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RESUMO 

 

O presente estudo visa identificar e analisar as estratégias do Sport Club Corinthians 

Paulista para despertar o engajamento do torcedor corinthiano.  Para tal, primeiramente, 

é traçado um histórico do futebol, desde os primórdios deste esporte, abordando a sua 

chegada ao Brasil e a história do Corinthians. Destaca-se ainda a transformação do 

futebol em negócio lucrativo e espetáculo midiático. Em seguida discute-se os conceitos 

de marketing, marketing esportivo, marketing digital, cibertorcedor e 

ciberarquibancadas. Posteriormente, aborda-se o surgimento de um novo consumidor e 

a definição do constructo engajamento. Metodologicamente, o estudo tem por base a 

pesquisa bibliográfica, a análise de conteúdo e coleta automatizada de dados, além de 

entrevistas, realizadas com Gabriel Nicolatti, coordenador de conteúdo da equipe de 

comunicação; Fernanda Lourenço, gerente de atendimento do Departamento de 

Marketing; e Vinícius Alves, assessor de imprensa do Departamento Cultural do clube; 

e da observação não-participante, feita junto ao Departamento de Comunicação na sede 

do clube paulista. Ao final realiza-se uma análise das redes sociais, Facebook, Twitter e 

YouTube, e das ações desenvolvidas off-line pelo Corinthians, a Visita Monitorada ao 

Parque São Jorge, ao Memorial do clube e o Tour da Arena Corinthians. Conclui-se que 

o Corinthians cria uma atmosfera que propicia o engajamento do seu torcedor, 

aumentando os pontos de contato e conexão com o mesmo, e produzindo significados 

para motivar e gerar interesse. 

 

 

Palavras-Chave: engajamento; estratégias comunicativas; redes sociais; Corinthians. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to identify and analyze the strategies of the Sport Club 

Corinthians Paulista to arouse the engagement of the Corinthians fans. For this, first, is 

traced a history of football, from the beginnings of this sport, addressing his arrival in 

Brazil and the history of Corinthians. It also highlights the transformation of football 

into a profitable business and media spectacle. Next, we discuss the concepts of 

marketing, sports marketing, digital marketing, cibertorcedor and ciberarquibancadas. 

Posteriorly, it addresses the emergence of a new consumer and the definition of the 

construct engagement. Methodologically, the study is based on bibliographic research, 

content analysis and automated data collection, as well as interviews with Gabriel 

Nicolatti, content coordinator of the communication team; Fernanda Lourenço, service 

manager of the Marketing Department; and Vinícius Alves, press officer of the Cultural 

Department of the club; and non-participant observation, made with the Communication 

Department at the club's headquarters in São Paulo. At the end, it is made an analysis of 

the social networks, Facebook, Twitter and YouTube, and of the actions developed 

offline by Corinthians, the Monitored Tour of the Parque São Jorge, the Club Memorial 

and the Corinthians Arena Tour. It is concluded that Corinthians creates an atmosphere 

that fosters the engagement of its fan, increasing points of contact and connection with 

it, and producing meanings to motivate and generate interest. 

 

Keywords: engagement; communicative strategies; social networks; Corinthians. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ainda que não tenha sua origem no Brasil, o futebol se tornou um forte elemento 

da identidade nacional, e através de diversos mecanismos, passou a ser visto como ‘país 

do futebol’ e uma ‘pátria de chuteiras’. Muitas vezes, ao nascermos já nos é dado um 

nome e um clube para o qual torcer. Sendo assim, e aliado à transformação deste esporte 

em negócio lucrativo, surge a necessidade de se problematizar o futebol, que deixou de 

ser apenas uma atividade de lazer e se converteu em elemento cultural e mercadológico 

ao longo dos anos. 

Tal esporte chegou ao País pelas mãos de Charles William Miller, que ao voltar 

da Inglaterra trouxe na mala a primeira bola de futebol do Brasil. Com o passar dos anos 

a atividade se difundiu pelas fábricas, colégios e se tornou popular nas várzeas de todo o 

País. Segundo Helal (1997), o fato do futebol possuir imagens e mensagens que 

representam a comunidade, além de ser visto como um poderoso instrumento capaz de 

unir diferenças, explica a relação entre este esporte e a sociedade. 

Outra vertente desse que se tornou o esporte mais popular do mundo trata-se da 

sua transformação em negócio. Assim, os clubes passaram a absorver características 

empresarias, não só na diretoria, mas em todos os setores, acarretando uma crescente 

preocupação com a imagem da organização esportiva e com o relacionamento com o 

torcedor, que influenciará diretamente no sucesso que a organização terá. O interesse 

dos investidores e patrocinadores advém de uma imagem positiva da instituição e de um 

bom relacionamento desta com o seu público alvo. 

Os clubes são organizações que lidam com incertezas, que alteram momentos 

positivos e negativos em um curto espaço de tempo, deste modo os times de futebol 

passaram a se empenhar em criar condições para que suas marcas ofereçam aos 

torcedores uma experiência especial, evitando a dependência de vitórias e bons 

resultados em campeonatos, a fim de manter o engajamento deste torcedor nos 

momentos difíceis. 

Em paralelo à transformação ocorrida no futebol, assistimos a uma modificação 

no comportamento do consumidor, em especial no que tange à sua influência sobre as 

organizações. Os usuários não estão mais satisfeitos em apenas consumir as 

informações, mas buscam um papel maior, procurando intervir nas publicações, 

expondo também os seus pontos de vista. 
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Com o atual cenário de convergência, a cultura participativa tem sido 

estimulada, existindo por parte das organizações uma busca por despertar o interesse da 

audiência em interagir com os conteúdos produzidos. Um dos principais fatores que 

contribuem para este processo é o engajamento da audiência. 

Esse contexto também tem sido vivenciado no futebol. Em tempos de futebol 

pós-moderno (SANTOS e DIAS, 2010) e midiatizado (BRITTOS e SANTOS, 2012), 

houve uma transformação nas formas de se consumir e vivenciar o esporte e o clube de 

futebol. Neste cenário, Santos e Dias (2010) ressaltam que as mudanças trazidas pela 

pós-modernidade “significaram, no campo da cultura, a criação de novas opções de 

produto, o que significa novos desejos e necessidades” (p. 286). Estes autores discorrem 

ainda acerca do papel da mídia, sobretudo a televisão, que contribui para a aquisição dos 

valores ditados pela sociedade do consumo. E com o torcedor atualmente mais ativo, 

mais do que pertencer, ele deseja participar e consumir o clube do coração. 

Sendo assim, o presente estudo visa analisar as estratégias do Sport Club 

Corinthians Paulista para despertar o engajamento de seus torcedores. Busca-se 

identificar e analisar as ações de engajamento do clube paulista nas redes sociais 

Facebook, Twitter e YouTube, além das ações off-line desenvolvidas, como o Tour na 

Arena Corinthians, a Visita Monitorada ao Parque São Jorge e a visita ao Memorial do 

clube. O trabalho pretende ainda identificar as estratégias comunicativas e os formatos 

de interações instituídos pelo Corinthians. 

Para Diaféria (1992), o Corinthians ilustra de forma perfeita a adoração do 

brasileiro ao futebol por ser inspirador e alvo de um sentimento misto de amor e ódio. 

Este autor destaca ainda que o clube nasce com o objetivo de fazer vibrar pelas cores do 

mesmo time “os marmanjos que amassavam o barro da várzea na olaria do Manfredo 

Mayer, o pessoal dos escritórios da Companhia de Gás, os balconistas da Ao Paraíso 

das Andorinhas e as italianinhas que faziam piquenique na Estação da Luz” (p. 25). Ou 

seja, os fundadores idealizavam um clube que fosse para todos, o que reitera a 

afirmação de Ronaldo Helal (1997) de que o futebol é visto como algo capaz de unir 

diferenças. 

A escolha do Corinthians como objeto de estudo, entretanto, se deve ao fato do 

clube paulista ter sido eleito o mais valioso da América pela Revista Forbes, pelo sexto 

ano consecutivo. Segundo Roberto Júnior (2018), o alvinegro foi avaliado em U$$ 462 

milhões (cerca de 1,7 bilhão de reais), enquanto o Palmeiras, segundo colocado, tem um 
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valor de U$$ 424 milhões. O ranking leva em conta três critérios: o valor dos jogadores 

que pertencem ao clube, o custo do estádio se for próprio e o valor da marca. 

De acordo com matéria publicada pelo portal Veja (2017), como justificativa 

para as consecutivas vitórias corinthianas, a Revista Forbes destaca os direitos de 

transmissão e os patrocinadores do clube, declarando que os mais de 30 milhões de fãs 

que o clube tem no País são motivo para a Nike ter dado o contrato mais cotado de 

qualquer equipe na América Latina, com duração até 2022 e que garante 145 milhões de 

dólares. O Corinthians é atualmente o único time que pode competir em valor com 

clubes europeus. O Corinthians também foi eleito campeão mundial nas redes sociais 

pela empresa norte-americana Sprinklr. Segundo Alves (2017), o time do Parque São 

Jorge ficou em primeiro lugar como a entidade esportiva com melhor desempenho nas 

redes sociais, a frente de Real Madrid e Paris Saint-Germain. 

A metodologia utilizada para conduzir o estudo se fundamenta na pesquisa 

bibliográfica, na análise de conteúdo e coleta automatizada de dados, além de 

entrevistas e observação não-participante. A pesquisa bibliográfica, no presente 

trabalho, consiste no levantamento teórico acerca dos assuntos abordados na pesquisa, 

como origens do futebol, conceituação de marketing, histórico do Corinthians e 

definições de engajamento. A análise de conteúdo foi utilizada a fim de examinar como 

as ações realizadas pelo Corinthians através das mídias digitais despertam o 

engajamento do seu torcedor. Já a coleta automatizada de dados realizou-se através do 

aplicativo Netvizz. As entrevistas, por sua vez, foram feitas com Gabriel Nicolatti, 

coordenador de conteúdo da equipe de comunicação; Fernanda Lourenço, gerente de 

atendimento do Departamento de Marketing do clube paulista e Vinícius Alves, 

assessor de imprensa do Departamento Cultural do clube. Por fim, a observação não-

participante foi realizada junto ao Departamento de Comunicação na sede do Sport Club 

Corinthians Paulista, o Parque São Jorge. 

Esta dissertação se organiza em quatro capítulos. O primeiro, intitulado 

“Futebol: identidade cultural, negócio lucrativo e o ‘Corinthianismo’, contextualiza a 

história do futebol no mundo (UNZELTE, 2002), bem como sua trajetória no Brasil 

(PEREIRA 2003), relatando sua transformação em paixão nacional (HELAL, 2011; 

STEIN 2013) e seu desenvolvimento até os dias atuais. Na sequência se realiza um 

histórico do Corinthians (DIAFÉRIA, 1992; MARTINEZ, 2010). O futebol enquanto 

negócio lucrativo (VIEIRA, 2016) e sua vertente midiatizada (BRITTOS e SANTOS, 
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2012) também são discutidos no presente capítulo, que no fim destaca os meios de 

comunicação usados pelo clube paulista para se comunicar com o seu torcedor.  

No segundo capítulo, “Marketing e seus benefícios para os clubes de futebol”, 

define-se marketing (KOTLER, 2000), marketing esportivo (CARDIA, 2004) e 

marketing digital (REINERT ET AL., 2006). Conceitos fulcrais necessários para a 

discussão, como ciberarquibancadas, cibertorcedor (ROCCO JUNIOR, 2006) e 

estratégia (CARVALHO E LAURINDO, 2010; NICOLAU, 2001), também são 

apresentados. Tais constructos são fundamentais para elucidar a maneira como o 

Corinthians conversa com o seu torcedor. Desta forma, por fim, o presente capítulo 

apresenta as grandes ações de marketing desenvolvidas pelo objeto de estudo da 

pesquisa, o Sport Club Corinthians Paulista. 

O capítulo três, “Engajamento”, aborda a transformação no comportamento do 

consumidor (JENKINS, 2009; PRIMO, 2010; FECHINE, 2014) e traz um estado da arte 

acerca do constructo engajamento, expondo sua origem, principais definições e 

buscando realizar uma distinção entre este e os demais conceitos, que por vezes 

desempenham papéis de antecedente ou consequência do engajamento, como 

envolvimento, participação, comprometimento, confiança e fidelidade. Aborda-se o 

engajamento do cliente (PATTERSON ET AL., 2006; BRODIE ET AL., 2011); o 

processo de engajamento deste cliente (BOWDEN, 2009); o comportamento de 

engajamento (VAN DOORN ET AL., 2010); e o engajamento do cliente com a marca 

(HOLLEBEEK, 2011). Além disso, visando atingir os objetivos propostos no que se 

refere às redes sociais, a definição de engajamento online da marca (MOLLEN e 

WILSON, 2010) também é exposta. Destaca-se, ao final, o trabalho de Vivek (2009), 

que conceitua o engajamento do consumidor, ampliando os constructos anteriores, 

incluindo potenciais e prováveis clientes. Esta pesquisa é usada como base para o 

presente estudo, por ser a única desenvolvida empiricamente, não ser centrada apenas 

em estudos teóricos, tendo um modelo conceitual testado. 

O quarto e último capítulo, “Estratégias comunicativas no engajamento do 

torcedor: um estudo de caso do Corinthians”, retrata os procedimentos metodológicos 

utilizados para conduzir a pesquisa, explicita as técnicas de coleta de dados e os 

apresenta, além de trazer a análise das redes sociais e ações off-line usadas pelo 

Corinthians a fim de despertar o engajamento do seu torcedor. 

Nas considerações finais, o percurso é consolidado e os principais pontos da 

análise são destacados, além de retratar as limitações encontradas e questões que 
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possam integrar estudos futuros sobre este objeto. Conclui-se que o Corinthians projeta 

suas estratégias mantendo as necessidades do torcedor em foco, com ofertas e atividades 

que apresentam ênfase na relevância para o consumidor, no caso, a torcida corinthiana. 

Nota-se uma busca por aumentar os pontos de contato e conexão com o torcedor 

corinthiano, totalizando atualmente onze meios de comunicação. Observa-se ainda que 

o clube do Parque São Jorge cria uma atmosfera que propicia o engajamento de sua 

torcida, com uma linguagem simples, de torcedor pra torcedor, com gírias, alcunhas e 

expressões comuns aos corinthianos, procurando entender sempre o momento vivido 

por estes. 
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CAPÍTULO 1 – FUTEBOL: IDENTIDADE CULTUAL, NEGÓCIO 

LUCRATIVO E O ‘CORINTHIANISMO’ 

 

Esporte mais popular do mundo, o futebol, segundo Lucas (2016) possui cerca 

de três bilhões de praticantes no globo. No Brasil, de forma cultural e tradicional, se 

tornou o predileto de crianças e adultos sendo muitas vezes chamado de febre nacional. 

Tendo como objetivo relatar, de forma breve, a transformação do futebol em um 

negócio lucrativo para todas as organizações envolvidas com a sua prática, o presente 

capítulo se desenvolve a partir de um histórico acerca deste esporte, destacando os 

primórdios do futebol, sua chegada ao Brasil e sua vertente como elemento da cultura 

nacional e parte da identidade do povo brasileiro. 

Neste contexto, Vieira (2016) coloca esse esporte como conexão entre as massas 

e paixão do brasileiro, capaz de quebrar barreiras sociais, econômicas e raciais. “O 

futebol tornou-se fundamental para a sociedade brasileira, sendo protagonista de 

mudanças econômicas, políticas e culturais, por vezes interferindo nos rumos do país, 

através do que acontecia nos campos” (VIEIRA, 2016, p.9). 

Treinamento militar, atividade de lazer, esporte, o futebol passou a fazer parte do 

contexto histórico do País, praticado em escolas, fábricas, praças, entre outros. De 

acordo com Pimentel Junior (2016), entre as décadas de 80 e 90 sua prática ganhou 

expressividade econômica, elevando consideravelmente os investimentos e 

transformando este esporte em um produto direcionado a fomentar toda a paixão dos 

torcedores. E atualmente se tornou um grande negócio, capaz de movimentar bilhões. 

Um dos destaques do futebol como negócio é o surgimento de novos nomes no 

esporte mundial. Um dos mais conhecidos é o time francês Paris Saint- Germain que, 

como destaca Netto (2017), em 2011, foi adquirido pelo Qatar Sports Investiments. 

Presidente escolhido, Nasser Al-Khelaifi, tinha como objetivos devolver o PSG ao 

protagonismo nacional e colocar o clube no rol dos gigantes da Europa. Para tal, Al-

Khelaifi investe na contratação de grandes nomes como Zlatan Ibrahimovic, que chegou 

em 2012 e se tornou o maior artilheiro da história do clube. Já em 2017, o PSG 

protagoniza a maior transação do futebol mundial em todos os tempos com a 

contratação do jogador brasileiro Neymar, por R$ 825 milhões (REIS, 2017). 
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O presente capítulo contextualizará ainda, a mídia como importante fator para o 

profissionalismo e disseminação do futebol, ressaltando sua vertente como esporte 

midiatizado e inserido cada vez mais na chamada sociedade do espetáculo. 

Neste contexto, Brittos e Santos (2012) relatam que o processo de midiatização 

do futebol criou um complexo esportivo-cultural-midiático que encheu as partidas de 

logomarcas, criou novas estrelas para o mercado e gerou um sistema de monopólios 

acerca da decisão referente aos direitos de transmissão de eventos esportivos, fazendo 

com que dias e horários dos jogos sejam alterados por grupos de comunicação de 

acordo com a sua programação. 

Por fim, o presente capítulo também abordará a história do Sport Club 

Corinthians Paulista, objeto de estudo desta pesquisa, destacando os meios de 

comunicação usados pelo clube na comunicação com o seu torcedor. Sendo assim, o 

capítulo se inicia com as origens do esporte que virou sinônimo de Brasil. 

 

1.1 Os primórdios do futebol 

 

O esporte que se tornou o mais popular do mundo possui diversos registros 

históricos no que tange sua origem. Para Unzelte (2002), o futebol tem suas primeiras 

manifestações na China. O tsu-chu, uma espécie de esporte criado como treinamento 

militar, com regras definidas em manual de instruções militares, idealizado por Yang-

Tsé em 2.197 a.c., é citado pelo autor como um dos precursores do futebol. Ao falar das 

diferenças e semelhanças entre a prática esportiva chinesa e o esporte que se tornou 

paixão do povo brasileiro, Unzelte (2002) destaca que “a bola era feita de couro cru e 

recheada de crina. Media cerca de 22 centímetros de diâmetro, e o objetivo era 

introduzi-la entra as estacas de bambu. Tinha de ser conduzida com os pés, porém não 

se podia deixá-la tocar o chão” (p. 11). 

Outro autor que discorre sobre o início deste esporte no país oriental é Baptista 

(2009), “os soldados se divertiam com o crânio de seus inimigos, posteriormente 

substituídos por bolas de couro. Esta prática se assemelha muito ao futebol praticado 

hoje, pois o objetivo era chutar a ‘bola’ entre duas estacas cravadas no chão, as quais 

representaram as primeiras traves da história do futebol” (p. 10). 

Pereira (2003), por sua vez, destaca que os franceses também se consideram 

praticantes do jogo que precedeu o futebol. Conhecido como Choule, a prática teria sido 
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responsável pela criação da área que no futebol moderno é definida como meta, com a 

inserção de duas traves verticais e o travessão horizontal na linha de fundo. 

Uma vez que não havia definição de regras, como atualmente, esses jogos de 

bola ainda não eram o futebol. No entanto, na Itália medieval surgiu o Gioco del Calcio, 

um jogo disputado por 27 jogadores em cada equipe, que tinha por objetivo conduzir a 

bola até dois postes que ficavam nos cantos extremos das praças onde o jogo era 

praticado.  

Nesse contexto, Pereira (2003) afirma que o primeiro jogo ocorreu no dia 17 de 

fevereiro de 1529, quando a cidade de Florença estava sitiada pelo cerco das forças do 

príncipe de Orange e duas facções políticas, e então “resolveram decidir uma velha rixa 

com um jogo de bola na Pizza Santa Croce. [..] Este jogo entrou para a história como o 

único jogo organizado de toda a Idade Média e Renascença” (PEREIRA, 2003, pp. 28-

29). Por volta do século XVII, o Gioco del Calcio chegou à Inglaterra, onde ganhou 

novas regras, tornando-se um jogo organizado e sistematizado. Vieira (2016), porém, 

destaca que desde o ano de 1.300 já era praticado na Inglaterra um jogo com 

características semelhantes às do Calcio italiano, denominado Hurling. 

Não é objetivo da presente pesquisa entretanto, identificar qual das versões sobre 

a origem do futebol é a verdadeira, mas sim traçar um panorama histórico de sua 

evolução. 

Antes de ganhar regras regulamentadas como hoje e atrair bilhões de pessoas no 

mundo todo, o futebol era mal visto pela sociedade. Como ressalta Unzelte (2002), 

durante muito tempo, o futebol teve um sentido estritamente cívico para o 

povo inglês, sendo disputado apenas em festejos anuais. Pouco a pouco 

porém, tornou-se popular entre os habitantes de Chester e, principalmente 

Kingston. No século XVI, a violência cresceu de tal forma que levou o 

escritor Philip Stubbes a referir-se ao futebol como “um jogo bárbaro, que só 

estimula a cólera, a inimizade, o ódio, a malícia, o rancor” (UNZELTE, 2002, 

p. 17). 

