing de relacionamento disponíveis na ambiência da homepage 

oficial do clube, tais como as informações referentes à estrutura do clube, sua história, fotos, 

vídeos, lista de títulos conquistados, notícias, patrimônio, sócios, cultura, esportes olímpicos, 

contato com o Clube, entre outros.  

Assim, tanto pelas características físicas do protagonista do anúncio (jovem músico, 

de costeletas e cavanhaque, em estilo despojado, trajando a camisa do seu time e calça jeans 

de “boca” larga), como pelas referências estéticas ao grafitismo (linguagem visual jovem 

urbana) e pelo incentivo ao acesso ao site do Clube (a internet é um meio de comunicação 

ainda dominado essencialmente pelo público jovem), pode-se perceber um posicionamento 

discursivo de jovialidade por parte do Internacional. Neste sentido, apesar de completar um 

século de existência e ser considerado um Clube tradicional no futebol gaúcho, o Inter 

representa a si como um time atualizado, moderno, não antiquado e até mesmo vanguardista. 

Também na representação do rapaz, este aparenta estar concentrado, dedilhando o seu 

violão, criando uma música. Seu processo criativo é representado por um balão de 

pensamento (que parece sair da sua cabeça), visualizado sob a forma estética do grafitismo, 

onde protagonizam elementos não verbais ilustrativos como: o estádio Gigante da Beira Rio, 

as taças Libertadores da América, Mundial FIFA e Sul-americana, o Saci – mascote do 

Internacional, o fundador do Clube, diversas notas musicais, entre outras. Sugere-se assim que 

o jovem compositor está retomando a história do seu time do coração, de forma musicada, 

lembrando-se dos principais fatos e personagens que protagonizaram os cem anos da história 

do Internacional.  

Já na diferenciação do Clube baseada na imagem, esta reafirma o posicionamento 

voltado ao público jovem, torcedor do Internacional. A imagem trabalhada no anúncio é a de 

um Clube secular, entretanto, moderno, contemporâneo, que se mantém jovem e atualizado. 

Esta é a sua diferenciação: ser ao mesmo tempo um clube maduro e experiente, mantendo-se 

jovem.  

Grande parte da peça (textos verbais e não verbais) apresenta-se nas principais cores 

do Clube, vermelho e branco, estratégia que reforça a sua identidade com o público-alvo, 

posicionando mais facilmente a marca na mente do torcedor. A chamada do anúncio é 

formada por uma tipologia moderna, de fácil legibilidade, inscrita em caixa alta, o que conota 

ainda mais “força” visual ao texto registrado. Ainda, nota-se na parte inferior do lado direito 
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da página do anúncio o símbolo (logo) do time assinando a peça, conforme a leitura ocidental 

(percurso visual que inicia da esquerda para direita e de cima para baixo na página). 

O Sport Club Internacional dentro de sua cadeia de valores, nesta peça procurou 

lembrar o torcedor da sua história de cem anos de glórias, apresentando diversos títulos 

conquistados. Com o concurso de criar um tema musical para o centenário colorado o Clube 

procurou fazer com que o torcedor relembrasse as glórias do passado e também as mais 

atuais, incentivando assim a pesquisa por parte do torcedor para a criação da música, sobre as 

datas mais importantes do Clube, desde a sua fundação (“muita história pra cantar”). A peça 

reafirma que o Internacional é um clube que tem bases sólidas, posicionando-o como um time 

que tem um longa e consagrada história, enfim, que com garra faz a sua história.  

 

4.4 HOT SITE: <WWW.CENTENARIOCOLORADO.COM.BR> 

 

 

<www.centenariocolorado.com.br> – Hot site veiculado na página do Sport 
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Club Internacional, a partir de abril de 2008. 

 

4.4.1 Descrição da peça 

 

Este hot site12 foi criado em abril de 2008, um ano antes do centenário do Clube. Teve 

por finalidade criar uma maior interatividade do torcedor com o Clube, ser a principal fonte 

de informação sobre as comemorações do centenário. Por meio do hot site o torcedor 

encontrava informações sobre o que estava acontecendo e o que já havia ocorrido na 

comemoração dos 100 anos do Clube. No site o torcedor encontrava diversas atividades 

desenvolvidas pelo departamento de marketing do Clube, como a campanha “Rio Grande 

Vermelho” e a campanha de incentivo a novos sócios. Também encontrava arquivos de áudio 

dos gritos de guerra mais ouvidos nos jogos no Beira Rio, além de álbum de fotos, vídeos, 

comentários de torcedores, textos referentes a momentos recentes da trajetória colorada e 

ainda um quiz – jogo de perguntas e respostas sobre a história do Internacional, que premiava 

os torcedores que provassem melhor conhecer o time.  