 

Nesse sentido, Proni (2000) afirma que o esporte ganhou espaço na Inglaterra na 

segunda metade do século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, quando deixou 

de ser uma apenas uma atividade física e se transformou em um “mecanismo de 

controle das emoções, condizentes com um comportamento individual mais refinado” 

(p. 23). Já em meados do século XIX o futebol surge com algumas das regras atuais, leis 

e associações esportivas, se difundindo pelo continente europeu. 

Somente a partir da metade do século 19 é que começou a ficar parecido com 

o praticado atualmente. Isso aconteceu depois que, em 1848, foram criadas as 

Cambridge Rules (Regras de Cambridge), na Inglaterra, que determinavam 
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algumas normas e jogadas, como o tiro de meta e a cobrança lateral. (STEIN, 

2016, s.p.). 

 

Pereira (2003) também discorre sobre as regras criadas na Universidade de 

Cambridge e destaca uma curiosidade acerca da quantidade de jogadores. 

Enquanto no rugby, cada time jogava com 13 ou 15 participantes, o futebol, 

na Universidade de Cambridge, definiu que seriam 11 jogadores. Isto ocorreu 

porque as turmas eram formadas por 10 alunos que, nos recreios, jogavam 

futebol sob a supervisão de um bedel. Como no inverno inglês, enquanto os 

alunos corriam, por isso não sentiam frio, cada bedel ficava parado, só 

observando e sofrendo os efeitos da baixa temperatura. Democraticamente, 

os rapazes incorporaram cada bedel a uma equipe, mas para que eles 

pudessem manter uma certa diferenciação de autoridade em relação aos 

alunos, e diminuir a possibilidade de contatos físicos com os mesmos nas 

disputas, ficariam posicionados rente à linha de fundo, tentando impedir o gol 

adversário, ou seja, a transposição da bola por esta linha. Foram os 

precursores dos atuais goleiros (PEREIRA, 2003, pp. 32-33). 

 

Foi também na metade do século XIX que o futebol passou a ser praticado pela 

classe operária, ao lado das fábricas, nos momentos livres de trabalho. Lima (2002) 

afirma que foi necessária a criação de regras para a prática da atividade, a exemplo do 

que fora feito nas escolas, uma vez que neste período o esporte ainda possuía um caráter 

violento gerando lesões e cansaços aos operários, o que prejudicava o aumento do 

lucros das fábricas. 

Ainda de acordo com Lima (2002), as grandes massas encontraram no futebol 

uma certa identidade. Para eles os times se tornaram uma forma de estar com seu igual, 

reencontrar seus objetivos e sonhos ausentes devido ao trabalho árduo nas fábricas. Já a 

burguesia via nele um instrumento para regulamentar a sociedade e a massa operária. 

“O futebol faz com que todos saiam ganhando” (LIMA, 2002, p. 9). 

O futebol se torna um verdadeiro esporte em 26 de outubro de 1863, com a 

criação da Football Association, primeira entidade com atribuição de cuidar do esporte 

e regulamentar todas as regras para a prática do jogo. Acerca deste episódio, Stein 

(2013) declara que  

em uma noite de segunda-feira, o primeiro dos seis encontros serviu para 

constituir a criação da Football Association como entidade. Nas discussões 

seguintes, as regras foram formuladas. Quarenta e quatro dias depois, o 

futebol nascia graças a um pequeno livro publicado com 13 determinações 

básicas para a prática do esporte. E, no dia 19 de dezembro, o Campo de 

Limes recebeu a primeira partida disputada sob o código, um empate sem 

gols entre Barnes e Richmond (STEIN, 2013, s.p.). 

 

Um dos momentos chave, ainda segundo Stein (2013), aconteceu na quinta 

reunião da FA, quando a entidade decidiu remover os artigos que permitiam a condução 

da bola com as mãos e o uso de agarrões ou empurrões para conter os adversários. As 
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regras foram propagadas para toda a população se tornando padrão em todos os lugares. 

Ainda nos dias atuais, a FA funciona como órgão assessor da FIFA. 

Nesse contexto, Lima (2002) relata que as tabelas com datas dos jogos foram 

formadas, sendo disputados geralmente nos sábados à tarde, tradição existente ainda 

hoje no campeonato inglês. Os times foram fundados pelas fábricas espalhadas pelas 

diversas cidades da Inglaterra, sendo os seus jogadores os próprios funcionários. 

Demais operários das fábricas, a família e a comunidade dos jogadores passaram a 

assistir às partidas. Nesse período é que começam a surgir as grandes rivalidades entre 

os times das cidades da Grã Bretanha. “É nesse momento que surgem as disputas entre 

o Manchester City e o Manchester United, o Glasgow Celtic e o Glasgow Rangers, e o 

Arsenal, o Chelsea e o Cristal Palace em Londres” (LIMA, 2002, p. 7). 

Com o passar dos anos, a prática do futebol foi se assemelhando às regras usadas 

atualmente. Em 1871 surge, como guarda-redes, a figura do goleiro. No ano seguinte 

define-se este como o único jogador que pode colocar as mãos na bola, em qualquer 

parte do seu próprio campo. Já em 1912 a regra delimita o espaço em que o goleiro pode 

colocar as mãos na bola à sua área de defesa. A regra referente ao tempo de duração da 

partida como 90 minutos, por sua vez, foi difundida em 1875. 

A criação das regras foi fundamental para a popularização do futebol, que em 

1885 se profissionalizou. Um ano depois foi fundada a International Board, criada com 

o objetivo de unificar as regras entre as federações de Inglaterra, Escócia, Gales e 

Irlanda, sendo a entidade responsável também por manter e mudar as regas deste 

esporte, quando necessário (STEIN, 2013). Este órgão ainda é o único responsável por 

mudanças nas regras. 

Já em 1904 foi criada a Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA), entidade responsável pelo futebol mundial, que trabalha em conjunto com as 

seis confederações continentais, que organizam competições em sua área de atuação. É 

também de responsabilidade da FIFA a organização dos grandes campeonatos de 

seleções como a Copa do Mundo. Esta foi criada em 1928, quando Jules Rimet assumiu 

o comando da Federação. “Disputada em 1930, no Uruguai, a primeira competição 

internacional teve como vencedor a ‘dona da casa’, a seleção uruguaia venceu a 

Argentina por 4x2 diante de um público de 93.000 mil expectadores” (PIMENTEL 

JUNIOR, 2016, p. 15). 

 

1.1.2 O futebol chega ao Brasil 
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A história do futebol brasileiro teve início pelas mãos de Charles William Miller, 

em 1894. Nascido no bairro paulistano do Brás, aos nove anos de idade Miller viajou 

para a Inglaterra para estudar, e durante esse período teve contato com o futebol 

britânico. Chegou a vestir a camisa do Southamptom Football Club no selecionado de 

Hampshire, e também do Corinthian Team, time amador inglês, que mais tarde 

inspiraria a fundação do Corinthians Paulista.  

Ao retornar ao Brasil, trazendo em sua bagagem a primeira bola de futebol do 

País e um conjunto de regras, Miller passou a ensinar a modalidade para os altos 

funcionários de empresas britânicas em São Paulo. Pereira (2003) destaca que, assim 

como há divergências na origem do futebol no mundo, existem algumas versões sobre a 

chegada deste esporte ao Brasil, “mas, inegavelmente, em todas elas, a participação de 

Charles Miller é consensual e considerada fundamental. Mais do que um apaixonado 

pelo esporte, Miller foi quem primeiro investiu no futebol no Brasil” (p. 43). 

Desde sua chegada ao País, Charles Miller cuidou da implantação, difusão e 

popularização do futebol, até que em 15 de abril de 1895 aconteceu o primeiro jogo de 

futebol do Brasil. Na várzea do Carmo, em São Paulo, os funcionários ingleses da 

ferrovia São Paulo Raiway e da Companhia de Gás se enfrentaram. O time de Miller, o 

São Paulo Railway, venceu a partida por 4x2 (PEREIRA, 2003). 

A primeira equipe de futebol do País, de acordo com Mills apud Sabará (2017) 

foi o São Paulo Athletic Club fundado em 1888 oferecendo a prática do críquete. Já em 

1894, Charles Miller passa a difundir o futebol entre seus amigos do clube. Neste 

contexto, Diehl (2014), ressalta que o Associação Atlética Mackenzie College, formado 

em 1898, foi o primeiro time voltado para brasileiros. “O primeiro clube destinado só ao 

futebol foi o paulista Sport Club Internacional, fundado em 1899 e já extinto. Logo 

depois, no mesmo ano, foi fundado o Sport Club Germânia, pelo alemão Hans Nobiling, 

hoje com o nome de Esporte Clube Pinheiros” (DIEHL, 2014, p. 13).  

O departamento de futebol do Germânia foi extinto, passando o Sport Club Rio 

Grande, formado em 1900, a ser considerado o mais antigo clube de futebol do Brasil, 

ainda em atividade. Diehl (2014) destaca, por fim, que a Associação Atlética Ponte 

Preta de Campinas é, depois do Sport Club Rio Grande, a mais antiga do futebol, tendo 

sido fundada também em 1900, 23 dias após a equipe do Rio Grande. 

Pereira (2003), ao falar dos primeiros clubes de futebol fundados no Brasil, 

ressalta que  
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são um reflexo da própria história do país, uma nação construída a partir de 

povos estrangeiros que vieram como escravos, durante o período colonial, e, 

posteriormente por imigrantes, estimulados pelo próprio governo brasileiro. 

Foram os imigrantes, no final do século XIX e início do século XX, que, em 

sua maioria, fundaram os clubes no país e os que inicialmente praticaram o 

futebol. O principal esporte nacional deve muito aos imigrantes, sendo o 

melhor exemplo Charles Miller, filho de um imigrante inglês (PEREIRA, 

2003, p. 48). 

 

Lima (2002), por sua vez, destaca que Miller apresentou o futebol à elite 

paulistana, tendo rápida aceitação. Nesse cenário, Pimentel Junior (2016) porém, afirma 

que esse período elitista não durou muito e o esporte se popularizou entre as classes 

operárias de São Paulo e Rio de Janeiro. Com isso, o futebol se expandiu rapidamente, e 

vários times surgiram na várzea paulista, formados por operários das fábricas que 

adotavam o esporte em seus momentos de lazer. 

Os campeonatos também foram surgindo pelo País. O primeiro a ser criado foi o 

Paulista, em 1902, tendo Miller como artilheiro, com dez gols em nove jogos. Depois 

foi a vez do baiano, em 1905, seguido pelo campeonato carioca no ano seguinte. Assim, 

o futebol difundiu-se em todo o território nacional. Charles Miller faleceu em 1953, 

eternizado como o pai do futebol brasileiro.  

Como jogador, Miller foi artilheiro, marcando 41 gols, em 25 partidas, pela 

sua equipe do Southampton. Da sua fase como jogador no Brasil, não há 

registro do número de jogos que ele realizou, nem de quantos gols marcou, 

mas foi um dos jogadores mais populares na época. Além de artilheiro, tinha 

uma técnica apurada, típica dos jogadores brasileiros, talvez fruto da genética 

hereditária, já que sua mãe era brasileira. Sua jogada tradicional, praticada 

em campos ingleses, de “matar” 9 a bola com o lado externo do pé, foi 

batizada como charles, em referência ao seu primeiro nome (PEREIRA, 

2003, p. 45). 

 

 A evolução do futebol no Brasil, de esporte amador a negócio de entretenimento 

e lazer, pode, segundo Pereira (2003), se dividir em três fases: 1ª) Evolução do futebol 

independente do aparelho de Estado; 2ª) Interferência do Estado no crescimento e 

popularização do futebol; 3ª) Substituição do Estado pelo Mercado (investidores, 

empresários, empresas de mídia) no processo de transformação deste esporte em 

negócio. 

 Em 1920 o Brasil já era considerado uma potência na América do Sul, e o 

profissionalismo começa a pressionar o futebol para ganhar seu espaço no território 

nacional. Ainda de acordo com Pereira (2003), a primeira Copa do Mundo, realizada em 

1930, ano em que Getúlio Vargas chega ao poder, foi um grande incentivo para o 

esporte no País, com as massas invadindo os estádios. Segundo o autor, ainda nos anos 
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30, o futebol brasileiro começa a causar fascínio nos europeus, através de nomes como 

Domingos da Guia, Leônidas da Silva e Friedenreich. 

O futebol brasileiro não tardou a alcançar o profissionalismo. Inicialmente, em 

1933, as Ligas Profissionais no Rio de Janeiro e em São Paulo foram criadas, em 

seguida foi fundada a Federação Brasileira de Futebol, a FBF. Assim, em 1934, foi 

realizado o primeiro campeonato profissional na esfera nacional, o Campeonato 

Brasileiro de Seleções Estaduais. Bezerra (2008) destaca que esta “profissionalização do 

futebol também contribuiu muito para o aumento do interesse do público, já que com a 

dedicação integral ao treinamento, os jogadores se tornaram mais habilidosos e as 

equipes mais atrativas” (p. 21). 

 Estimulado pelo presidente Vargas, quando da Copa da França em 1938, o 

futebol já era o esporte das multidões. Getúlio Vargas “fazia seus tradicionais comícios 

de 1º de maio em estádios. O apoio do governo ao futebol era estrategicamente 

elaborado como forma de canalizar os sentimentos da população para os times” 

(PEREIRA, 2003, p. 55). 

 Já em 1971 é criada a Confederação Brasileira de Desporto (CBD), entidade 

máxima do futebol brasileiro, que antecedeu à CBF. De acordo com Santos Neto 

(2009), neste período foi criado o Campeonato Brasileiro, disputado em duas fases, 

classificatória e eliminatória. O autor corrobora a segunda fase da evolução deste 

esporte no Brasil citada por Pereira (2003), interferência do Estado no crescimento e 

popularização do futebol, ao dizer que “isso só se tornou possível, pela intervenção do 

governo federal, a época a ditadura militar que patrocinou a competição com recursos 

advindos da Loteria Esportiva” (SANTOS NETO, 2009, p. 46). 

 Outro momento marcante do desenvolvimento do futebol no Brasil é destacado 

por Pimentel Junior (2016), o chamado Clube dos 13. Em 1987, os 13 clubes mais 

tradicionais do País decidiram compor uma liga para organizar o campeonato brasileiro 

com um menor número de participantes, que fosse viável, rentável, capaz de aumentar o 

interesse dos torcedores pelo futebol e gerar lucro. “O clube dos 13 passou a 

comercializar o campeonato brasileiro, fechar acordos de patrocínio, negociar direitos 

de transmissão, fomentar o futebol brasileiro financeiramente” (PIMENTEL JUNIOR, 

2016, p. 19). 

 Ainda de acordo com Pimentel Junior (2016), a estratégia do Clube dos 13 deu 

certo e o campeonato daquele ano apresentou bons resultados metodológicos, em 
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especial pela negociação das cota de TV. Outro ator que discorreu sobre o assunto foi 

Santos Neto (2009), que explica: 

Com a exceção de Corinthians, Flamengo e Internacional, todos os clubes 

participantes assinaram contratos de patrocínio principal na camisa com a 

Coca-Cola. Mais do que isso, assinaram contrato de licenciamento para um 

álbum de figurinhas com a Editora Abril; com a VARIG, para ser a 

transportadora oficial do torneio; com a DOVER (licenciamento de produtos 

feitos com plástico); e o principal deles, um contrato de US$ 3,4 milhões com 

a Rede Globo, para transmissão ao vivo dos jogos às sextas, sábados e 

domingos. Ao final de tudo, os clubes, que quando se uniram pensavam em 

arrecadar US$ 1 milhão, arrecadaram US$ 6 milhões, e conseguiram média 

de público superior a 20 mil pessoas por jogo, bem acima das médias dos 

anos anteriores. Esse pode ser considerado um momento decisivo na 

modernização do futebol brasileiro, ou melhor, sua inserção definitiva no 

futebol negócio, dominado pelos empresários (SANTOS NETO, 2009, p. 47). 

 

Esse assunto porém, será aprofundado no item 1.3 da presente pesquisa, que 

tratará especificamente da transformação do futebol em um negócio lucrativo. 

Segundo Stein (2016), ao longo da história é possível identificar a utilização do 

futebol por parte dos governos com o intuito de pacificar conflitos e fazer promoções de 

natureza política. “O futebol acabou por aproximar realidades sociais e econômicas 

completamente diversas; negros, brancos, mestiços, imigrantes, ricos, pobres, 

marginalizados, todos praticavam o mesmo esporte” (s.p.). Retratado por poetas, 

músicos e artistas plásticos, o futebol se tornou parte da identidade do povo brasileiro, o 

que acontece em campo, nas arquibancadas é, muitas vezes, reflexo do que acontece no 

País. Esta vertente será abordada de maneira mais aprofundada no tópico seguinte. 

 

1.2 Futebol como parte da identidade do brasileiro 

Tido como forte elemento da cultura nacional, o futebol faz parte da identidade 

do brasileiro. Ao nascer, os bebês recebem um nome, muitas vezes de um grande 

jogador, ídolo de seus pais, de seus clubes do coração, que a partir dali passa a ser 

também o time para o qual aquele bebê irá torcer. A esse respeito, Pimentel Junior 

(2016) destaca que “a relação que o povo brasileiro tem com esse esporte se explica em 

várias palavras: patriótica, intimista, apaixonada, algo muito próximo a uma religião” 

(p. 12). 

Para DaMatta (1994), o futebol é uma atividade que promove sentimentos 

básicos de identidade individual e coletiva, que, “não obstante, também orquestra 

componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais 

profundos e gostos individuais singulares” (p. 12). Através desse esporte o povo 

brasileiro extravasa sentimentos como paixão, fidelidade, felicidade, tristeza, dor, ódio, 
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entre outros. Neste contexto, Marques (2003) afirma que daí vem o verdadeiro sentido 

da palavra torcedor. 

Alguém que, entorpecido por uma paixão que invade sua alma, a ponto de 

muitas vezes cegá-lo, de dificultar-lhe a visão quando a situação não o 

favorece, torce os fatos, as evidências, a fim de que seu clube sempre esteja 

por cima, o pavilhão intocável, cujas façanhas passadas têm o poder de 

enevoar um presente que, por vezes, não condiz com uma história tão 

gloriosa (MARQUES, 2003, p. 49). 

 

Mesmo aqueles que dizem não gostar de futebol, em uma Copa do Mundo, por 

exemplo, acabam por torcer pela seleção nacional. Para Bezerra (2008) é como se o 

povo brasileiro se juntasse em uma grande ‘blocada’ em torno deste esporte, 

“influenciando no aparecimento de linguagens e expressões como: ‘preferência 

nacional’, ‘a pátria de chuteiras’, ‘com o brasileiro não há quem possa’, ‘pra frente 

Brasil’, ‘coisa nossa’, ‘país do futebol” (p. 24). 

Já Pimentel Junior (2016), ao discorrer sobre o tema, ressalta que a seleção 

brasileira incorpora o sentimento de nacionalismo de seu povo, o que, em tempos de 

competições internacionais, como a Copa do Mundo, faz com que o ‘país do futebol’ 

pare para acompanhar a disputa. Esta competição foi criada por Jules Rimet, em 1928, 

quando assumiu o comando da Federation International Football Association (FIFA), 

instituição mais importante do futebol mundial que talvez, tenha se tornado a principal 

responsável por transformar o esporte em um argumento nacionalista e de unidade.  

Um fato que certifica essa afirmação é a criação do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP), no governo de Getúlio Vargas. A fim de colocar Vargas como o 

salvador da pátria, como um herói, uma das principais ações do DIP foi fortalecer o 

futebol no País, o que levou à escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 1950. 

A competição acabou conhecida por uma das mais frustrantes finais da história, o 

Maracanazo, em que quase 200 mil espectadores viram o uruguaio Alcides Ghiggia 

marcar no Maracanã e garantir o título para sua seleção (PORTAL BRASIL, 2009). 

Ao falar desse cenário, Ribeiro (2016) destaca que nos anos 30 e 40 o futebol já 

era caracterizado como um fenômeno popular e de massa, passando a ser visto pelas 

elites governantes como um importante elemento no movimento cultual e político. Essa 

movimentação se inicia com a criação da profissão do jogador de futebol, em 1933, 

obrigando, como a todo trabalhador assalariado, a sua sindicalização. 

Na verdade, a profissionalização do jogador de futebol correspondia a um 

movimento cultural e político mais amplo, envolvendo tanto os interesses de 

disciplina social do Estado, a dinâmica específica do futebol, quanto um 

clima cultural, que perpassava toda a sociedade, de produção de uma 

identidade nacional forte (RIBEIRO, 2016, s.p.). 
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Pereira (2003), por sua vez, afirma ser interessante constatar como a ideologia 

do governos Vargas e a profissionalização dos jogadores possuem relação entre si. Para 

o autor, a criação da profissão de jogador de futebol, em especial para o grande número 

de negros e mulatos que entravam nesse esporte, contribuía não só para trazê-los para a 

sociedade formal, mas para a acentuar sua importância na construção de uma verdadeira 

nação brasileira. 

Mostaro et al. (2015) compartilham dessa visão ressaltando que o 

profissionalismo surgiu como uma chance de ascensão social para os jogadores que, ao 

aparecer em fotos nos jornais nacionais despertavam a ambição de jovens de classes 

menos favorecidas. Os autores destacam ainda que, no início da década de 1930, 

Leônidas da Silva e Domingos da Guia simbolizaram esse processo. “Os dois principais 

jogadores da época ganharam fama nacional e demonstraram, por meio do futebol, que 

o negro adquiria uma importância nunca antes vista no país” (MOSTARO et al., 2015, 

p. 4). 

Ainda segundo Mostaro et al. (2015), o grande desafio dos pensadores que 

pretendiam unificar a nação era justamente a questão das diferentes etnias existentes no 

País. Para estes autores, o questionamento era como agrupar em uma mesma identidade, 

negros e brancos, se tornando fundamental encontrar um ponto de equilíbrio. 

Nesse contexto, Bezerra (2008) evidencia que a partir do futebol, a separação 

por classes sociais, etnia, sexo ou religião deixam de existir. O esporte que se tornou 

sinônimo de Brasil proporciona uma integração contra um adversário comum, não 

havendo divisão do que é povo e o que é elite. “É a democracia do futebol vencendo os 

adversários sociais” (BEZERRA, 2008, p. 25). A esse respeito, Vogel (2012) vai além 

ao dizer que a seleção nacional não só torna o brasileiro patriota como o torna 

alfabetizado, afirmação que a autora exemplifica por meio de uma crônica de Nelson 

Rodrigues. 

Dizem que o Brasil tem analfabetos demais. E, no entanto, vejam vocês: - a 

vitória final, na Copa da Suécia, operou o milagre. Se analfabetos existiam, 

sumiram-se na vertigem do triunfo. A partir do momento em que o rei 

Gustavo, da Suécia, veio apertar as mãos dos Pelés, dos Didis, todo mundo 

aqui sofreu uma alfabetização súbita. Sujeitos que não sabiam se gato se 

escreve com “x” iam ler a vitória no jornal. Sucedeu essa coisa sublime: - 

analfabetos natos e hereditários devoravam vespertinos, matutinos, revistas e 

liam tudo com uma ativa, uma devoradora curiosidade, que ia do “lance a 

lance” da partida até os anúncios de missa. Amigos, nunca se leu, e digo 

mais, nuca se releu tanto no Brasil (Manchete Esportiva nº 139 apud 

VOGEL, 2012, pp. 74-75).  
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Stein (2016) é outro ator que discorre sobre o assunto, evidenciando que o 

Estado Novo fazia com que o esporte em geral, mas principalmente o futebol, se 

tornasse uma ferramenta política. Para ele, a popularização deste esporte aconteceu 

muito em decorrência da campanha na Copa de 1938, quando o brasileiro mostrou sua 

grandeza para o mundo, e do profissionalismo que “abriu as portas para ídolos negros 

como Leônidas da Silva e Domingos da Guia, de identificação imediata com uma 

parcela da população marginalizada” (s.p.). 

Guterman (2010) também coloca a Copa do Mundo de 1938 como um marco 

histórico da definição desse esporte como identidade nacional e descoberta do Brasil 

como o ‘país do futebol’. Para o autor o País se une de maneira nacional à noção de 

brasilidade, ao redor de uma seleção que jogava com características próprias que se 

tornariam indissociáveis da definição que o brasileiro faria de si mesmo com o passar 

do tempo. 

Durante a Ditadura Militar, de 1964 a 1985, o futebol também teve papel 

importante, sendo usado para vender um projeto de nação. Para Schatz (2015), este 

esporte foi apropriado política e ideologicamente visando legitimar as práticas dos 

governos militares. “A conquista do tricampeonato mundial em 1970, a montagem de 

um campeonato nacional de clubes no ano seguinte e a disputa da Taça Independência 

em 1972 formam a tríade futebolística do governo Médici (p. 6296)”. 

A Copa do México, em 1970, é um forte exemplo de como a história do futebol 

se mistura à história do Brasil. O tricampeonato brasileiro não foi só a vitória da 

seleção, mas também a vitória da ditadura, foi a vitória dos “90 milhões em ação”, 

famoso jingle da época. Neste contexto, Ribeiro (2016) destaca que  

a vitória em 1970, no México, em plena vigência do regime autoritário, 

fortaleceu o imaginário de uma nação moderna e reconhecida como potência 

mundial. ‘Ninguém segura esse país’ era a palavra de ordem que 

impulsionava o regime militar. Depois da conquista de 70 - a última 

participação de Pelé no selecionado -, éramos considerados imbatíveis pois, 

‘todos juntos’ levaríamos o país em uma ‘corrente pra frente’. Não por 

coincidência o início nos anos setenta foi um das fases mais violentas da 

repressão militar (RIBEIRO, 2016, s.p.). 

 

O fim da década de 70 e os primeiros anos da década de 80 foram marcados pela 

redemocratização do País, e mais uma vez o futebol teve participação histórica. Já em 

1979, os Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do objeto de estudo do presente 

trabalho, o Corinthians, foi a primeira torcida a levar para um estádio uma faixa falando 

em anistia. Como destacam Gomes e Martins (2014), na vitória sobre o Santos por 2x1 
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no Morumbi, os Gaviões abriram a faixa que continha os dizeres ‘Anistia ampla, geral e 

irrestrita’. 

Um movimento vivido pelo Corinthians na época também foi destaque, a 

chamada Democracia Corinthiana tinha como princípio básico a igualdade em todos os 

sentidos. Tudo era votado no clube paulista naquela época, contratações, escalações da 

equipe, concentrações, viagens, etc. De acordo com o site oficial da equipe, “o 

movimento visava maior participação dos jogadores e demais empregados do clube nas 

decisões do Departamento de Futebol” (CORINTHIANS, 2018, s.p.). 

Para Guerra (2000), como qualquer outro elemento da sociedade, o futebol a 

representa. Segundo o autor, o jogo-espetáculo funciona como uma representação do 

cotidiano da população.  

O futebol corresponde a um fenômeno natural espontâneo em suas 

implicações simbólicas, quaisquer que sejam elas: o campo representando o 

território; os homens se apresentando como heróis; a disputa como sendo o 

confronto entre o bem e o mal; a bola como um ideal a ser perseguido 

(GUERRA, 2000, p. 42). 

 
Ainda de acordo com Guerra (2000), as expressões que surgiram no futebol, 

vindas, em sua maioria, das transmissões esportivas do rádio, acabaram incorporadas à 

vida do torcedor. É comum ouvir um marido dizer que a mulher ‘faz marcação por 

pressão’, ou escutar alguém dizendo ‘estou na área e se me derrubar é pênalti’. A 

afirmação de Guerra (2000) nos leva a outro importante ator na transformação do 

futebol em parte da identidade do povo brasileiro, a mídia. 

Foi o rádio, meio de comunicação de massa, que criou os primeiros ídolos 

nacionais do esporte. É a mídia também a responsável por associar, muitas vezes, 

torcida à nação, sendo comum os locutores e comentaristas usarem expressões como “a 

nação colorada empurrou o time até o final”, “a equipe argentina sentiu a pressão da 

nação alvinegra”, e assim por diante. Estas frases despertam o sentimento coletivo de 

uma identidade criada a partir do time do coração. Para Guerra (2000), é assim que 

adotamos o conceito de vivermos em uma pátria de chuteiras, em torno de nações como 

a rubro-negra, a corinthiana, que, dentro de campo, travam uma batalha. 

Neste contexto, Stein (2016) evidencia que, talvez, a maneira pela qual o futebol 

se expressa mais intensamente no cotidiano do brasileiro, é através do vocabulário. “As 

expressões que nasceram nos estádios foram incorporadas no linguajar comum. Da 

crônica esportiva ou da própria conversa de arquibancada, ganharam as ruas e os livros, 

em um conceito cultural muito mais abrangente” (s.p.). O autor destaca ainda que, dos 
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228,5 mil verbetes listados pelo Dicionário Houaiss, 502 possuem a palavra futebol em 

suas explicações. 

‘Chutar’, por exemplo. Mais do que o ato em si de bater com o pé, se tornou 

sinônimo de arriscar ou dar um palpite. O mesmo acontece com vários 

termos que, literalmente, representam o que acontece dentro de campo, mas 

servem de metáfora para vários assuntos da vida. É o caso de ‘show de bola’, 

‘suar a camisa’, ‘dar um chapéu’, ‘tirar de letra’ e tantas outras expressões 

que se tornaram corriqueiras além do futebol. Demonstram a importância do 

esporte para a cultura. E também tornam a língua mais rica e viva, 

adaptando-se com as mudanças da sociedade (STEIN, 2016, s.p.). 

 

Paz (2009) apresenta uma lista com algumas das expressões futebolísticas que 

ganharam o cotidiano do povo brasileiro. 

 
Quadro 1 - Mini vocabulário ‘futebolês’ 

 
Fonte: Paz (2009, pp. 106-107). 

 

 O futebol foi apropriado ainda pela literatura, indo além da escrita esportiva de 

Nelson Rodrigues e Mario Filho, entre outros. Como destaca Stein (2016), o gosto pela 

bola fez grandes escritores e imortais da Academia Brasileira de Letras versarem as 

epopeias dos gramados e das arquibancadas. “Manuel Bandeira, Rubem Braga, Ariano 

Suassuna, Luís Fernando Veríssimo, Fernando Sabino e João Ubaldo Ribeiro, por 

exemplo, se transformaram em cronistas esportivos em alguns textos” (STEIN, 2016, 

s.p.). 
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 Ainda segundo Stein (2016), a música também adotou o futebol, e destaca que a 

primeira canção relacionada ao esporte, de que se tem notícia é ‘Flamengo’, chorinho 

composto por Bonfiglio de Oliveira após a fundação do clube carioca. Ainda de acordo 

com o autor, a partir dos anos 50, com a transformação da MPB - Música Popular 

Brasileira -, o esporte que é paixão nacional rendia histórias cada vez melhores aos 

compositores. “Lupicínio Rodrigues exprimia a sua paixão pelo Grêmio, da mesma 

forma como Adoniram Barbosa criava o hino informal da torcida do Corinthians” 

(STEIN, 2016, s.p.). Já em 1997, Samuel Rosa e Nando Reis escreveram ‘É uma Partida 

de Futebol’, música marcante na trajetória da banda mineira Skank. 

 Nesse contexto, Diaféria (1992) destaca que o Corinthians, objeto de estudo da 

presente pesquisa, foi tema de diversas canções. Segundo o autor, é de Alfredo Borba 

uma das marchinhas mais cantadas em homenagem a um clube e a um jogador de 

futebol, “seu antológico O Gol de Baltazar, gravado pela primeira vez pela cantora Elza 

Laranjeira, explodiu no mercado, como se costuma dizer. Foi um sucesso retumbante” 

(DIAFÉRIA, 1992, p. 341). 

 Outro destaque é a composição de Manuel Ferreira e Ruth Amaral, a marchinha 

Transplante Corinthiano, que ainda de acordo com Diaféria (1992) apareceu na época 

em que ocorriam os primeiros transplantes de órgãos. “E, claro, pegou na hora: Doutor, 

eu não me engano, meu coração é corinthiano” (DIAFÉRIA, 1992, p. 342). 

 Para Ronaldo Helal (2011), no entanto, certas crenças que tiveram origem no 

universo futebolístico foram levadas a fazer parte do pensamento cultural do País por 

serem repetidas pela imprensa e pelos torcedores sem quaisquer questionamentos. De 

acordo com o autor, “o ‘país do futebol’ foi uma construção social realizada por 

jornalistas e intelectuais em um momento de consolidação do ‘estado-nação’, 

acompanhada por formulações acadêmicas sobre a sociedade” (HELAL, 2011, p.2). 

 Dessa forma, Helal (2011) afirma que a alcunha ‘país do futebol’ não é uma 

realidade natural, mas uma construção realizada por agentes da política, da imprensa e 

do meio acadêmico. O autor cita ainda Mário Filho, que escreveu O Negro no Futebol 

Brasileiro, e Gilberto Freyre, com seu artigo Foot-ball mulato, como agentes 

fundamentais da construção da crença de que o Brasil seria o país do futebol, com um 

certo estilo de jogo típico advindo da miscigenação racial e correlacionado a outras 

manifestações culturais como o samba e a capoeira, o ‘futebol arte’. 

 Ainda segundo Helal (2011), a crença nesse estilo próprio de jogar futebol tem 

relação com a de que o drible foi uma invenção dos atletas brasileiros negros e mestiços, 
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que por sua vez está intrinsecamente ligada à ênfase colocada na origem popular e pobre 

dos ídolos futebolísticos do País. 

Este fato é verdadeiro e não estamos em desacordo com o registro. Porém, a 

dimensão dado à pobreza inicial é, muitas vezes, usada como um fator 

importante para a “criação” de grandes craques do futebol brasileiro [...] A 

narrativa induz ao raciocínio de que o fato destes jogadores terem praticado 

futebol em terrenos baldios, com pedras ou árvores no “campo”, ou em 

esquinas de rua, com paralelepípedos e calçadas como obstáculos, e ainda 

terem jogado descalços e, muitas vezes, com bolas de meia, os habilitou ao 

drible desconcertante, à agilidade com as pernas, ao famoso “jogo de cintura” 

etc. De modo sucinto, podemos denominar como “saudosismo da várzea” aos 

significados dessa interpretação. Não se percebe que muitos outros jogaram e 

continuam jogando nestas condições e, nem por isso, “vingam” como 

jogadores profissionais e estão muito longe de serem excepcionais (HELAL, 

2011, pp. 5-6). 

 

Mostaro et al. (2015) também discorrem acerca da temática e afirmam que o fato 

da seleção nacional jogar um futebol diferente do ‘futebol arte’ gera uma anormalidade, 

devido ao desejo da imprensa e da opinião pública de que se pratique sempre o estilo de 

jogo no qual ela foi enquadrada, o qual tonifica a identidade do povo brasileiro. 

Neste contexto, Helal (2014), por sua vez, destaca que ao comparar a situação 

atual com a carga emocional expressa nas copas de 1950 e 1970 pode-se especular 

“sobre o fato de estarmos assistindo a um declínio do interesse pelo futebol, ou melhor, 

pela seleção brasileira. Hoje, ao contrário de décadas atrás, seria lícito perguntar, afinal, 

se o Brasil está deixando de ser o país do futebol” (p. 2). O autor ressalta ainda que 

atualmente, aqueles que acompanham o futebol no dia a dia encaram a Copa do Mundo 

como um evento esportivo emocionante devido a qualidade superior e ao alto nível 

técnico da competição, mas não fazem mais da seleção a ‘pátria de chuteiras’.  

Muitos torcedores hoje em dia preferem assistir aos jogos do seu time de futebol, 

e até reclamam por perder em partidas decisivas do clube, jogadores convocados para a 

seleção. Para muitos é melhor ver o seu time conquistar o Campeonato Brasileiro ou a 

Taça Libertadores, do que ver a seleção ganhar a Copa do Mundo. Tais fatos certificam 

a afirmação de Helal (2011), de que a “pátria de chuteiras perdeu muito de sua carga 

simbólica” (p. 3). 

Helal (2011;2014) evidencia ainda que a globalização acaba por influenciar o 

declínio dessas crenças, pois o jogador que veste a camisa nacional também representa 

clubes europeus e empresas multinacionais. O autor cita Neymar como exemplo, que 

pode ser ídolo de brasileiros, mas também de espanhóis e franceses. Para Helal (2011), 

o processo de desterritorialização do ídolo e do próprio futebol acaba por gerar um novo 

processo de identidade cultural. 
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Nesse sentido, não somos mais o ‘país do futebol’ como décadas atrás e a 

seleção não é mais a ‘pátria de chuteiras’ nos moldes colocados por Nelson 

Rodrigues. Isso não é ruim, nem bom. Simplesmente é. E pode ser também o 

resultado do processo de consolidação da democracia e da organização da 

sociedade civil no país (HELAL, 2014, p. 3). 

 

Realidade natural ou construção realizada por determinados agentes, o fato é que 

o esporte vindo da Inglaterra lançou raízes na população brasileira, se misturando à 

história do País e ajudando a quebrar barreiras sociais e econômicas, nos campos, nas 

arquibancadas e nas ruas. Até os dias atuais, a sociedade brasileira vivencia, por meio 

do futebol, os sentimentos de paixão e união. 

Braun apud Diaféria (1992) afirma que o Corinthians, objeto de estudo do 

presente trabalho, ilustra com perfeição o culto do brasileiro ao futebol, e destaca que 

todos nutrem algum sentimento em relação ao clube paulista. “Inspirador e alvo de um 

sentimento misto de amor e ódio, reúne fanáticos aliados e adversários mortais das mais 

diversas procedências no Estado de São Paulo” (BRAUN apud DIAFÉRIA, 1992, p. 9). 

O próximo tópico abordará então a história do Sport Club Corinthians Paulista. 

 

1.3 Sport Club Corinthians Paulista: A história  

Uma antiga e romântica versão acerca do nascimento do Sport Club Corinthians 

Paulista o relaciona com a passagem do cometa Halley. Segundo Diaféria (1992), 

quando um cometa aparecia nos céus o povo imaginava que algo muito importante 

estava para acontecer, e em 1910 este fato foi a fundação de um dos mais tradicionais 

clubes do Brasil. Ainda de acordo com o autor, foi em uma noite de maio, sob a luz do 

cometa, que cinco operários imaginaram fundar um time de futebol que brilhasse tanto 

quanto o Halley e que nunca mais fosse esquecido. 

Os pintores de parede Antônio Pereira e Joaquim Ambrósio, o sapateiro Rafael 

Perrone, o trabalhador braçal Carlos Silva e o motorista Anselmo Correia 

amadureceram a ideia e, por volta das 20h30 do dia 1º de setembro de 1910 fundaram, à 

luz de um lampião a gás, um clube de futebol “que pudesse praticar o nobre esporte sem 

perder suas raízes de massa, do povo humilde e trabalhador ao qual pertenciam” 

(MARTINEZ, 2010, p. 11). 

Diaféria (1992) ressalta que os operários não escolheram o signo do lampião por 

serem românticos, mas simplesmente por não terem uma sede, por não terem o dinheiro 

dos principais clubes da várzea naquela época. Aqueles cinco operários tinham apenas a 
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rua e os lampiões a gás, e ali, na esquina das ruas dos Imigrantes e Cônego Martins, 

acertaram como seria o novo clube. 

Ainda segundo Diaféria (1992), o novo time do Bom Retiro tinha além dos cinco 

fundadores um grupo de simpatizantes que passaram a se reunir a partir daquele 1º de 

setembro. Em uma destas reuniões, os cinco operários ao lado de mais oito pioneiros 

escolheram o alfaiate Miguel Battaglia como presidente, que dias depois disse umas das 

mais marcantes frases da história do clube, ao afirmar: “O Corinthians vai ser o time do 

povo e o povo é quem vai fazer o time”. O clube não possuía uma sede, nem sequer um 

nome, mas já tinha pontos de encontro da torcida do time antes mesmo de existir o time.  

Os outros clubes são fundados e depois conquistam sua torcida. O 

Corinthians Paulista é a torcida que inventou uma devoção particular e a 

transformou num clube. Mesmo sem nome definido, o clube do Bom Retiro 

já era dono de uma torcida. Tinha feito um pacto com ela, gerado uma 

simbiose, armado uma união. Daí vem a energia, a base, a seiva que explica a 

sobrevivência do Corinthians Paulista, mesmo quando tudo e todos parecem 

conspirar contra sua existência (DIAFÉRIA, 1992, p. 302). 

 

Duarte e Tureta (2008), ao abordarem a fundação do Corinthians destacam que 

as pessoas que o fundaram eram de origem simples, trabalhadores humildes que 

queriam “um time de todas as pátrias e todas as raças, criado para alegrar a gente 

simples do Bom Retiro, cansada do futebol elitizado no qual apenas os estudantes de 

família rica e branca tinham acesso à prática” (p. 30). Neste contexto, Diaféria (1992) 

afirma que o objetivo era criar “um clube que fizesse vibrar pelas cores do mesmo time 

os marmanjos que amassavam o barro da várzea e o pessoal dos escritórios da 

Companhia de Gás” (p. 25), um clube de todos. 

O clube do Bom Retiro precisava de um nome, e, de acordo com Diaféria 

(1992), foi então que Joaquim Ambrosio relembrou com emoção as imagens 

deslumbrantes de um jogo visto por eles no dia 31 de agosto daquele ano. Na ocasião, a 

equipe inglesa Corinthian Team excursionava pelo Brasil a convite do Fluminense, 

dando exibições de categoria jogo após jogo. Para Joaquim Ambrosio, o clube dos 

operários tinha que ser igual aos Corinthians. 

Ainda segundo Diaféria (1992), foi a imprensa brasileira a responsável pelo ‘s’ a 

mais no nome do clube inglês. Quando o Corinthian jogava seus torcedores gritavam 

‘Vai, Corinthian!’, o que fez com que os periódicos tomassem o nome da equipe como 

qualitativo dos jogadores, passando a se referir a estes nas páginas de esportes como os 

Corinthians. A decisão final foi tomada quando Joaquim Ambrósio afirmou ter mais um 
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fato importante a dizer: “o Corinthians inglês também foi fundado debaixo da luz de um 

lampião de gás” (DIAFÉRIA, 1992, p. 43). 

Piovan e César (2012) também elucidam o fato do Corinthian Team ter sido 

fundado sob a luz de um lampião, em 1882, e explicitam a escolha do nome por parte da 

equipe inglesa.  