Segundo Jorge Avancini, vice-presidente de marketing do Internacional, em relato 

extraído do site do clube, o maior objetivo do ano do centenário era criar uma maior 

interatividade com o torcedor: “com a facilidade da Internet você consegue, por intermédio da 

interatividade, estar ligado com tudo o que está acontecendo aqui no Beira Rio, podendo de 

qualquer local comemorar junto conosco os 100 anos do Sport Club Internacional. Buscamos 

cada vez mais a participação do torcedor”. Conclui-se assim que o site do time e o hot site do 

centenário buscavam juntos fazer com que a comunicação relativa às comemorações do 

centenário do Clube estivessem disponíveis full time aos torcedores, na rede mundial de 

computadores, de forma clara, objetiva, qualificada e interativa.   

 

4.4.2 Análise da peça 

 

Tomando-se como análise o posicionamento do Clube no discurso do hot site pode-se 

                                                 
 
12 “Hot site, micro-site ou mini-site é um pequeno site planejado para apresentar e destacar uma ação de 
comunicação e marketing pontual. Tecnicamente não há nenhuma diferença entre um website e um chamado 
hotsite; sua diferenciação está apenas na estratégia de comunicação utilizada para concebê-lo. Usualmente os 
hotsites possuem tempo de vida útil determinado e são ligados a uma ação de marketing ou comunicação 
específica, com duração ligada a esta ação mercadológica, como lançamento de produtos, eventos, novas edições 
de produtos ou serviços, ações de CRM (Customer Relationship Management), entre outras. Geralmente os 
hotsites possuem um apelo visual maior e são mais focados em um público específico, traduzindo a expectativa 
deste alvo”. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hotsite>. Acesso em 20 out 2009. 
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observar que o mesmo esteve focado no centenário, criando esta peça de relacionamento com 

os torcedores unicamente para mantê-los bem informados e sentimentalmente envolvidos com 

a comemoração da data. As possibilidades de interatividade eram diversas. O torcedor podia 

participar, através de diferentes links, do Quiz colorado, criar a sua seleção dos sonhos, eleger 

o melhor dos jogadores, opinar sobre a criação da camisa do centenário, informar-se sobre as 

100 razões para amar ainda mais o seu time, participar de uma simulação de confronto (jogo 

virtual), acompanhar a contagem regressiva de dias para a comemoração do centenário, entre 

outras. Quanto às cores do hot site, predominaram, obviamente, a combinação clássica do 

vermelho, amarelo ouro e branco, fixando assim a identidade visual do time na mente dos 

torcedores que nele navegavam. 

Já no segundo critério de análise, a diferenciação do Clube baseada na imagem, esta se 

sustentou justamente no centenário, observado como uma gloriosa marca ao Internacional, 

alcançada por poucos times brasileiros. Neste sentido, observou-se que o hot site 

caracterizava-se por linguagem visual voltada ao público jovem, apresentando como áudio os 

hinos e cantos atuais da torcida, além de apresentar muitas fotos, como a de comemoração dos 

jogadores na vitória sobre o São Paulo na Taça Libertadores da América, reforçando a idéia 

de força, garra e determinação do time. Complementarmente, textos verbais como “Faltam 

365 dias para o centenário” reforçavam na mente do torcedor a data comemorativa, também a 

uma ilustração de torcedores colorados vibrando com troféus, bandeiras, estrelas, 

representantes do orgulho de ser colorado, motivando a todos a comemorarem junto ao Clube 

mais essa conquista não em campo mas de completar 100 anos. 