Conta a história que esse time, recebeu o nome Corinthian em homenagem à 

cidade grega de Corinto e seu povo, os coríntios. Segundo a Bíblia, São 

Paulo, o apóstolo, esteve na cidade em viagem missionária (At. 18:1-18). Lá, 

estabeleceu uma igreja e depois escreveu duas epístolas aos cristãos dessa 

congregação. Parte da epístola 13, inclusive, pode lançar luz ao amor 

inexplicável do torcedor corinthiano. “E ainda que tivesse o dom da profecia, 

e conhecesse todos os mistérios transportasse os montes, e não tivesse Amor, 

nada seria.” Logo o Corinthians é o que é por causa da paixão corinthiana 

(PIOVAN e CÉSAR, 2012, p. 25). 
 

A primeira partida do Sport Club Corinthians Paulista foi contra o União Lapa, 

forte equipe da várzea paulistana. Como destaca Diaféria (1992), a data é incerta, 

algumas publicações afirmam que o jogo ocorreu no dia 14 de setembro, porém, há uma 

versão de que a diretoria fez realizar-se no dia 14 o primeiro treino, entre a equipe A, 

capitaneada por Rafael Perrone e a equipe B, capitaneada por Anselmo Correia. O site 

oficial do clube corrobora esta informação, entretanto, a data é mencionada como sendo 

domingo, e na verdade o dia 14 de setembro de 1910 foi uma quarta-feira.  

Já Martinez (2010) ressalta que a primeira partida do Corinthians aconteceu no 

dia 10 de setembro, contra o União Lapa, que venceu pelo magro placar de 1x0. A 

primeira vitória teria vindo no jogo seguinte, no dia 14 de setembro, diante do Estrela 

Polar, pelo placar de 2x0. O primeiro jogador a marcar um gol com a camisa do 

Corinthians foi o italiano Luiz Fabbi Filho, e o segundo gol foi anotado por Jorge 

Campbell. 

O fato é que nos anos seguintes, o Corinthians se tornou um dos times mais 

respeitados da várzea paulistana e, em 1913, pleiteou uma vaga junto à Liga Paulista de 

Futebol. A equipe foi aceita, mas nada na história do Corinthians veio de forma simples 

ou fácil. Antes, o time precisou passar por dois jogos eliminatórios, contra o F. C. São 

Paulo e o Minas Gerais. “Então o ‘time do povo’ não fez por menos: venceu o Minas 

Gerais por 1 a 0 no campo do Velódromo Paulistano e uma semana depois, no mesmo 

campo, goleou o F. C. São Paulo por 4 a 0, garantindo definitivamente sua vaga na 

Liga” (MARTINEZ, 2010, p. 13). 

Nesse cenário, Diaféria (1992) afirma que a torcida já se dividia entre 

corinthianos e anticorinthianos.  
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Os anticorinthianos não torciam tanto pelo Minas Gerais Football Club. 

Torciam, sim, pela derrota do Corinthians, aquele atrevido, aquele ousado, 

aquele ‘bicão’ com cheiro de povo, jeito de povo, coração de povo. Os 

primeiros carrapatos do anticorinthianismo estavam ali agarrados nas vigas 

das arquibancadas, aves pardas piando maus agouros para aquela gentinha 

alvinegra (DIAFÉRIA, 1992, p. 76). 
 

A torcida contra não adiantou, o Corinthians conseguiu a vaga e terminou seu 

primeiro campeonato oficial em quarto lugar. Um ano na Liga foi o suficiente para que 

chegasse o primeiro título do clube. Como destaca o site oficial do time, em 1914, o 

Corinthians se sagrou Campeão Paulista pela primeira vez, com uma campanha 

espetacular: dez vitórias em dez jogos. O primeiro grande ídolo do time, Manuel Nunes, 

o Neco, terminou o campeonato como artilheiro, tendo marcado doze gols. Diaféria 

(1992), por sua vez, ressalta que até então, quinze campeonatos haviam sido disputados 

mas que feito igual jamais se vira, o Corinthians foi o primeiro clube a conquistar o 

título sem perder nenhum ponto. 

A equipe do Bom Retiro acabou por não disputar nenhum campeonato em 1915. 

Como conta Martinez (2010), o clube tentou uma vaga na Associação Paulista de 

Esportes Atléticos (APEA), liga mais elitizada que a Liga Paulista de Futebol (LPF), e 

não foi aceito. Ao tentar voltar à LPF, o clube foi recusado, disputando assim apenas 

alguns amistosos naquele ano.  

Entretanto, Duarte e Tureta (2008) destacam, neste contexto, que o ano de 1915 

trouxe uma das alcunhas que acompanham o clube até os dias atuais. Na ocasião, Liga 

Paulista de Futebol (LPF) e a Associação Paulista de Esportes Atléticos (Apea) 

decidiram se unir para realizar um jogo beneficente entre os campeões de cada liga, 

naquele ano, o Germânia pela LPF e a AA Palmeiras pela Apea. No entanto, as duas 

equipes não tinham boa torcida, então, pensando no quanto o jogo renderia, resolveu-se 

convidar o Corinthians para participar. Após vencer o AA Palmeiras por 3x0, foi a vez 

do Germânia. 

O time da plebe fez 4x1 e conquistou seu segundo título (o primeiro, um 

campeonato oficial; este, um torneio beneficente). Por isso, quando se 

confirmaram os dois campeões oficiais daquele ano, a imprensa e os 

torcedores passaram a chama-lo de “campeão dos campeões” (DUARTE e 

TURETA, 2008, p. 52). 

 

O epíteto campeão dos campeões serviu ainda como inspiração para que o 

jornalista Lauro D’ávila fizesse a letra de uma marcha para o carnaval. “A marcha não 

fez sucesso, mas em 6 de fevereiro de 1955, com a conquista do título paulista, estourou 
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no carnaval. Aos poucos, virou o hino do clube, vindo a ser oficialmente adotada nos 

anos de 1970” (DUARTE e TURETA, 2008, p. 114). 

Diaféria (1992) é outro autor que discorre sobre a alcunha e destaca o hino do 

clube que a tem como título. “Campeão dos Campeões é o hino de clube de futebol mais 

cantado no mundo. O corinthiano o entoa nas horas das vitórias e também nas derrotas. 

É grito de guerra, grito de glória e bálsamo nos momentos de sofrimento” (p. 346). 

Ainda de acordo com o autor é nas dificuldade enfrentadas por não disputar um 

campeonato em 1915 que se planta no coração do povo o corinthianismo, “essa 

capacidade de irmanar e unir pessoas de diferentes origens e diferentes pensamentos e 

diferentes condições sociais num mesmo sentimento de solidariedade para com um 

clube transformado em fonte de emoção (DIAFÉRIA, 1992, p. 155). 

O site oficial da equipe, no entanto, destaca que a alcunha surgiu na década de 

1930 quando o Corinthians, então Campeão Paulista, venceu o Vasco da Gama, na 

ocasião, Campeão Carioca. 

Ainda de acordo com o site do clube, em 1916, o Corinthians volta à Liga 

Paulista e conquista o seu segundo título oficial, mais uma vez com 100% de 

aproveitamento: nove vitórias em nove jogos. Nos anos seguintes a equipe do Bom 

Retiro acumula conquistas, dentro e fora de campo. A primeira casa, um terreno à 

margens do rio Tietê cedido pela prefeitura paulista recebe o nome de Campo da Ponte 

Grande e, no estilo mutirão, o campo corinthiano foi construído. Entre 1922 e 1924 o 

Corinthians ganha o seu primeiro tricampeonato estadual. Já em 1926 a diretoria 

adquire a primeira parte do terreno do Parque São Jorge, e Alfredo Schurig, comerciante 

que muito ajudou o clube na compra, batiza com seu nome o estádio que posteriormente 

ficaria conhecido como Fazendinha. 

Diaféria (1992), por sua vez, destaca que foi após adquirir a primeira parte do 

Parque São Jorge que surge o escudo atual do Corinthians Paulista. 

É no ano de 1926, quando o Sport Club Corinthians Paulista realiza sua 

grande marcha para o Leste e adquire, num gesto de arrojo e confiança em 

seu futuro, a enorme gleba da Fazendinha, carinhoso e orgulhoso apelido 

dado pelos associados, [...] em que o clube faz um pacto de boa vizinhança e 

agradável amizade com as águas cristalinas e caudalosas do Tiete que vão 

surgir a ancora, os remos, e o círculo do escudo se transformara numa boia 

estilizada (DIAFÉRIA, 1992, p. 115). 

 

Ainda segundo Diaféria (1992), a Fazendinha é prova de que ‘um clube 

construído pelo povo’ não é apenas uma frase de efeito para definir o Corinthians. O 

clube, agora já do Parque São Jorge, foi mesmo erguido pela força dos braços do povo, 
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que numa espécie de mutirão deixou o estádio pronto para receber, em 22 de julho de 

1928, o jogo de estreia da Fazendinha, um empate entre Corinthians e América do Rio 

de Janeiro. A história se repete em julho de 2018 quando, para comemorar os 90 anos 

do estádio, é realizada uma nova pintura nas arquibancadas, novamente em mutirão 

feito pelos torcedores. 

A década de 1920 termina com a conquista de mais um tricampeonato pelo 

Corinthians (1928/29/30), e, de acordo com o site oficial do clube, a década seguinte se 

inicia com o reconhecimento internacional. No dia 1º de maio de 1929 o Corinthians 

recebeu o time argentino Barracas no Parque São Jorge e venceu de virada, por 3x1. No 

dia seguinte o jornalista Thomaz Mazzoni relata a partida destacando a ‘fibra de 

mosqueteiro’ dos jogadores corinthianos, apelido que acompanha o time até os dias 

atuais. 

Diaféria (1992) também aborda o surgimento da alcunha ‘fibra de mosqueteiro’, 

afirmando que o apelido pegou imediatamente, conquistando o carinho do povo e um 

lugar cativo como sinônimo de corinthiano.  

O que foram Luisinho — o Pequeno Polegar —, Idário, Baltazar, Palhinha, 

Basilio, Mário, Touguinha, e tantos outros no passado, e o que são tantos 

outros no presente, como Tupãzinho, Fabinho, Marcio, Marcelo, senão 

‘mosqueteiros’ empenhados em duelos espetaculares, revertendo situações 

desfavoráveis, nunca se dando por vencidos mesmo quando derrotados, e 

envolvendo toda partida num clima de dramático lirismo? O torcedor vê o 

jogador corinthiano assim: um “mosqueteiro”, que pode até perder o jogo, 

mas jamais pode abdicar do dever de lutar até o fim (DIAFÉRIA, 1992, p. 

99). 

 

Os anos 30 ainda ficaram marcados no Corinthians pelo desenvolvimento de 

outros esportes. Como conta Diaféria (1992), atletas de diversas modalidades esportivas 

eram formados no time, o firmando como clube poliesportivo. “De janeiro a agosto de 

1933, registravam-se os seguintes números no livro de frequência dos atletas no clube: 

ginástica, 2.626; remo, 1.148; atletismo, 6.039; natação, 5.518. Eram números 

extraordinários para a época” (DIAFÉRIA, 1992, p. 170). Esse autor destaca ainda que 

por volta de 1937 é que a palavra ‘Fiel’ passou a designar a torcida corinthiana, que 

aumentava em número apesar de não conquistar um título no futebol havia cinco anos. 

Nesse cenário, o site oficial do Corinthians ressalta que em 1937, porém, se 

inicia mais um tricampeonato corinthiano (1937/38/39). Já em 1940, o Corinthians 

inaugurou aquela que, até pouco tempo, foi a sua casa, o estádio Pacaembu. No dia 28 

de abril, o time do Bom Retiro venceu o Atlético Mineiro por 4x2 em seu primeiro jogo 

no estádio. No último ano da década de 1940, após uma reformulação, chegaram ao 
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clube nomes que se tornariam grandes ídolos corinthianos, entre eles Cláudio, Luizinho, 

Baltazar, Idário e Roberto. 

Como conta Martinez (2010), a década de 1950 foi de anos dourados para o 

Corinthians. Dentre os muitos títulos e glórias, destacam-se ‘o ataque dos 100 gols’ no 

Campeonato Paulista de 1951, que tinha no comando a ‘Santíssima Trindade’ formada 

por Cláudio, Baltazar e Luizinho; três Torneios Rio-São Paulo; Taça dos Invictos; 

Torneios Charles Miller e o título no IV centenário da cidade de São Paulo. 

Gomes e Martins (2014), por sua vez, ao abordarem o título do IV centenário, 

destacam que Pedro Luiz, que narrava a disputa, atribuiu a vitória do Corinthians à sua 

torcida, que teria sido o jogador número 12, “ganhando com o Corinthians, ganhando 

pelo Corinthians, ganhando para o Corinthians o campeonato mais expressivo dos 

últimos anos do futebol paulista” (p. 24). 

Para fechar os anos 1950 com chave de ouro, em 1959 assume a presidência do 

clube o lendário Vicente Matheus. “Um dos mais carismáticos, importantes e famosos 

personagens da história do Corinthians em todos os tempos. Seu nome confundiu-se 

com o Corinthians e vice-versa” (MARTINEZ, 2010, p. 160). Ainda segundo Martinez 

(2010), durante os seus oito mandatos, as frases marcantes de Vicente Matheus foram 

uma de suas características básicas. Dentre as principais estão “Sócrates é um jogador 

invendável e imprestável” e “Não contratei o Falcão, mas contratei o Lero-Lero” (na 

realidade era Biro-Biro). Porém, a mais apaixonante frase de Vicente Matheus talvez 

tenha sido “Nós só servimos ao Corinthians e nunca nos servimos do Corinthians!”. 

Diaféria (1992) também destaca Vicente Matheus, e o coloca como um 

presidente pitoresco, que contudo salvou o clube das dívidas e dos credores mais de 

uma vez. “Matheus considera o Corinthians a artéria aorta de seu coração. Sem o 

Corinthians seu coração secaria de tédio e desolação” (DIAFÉRIA, 1992, p. 266). 

Ainda conforme Diaféria (1992), mais do que qualquer outro clube, o 

Corinthians poderia, se quisesse, colocar em seu distintivo a frase latina ‘Per aspera ad 

astra’ para resumir sua vida, uma vez que aprendeu a chegar às estrelas pelos caminhos 

da árdua luta. “Clube que não se atemoriza diante dos desafios e das dificuldades. Clube 

cuja fibra, paixão, sentido de resistência foram acrisolados, postos a prova nas mais 

duras circunstancias” (p. 80). 

Um desses momentos de grande dificuldade e sofrimento teve início ainda nos 

anos de 1950. A partir de 1955 o Corinthians e a sua torcida viveram um período de 22 

anos, oito meses e sete dias sem conquistar um título de expressão no futebol. Nos anos 
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1960, entretanto, vieram grandes conquistas patrimoniais para o clube, como destaca 

Diaféria (1992) que afirma que em 16 de abril de 1962, Wadih Helu, então presidente 

do clube adquiriu os 40 mil metros finais do Parque São Jorge, completando a área que 

hoje pertence ao clube. 

Neste contexto, Duarte e Tureta (2008) relatam que o time do Parque São Jorge 

formou uma grande equipe, passando a ser chamado pela torcida de Timão. Entre os 

nomes de destaque estavam o zagueiro Ditão, o artilheiro Flávio, e Rivellino, o reizinho 

do parque, que atuou pelo clube de 1965 a 1974. 

Foi ainda neste período que, como ressaltam Gomes e Martins (2014), a torcida 

corinthiana mais cresceu, e aconteceu o maior deslocamento humano do futebol, 

episódio conhecido como a “Invasão Corinthiana”. Mais de setenta mil torcedores 

corinthianos invadiram o Rio de Janeiro para assistir, no dia 5 de dezembro de 1976, a 

partida entre Fluminense e Corinthians, no Maracanã. 

Outro autor que discorre sobre o acontecido é Martinez (2010), afirmando que  

a falta de uma conquista agoniava cada vez mais os sofredores corações 

corinthianos. Afinal, o time já havia atingido a maioridade em seu tabu. A 

conquista chegava perto, o Corinthians estava na semifinal, mas para que a 

equipe conquistasse o direito de decidir o título precisaria passar pelo forte 

Fluminense dentro do Maracanã. Tarefa fácil? Jamais. Então, para que isso 

acontecesse, mais do que nunca a Fiel precisaria estar ao lado do seu time do 

coração, mesmo que a partida não fosse realizada no Pacaembu ou no Parque 

São Jorge, mas sim no Maracanã (MARTINEZ, 2010, p. 125). 

 

Após o empate no tempo normal por 1x1, o Corinthians se classificou nos 

pênaltis, quando venceu por 4x1, fazendo a alegria da sua torcida. O título não veio no 

domingo seguinte. O Timão acabou perdendo a final para o forte Internacional, de Dadá 

Maravilha e Falcão, por 2x0, e os corinthianos tiveram que aguardar mais um ano para 

que o tabu fosse quebrado. 

No ano seguinte, aconteceu a redenção da fiel torcida, o fim do jejum. O 

Corinthians chegou à final do campeonato paulista e enfrentou a Ponte Preta. Como 

relata Martinez (2010), vitória corinthiana no primeiro jogo, em 5 de outubro, por 1x0. 

Na segunda partida, vitória da Ponte Preta, de virada, 2x1. O terceiro e derradeiro jogo 

aconteceu no dia 13 de outubro de 1977, e o gol da vitória saiu apenas aos 36 minutos 

do segundo tempo. 

O lance começou quando o lateral-direito Zé Maria levantou a bola na área, 

Basílio resvalou nela de cabeça e a bola acabou sobrando para Vaguinho na 

esquerda. Ele soltou uma bomba de canhota e a bola caprichosamente 

explodiu no travessão [...] no rebote a bola voltou para o então garoto 

Wladimir tocar de cabeça, e o que parecia um gol certo acabou parando no 

zagueiro Oscar, que em cima da risca salvou a cabeçada de Wladimir [...] A 
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bola sobrou para os pés salvadores do Pé de Anjo Basílio encher o pé de 

primeira, da marca do pênalti (MARTINEZ, 2010, p. 140). 

 

Guerra (2012) destaca que o gol de Basílio entrou para história também pela 

narração de Osmar Santos, que o descreveu de forma surpreendente:  

Corinthians, um grito sufocado de um povo, um grito do fundo do coração de 

um torcedor, depois de 20 anos a Fiel está explodindo. Vinte e dois... 23 anos 

na cabeça desse povo, tumultuando meu povo. O Corinthians vai se 

transformando no maior espetáculo do território brasileiro. Corinthians, você 

acima de tudo é a alma deste povo. Você vem da imagem do sorriso de 

felicidade. Tem que ter festa alvinegra, tem que comemorar essa cidade com 

paixão e loucura, hoje é o verdadeiro dia do povo, dia de soltar a alegria e ser 

feliz (GUERRA, 2012, p. 86). 

 

Diaféria (1992) também discorre sobre o marcante momento de 1977 e afirma 

que o Corinthians rompeu uma sina, durante a qual foi posto em teste a perseverança, a 

fidelidade e a união de sua torcida, que com uma espécie de batismo de fogo conquistou 

de vez o direito de ser chamada de Fiel. Este autor destaca, no entanto, que durante o 

jejum no futebol, o clube acumulou conquistas em outras modalidades. 

 

É evidente que uma bola de couro datada de 1962 na qual se lê 

“Tetracampeão Paulista de Basquete Feminino” revela quatro anos de 

vitórias, a pujança do esporte feminino, num período em que o Corinthians é 

lembrado como o clube que ficou mais de duas décadas sem conquistar o 

campeonato paulista de futebol. Mas a primeira taça do Corinthians não foi 

conquistada no futebol, e sim numa corrida de pedestrianismo. Desde os 

primórdios o Corinthians foi um clube poliesportivo. Numa época em que 

viveu sem títulos de campeão no futebol, esbanjou raça, categoria, pujança e 

glorias em todas as outras modalidades esportivas (DIAFÉRIA, 1992, p. 89). 

 

A década de 1980 ficou marcada pelo movimento conhecido como Democracia 

Corinthiana.  Martinez (2010) afirma que “em um período difícil de ditadura militar, 

quando não era permitido falar, pensar ou até mesmo sonhar, o Corinthians mostrou que 

era possível viver em um mundo livre” (p. 167). O autor complementa, ao relatar que  

 

a Democracia Corinthiana tinha como princípio básico a igualdade em todos 

os sentidos, ou seja, era exatamente aquilo que todo brasileiro sonhava para o 

país mas só conseguia enxergar de fato dentro dos limites do Parque São 

Jorge. No movimento, tudo era votado: contratações, dispensas, escalações 

da equipe, concentrações, viagens, enfim, tudo que fosse de interesse geral do 

grupo passava pelo crivo da ‘Democracia Corinthiana’ (MARTINEZ, 2010, 

p. 168). 

 

Duarte e Tureta (2008) também abordam a temática e destacam que os jogadores 

Sócrates e Wladimir, dois representantes do movimento, se tornaram conselheiros, fato 

que contrariava os estatutos do clube, e que mostra porém, que liberdade era o lema. 

Diaféria (1992), por sua vez, ressalta que a Democracia Corinthiana “empolgou o clube, 
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balançou a pasmaceira geral, atraiu as atenções de todo o mundo esportivo brasileiro e 

teve pertinência num determinado momento da vida nacional” (p. 332). 

O movimento, que durou até 1985, não fez sucesso apenas fora de campo. 

Dentro das quatro linhas a equipe conquistou o bicampeonato paulista em 1982 e 1983, 

como aponta o site oficial do clube. Este veículo destaca ainda a conquista do 20º título 

paulista, no centenário da abolição da escravatura, em 1988, e a contração do jogador 

Neto, ídolo do clube, conhecido como o Xodó da Fiel, em 1989. 

Novamente de acordo com o site do clube, a década de 1990 foi marcada pelos 

primeiros títulos de campeonato brasileiro do Corinthians. Em 1990, o primeiro, 

conquistado em cima do rival São Paulo. Em 1998 e 1999, os títulos vieram sobre as 

equipes mineiras, Cruzeiro e Atlético, respectivamente. Em 1995, o Corinthians 

conquistou ainda a Copa do Brasil, vencendo o Grêmio. 

Martinez (2010), por sua vez, relata que o século XXI começou para o 

Corinthians com a conquista do Mundial de Clubes, título polêmico, porém reconhecido 

pela Fifa. A final aconteceu no dia 14 de janeiro de 2000, no Maracanã, contra o Vasco. 

Vitória corinthiana nos pênaltis, 4x3. No ano seguinte, mais uma conquista de 

campeonato paulista. Em 2002, mais dois títulos importantes ficaram no Parque São 

Jorge, como destaca o site do clube:  

Sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira, o Timão teve um ano 

glorioso. No dia 12 de maio, foi campeão do Rio-São Paulo em cima do 

tricolor paulista com a vitória por 3 a 2 na primeira partida da final e com o 

empate em 1 a 1 no segundo jogo. Três dias depois, o Corinthians levantou 

mais um troféu. Contra o Brasiliense, o Alvinegro faturou a Copa do Brasil 

pela segunda vez. No duelo de ida, 2 a 1 para o time paulista. Já na volta, a 

partida terminou com um gol para cada equipe (CORINTHIANS, 2018, s.p.). 

 

O Corinthians conquistou ainda mais um campeonato paulista, em 2003. Em 

2005, sagrou-se Tetracampeão brasileiro, comandado por um dos maiores ídolos do 

clube, Carlitos Tevez, cuja contratação só foi possível devido o investimento da Media 

Sports Investmentes, a MSI. No ano seguinte, a parceria com a empresa, que se iniciou 

em 2004, entra em declínio. A origem do dinheiro da MSI começa a ser investigada, 

dirigentes do clube se desentendem com Kia Joorabchian, principal figura da empresa 

no Corinthians, e sérias acusações contra Alberto Dualib e Nesi Curi, então presidente e 

vice-presidente do clube, colocam fim à parceria, que deixa o Corinthians com uma 

dívida de 90 milhões de reais (MEUTIMÃO, 2018, s.p.). 

Os escândalos se refletiam dentro de campo. O elenco sofreu um desmanche e o 

Corinthians brigou para não ser rebaixado no campeonato nacional. No ano seguinte, 
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2007, a equipe não consegue se salvar e vive o pior episódio de sua história: no dia 1º 

de dezembro o clube do Parque São Jorge é rebaixado à série B do campeonato 

brasileiro. Piovan e Cesar (2012) destacam os reflexos da queda do Corinthians na 

audiência dos jogos de futebol.  

Nesse estranho “jogo” que levou o Corinthians à queda, o futebol brasileiro 

perdeu. A Série A perdeu. Ou caiu? Na emissora mais importante do nosso 

país, a audiência da Série A caiu 11%. Os jogos disputados nas quartas e 

domingos já não eram os mesmos. De 22,2 pontos de audiência, em 2007, 

caíram para 19,7 pontos na Grande São Paulo em 2008. A Série B, por sua 

vez, cresceu com o Corinthians. E cresceu a audiência nos jogos do time na 

Série B, ficando apenas dois pontos abaixo da audiência da Série A 

(PIOVAN E CESAR, 2012, p. 237). 

 

Outros autores que discorrem a respeito dos índices de audiência durante o 

rebaixamento do Corinthians são Gomes e Martins (2008) que ressaltam que o clube 

paulista deu visibilidade à competição uma vez que todos os seus jogos foram 

acompanhados pela mídia, inclusive com transmissão em TV aberta, o que até então não 

era comum. As autoras abordam também o papel da torcida durante o episódio 

destacando que naquele 1º de dezembro, além de lágrimas surgiu nas arquibancadas um 

canto que ilustra novamente a lealdade inabalável da Fiel. “Não houve protesto, 

xingamentos ou qualquer comportamento violento, como muitos esperavam. O 

rebaixamento uniu ainda mais a torcida corinthiana. ‘Eu nunca vou te abandonar, 

porque eu te amo’” (GOMES E MARTINS, 2008, p. 37). 

No ano seguinte, a equipe do Parque São Jorge dá a volta por cima, tendo como 

destaque um dos maiores ídolos do futebol nacional, Ronaldo Nazário de Lima, o 

Fenômeno. No dia 03 de maio, depois de um ano na Série B, a torcida já comemorava o 

primeiro título, o Paulistão 2009, de forma invicta. Dois meses depois, em julho, o 

Corinthians garante mais um troféu no ano, a Copa do Brasil, em cima do Internacional, 

como destaca o site oficial do clube. 

 O ano de 2010 não trouxe ao Corinthians nenhum título, mas foi de muitas 

festas. O clube comemorou o seu centenário. No dia 1º de setembro, mais de 100 mil 

1loucos do bando’, outra alcunha que acompanha a torcida, lotaram o Anhangabaú, em 

São Paulo, para as comemorações de aniversário do Timão (CORINTHIANS, 2018, 

s.p.). Ainda de acordo com o site oficial do clube, o ano seguinte, 2011, ficou marcado 

como o ano do pentacampeonato brasileiro. A campanha do Corinthians foi de 21 

vitórias, oito empates e nove derrotas, fazendo com que a equipe ficasse conhecida pela 

regularidade dentro e fora de casa. Neste contexto, o então presidente do Timão, Andrés 

Sanchez, relatou a conquista do pentacampeonato: 
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O destino fez coincidir a conquista do título com a morte do ídolo Sócrates. 

Foi uma jornada emotiva: no respeitoso minuto de silêncio, além dos atletas, 

o estádio inteiro repetiu seu característico gesto de punho direito erguido ao 

alto quando comemorava gols. O título foi nossa melhor homenagem. 

Quando entrei no gramado, minha cabeça estava em êxtase. Série B, Paulista, 

Copa do Brasil e agora Brasileirão. Do inferno ao paraíso em quatro anos. No 

Brasil, conquistamos tudo que havia pra conquistar (SANCHEZ E OLLER, 

2012, p.204). 
 

No ano seguinte, 2012, o Corinthians conquista o tão sonhado troféu, a 

Libertadores da América, de forma invicta. O site oficial do clube resume a conquista e 

coloca o ano de 2012 como inesquecível para os corinthianos: 

Foram 22 gols marcados e apenas quatro sofridos em oito vitórias e seis 

empates.  O gol de cabeça Paulinho contra o Vasco, que levou o Corinthians 

às semifinais da Libertadores, já é considerado por muitos o mais marcante 

da história do clube. Em dezembro, o Bando de Loucos invadiu o Japão e viu 

o Corinthians conquistar o Mundial de Clubes da Fifa pela segunda vez. 

Guerrero marcou de cabeça e garantiu o título contra o Chelsea no ano que se 

tornou inesquecível para a Fiel Torcida (CORINTHIANS, 2018, s.p.). 

 O site do Corinthians mostra ainda que os anos seguintes trouxeram mais 

alegrias à torcida corinthiana. Em 2013 foram mais dois títulos, o Paulistão e a Recopa 

Sul-Americana, contra os rivais Santos e São Paulo, respectivamente. Em 2014 o 

Corinthians realiza mais um sonho de sua torcida ao inaugurar em Itaquera, bairro da 

zona leste de São Paulo, o seu estádio, a Arena Corinthians. 

O estádio teve seu acordo definitivo, definindo-se o valor em R$820 milhões. 

Ficaram por nossa conta o desvio dos dutos da Petrobras que percorriam o 

subsolo do terreno, e por conta do Estado a colocação das arquibancadas 

móveis, que aumentariam em 20 mil pessoas a capacidade do estádio, 

adequando-se assim ao pedido da FIFA. Nossa Arena seria a casa para a 

abertura da Copa do Mundo no Brasil (SANCHEZ e OLLER, 2012, pp. 190-

191). 

 

Desde então, o Corinthians vem acumulando troféus. Em 2015 o Timão 

conquistou o seu sexto título brasileiro, obtendo a melhor campanha da história do 

Campeonato Brasileiro em pontos corridos com 20 clubes, somando 81 pontos. Já em 

2017, apontado como uma das equipes mais fracas entre os grandes, no início da 

temporada, o Corinthians conquista o Paulistão, eliminando o rival São Paulo nas 

semifinais e superando a Ponte Preta na decisão (CORINTHIANS, 2018, s.p.). Quarenta 

anos depois a histórica final de 1977 se repetia. Como mostra o site oficial do clube, o 

ano ainda guardava mais uma alegria para os corinthianos. Após 34 jogos sem perder, 

num intervalo de tempo de cinco meses, o Corinthians conquista o heptacampeonato 

brasileiro. 
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O ano de 2018 não poderia ter começado melhor. O Timão conquista o 

bicampeonato paulista superando na final o arquirrival, e favorito ao título, Palmeiras, 

em pleno Allianz Parque. A conquista ficou conhecida como Bicampeonato da Fé, por 

mais uma vez, com elenco questionado, o Corinthians ter superado as dificuldades e 

contrariado todas as previsões, sendo empurrado pela fé da sua torcida. 

Para Diaféria (1992) o escudo do Corinthians pode ser explicado com base na 

fidelidade corinthiana. Segundo o autor, a âncora seria um símbolo da esperança; os 

remos seriam os torcedores, que não tem pressa, que podem ficar mais de vinte anos na 

espera, mas que não se cansa, rema, a favor ou contra a maré, e jamais abandona o 

barco; esta esperança que faz com que o torcedor corinthiano reme tanto mantem a 

bandeira no distintivo sempre aberta, pois a torcida corinthiana jamais enrola a bandeira 

enquanto a bola rolar em campo, ela acreditará até o último segundo. Diaféria (1992) 

ainda completa afirmando que 

quem quer que tente explicar ou entender a mística corinthiana, ou que outro 

nome tenha essa paixão, esse arrebatamento, esse fenômeno singular que os 

próprios corinthianos, muitas vezes por não poderem explicar-se a si 

próprios, chamam de ‘religião’, [...] quem quer que adentre no labirinto desse 

‘mistério’ brumoso em busca da luz da revelação irá encontrar, na raiz de 

tudo: o povo. O Corinthians não é simplesmente um clube ‘popular’. O 

Corinthians ‘é o povo’! (DIAFÉRIA, 1992, p. 59). 

 

Essa paixão do corinthiano pelo Timão, e também dos demais torcedores pelo 

seu respectivo time, costuma se fortalecer com o passar dos anos, sendo incomum as 

pessoas mudarem o clube pelo qual torcem. Desta forma, se vistos como empresas, os 

clubes de futebol já possuem seus clientes fiéis, no entanto, para se manterem lucrativos 

devem buscar sempre o engajamento do torcedor. O tópico seguinte abordará esse 

caráter empresarial do futebol.  

 

1.4 De paixão nacional a negócio lucrativo 

As empresas promotoras dos espetáculos esportivos passaram a explorar a 

paixão dos torcedores pelo futebol e por seus clubes, transformando práticas de lazer em 

um negócio de alta lucratividade. Desta forma, o presente tópico visa discutir os 

principais fatores que colaboraram para esta transformação, abordando as mudanças na 

legislação que fizeram com que os clubes de futebol deixassem de ser apenas 

agremiações esportivas para se tornarem grandes organizações empresariais. 

Junior (2016) destaca que, com o objetivo de atender uma demanda do mercado 

que até então era pouco explorada, a paixão dos torcedores, o futebol ganhou grande 
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expressividade econômica entre as décadas de 80 e 90, tendo os investimentos 

aumentados de forma significativa. “A ideia seria transformar o esporte em um produto 

voltado a fomentar toda a paixão dos seus torcedores, consumidores em última análise” 

(p. 7). Para tal, ainda segundo o autor, diversas ações foram desenvolvidas para 

estimular o interesse do público, como a melhor organização dos campeonatos, a 

criação de normas jurídicas, o fortalecimento de canais de informação, políticas de 

associação a fim de aproximar o torcedor, dentre outras. 

Nesse contexto, Ramos (2008) ressalta que na Europa a saída do amadorismo 

para o futebol negócio aconteceu antes, e cita que na década de 1970, na Itália, o 

governo decretou medidas que exigiam uma administração responsável, ordenando que 

as equipes se transformassem em empresas dirigidas por pessoas profissionais e 

remuneradas, uma vez que os clubes se encontravam falidos e cheios de dívidas. Como 

sublinha o autor, logo perceberam que dever-se-ia praticar atitudes comerciais como em 

qualquer outro tipo de empresa, inclusive para com os torcedores. 

Ainda de acordo com Ramos (2008), a situação dos clubes espanhóis era a 

mesma, e quando o governo resolveu intervir, as equipes de grande apelo popular, como 

Real Madrid e Barcelona, logo optaram pela transformação dos departamentos de 

futebol em organismos empresariais. Para o autor, hoje é impossível falar de clubes bem 

administrados e não citar os gigantes espanhóis, e isso se deve ao fato de seus dirigentes 

terem entendido rapidamente o lado empresarial do esporte. 

A Inglaterra, país de origem do futebol, também é mencionada por Ramos 

(2008). O autor elucida que no fim da década de 1980 e início da de 1990, o cenário 

inglês era de estádios desconfortáveis, péssimo calendário, contratos ruins com 

emissoras de TV e excessiva violência dos torcedores, conhecidos como hooligans. As 

mudanças então começaram a ocorrer através da união dos clubes para a fundação de 

uma liga independente e financiamento do governo para a construção de novos estádios, 

confortáveis e seguros. Atualmente, os clubes ingleses estão entre os mais ricos do 

mundo, e isso é “consequência da profunda transformação estrutural forçada pela qual 

passaram as equipes da terra da rainha” (RAMOS, 2008, p. 17). 

Pimentel Junior (2016) por sua vez, salienta que a necessidade de tornar o 

futebol mais atrativo e cada vez mais rentável fez com que fossem adotadas mudanças 

como a valorização das competições por meio de uma gestão profissional; a 

reestruturação dos estádios, os tornando mais confortáveis e seguros; além do combate à 

violência e fomento de ações de promoção do esporte como espetáculo. 
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No Brasil, não só o futebol, mas o esporte em geral, inicia um novo ciclo com a 

Constituição de 1988. Na seção III da Lei Magna do Brasil, o Art. 217 trata 

especificamente de questões que interferem no esporte, e determina ser dever do Estado 

o fomento das práticas desportivas, formais e não-formais, como direito de cada um, 

observados: 

I – a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua 

organização e funcionamento; 

II – a destinação de recursos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em 

casos específicos, para desporto de alto rendimento; 

III – o tratamento diferenciado para o desporto profissional e não-profissional; 

IV – a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. 

 Os anos noventa assistiram a uma série de mudanças na legislação desportiva. 

Em 1993 foi promulgada a Lei nº8.672, conhecida como Lei Zico, que, como destaca 

Pereira (2003), instituía normas gerais sobre os desportos e criava condições para uma 

melhor relação entre atletas e dirigentes. Ao abordar o assunto, Barbosa e Batista (2014) 

frisam que “esta norma propunha a transformação dos clubes de futebol em sociedades 

comerciais, clubes-empresa” (p. 14). 

 Já em 1998 é regulamentada a Lei nº 9.615, a Lei Pelé, que revoga a Lei Zico 

avançando em alguns pontos e consolida a transformação dos clubes de futebol em 

empresas. Neste contexto, Vieira (2016) salienta que com a nova lei surgiram os direitos 

econômicos e federativos dos jogadores, fazendo com que os clubes deixassem de ser 

donos dos passes dos atletas para se tornarem donos dos direitos federativos, enquanto 

os empresários e investidores passam a deter os direitos econômicos do mesmo. 

Ainda com relação às leis que alteraram a legislação futebolística, Barbosa e 

Batista (2014) destacam que algumas imperfeições foram encontradas na Lei Pelé, 

fazendo com que esta fosse substituída pela Lei nº 9.981, em 2000. Em agosto de 2015 

foi sancionada a Lei nº 13.155, conhecida como Lei PROFUT, responsável pela criação 

do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol 

Brasileiro, que tem por objetivo promover a gestão transparente e democrática e o 

equilíbrio financeiro das entidades desportivas profissionais de futebol. 

Gonçalves e Carvalho (2006) afirmam que no momento em que a lógica de 

mercado se faz presente nas organizações esportivas, verifica-se a adoção e inserção de 

elementos do meio empresarial na administração dessas instituições. Para os autores, 

atualmente os clubes de futebol existem com o propósito de obter lucros e vencer 
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campeonatos, dispondo de uma estrutura definida com áreas de finanças, marketing, 

recursos humanos e departamentos de esportes. 

Assim, a ascensão de uma nova lógica de referência traz consigo novos 

atores, novos procedimentos e categorias antes exclusivas do ambiente das 

organizações empresariais, como mercadoria, clientela, eficiência, resultado e 

competitividade. Submetidos à lógica de mercado, os jogadores transformam-

se em mercadoria; os torcedores, em consumidores; o jogo, em um ativo 

financeiro, e o futebol é visto como um grande negócio (GONÇALVES e 

CARVALHO, 2006, p. 1). 

 

Ao abordar a vertente do futebol como negócio, Melo Neto (1998) destaca que o 

nível de administração passa por uma ‘empresarização’ do clube, que utiliza modernas 

técnicas de gerenciamento, com estratégias bem definidas visando alcançar os objetivos 

de tornar o futebol um negócio. Aidar e Leoncini (2002) também discorrem sobre o 

assunto e afirmam que a paixão pelo futebol deve permanecer na torcida e não se aplicar 

à gestão, que por sua vez deve ser semelhante a uma empresa normal, com foco no 

aumento das receitas e redução dos custos. 

Vieira (2017) por sua vez, realiza uma comparação entre o modelo de gestão de 

associações esportivas e dos clubes-empresa e conclui que estes acabam sendo mais 

completos, com a criação de um número maior de departamentos. “Vimos que nas 

associações temos gestão voluntária, não especializada e parcial, já nos clubes-empresa 

vemos gestores remunerados, especializados e trabalhando em horário integral” 

(VIEIRA, 2017, p. 1). 

Ainda de acordo com Vieira (2017), não há pressão pela busca de resultados nas 

associações esportivas, uma vez que são geridas de forma amadora e voluntária. Ao 

contrário, na gestão profissional aplicada nos clubes-empresa, com trabalho 

especializado e remuneração de todos os setores, se predomina a visão estratégica em 

busca de resultados e fortalecimento da instituição no mercado. O autor elaborou então 

a tabela abaixo, que ilustra estas diferenças organizacionais. 

 

Figura 1 - Diferenças organizacionais entre associações esportivas e clubes-empresa 
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Fonte: Vieira (2017, p. 12). 

 

Ao se transformarem em empresas, os clubes de futebol passaram a correr risco 

de não atingirem seus objetivos, como qualquer outra organização empresarial. Leoncini 

(2000) ressalta que estas instituições passaram então a buscar fontes de receita para 

além da venda de jogadores, como operações de venda de produtos e serviços ao 

consumidor, negociação com as redes de televisão, entre outras. Uma medida marcante 

foi o estabelecimento de contratos de parceria entre clubes e federações, e empresas 

para a gestão comercial das equipes ou como patrocinadoras. 

Vieira (2016) destaca, nesse cenário, que após ser eleito para presidir a FIFA em 

1974, João Havelange efetuou mudanças no futebol ao estabelecer parcerias com a 

Adidas e a Coca-Cola. “A ideia de Havelange era conseguir grandes patrocínios para 

financiar a FIFA. Em contrapartida, as seleções utilizariam os materiais fabricados e 

com propagandas da empresa” (p. 19). 

No âmbito nacional, uma parceria de destaque, firmada em 1992, foi a cogestão 

entre o Palmeiras, clube de futebol tradicional de São Paulo e a Parmalat, uma empresa 

de laticínios que objetivava ganhar visibilidade no mercado. A multinacional montou 

um time altamente competitivo, proporcionando à equipe paulista sair de um jejum de 

18 anos sem títulos e conquistar diversos troféus entre 1993 e 1997, quando a parceria 

chegou ao fim. Após a conquista da Copa do Brasil em 1998, ainda reflexo da cogestão 

com a Parmalat, o alviverde não conquistou mais nenhum título nos anos seguintes, 

chegando a ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro em 2002. 
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Pereira (2003) ressalta outra parceria de sucesso, entre o Banco Excel-

Econômico e o Esporte Clube Vitória, em 1997. A fim de recuperar clientes perdidos, o 

banco decide investir no futebol, e vai além de colocar a marca na camisa do Vitória, 

contratando o tetracampeão Bebeto Gama para alavancar o clube. “A partir de ações 

como esta, o clube realmente ganhou dimensão nacional, passando a se denominar 

como Vitória Excel, conquistando inclusive o prêmio ‘Top de Marketing’ pela 

repercussão que provocou no futebol brasileiro” (p. 67). 

Ainda segundo Pereira (2003) o patrocínio, importante receita do negócio 

futebol, é proporcional à visibilidade que o clube tem na mídia. Para este autor, quanto 

mais global o time for, maior será a receita que alcançará com patrocínios. Gonçalves e 

Carvalho (2006) também discorrem sobre o tema, e afirmam que as empresas decidem 

investir em grandes clubes, que contem com grande número de torcedores, e que 

tenham representatividade no cenário nacional e internacional. 