Tomando como base o conceito de cadeia de valor, notou-se que o Sport Club 

Internacional procurou apresentar todas as suas glórias, inclusive de maneira interativa, 

criando jogos como o “quiz” colorado, por exemplo. Os principais valores discursivos 

percebidos nesta peça foram o orgulho e a paixão pelo time. Estes, embora de caráter 

emotivo, foram sustentados discursivamente por exemplos concretos – portanto, de certa 

forma também racionais, pela veracidade de fatos –, como a apresentação de vários 

depoimentos de jogadores que jogaram o mundial FIFA, histórias que apresentavam a 

trajetória do Clube neste campeonato e também vídeos que mostravam dirigentes e jogadores 

comemorando o inédito título do Clube.  
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5 FINAL DA PARTIDA: ASPECTOS CONCLUSIVOS 
 

 
 Atualmente vive-se em uma sociedade notadamente marcada pelo consumo 

exacerbado. A oferta de produtos aumenta demasiadamente a cada dia, assim como os 

consumidores também crescem quantitativamente. Acompanhando estes, crescem também as 

exigências para que um produto/serviço ou marca seja aceito e se destaque sobre os demais 

em meio a um universo de possibilidades cada vez maior.  

 Nesse contexto, o marketing traduz-se como uma importante ferramenta a favor das 

empresas que bem o utilizam para alcançar o sucesso do seu produto. Através das mais 

variadas ferramentas de marketing é possível fazer-se um estudo aprofundado a respeito do 

público-alvo o qual se deseja, compreendendo-se as suas características e quais as melhores 

estratégias para se estabelecer uma comunicação eficiente com ele. 

 Porém, tão importante quanto a conquista de novos clientes é manter-se um bom 

relacionamento com aqueles com os quais já se tem uma ligação estabelecida. Daí a 

importância do marketing de relacionamento enquanto instrumento hábil a fidelizar (os clubes 

de futebol parecem constituir um dos raros nichos de mercado em que se pode falar 

genuinamente em fidelização de consumidor, no caso, de torcedor) ou prolongar 

relacionamentos com os clientes que já fazem parte das estatísticas de consumo da empresa. 

Ao longo deste trabalho pode-se compreender que os times de futebol passaram a 

ocupar um importante papel na sociedade atual, não só como objeto de paixão dos torcedores, 

mas enquanto grandes incentivadores de estratégias de marketing voltadas a este segmento de 

público consumidor que vem crescendo a cada dia. A paixão pelo futebol geralmente inicia-se 

ainda na infância – a questão do grupo de referência tratada em diversos momentos neste 

estudo –, quando os familiares previamente decidem o Clube para o qual a criança, que por 

vezes ainda nem nasceu, irá torcer. Pode-se dizer que para muitos brasileiros o seu time do 

coração é quase como o seu segundo nome. Isto quando em alguns casos o bebê é “batizado” 

como torcedor de um dado time antes mesmo de seus pais escolherem o seu nome ou saberem 

o seu sexo. 

 Mas o que determina essa paixão de tantos torcedores pelos seus times do coração? 

Certamente existe a grande influência de um bom trabalho dos profissionais de marketing e 

comunicação, aliado a fatores primários básicos – obviamente – como dirigentes, técnicos e 

preparadores físicos capacitados, o apoio das torcidas organizadas, as habilidades individuais 

dos jogadores do time, a boa atuação em campo e o entrosamento de equipe. Entretanto, 
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contemporaneamente, mais do que nunca, os times melhor estabelecidos nos rankings 

esportivos contam inevitavelmente com campanhas de relacionamento com públicos internos 

e externos (do qual fazem parte dos torcedores) bem estruturadas, que fortalecem o marketing 

de relacionamento do Clube. O Sport Club Internacional é um grande exemplo desta 

conjugação de fatores – o que justifica, a propósito, a comemoração do seu centenário. 

 A campanha “Nada vai nos separar”, com o escopo de conquistar cem mil sócios no 

ano em que o Internacional completou 100 anos de sua fundação (2009) apresentou 

significativos elementos discursivos nas peças de sua campanha, assim como se pode perceber 

na investigação do corpus. O mote criativo voltado ao apelo emocional foi predominante nas 

peças analisadas, que também possibilitaram a observação de certas marcas discursivas 

específicas de cada peça, com destaque à metáfora implícita ou explicitamente observável em 

todas elas: a metáfora da hereditariedade da paixão pelo Clube (esta presente no sangue 

colorado, transmitida de geração a geração, e já presente há cem anos nas famílias de 

torcedores do Internacional). Outra marca discursiva predominante nas peças foi a de 

valorização da família como o grupo de referência primário. A família é compreendida nos 

discursos como a maior influência na paixão dos torcedores, transmitida como uma preciosa 

herança, passada de avô para neto, por exemplo. 