Gonçalves e Carvalho (2006) e Pereira (2003) também concordam ao 

elucidarem que os parceiros estratégicos do futebol objetivam melhorar suas imagens 

institucionais, e os patrocínios, normalmente, rendem aos cofres dessas empresas 

significativos ganhos de mercado, além de uma imagem favorável perante o público. A 

fim de atingir seu público-alvo, estas empresas atuam não somente nos grandes clubes, 

mas através dos atletas, buscando cada vez mais vincular suas marcas aos jovens 

talentos. 

Outro destaque do futebol como negócio é o surgimento dos novos nomes, no 

esporte mundial, de clubes amparados pelo poderio econômico de seus proprietários, 

como o inglês Chelsea, que em 2003 foi comprado pelo russo Roman Abramovich por 

210 milhões de euros. Desde então, segundo Monaco (2017, os Blues conquistaram 

onze títulos, incluindo a cobiçada Liga dos Campeões, em 2012. Ambramovich já 

investiu cerca de R$ 4,571 bilhões em contratações. 

Mais um forte exemplo é o francês Paris Saint-Germain, que desde sua aquisição 

pelo Qatar Sports Investiments, em 2011, tendo como presidente escolhido Nasser Al-

Khelaifi, investe na contratação de grandes nomes. O primeiro foi Zlatan Ibrahimovic, 

que chegou em 2012 e se tornou o maior artilheiro da história do clube. Em 2017, como 

destaca Reis (2017), o PSG protagonizou a maior transação do futebol mundial em 

todos os tempos, com a contratação do jogador brasileiro Neymar, por R$ 825 milhões. 

De acordo com Giannella (2018), tendo como base o relatório anual da Fifa, o 

mercado de transferências do futebol bateu recorde em 2017. Foram registrados 6,3 
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bilhões de dólares gastos pelos clubes nas janelas de transferências, número 32,7% 

maior que o registrado em 2016, quando foram gastos US$ 4,8 bilhões. Outro número 

que chama atenção se refere à receita do futebol, que segundo estudo da consultoria 

Deloitte trazido por Chade (2018), superou R$ 100 bilhões em 2017. O valor é superior 

ao Produto Interno Bruto (PIB) de 99 países. 

A indústria do futebol no cenário nacional também apresenta crescimento 

constante. De acordo com o estudo realizado pela empresa Sports Value e divulgado por 

Somoggi (2018), a receita gerada pelos 20 maiores times do País foi de R$ 5,05 bilhões 

em 2017. Esta foi a primeira vez que a soma ultrapassou a marca de R$ 5 bilhões. O 

Flamengo lidera a lista como clube de maior receita, com R$ 648,7 milhões. O 

Corinthians, objeto de estudo da presente pesquisa perdeu posições no ranking. Em 

2016 a equipe paulista ocupava o segundo lugar com uma receita de R$ 485,4 milhões, 

atualmente, aparece na quarta posição, tendo recebido R$ 391,2 milhões. 

No que tange o valor da marca, de acordo com o Esporte IG (2018), novamente 

o Flamengo aparece na liderança, avaliado em R$ 1. 693,8 milhões. O Corinthians é o 

segundo colocado tendo sua marca avaliada em R$ 1.593,9 milhões. O clube paulista 

cresceu mais de R$ 485,1 milhões entre os anos de 2013 e 2017, sendo o clube que mais 

se valorizou no período. 

O sucesso de um clube de futebol pode ser mensurado em conquistas de títulos e 

boas campanhas nos campeonatos que disputa, porém, para isso o êxito financeiro é de 

grande importância. Uma boa situação financeira possibilitará ao clube contratar os 

melhores jogadores, ter um bom centro de treinamentos, dentre outros investimentos 

que facilitam o sucesso esportivo. As cotas televisivas tem sido de grande importância 

para a receita dos times de futebol. 

Para Pereira (2003), a televisão possibilita aos clubes atingirem novos mercados 

e formarem novos torcedores e, consequentemente, potenciais consumidores. Este autor 

coloca ainda que o Flamengo deve à mídia sua grande torcida em todo o Brasil. A mídia 

tem ainda grande participação na vertente do futebol como esporte midiatizado e 

inserido cada vez mais na chamada sociedade do espetáculo, assunto que será abordado 

no tópico seguinte.  

 

1.5 Midiatização do Futebol 
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Ao longo dos anos, novas relações se estabeleceram através da informação em 

circulação. Para Debord (2002), toda a vida das sociedades modernas se apresenta como 

uma imensa acumulação de ‘espetáculos’. “Tudo o que era vivido diretamente tornou-se 

uma representação” (p. 13). 

Brittos e Santos (2012), por sua vez, trazem o termo midiatização, a fim de entender 

esta nova conjuntura. Segundo os autores, esse processo “surge das adaptações do 

sistema capitalista para se manter, e está inscrito no desenvolvimento de um dos seus 

instrumentos para isso, a Indústria Cultural” (p. 177). 

Os pensadores da Escola de Frankfurt, em especial Adorno e Horkheimer, abordam 

a força dos meios de comunicação como elementos de controle e manipulação. Através 

do conceito de Indústria Cultural, estes autores definem cultura como mercadoria, 

produzida em série e fornecendo bens padronizados a fim de satisfazer a demanda. Na 

concepção dos estudiosos da Escola de Frankfurt, os objetivos da Indústria Cultural 

eram o lucro e a aceitação, no sentido de alienar o trabalhador e lhe proporcionar 

felicidade por meio dos bens e produtos culturais. 

Os pesquisadores frankfurtianos criticaram os meios de comunicação de massa 

como meio de propagação dos bens culturais e transmissão da cultura. Produtos 

culturais como música e filmes não são vistos mais como um bem cultural, mas como 

mercadoria para consumo e forma de controle da sociedade moderna que, segundo os 

estudiosos, se aliena frente à realidade em que vivem. 

A área cultural passou a ser vista para além das características de lazer devido a 

esse processo de midiatização, sendo apropriada para a produção de mercadorias. 

Mergulhada na lógica do lucro, a cultura está integrada ao consumismo, e, segundo 

Brittos e Santos (2012), faz-se necessário “compreender a sua produção através de 

análises econômicas, políticas e ideológicas, numa leitura problematizadora do modelo 

estrutura-superestrutura” (p. 176). 

O futebol faz parte desse cenário, como ressaltam Santos e Dias (2010), a 

preocupação maior dos produtores e trabalhadores do mundo deste esporte é assinar um 

contrato cada vez mais rentável, se tornando comum, ao final das partidas, ouvir os 

jogadores apontarem para a necessidade de mostrar um bom futebol para posteriormente 

assinar um contrato melhor, de preferência com um clube europeu.  

O futebol está cada vez mais vinculado à sociedade midiatizada. Nesse âmbito, 

Santos (2012) destaca que, para os estudiosos da Escola de Frankfurt, o futebol 

midiatizado e até mesmo a ida ao estádio se tornou uma forma de se ocupar os sentidos 
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do povo nos horários de folga do trabalho. Neste contexto, Adorno e Horkheimer (1985) 

ressaltam que 

a diversão é o prolongamento do trabalho sobre o capitalismo tardio. Ela é 

procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado, para 

se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a 

mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua 

felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias 

destinadas à diversão, que esta pessoa não pode mais perceber outra coisas 

senão as cópias que reproduzem o próprio processo de trabalho (ADORNO E 

HORKHEIMER, 1985, p. 128). 

 

Outros autores que abordam o tema são Telles e Silveira (2011), destacando que 

já existia o futebol antes do advento da televisão, entretanto, é como se ele tivesse 

ficado esquecido devido à grande afinidade entre este esporte e a estrutura midiática. A 

televisão proporcionou ao futebol um grande impulso, permitindo a ele gerar capital não 

só pela venda de ingressos, mas também através da veiculação audiovisual. Para os 

autores, o futebol foi feito para ser visto, para ser contado, e não só para ser jogado. 

Vieira (2016) também discorre sobre o assunto e afirma que com a ajuda da 

grande mídia, o esporte mais popular do País passa por uma ampla transformação, 

deixando de ser apenas um esporte e se transformando numa grande empresa, onde os 

amantes do futebol passam a ser vistos como clientes e o jogo se torna um 

megaespectáculo que atrai multidões. O futebol, transformado em produto midiático, 

passou então a ser definido pelos limites e pelas dinâmicas da midiatização.  

A interação comunicação-esporte alterou o formato de ambos, resultando no 

cenário que presenciamos atualmente. Vasconcelos e Rios (2012) destacam que o 

esporte é suficiente para preencher toda uma grade de programação de televisão, e que a 

existência de canais voltados exclusivamente para conteúdo esportivo evidencia dois 

fatores: “a relação indissociável entre esporte e mídias e a importância fundamental do 

futebol dentro do cotidiano brasileiro” (p. 9). 

Embora a mídia seja composta por diferentes canais de comunicação, como 

rádio, jornal, internet, entre outros, é notável a força da televisão no processo de 

transformação do futebol em negócio e em espetáculo midiático. A esse respeito, 

Gonçalves e Carvalho (2006) ressaltam que de uma “comunicação/ transmissão outrora 

realizada exclusivamente por rádios, com horários devidamente acertados entre os 

clubes, passou-se para uma transmissão via canais de televisão que controlam a 

determinação dos horários dos jogos” (p. 19). 

Outros autores que abordam a temática destacando o papel da televisão são 

Santos e Dias (2010). Segundo eles, sobretudo este meio de comunicação contribuiu 
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para a obtenção dos valores ditados pela sociedade do consumo com seus mecanismos. 

“No caso do futebol destacamos a compra dos direitos de transmissão dos jogos, que 

repercutem diretamente nos horários que são veiculados pela rede de televisão que 

pagou mais caro” (SANTOS e DIAS, 2010, p. 291).  

Nesse contexto, de acordo com Gonçalves e Carvalho (2006), nota-se uma 

diminuição da dependência do clube em relação às bilheterias como fonte de renda. Os 

autores elucidam que devido a expansão da lógica de mercado, fontes alternativas de 

recursos sugiram como patrocínio, contratos de marketing e os direitos de transmissão 

pela televisão, que compreendem atualmente à maior parte da receita de um clube de 

futebol no País. 

Pimentel Junior (2016), do mesmo modo, coloca as cotas televisivas como maior 

fonte de receita dos clubes brasileiros, com um percentual de 38,9%. “Em seguida vem 

a bilheteria e o sócio torcedor com 18,3%, em terceiro lugar publicidade e patrocínio 

com 16,5%, logo após vem a venda de atletas com 11,8%, o estádio tem 9% e outros, 

5,5%” (p. 36). De acordo com Simões (2017), Flamengo e Corinthians, os dois clubes 

de maior torcida no País, recebem R$170 milhões referente a direitos de transmissão, 

R$60 milhões a mais que o São Paulo, que aparece na segunda posição. 

Atualmente, o espetáculo ultrapassa os 90 minutos de duração de uma partida de 

futebol. As transmissões têm início antes dos jogos com análises, palpites, mostrando a 

chegada dos torcedores e dos ônibus dos clubes nos estádios, buscando sempre uma 

palavra dos jogadores já no desembarque. Após o fim do jogo o evento continua com as 

mesas redondas dos programas esportivos, repetição dos gols e dos lances polêmicos. 

Neste contexto, Rial (2002) destaca que se repete a cada transmissão algumas 

sequências do ritual:  

a chegada do ônibus das equipes no estádio, a reunião dos jogadores no túnel 

de acesso ao gramado, a entrada dos jogadores em campo, o momento dos 

hinos nacionais, o sorteio do campo ou bola, as pequenas ações de caráter 

mágico dos jogadores e, uma vez começado o jogo, as reações dos jogadores 

protagonistas de lances decisivos (RIAL, 2002, pp. 19-20). 

 

Ainda segundo Rial (2002), a partida de futebol hoje pode ser incluída ao que 

cinematograficamente é considerado um documentário, onde os acontecimentos 

filmados o são sem atores, ou pelo menos com atores que interpretam o seu próprio 

papel, sem um roteiro prefixado e em um cenário que não foi construído propriamente 

para o filme. 



60 
 

Além de possuir um papel vital na geração de recursos para o futebol, a mídia 

também contribui na formação de novos ídolos, muitas vezes com o surgimento dos 

mitos esportivos. Ao abordar o assunto, Rial (2002) afirma que “a narrativa televisual 

constrói imagens iconográficas e através dela, ícones que passam a integrar imaginários 

sociais – não é diferente em uma partida de futebol” (p. 17). 

Dentro de campo, o jogador de futebol ao marcar um gol decisivo é 

transformado em herói do título. Muitas vezes, com apenas um lance, um potencial 

talento se transforma em craque mundial, como aconteceu com Ronaldinho Gaúcho em 

sua estreia com a camisa da seleção brasileira, quando tinha apenas 19 anos. Ao marcar 

um ‘gol de craque’, o menino foi chamado por Galvão Bueno, um dos principais 

narradores do esporte, de ‘fera’, e a narração que repetia a frase “Olha o que ele fez! 

Olha o que ele fez!” se tornou um marco, como ilustra o portal Globo Esporte. 

Nem sempre a previsão se confirma, e o futebol nacional coleciona craques que 

não vingaram, como Tiago Luís, meia revelado pelo Santos que chegou a ser chamado 

na mídia de ‘Messi brasileiro’, a promessa não se firmou e atualmente o jogador atua 

pelo Goiás; ou Kerlon, que saiu do Cruzeiro para a Inter de Milão como craque e 

também não se firmou. O meia ficou conhecido no País como ‘Foquinha’ após realizar 

durante um clássico entre Cruzeiro e Atlético – MG, a sua marca registrada, um drible 

com embaixadas usando a cabeça. 

Neste contexto, Rial (2002) ressalta que, uma vez como ícones mundiais, alguns 

desses jogadores estarão entre os nomes mais pronunciados e as fotos mais 

reproduzidas, ganhando salários altíssimos e ajudando a vender produtos, preenchendo 

a imaginação de milhares de pessoas. 

Assim, a mídia ainda estimula o consumo dos torcedores, reforçando identidades 

e fazendo com que os amantes do esporte desejem ser iguais aos seus ídolos. Com a 

midiatização as ações dos jogadores de futebol se transformam em mercadorias. Um 

forte exemplo aconteceu na final da Copa do Mundo de 2002, quando Ronaldo, 

conhecido como fenômeno, apareceu com um corte de cabelo que lembrava a 

personagem Cascão, da Turma da Mônica. Fãs do craque no mundo inteiro adotaram o 

penteado que virou moda, especialmente após a conquista do Pentacampeonato - com 

dois gols de Ronaldo - na final. 

Um dos atletas mais midiatizados do mundo atualmente, o brasileiro Neymar, 

também já foi destaque devido ao corte de cabelo. Em 2011, quando ainda atuava pelo 

Santos, o estilo moicano usado pelo atleta se tornou um dos mais pedidos pelos jovens. 
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De acordo com Setimi (2011), os fãs do jogador não se limitaram a copiar apenas o 

penteado, mas também o estilo e os trejeitos, formando uma verdadeira ‘onda Neymar’. 

Para Telles e Silveira (2011) os jogadores de futebol se tornaram os novos rockstars e 

têm dimensão do papel que representam. 

Já Gonçalves e Carvalho (2006) citam as arenas multiuso como mais uma 

pressão competitiva na busca por novas fontes de recursos. Os autores as definem como 

instalações que além de apresentações esportivas, trarão concertos, shows, congressos, 

entre outros eventos. Ademais, estas arenas funcionarão como centro de lazer, com 

lojas, restaurantes e bares. “Algumas oferecem serviços de hotelaria, enquanto outras 

funcionam como um shopping center, como é o caso do clube inglês Manchester 

United” (p. 20). 

Nesses estádios modernizados, a paixão do torcedor será transformada em 

consumo. Na Arena Corinthians, pertencente ao objeto de estudo da presente pesquisa, 

o corinthiano pode adquirir copos colecionáveis, personalizados com a partida à qual foi 

assistir, ou pertencentes a coleções específicas lançadas pelo clube, como ‘O Campeão 

dos Campeões’, que traz os oito escudos da equipe ao longo de sua história. O produto 

pode ser adquirido, por R$101, nos bares e concessões do estádio corinthiano. Além 

disso, realiza-se também o Tour da Arena Corinthians, através do qual o torcedor pode 

conhecer as instalações da ‘casa do povo’, como é chamada, por R$ 40. 

Pereira (2003), por sua vez, ao falar das arenas multiuso, afirma que 

uma relação dinâmica complexa existe entre o mercado, o futebol e a 

construção dos estádios. Essas construções, desenvolvidas e operadas por 

conglomerados financeiros, poderes públicos, grupos de entretenimento 

tornaram-se mais do que versões modernas dos antigos estádios romanos, 

mas verdadeiros templos de consumo, onde a ‘âncora’ é o futebol 

(PEREIRA, 2003, p. 81). 

 

Ainda de acordo com Pereira (2003), “a arte alcançou sua máxima 

racionalidade: o valor artístico fixa a venda, e ponto” (p. 73). Para o autor, tudo o que se 

produz é falso, mas impossível de comprovar, então, nas atuais circunstâncias, tudo o 

que se apresenta é arte e toda arte que se apresenta é verdadeira. 

Por sua vez, Brittos e Santos (2012) relatam que o processo de midiatização do 

futebol criou um complexo esportivo-cultural-midiático que encheu as partidas de 

logomarcas, criou novas estrelas para o mercado e gerou um sistema de monopólios 

acerca da decisão referente aos direitos de transmissão de eventos esportivos, fazendo 

                                                           
1 Valor praticado no ano de 2018. 
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com que dias e horários dos jogos sejam alterados por grupos de comunicação de 

acordo com a sua programação. 

Outro ator que discorre acerca do tema é Lima (2002). Para ele, ao levar em 

conta a cadeia de produção, o público alvo de determinado produto seria o principal 

agente gerador de mudanças. No caso do futebol, seguindo a lógica, o torcedor seria 

este agente. No entanto, de acordo com o autor, “esta lógica está invertida. Quem manda 

é a televisão, que, apesar de atuar no meio da corrente, consegue influenciar, de forma 

significativa, ambos os lados” (LIMA, 2002, p. 42). 

A mídia hoje define e enquadra o futebol, construindo-o via narração e por 

intermédio de câmeras, ângulos disponibilizados, e replays, como se fizessem parte do 

jogo. Para Vieira (2016), o futebol se tornou um negócio movido pela indústria cultural, 

onde a paixão deve se submeter aos interesses motivados pelo lucro. 

Nesse sentido, Gonçalves e Carvalho (2006) elucidam que “o torcedor, 

anteriormente percebido como devedor eterno de sua devoção ao clube, por seu amor à 

camisa, agora é encarado como um mercado consumidor com potencial de compra e 

necessidades a serem atendidas” (p. 19). Os autores ainda complementam, afirmando 

que 

o jogo, antes uma atividade de lazer, de ócio e de liberação de tensões do 

trabalho, transforma-se em “espetáculo” e oportunidade de negócio, tendo 

como “mercadoria” os jogadores. Nesse “negócio” extremamente lucrativo, 

que envolve entre outros agentes a mídia como elemento central, os clubes 

encontram uma forma de ampliar suas fontes de financiamento e a exposição 

da sua imagem (GONÇALVES E CARVALHO, 2006, p. 19).  

 

Telles e Silveira (2011) acreditam que algo na natureza do futebol o torna 

adequado à essa espetacularização midiática. Tal esporte se tornou parte do processo de 

exploração na sociedade do espetáculo. Assim, instituições financeiras, organizações 

privadas e empresas de marketing esportivo, interessadas no retorno da marca e no 

aumento do seu retorno financeiro, se tornam presença cada vez mais frequente no 

cenário futebolístico. 

Com a vertente de negócio ocupando uma posição dominante, surgem novas 

formas de geração de receita. No tópico seguinte serão apresentados os meios de 

comunicação do Sport Club Corinthians Paulista, destacando a forma como o clube faz 

uso destes canais para atingir seu público alvo e divulgar suas ações. O capítulo 

seguinte abordará o papel do marketing nesse cenário. 

 

1.6 Meios de comunicação do Corinthians 



63 
 

O Sport Club Corinthians Paulista é referência na comunicação com o seu 

público alvo, tendo sido eleito em 2017 campeão mundial de redes sociais pela empresa 

norte-americana Sprinklr, como destaca Alves (2017). Neste cenário, conforme aponta o 

Ibope Repucom (2018), atualmente, o clube do Parque São Jorge ocupa a segunda 

colocação no ranking digital dos clubes brasileiros alcançando na somatória das redes 

sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, 20.894.999 inscritos. O primeiro 

colocado no ranking é o Flamengo, com 21.215.796 inscritos2. 

Ainda de acordo com o Ibope Repucom (2018), o Corinthians foi o clube que 

mais cresceu no combinado entre as redes sociais monitoradas, por dois meses 

consecutivos, diminuindo a diferença para o primeiro colocado, Flamengo. O fato que 

chama atenção, no entanto, é que o alvinegro não vive uma boa fase nos meses em que 

este crescimento foi observado, outubro e novembro. Neste período o Timão acumulou 

rodadas sem vitória no campeonato nacional, o que deixou a equipe em situação 

desconfortável, correndo risco de rebaixamento para a série B do Campeonato 

Brasileiro, e perdeu a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, na Arena Corinthians.   

As dificuldades também apareceram fora dos gramados, com o presidente 

Andrés Sanchez sendo cobrado pela torcida corinthiana que exige maior transparência 

nas contas do clube e contratações de peso visando melhorar o elenco. Desta forma, se 

torna ainda mais interessante descobrir as estratégias do Corinthians para despertar o 

engajamento do seu torcedor, objetivo da presente pesquisa, mesmo em momentos 

difíceis, como comprovam os dados do Ibope Repucom (2018). 

Tal crescimento surtiu efeito, e como destaca Ferreira (2019), o Corinthians se 

tornou, já no primeiro mês do novo ano, o clube da América Latina com maior número 

de seguidores nas redes sociais, com 21.901.620 fãs nas plataformas analisadas. Os 

números são da alemã Result Sports, empresa especializada em marketing esportivo, e 

leva em conta outras redes sociais, além das quatro monitoradas pelo Ibope Repucom. 

Além dos perfis nas redes sociais citadas e do site oficial, o Timão possui 

Telegram, por onde o torcedor tem acesso a todo conteúdo produzido pela equipe como 

fotos e vídeos dos treinamentos e jogos; um perfil no Spotify, onde os usuários podem 

acessar gratuitamente uma playlist com curadoria do time e dos jogadores que 

contribuíram com suas músicas preferidas; se faz presente no Medium, plataforma que 

permite ao usuário criar longos textos e promover debates; e os últimos lançamentos 

                                                           
2 Dados obtidos em: 08 nov. 2018. 
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foram o torcedor virtual Loko, que através do WhatsApp ou Messenger conversa com o 

torcedor corinthiano passando informações sobre a história, e os jogos do clube, um 

perfil em uma das principais redes sociais da China, e a rádio Timão FM que entrou no 

ar no dia 19 de novembro de 2018. 

No que diz respeito à rede social chinesa, o Corinthians celebra o pioneirismo 

entre os clubes brasileiros em tal mercado. Segundo o portal Uol Esporte (2018) o 

Timão mira, com o perfil oficial no Sina Weibo, os mais de 340 milhões de usuários 

ativos da plataforma, prometendo realizar publicações quase que diariamente a partir do 

mês de novembro de 2018. Com a iniciativa, a equipe do Parque São Jorge se uniu a 

gigantes do futebol mundial que também apostam em reforçar a marca na China, como 

Barcelona, Bayern de Munique e Chelsea. A presença corinthiana no Weibo é resultado 

de uma parceria do clube com a empresa de marketing esportivo norte-americana 

Samba Agency. 

A promessa de manter o perfil sempre atualizado tem sido cumprida, e o clube 

divulga de segunda a sexta-feira suas principais notícias. No entanto, há um descuido 

com a identidade da página. Os perfis do Corinthians nas redes sociais seguem um 

padrão com mesma foto de perfil e de capa, quando disponibilizado pela plataforma, se 

alterando em datas comemorativas. Porém, no Sina Weibo, já em janeiro de 2019 a foto 

de perfil ainda consistia na usada em comemoração ao Natal. 

Todos os meios de comunicação utilizados pelo Corinthians são de 

responsabilidade do Departamento de Comunicação do clube. Em entrevista, realizada 

no Parque São Jorge em agosto de 2018, Gabriel Nicolatti, coordenador de conteúdo do 

respectivo departamento contou que a equipe é formada por onze profissionais, 

divididos em equipe de vídeo e de conteúdo, tendo 4 e 7 integrantes, respectivamente. 

Desta forma, não há grupos responsáveis por determinados veículos, todos produzem 

conteúdo para todos os canais. 

A observação não-participante permitiu que se conhecesse a dinâmica de 

produção e divulgação dos conteúdos nos meios de comunicação. Observou-se que uma 

espécie de ‘esqueleto’ do que será publicado é planejado sempre no dia anterior, e 

compartilhado via WhatsApp no grupo da equipe. Desta forma todos opinam e incluem 

sugestões que são aprovadas pelo Gabriel ou pelo André, gerente de conteúdo da equipe 

de comunicação. 

Os dias de jogos do Corinthians e os dias seguintes a estas partidas são os mais 

movimentados, no departamento e também nas redes sociais. Quando os jogos 
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acontecem na Arena Corinthians a rotina da equipe de comunicação é alterada, e os 

profissionais que irão para o estádio fazem um horário específico, diferente dos demais.  

 

1.6.1 Site Oficial 

O site oficial do Sport Club Corinthians Paulista é o meio de comunicação que 

visa apresentar o clube, e tem como cores predominantes o preto e o branco, símbolos 

do time. As informações são separadas por editorias, num total de sete: Clube, Futebol, 

Ingressos, Loja, Modalidades, Notícias e Imprensa. No entanto basta o visitante descer 

pela página inicial para encontrar algum dos dados que compõe estas editorias, como 

elenco, as últimas notícias e as demais modalidades esportivas praticadas no clube. 

A página inicial apresenta também o link para todas as redes sociais do clube, 

para os hotsites da Arena Corinthians, do programa de sócio Fiel Torcedor, do torcedor 

virtual Loko, e da Agência Corinthians, um canal direto para a imprensa obter fotos e 

informações através de um cadastro prévio; e traz ainda na parte final a logo de todos os 

patrocinadores do clube. 

 

1.6.2 Facebook, Instagram, Twitter e Youtube 

O Corinthians está presente nas principais redes sociais da atualidade, e busca 

usar estes canais para desenvolver o relacionamento com o seu público alvo, a torcida 

corinthiana. No Facebook, a equipe do Parque São Jorge conta com 11.425.148 

curtidas3. Esta rede social é usada para informar os jogos não apenas das equipes de 

futebol, masculina e feminina, mas também dos demais esportes disputados pelo clube, 

como vôlei, futsal e basquete. Os resultados finais das partidas também são informados 

em publicações. Produtos em destaque na loja virtual ShopTimão, parciais de venda de 

ingresso, fotos das torcida no estádio e produtos dos patrocinadores também aparecem 

nas postagens. Ainda acerca do Facebook, o clube é pioneiro entre as equipes de futebol 

do País e tem o seu bot no Messenger que, por meio da plataforma ChatClub criada pela 

Movile, pode oferecer produtos, enviar vídeos, evitando que o conteúdo se perca nos 

feeds de notícias.  

No que tange ao Twitter, o Corinthians possui 5.847.476 seguidores4, e a 

exemplo do Facebook, é a rede social usada para divulgar os jogos de todas as 

modalidades, produtos do clube e também dos patrocinadores, além de fotos da torcida 

                                                           
3 Dados obtidos em: 09 nov. 2018. 
4 Dados obtidos em: 09 nov. 2018. 
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no estádio, sendo comum inclusive a mesma publicação ser divulgada nestas duas redes. 

Entretanto, além das notícias sobre ingressos o Twitter traz informações sobre treinos, e 

acompanha os jogos de futebol lance a lance. 

O canal no YouTube, a Corinthians TV, por sua vez, conta com 734.704 

inscritos5 e é o meio de comunicação usado majoritariamente para ações exclusivas, 

como imagens de bastidores dos jogos de futebol e transmissões ao vivo do futebol 

feminino e de outras modalidades. O canal divulga também regularmente imagens dos 

treinamentos, os gols de cada partida e as coletivas, além de possuir alguns quadros 

fixos, como o Vilinha News que traz as principais notícias da semana; e o Papo Reto, 

onde o presidente Andrés Sanchez, em algumas oportunidades acompanhado por 

dirigentes do clube, responde perguntas e esclarece dúvidas do torcedor corinthiano. O 

Facebook, Twitter e YouTube do Corinthians serão analisados mais a fundo no Capítulo 

4 do presente trabalho, destinado à pesquisa. 

No que se refere ao perfil do clube paulista no Instagram, que conta com 

2.890.137 seguidores6, observa-se um uso menos contínuo que as demais redes sociais, 

citadas anteriormente. As publicações trazem em sua maioria fotos dos jogos, não só de 

futebol mas de todas as modalidades disputadas, e da torcida no estádio. É comum 

também a divulgação de vídeos de gols, ou que contenham chamadas para as partidas, 

além de campanhas realizadas pelo clube do Parque São Jorge. 

 

1.6.3  Loko da Fiel, o primeiro torcedor virtual do mundo 

O Loko da Fiel é um torcedor virtual que interage com o torcedor corinthiano 

nas redes sociais. Planejado para responder dúvidas sobre o clube e sugerir produtos e 

serviços dos patrocinadores, o Loko envia vídeos e caçoa dos adversários, além de ser 

uma ferramenta para venda de ingressos e ações de marketing do Timão. A empresa 

OMotor, focada em inovações baseadas em inteligência artificial, e responsável pelo 

projeto que foi desenvolvido em dez meses, investiu R$ 18 milhões no novo meio 

comunicação corinthiano, como destaca Melo (2018). 

Esse torcedor virtual consiste em uma Brand Persona, um personagem criado 

para retratar os valores da marca. Além de exigir uma presença maior das empresas nas 

redes sociais, os consumidores desejam falar com uma pessoa, perceber uma presença 

mais humana e personificada. A Brand Persona cumpre este papel, ao dar personalidade 

                                                           
5 Dados obtidos em: 09 nov. 2018. 
6 Dados obtidos em: 09 nov. 2018. 
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e voz à marca, fazendo com que a interação com o público alvo se torne mais natural. 

Assim, este personagem deve ser como uma pessoal real, com sentimentos, emoções e 

ideias. 

Robson Brusarosco, gerente do projeto, esteve presente no Departamento de 

Comunicação do clube paulista, no dia 1º de agosto de 2018, durante a observação não-

participante realizada para o presente trabalho na sede do Corinthians. Na ocasião o 

projeto estava ainda em fase de pesquisa, e Robson revelou que o perfil desse torcedor 

já estava definido como um corinthiano fanático, que mora sozinho e que fala as gírias 

de um jovem paulista. Ainda segundo o gerente, o objetivo é que o bot atenda a todos os 

canais online, aumentando a receita e buscando gerar engajamento através de um 

vínculo estabelecido com o torcedor, falando sobre a história da equipe do Parque São 

Jorge, estatísticas e abordando, futuramente, até demandas jornalísticas. 

Lançado no dia 07 de novembro, o Loko se apresenta no vídeo de divulgação 

como mais um corinthiano ‘louco do bando’, como é conhecida a torcida. Com 27 anos, 

o torcedor virtual se diz nascido e criado na zona leste da capital paulista, onde está 

localizada a sede do clube, conta que herdou este amor do pai e que cresceu vendo o 

Coringão de pertinho. O bot fala gírias como ‘mano’ e chama o torcedor corinthiano 

para trocar uma ideia com ele. Além do vídeo, o hotsite do Loko traz o texto de 

apresentação a seguir. 

Salve, Fiel! 

Eu sou o Loko da Fiel, o parça digital que chegou pra somar. Sou mais um do 

Bando de Loucos! 

Corinthiano, maloqueiro e sofredor! Tô sempre online, porque pra falar de 

Corinthians não tem hora e nem lugar. Eu ainda tô aprendendo sobre a 

história, títulos, ídolos, jogos e tudo mais sobre o Coringão. Mas se liga, 

quanto mais a gente conversar, mais eu vou saber. 

Pra trocar ideia comigo pelo WhatsApp ou Messenger é só se cadastrar e 

esperar que eu vou te dar um salve. 

Vai Corinthians! (LOKO DA FIEL, 2018, s.p.). 

 

Num primeiro momento, nome, e-mail, número do celular, data de nascimento e 

sexo eram as informações solicitadas ao torcedor corinthiano para realizar o cadastro e 

conversar com o Loko. Posteriormente, o Corinthians disponibilizou o número do Loko 

no site oficial7 do bot, bastando aos torcedores interessados que enviassem uma 

mensagem para dar início à conversa. A figura seguinte consiste em um print de uma 

interação realizada com o torcedor virtual através do WhatsApp. 

Figura 2 – Conversa com o Loko via WhatsApp 

                                                           
7 https://www.lokodafiel.com.br/. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

No dia 07 de dezembro de 2018 um fato curioso deu protagonismo ao Loko. Por 

volta das 16h o Corinthians publicou em suas redes sociais que tinha uma novidade 

incrível para contar e, quem quisesse saber em primeira mão, poderia mandar uma 

mensagem para o torcedor virtual, como ilustra a imagem a seguir. Ao fazê-lo, o 

torcedor recebia a informação: Agora é oficial, Fábio Carille voltou e é o novo técnico 

do Timão. Minutos depois, o clube usa novamente as redes sociais e oficializa o 

anúncio da volta do treinador, que meses antes havia deixado o clube para atuar no 

futebol chinês. 

Figura 3 – Loko noticia a volta de treinador 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Loko enviou ainda à sua base de usuários o vídeo ‘Tá de volta o rei’8, que 

também foi publicado em seu canal no YouTube. Bárbara Rosenberg, estagiária de 

conteúdo do projeto, afirmou que o anúncio da volta do técnico Carille quadruplicou a 

base de usuários do Loko, e que a partir de então os torcedores passaram a questionar o 

torcedor virtual acerca de outras contratações, buscando saber também a sua opinião 

sobre os nomes que estavam sendo especulados. A imagem a seguir mostra algumas 

destas interações. 

Figura 4 – Corinthianos interagem com o Loko 

                                                           
8 Fonte: Canal Loko da Fiel (https://www.youtube.com/watch?v=vR8Y3w6EbrE). Acesso em: 09 dez. 

2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=vR8Y3w6EbrE
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A forma como o Corinthians anunciou a volta do seu treinador teve grande 

repercussão na mídia brasileira, divulgando ainda mais o Loko da Fiel. Ao buscar pelo 

torcedor virtual no Google Trends, ferramenta que permite acompanhar a evolução do 

número de buscas por uma determinada palavra-chave ou tópico, pôde-se observar o 

aumento do interesse dos usuários pelo Loko. 

Gráfico 01 – Interesse dos usuários pelo Loko da Fiel 
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Fonte: Google Trends 

 

Como retrata o gráfico anterior, os dias seguintes ao lançamento, 08 e 09 de 

novembro, e ao anúncio da volta do técnico Fábio Carille, 08 de dezembro, foram os 

que obtiveram maior busca do público pelo Loko. Nota-se ainda uma baixa durante o 

período de férias da equipe de futebol, voltando a aumentar o interesse no dia seguinte à 

estreia do Corinthians no Paulistão 2019, em 21 de janeiro. 

Segundo Robson Brusarosco, a empresa OMotor ficará responsável pela Brand 

Persona apenas nos primeiros meses, e depois o Loko da Fiel será de responsabilidade 

do próprio Corinthians. Tal fato levanta algumas questões que possam impossibilitar a 

continuação do bot, como custo e qualificação do projeto. 

 

 

1.6.4  Rádio Timão FM  

De acordo com o site da Rádio Timão FM, o projeto foi pensado em 2013 pelo 

radialista e torcedor corinthiano Airton da Silva, e começou a ser realizado de fato em 

2016, quando foi assinado um contrato entre o clube e ARKA Produções, empresa da 

qual Airton é diretor presidente, dando início à operacionalização. 

Ainda segundo o site, a rádio é a primeira em FM oficial de um time de futebol 

no Brasil com programação 24h, e tem como objetivo aproximar ainda mais o torcedor 

corinthiano. Para tal, o lema já a coloca como dona da rádio ao afirmar que: ‘A torcida 

que tem um time agora tem uma rádio. Rádio Timão FM é todinha sua’. 

A rádio entrou no ar pela primeira vez em 2017, porém ainda sem o estúdio 

pronto, através do site e das redes sociais. Já no dia 19 de novembro de 2018 teve o seu 

lançamento oficial. Atualmente, a Rádio Timão FM possui, além do site oficial, perfis 

próprios nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e SoundCloud. 

Também se faz presente com o aplicativo disponível para Iphone e Android, como 

ilustra a figura a seguir. 
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Figura 5 – Aplicativo Rádio Timão FM 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com o lema ‘A rádio de um Bando de Loucos por música e futebol’, a 

programação da Rádio Timão FM é composta por programas musicais, como o Som dos 

Bailes e Balada Sertaneja, que vai ao ar nas noites de sábado; e programas esportivos, 

como o Resenha Esportiva e o Timão News 1º e 2º tempo, que vão ao ar de segunda a 

sexta-feira, de manhã e à tarde. Porém, é comum a programação sofrer alterações sem 

qualquer aviso prévio. 
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CAPÍTULO 2 - MARKETING E SEUS BENEFÍCIOS PARA OS CLUBES DE 

FUTEBOL 

O presente capítulo visa discutir a aproximação marketing-futebol, ressaltando a 

forma como esta ferramenta se fez relevante na transformação do esporte que é paixão 

nacional em um grande negócio. Além de potencializar a relação com a mídia, o 

marketing se tornou parte fundamental no relacionamento dos clubes-empresa com o 

seu torcedor. Ademais, observa-se a crescente importância do marketing na 

transformação das competições esportivas em espetáculos empresariais. 

A fim de atingir os objetivos, o capítulo abordará conceitos como marketing, 

marketing esportivo e marketing digital. Levando em consideração as novas formas de 

torcer, possibilitadas pelas inovações trazidas pela internet, as definições de 

cibertorcedor e ciberarquibancadas também serão discutidas. 

Uma imagem positiva e um bom relacionamento com o seu público alvo, os 

torcedores, se tornaram pontos importantes para os clubes de futebol, uma vez que 

assim se despertará o interesse dos investidores e dos patrocinadores. Para montar times 

competitivos e conquistar títulos, estas organizações esportivas necessitam destas fontes 

de receita alternativas, que diminuam a dependência do que é gerado pelas bilheterias, 

vendas de jogadores e direitos de transmissão. 

Por conseguinte, com o foco dessa nova gestão na geração de lucro e aumento 

das receitas, se tornou fundamental ter um produto que atraia a torcida e os parceiros. 

Tal fato tem levado os clubes de futebol a investirem no marketing. Embora a fidelidade 

seja uma grande vantagem destas organizações, para Diehl (2014) a condição de fã do 

torcedor nem sempre faz dele um consumidor, e assim o marketing esportivo se tornou 

um dos pilares de sustentação dos clubes-empresa. 

Os times de futebol têm procurado, através do marketing, alimentar a paixão do 

torcedor, investindo num relacionamento mais próximo com este público alvo. A marca 

esportiva precisa envolver este público alvo, se tornando não apenas um produto, mas 

um símbolo parte de sua identidade. Este simbolismo é que fará com que o poder de 

consumo da torcida não fique dependente dos bons resultados nos campeonatos. 

Com o surgimento de novos formatos de interações propiciados pelo ambiente 

digital, o futebol encontra nestes espaços um lugar de expansão da paixão do torcedor. 

A interação entre clubes, patrocinadoras, atletas e torcida nestas plataformas tem 

agregado valor à marca esportiva, possibilitando alcançar os objetivos de marketing. Por 
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fim, o presente capítulo se atentará à definição de estratégia e destacará as principais 

ações de marketing do Corinthians na última década, pós reformulação feita no clube. 

Sendo assim, parte-se da conceituação do termo marketing. 

 

2.1 Conceituando Marketing 

“As faculdades competem por alunos; os museus procuram atrair visitantes; as 

organizações de artes cênicas querem conquistar mais público; as igrejas buscam fiéis, e 

todos buscam patrocínio” (KOTLER, 2009, p. 11). Esta afirmação do autor ilustra a 

presença do marketing na vida de todos. Kotler (2009) destaca que até mesmo os 

indivíduos fazem uso dessa ferramenta, como médicos ao procurarem pacientes ou 

políticos que buscam votos. 

Para as organizações esportivas não é diferente. Buscando ampliar cada vez mais 

suas fontes de receita e fortalecer a marca, o marketing se tornou uma importante 

estratégia para os clubes de futebol não ficarem dependentes dos resultados positivos 

obtidos. A American Marketing Association define marketing como o “processo de 

planejar e executar a concepção, preço, planejamento e distribuição de ideias, bens e 

serviços, para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais, 

com a oferta de valor e a administração do relacionamento com eles” (AMA, 2010, 

s.p.). 

Por sua vez, Kotler (2000) define marketing como “a tarefa de criar, promover e 

fornecer bens e serviços a clientes” (p. 25). O autor completa afirmando que o 

“marketing é um processo social por meio do qual, pessoas e grupos de pessoas obtêm 

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

serviços” (KOTLER, 2000, p. 30). Importante ferramenta para as organizações 

construírem uma imagem positiva e sólida na mente de seu público, Kotler (2009) ainda 

a coloca como a arte de encontrar e desenvolver oportunidades, e obter lucro a partir 

delas. 

Ao abordar a sua origem, Pereira (2003) destaca que o marketing, como é visto 

pela sociedade atualmente, é mais recente que o futebol, e ressalta que o constructo 

surgiu nos Estados Unidos, na década de 40. Ainda de acordo com este autor, em seus 

primórdios, a atividade estava diretamente relacionada a vendas, e, apesar de hoje ainda 

ter grande relação, já se dá de maneira mais ampla, levando em consideração todo o 

ciclo, “da criação do produto e suas interfaces, até a chegada ao consumidor, o que não 
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encerra o ciclo, ele continua em um processo permanente de retroalimentação na relação 

empresa/cliente” (PEREIRA, 2003, p. 87). 

Kotler (2009) também discorre sobre a concepção do marketing como venda, o 

definindo como o Marketing de Neandertal, que inclui práticas como: 

Equiparar o marketing com vendas; Dar mais ênfase à compra que o cliente 

faz do que à atenção devida ao cliente; Querer lucro em cada transação, em 

vez de lucrar administrando o valor de manter o cliente; Política de preços 

com remarcação ascendente que acompanha o aumento dos custos, em vez de 

fixar os preços conforme o público-alvo; Planejar cada ferramenta de 

comunicação de marketing separadamente, em vez de fazê-lo de forma 

integrada; e procurar vender o produto, em vez de compreender e satisfazer 

as necessidades reais do cliente (KOTLER, 2009, p. 27). 