 Foram analisadas neste trabalho quatro peças, porém, antes de concluir a respeito da 

análise destas, é preciso que se façam algumas considerações a respeito da contextualização 

de desenvolvimento da pesquisa. Ressalta-se que o seu autor não pôde contar com a 

colaboração do Clube na investigação monográfica, pois mesmo após inúmeros contatos e 

tentativas de diálogo com a Assessoria de Marketing do Clube, além da agência de 

publicidade responsável pelas campanhas do Internacional, nenhum retorno obteve, nem 

mesmo uma resposta negativa. Em razão deste contratempo, não se obteve todas as peças 

publicitárias da campanha. Também, por isso, não foi possível cumprir a etapa do projeto na 

qual pretendia-se realizar as entrevistas com os publicitários criadores da campanha.  

 Voltando-se aos resultados de análise do corpus, como já foi comentado, pode-se 

perceber que a campanha enfocou intensamente na estratégia discursiva que o estudo 

denominou como metáfora da hereditariedade para a paixão pelo time colorado. Vale lembrar 

mais uma vez que todas as três variáveis de análise foram apreendidas por este estudo 

somente em nível discursivo, ou seja, a partir do conteúdo de marketing de relacionamento 

que se podia inferir pelo viés do discurso publicitário – textos verbais e não verbais da 

campanha do centenário.  

A primeira peça, o VT 60”, demonstra exatamente isto, ou seja, que a paixão pelo 
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Clube é “hereditária” e abrange todas as gerações, desde o patriarca até as gerações mais 

novas. Quanto à segunda peça, percebe-se que ela guarda bastante semelhança com a 

primeira, mostrando os mesmos personagens do VT – o avô e o neto abraçados. O texto em 

certos trechos também é, inclusive, idêntico ao do VT. Quanto ao convite para que o torcedor 

se torne sócio, este é sustentado pelo discurso emotivo proposto no VT.  

Já na terceira peça, por sua vez, percebe-se que esta foi direcionada a um público-alvo 

específico, mais jovem. Ao mostrar um rapaz com um violão e um muro grafitado ao fundo 

do cartaz, fica claro que o anúncio é direcionado a um público mais específico. Ainda, 

vislumbrou-se a idéia de interação Clube/torcedor através da indução ao acesso site do time, 

uma vez que para visualizar-se as regras da promoção era preciso o acesso via web. Quanto à 

quarta peça, tratava-se de um hot site o qual trazia informações do Clube para que o internauta 

tivesse acesso a notícias do Clube e do centenário, entre outros links de conteúdos afins. 

 Ao se analisar as peças enquanto um conjunto percebeu-se a ausência de certa unidade 

de campanha, algum elemento – um slogan, por exemplo – que “costurasse” e relacionasse 

todas elas a partir de um único posicionamento criativo. Afinal, todas tinham por objetivo 

principal, supõe-se, comemorar e divulgar o centenário do Clube. São exceções somente as 

duas primeiras peças apresentadas (VT 60” e anúncio), as quais possuem características 

comuns, conferindo-lhes certa unidade de campanha.  

A falta de uma unidade criativa facilmente observável por parte do público-alvo 

certamente prejudica tanto na transmissão quanto na fixação/memorização por parte dos 

torcedores da mensagem publicitária proposta (do objetivo de comunicação), enfraquecendo-a 

em seu objetivo persuasivo. Desta forma, pode-se inferir que talvez alguns torcedores não 

tenham conseguido compreender as peças enquanto uma campanha, ou mesmo fases 

diferentes de uma mesma campanha. 

 Também, pode-se notar que o departamento de marketing do Sport Club Internacional 

utilizou-se de diversas ações de marketing tais como shows artísticos, camisetas temáticas 

comemorativas aos cem anos (lançadas como edição limitada de colecionador), ações de RP e 

ações de publicidade. Neste sentido, entre tantas ações, provavelmente a campanha 

publicitária tenha acabado ficando em segundo plano (como se pode observar na falta de foco 

e/ou coesão criativos).  

Dessa forma, percebeu-se que o Clube poderia ter usufruído mais intensamente das 

ferramentas que a publicidade disponibiliza a fim de atingir maior unidade de campanha, por 

exemplo. Supõe-se que se explorando mais o sentido de unidade de posicionamento criativo e 

a coesão e coerência entre as peças os consumidores torcedores poderiam compreender mais 
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facilmente cada uma das peças publicitárias dos 100 anos como integrantes de um mesmo 

plano de comunicação, o que facilitaria a persuasão destes a se tornarem sócios do Clube, o 

principal objetivo da campanha. 
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