 

Ainda segundo Kotler (2009), uma vez que essa atividade se inicia muito antes 

da empresa ter o produto, não pode ser equivalente a venda. O autor então coloca o 

marketing como  

o dever de casa que os profissionais de marketing empreendem para avaliar 

as necessidades, medindo suas extensões e intensidades, e a determinar se 

existe uma oportunidade rentável. A venda ocorre apenas após a fabricação 

do produto. O marketing prossegue durante toda a vida do produto, tentando 

encontrar novos clientes, melhorar o apelo e o desempenho do produto, 

aprender com os resultados da venda do produto, e gerenciar a sustentação 

das vendas (KOTLER, 2009, p. 36). 

 

Pereira (2003) afirma que por volta da década de 1930, a preocupação era 

simplesmente a produção, uma vez que tudo o que era produzido tinha venda garantida. 

Para este autor, foi a partir do excedente de produção que o marketing deu seus 

primeiros passos. Cobra apud Pereira (2003) relata que após dominadas as técnicas de 

produção do produto, o primeiro ‘P’ das ferramentas conhecidas como os quatro Ps do 

marketing, escoar os excedentes passou a ser o objetivo. Mais tarde a distribuição 

ganhou importância, dando origem a outro ‘P’, o ponto de venda. À medida que os 

mercados se ampliassem, havendo concorrentes, o preço seria um diferencial, se 

tornando mais um ‘P’ do marketing. Ainda conforme Costa apud Pereira (2003), ao se 

tornar essencial divulgar os produtos, nasceu o quarto ‘P’, de promoção. 

Kotler (2009) define os quatro Ps: 

Produto: A proposta para o mercado em si, especificamente um produto 

tangível, embalagem e um conjunto de serviços que o consumidor adquire 

com a compra. 

Preço: O preço do produto, juntamente com outros custos correspondentes à 

entrega, garantia e assim por diante. 

Ponto de venda (ou distribuição): Os arranjos para tornar o produto 

prontamente disponível e acessível ao mercado-alvo. 

Promoção: As atividades de comunicação, como anúncios, promoção de 

vendas, mala direta e publicidade para informar, persuadir ou lembrar o 

mercado-alvo sobre a disponibilidade e os benefícios do produto (KOTLER, 

2009, p. 52). 
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 Esse autor traz ainda um quadro que ilustra a estrutura das ferramentas, como 

mostra a imagem a seguir. 

Figura 6 - Estrutura das ferramentas quatro Ps 

 
Fonte: Kotler (2009, p. 126) 

 

Para Kotler (2009), os profissionais de marketing consideram o processo de 

gestão desta atividade composto por cinco etapas básicas, representadas como: P – que 

consiste na pesquisa de mercado; SMP – segmentação, mercado-alvo e posicionamento; 

MM – o mix de marketing, conhecido também como os quatro Ps; I – que compreende a 

implantação; e C – trata-se do controle, que se dá através da avaliação dos resultados e 

do feedback. 

Nesse contexto, Pinho (2001) ressalta que, no marketing moderno, é necessário 

ir além de desenvolver um bom produto, determinar o preço e colocá-lo acessível ao 

consumidor. É fundamental considerar que os produtos, serviços, marcas e ações da 

empresa comunicam algo, e assim, a organização precisará “construir um 

relacionamento duradouro com o consumidor, baseado em valores reais e em 

comunicações eficientes” (PINHO, 2001, p. 15). 

Kotler (2000) também aborda o relacionamento com o consumidor. Para ele, o 

novo conceito de marketing consiste em estreitar ao máximo a relação empresa/cliente, 

fazendo com que este participe até do projeto do produto, que não é mais o foco. Hoje, 

segundo o autor, o maior valor está no relacionamento com o cliente.  
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Ao discorrer sobre o assunto, Kotler (2009) afirma que “o marketing moderno, 

como uma de suas principais contribuições, ajudou as empresas a perceberem a 

importância da mudança na organização do modelo centrado no produto para aquele 

centrado no mercado e no cliente” (p. 12). Assim, o autor destaca que uma crítica pode 

ser feita ao conceito dos quatro Ps, que assume uma visão centrada no mercado e não no 

consumidor. Um comprador pode não ver uma oferta da mesma forma que o vendedor, 

fazendo com que os quatro Ps seja mais bem descritos como os quatro Cs.  

Quadro 2 - Quatro Cs 

Quatro Ps Quatro Cs 

Produto Valor para o cliente 

Preço Custo para o cliente 

Ponte de Venda Conveniência 

Promoção Comunicação 
Fonte: Elaboração da autora com base em Kotler (2009). 

 

Ainda segundo Kotler (2009), os profissionais de marketing teriam mais sucesso 

se construíssem os quatro Ps pensando primeiro nos quatro Cs, fazendo-os de base, uma 

vez que os clientes não querem promoção, mas sim uma comunicação de duas vias. Para 

esse autor, nove práticas são tidas como vencedoras em marketing: vencer com 

qualidade superior, vencer com o melhor serviço, vencer com preços menores, vencer 

com uma grande fatia do mercado, vencer com adaptação e customização, vencer com o 

aperfeiçoamento contínuo do produto, vencer com inovações no produto, vencer com o 

ingresso em mercados de alta expansão e vencer superando as expectativas do cliente. 

Uma das nove práticas citadas por Kotler (2009) pode ser facilmente identificada 

nas estratégias de marketing usadas pelo Corinthians, objeto de estudo da presente 

pesquisa. A venda com adaptação e customização é possível em alguns produtos 

oferecidos pelo clube, como as camisas de jogo e livros infantis, que podem contar a 

história tendo como nome da personagem o solicitado pelo cliente. 

O marketing praticado pelo Corinthians seria definido por Kotler (2009) como o 

marketing de alvo, aquele em que as empresas idealizam produtos ou serviços para um 

segmento específico, e não para todo o mercado. No caso, o público alvo é composto 

pelo torcedor corinthiano. 

Pereira (2003) afirma que o marketing se tornou tão importante para as 

organizações que não pode se restringir a partes da empresa, devendo estar integrado ao 

todo. Neste aspecto, Kotler (2009) destaca como fundamental a integração da 

comunicação com o marketing. Segundo este autor, “a maioria das empresas conta com 

um vice-presidente de comunicação, também têm um gestor de promoção de vendas, 
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um gestor de marketing direto e um gestor de marketing de relações públicas” (p. 232), 

sendo improvável que estes especialistas trabalhem juntos, o que seria aconselhável. 

No Sport Club Corinthians Paulista, os cargos de diretor de marketing e diretor 

de comunicação são ocupados pelo mesmo profissional, Luis Paulo Rosemberg. O fato 

sugere que no clube do Parque São Jorge ocorre a integração entre o marketing e a 

comunicação, o que poderá ser confirmado pela análise da presente pesquisa. No 

entanto, Rosemberg é Economista e Consultor, com especialização na área de finanças, 

não possuindo nenhuma formação ligada à comunicação. Dessa forma, o ideal seria um 

diretor para cada área, com conhecimento e experiência no setor. 

McKenna (2000) ressalta que, com o uso das tecnologias da informação, uma 

comunicação mais direta e permanente entre empresa e cliente tem se tornado cada vez 

mais possível e, com isso, diversas expressões foram incorporadas ao marketing, como 

marketing de relacionamento, marketing social, marketing esportivo e marketing digital, 

se iniciando uma nova era desta atividade. Os dois últimos conceitos citados pelo autor 

serão aprofundados nos tópicos seguintes. 

Nesse cenário, Kotler (2009) elucida que o marketing passa por constantes 

redefinições, tendo sido conceituado no passado como a arte de vender produtos; 

depois, como a ciência e a arte de encontrar e conservar clientes; e posteriormente, 

como a ciência e a arte de encontrar, conservar e cultivar os clientes. Para o autor, o 

prêmio de melhor será concedido aos que inventam novas formas de criar, comunicar e 

transferir valor para o mercado-alvo. 

Como exemplo da afirmativa pode-se citar a preocupação dos clubes europeus 

com o valor percebido pelo seu torcedor, que fizeram com que aqueles passassem a se 

preocupar com a marca esportiva, fazendo uso do marketing para impulsionar sua 

representação, o que tem gerado grande rentabilidade a essas organizações. 

 

 

2.2 Marketing esportivo 

Ao longo dos anos o futebol foi se transformando em um dos esportes mais 

populares do mundo, em parte da identidade do povo brasileiro e em um negócio 

lucrativo para as organizações envolvidas com a sua prática.  Com este esporte cada vez 

mais difundido, os principais eventos relacionados à sua execução se tornaram 

verdadeiros espetáculos, despertando a oportunidade de evolução do chamado 

marketing esportivo. 
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Segundo Proni (1998), já nos anos 70 um forte impulso foi dado ao marketing 

esportivo, quando grandes empresas começaram a adotar estratégias globais e 

encontraram na promoção dos eventos esportivos internacionais uma maneira eficiente 

de alcançar um número expressivo de mercados consumidores. A Coca-Cola e a Philips 

Morris são citadas pelo autor como as primeiras corporações que utilizaram eventos 

esportivos como estratégia, ao patrocinarem a Copa do Mundo e a Fórmula 1. “A partir 

daí, a utilização do esporte como veículo de propaganda e merchandising por grandes 

empresas só tem feito aumentar” (PRONI, 1998, p. 83). 

O termo ‘marketing esportivo’ foi cunhado por publicitários norte-americanos 

em 1978 (Proni, 1998), e lançado mais especificamente pela Advertising Age, que tinha 

como objetivo descrever as atividades inerentes ao trabalho de marketing que, cada vez 

mais, fazia uso do esporte como veículo promocional (Contursi, 2000). Para Contursi 

(2000), marketing esportivo é uma conjunção de duas vertentes, o marketing do esporte 

e o marketing através do esporte.  

O marketing esportivo abrange o marketing do esporte, ou seja, de produtos e 

serviços esportivos, e o marketing através do esporte, atividades ou produtos 

que fazem o uso do esporte como veículo promocional. Marketing do 

Esporte: marketing de produtos e serviços esportivos. Ex.: Academias, Tênis, 

Clubes, Futebol, Corridas; Marketing através do Esporte: atividades ou 

produtos que fazem o uso do esporte como veículo promocional. Ex.: 

Cigarros, Automóveis, Vitaminas (CONTURSI, 2000, p. 40). 

 

O marketing do esporte será aquele realizado por atletas, clubes de futebol e 

federações, enquanto o marketing através do esporte, será executado por empresas e 

marcas de equipamentos esportivos ou produtos em geral. Nesse âmbito, Proni (1998) 

destaca que o marketing esportivo inclui tanto as estratégias de gestão, comercialização 

e divulgação de clubes, ligas esportivas, como atividades relacionadas ao merchandising 

e patrocínio que associam equipes ou atletas a certas marcas. 

Cardia (2004), por sua vez, define marketing esportivo como o processo através 

do qual as entidades esportivas suprem suas necessidades e desejos por meio da troca de 

produtos e valores com seus mercados. Este autor traz ainda o conceito sob a ótica dos 

torcedores, fãs e consumidores, afirmando que o marketing esportivo também é “o 

processo social e gerencial pelo qual os indivíduos e grupos têm seus desejos e 

necessidades atendidas por meio de transações com o fim de lhe trazer satisfação” 

(CARDIA, 2004, p. 22). 

De acordo com Proni (1998), a expansão do público televisivo gerou um 

crescente interesse de patrocinadores, fazendo com que diversas modalidades esportivas 
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passassem a ser bastante assediadas. Como consequência, as equipes criaram 

departamentos especializados, e as federações e ligas começaram a adotar planos de 

marketing, buscando valorizar o espetáculo e melhorar a comercialização do seu 

produto. 

Nesse contexto, Pinto (2003) ressalta que com as restrições para a publicidade de 

cigarros e bebidas alcoólicas estabelecidas nos Estados Unidos e na Europa, o 

marketing esportivo passou a despertar o interesse destas respectivas marcas, que viram 

nas corridas de automóveis uma grande oportunidade de continuar tendo exposição na 

mídia, especialmente na televisão. O autor observa ainda que o futebol não acompanhou 

essa inovação de imediato, devido a proibições da FIFA, que somente na década de 

1980, por pressão do mercado, alterou algumas regras de patrocínio. Nesta época, 

clubes como o Parma, da Itália, o PSV na Holanda, e o alemão Bayer Leverkussen, já 

tinham seus nomes vinculados às marcas Parmalat, Phillips e Bayer, respectivamente. 

Ao abordar os primeiros destaques no marketing esportivo, Proni (1998) elucida 

que, também na década de 80, em razão do bom relacionamento que tinha com a FIFA, 

além de fornecer material esportivo para atletas e clubes, a Adidas se tornou a 

fornecedora oficial das Copas do Mundo. “Nos anos 90, outros fabricantes de material 

esportivo, especialmente a Nike, passaram a investir massivamente no mercado 

esportivo internacional e a disputar a posição que outrora fora da Adidas” (p. 85). 

Por outro lado, Kotler et al. (2008) declaram que os clubes, ligas e até mesmo 

jogadores apresentaram certa relutância em participar de atividades que extrapolassem 

os limites de suas áreas, entretanto, esta resistência vem sendo derrubada com uma 

velocidade cada vez maior, uma vez que o mercado tem se tornado mais competitivo, 

forçando os clubes a obterem meios de receita que não seja a renda dos jogos e venda de 

seus jogadores. 

Desta forma, o marketing esportivo pode ser colocado como um diferencial, 

onde o objetivo é aproximar o torcedor-consumidor da imagem da marca e dos produtos 

associados a ela, gerando lucro e, assim, evitando a dependência das tradicionais fontes 

de renda. Faria (2007), ao observar a relação entre o marketing esportivo, os clubes de 

futebol e seus torcedores afirma que 

o marketing é um elo entre a administração estratégica demandada dos clubes 

esportivos e seus torcedores-consumidores. [...] A gestão do relacionamento 

dos clubes com seus torcedores, da imagem e da identidade, por meio de um 

marketing alinhado às demandas desses últimos e a um planejamento 

estratégico por parte das organizações esportivas, passa a ser questão de 
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grande relevância e diferencial entre organizações bem sucedidas ou não 

(FARIA, 2007, p. 21). 

 

Cardia (2004) destaca que o marketing esportivo se fundamenta sobre os 

mesmos 4Ps, produto, preço, ponto de venda e promoção, que servem de base para o 

marketing no seu sentido amplo, devendo-se acrescentar no caso do esporte mais um P, 

de ‘Paixão’. Em contrapartida, Campomar (1992) ressalta que o marketing esportivo se 

desvia dos esforços convencionais de marketing, uma vez que se relaciona com um 

campo de características próprias. 

Os clubes de futebol alteram momentos positivos e negativos em um curto 

espaço de tempo, o que afeta o mercado e suas fontes de renda. Assim, uma das funções 

do marketing esportivo é transformar a paixão dos torcedores em receita, a fim de 

minimizar eventuais danos causados por desempenhos ruins nos campeonatos, e 

potencializar o envolvimento deste público nos bons momentos. Para tal, e a exemplo 

do que ocorre com o marketing em sentido amplo, o foco desta ferramenta no esporte 

também deve ser o cliente, no caso, o torcedor, e não o produto e a venda, buscando 

identificar suas necessidades e desejos. 

Dessa forma, cabe ao profissional de marketing esportivo desenvolver um 

produto que tenha uma divulgação que atraia o torcedor para a compra, 

independentemente do momento vivido pela equipe, a um preço que ele esteja disposto 

a pagar e em lugares em que ele possa realizar a compra com facilidade. 

Para Proni (1998), a lógica do lucro e do marketing esportivo já se implantou na 

administração dos grandes clubes europeus. Em países como Itália, Espanha, França e 

Alemanha, as principais equipes pertencem a grupos empresariais. Ainda segundo o 

autor, o estágio mais avançado é o da liga inglesa, onde diversas equipes já “lançaram 

ações na Bolsa de Valores de Londres, multiplicando assim seu capital, além de 

contarem com receitas crescentes provenientes de licenciamentos de produtos e de 

contratos com a televisão (PRONI, 1998, p. 90). 

Nesse contexto, Lopes (2018) destaca que o fato da Premier League, o 

campeonato inglês, ser atualmente a melhor liga do mundo é fruto de um profundo 

trabalho nos últimos 30 anos, apresentando a melhor competitividade em alto nível; 

valorização do bom futebol em arenas, sempre com grande ocupação; e construindo 

novas versões dos antigos estádios, cada vez mais modernas. Ainda segundo a autora, 

no que tange o marketing esportivo, a Premier também ocupa o topo entre as melhores 

do mundo. Mais desenvolvida e internacionalizada, a organização da liga inglesa neste 
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setor é parte fundamental do abastecimento comercial dos clubes, fazendo com que 

entre as dez equipes mais ricas do mundo, metade sejam inglesas.  

Já no Brasil, o cenário não é tão positivo. Segundo Jankavski (2018), destacando 

o estudo da Sports Value, o futebol profissional do País continua amador no marketing 

esportivo. De acordo com o levantamento, enquanto clubes como Bayern de Munique, 

Manchester United, Real Madrid, Barcelona e PSG faturam mais de R$ 1 bilhão por ano 

com patrocínios, venda de artigos esportivos, entre outras receitas relacionadas ao 

marketing esportivo, o time que mais recebe no País, o Palmeiras, conta R$ 131 

milhões, sendo que este montante é inflado pelo patrocínio da Crefisa, fora dos padrões 

nacionais. 

O Corinthians, objeto de estudo do presente trabalho, recebe R$ 78 milhões com 

marketing esportivo. Ainda de acordo com o estudo da Sports Value, os clubes mais 

populares poderiam alcançar cerca de R$ 400 milhões anualmente. Enquanto na Europa 

os torcedores de fato financiam os clubes, no Brasil, as equipes profissionais não 

aproveitam o potencial do marketing no futebol. 

É notório que as principais fontes de renda dos clubes brasileiros ainda são 

oriundas da venda de seus jogadores e das cotas de televisão. Porém, já se começa a 

explorar, de maneira mais profissional, as ferramentas de marketing esportivo buscando 

um crescimento econômico, a valorização da marca do clube e um relacionamento mais 

direto com o torcedor-consumidor. 

Ao falar do mercado do futebol, Leoncini e Silva (2005) afirmam que este se 

divide em mercado produtor de espetáculos futebolísticos, que incluem as organizações 

envolvidas com a prática deste esporte, como os clubes, ligas, federações e 

confederações; e o mercado consumidor, formado pelos torcedores, como consumidores 

finais dos bens e serviços do futebol. Dentro deste último, o autor observa ainda duas 

operações básicas:  

1) a bilheteria (público que vai ao estádio) que é a operação principal para 

este tipo de mercado, também denominado mercado consumidor ativo; o 

serviço (ou experiência proporcionada pelas atividades) prestado nos estádios 

teoricamente produz uma utilidade psicológica; 2) o merchandising que é a 

venda, pelo clube, de produtos com a sua marca; aqui a utilidade representa 

uma satisfação ligada principalmente à simbologia do produto físico ou 

serviço (LEONCINI e SILVA, 2005, p. 13). 
 

Nesse contexto, Kotler et al. (2008) ressaltam que os executivos do mundo 

esportivo devem fazer uso permanente de princípios de consolidação de marcas 

buscando melhorar suas conexões com os torcedores. Os autores propõe então uma 
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escada de envolvimento dos consumidores de um clube, como mostra a figura a seguir, 

com a qual os gestores de marketing podem identificar o grupo de torcedores a que se 

assemelha determinada ação de marketing esportivo. 

Figura 7 - Escada de envolvimento do torcedor 

 
Fonte: Kotler et al. (2008, p. 126). 

Além de estar se torando uma ferramenta fundamental para os clubes de futebol, 

o marketing esportivo pode ser positivo também para as empresas que decidem investir 

no esporte que é paixão nacional. Nesse sentido, Las Casas apud Pereira (2003) 

enumera seis vantagens do marketing esportivo: divulgação da marca; apelo às 

emoções; simpatia junto às mídias; custos menores; imagem ligada ao público jovem; e 

ações combinadas. o quadro abaixo elucida cada uma dessas vantagens competitivas. 

Quadro 3 - Vantagens do marketing esportivo 
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Fonte: Las Casas apud Pereira (2003, p. 94). 

 

Um espaço que tem se afirmado como lugar estratégico para diversas ações de 

marketing esportivo são as arenas multiuso. Como foi visto no capítulo anterior, estes 

novos estádios funcionam como templos de consumo que oferecem ao torcedor 

espetáculos de entretenimento e lazer. Atualmente, estimulados pela paixão, os 

torcedores nas arquibancadas se transformam em consumidores de diversos produtos. 

Pereira (2003), ao abordar as arenas multiuso, afirma que o uso das novas 

tecnologias possibilita uma diversidade de ações de marketing propiciando a 

interatividade e até mesmo as compras por impulso, movidas pela paixão do torcedor. A 

Arena Corinthians, pertencente ao objeto de estudo da presente pesquisa, possui um 

telão externo que divulga frases que fazem sucesso com o torcedor corinthiano.  

As derrotas dos rivais também são sempre ironizadas com frases que ficam 

visíveis no telão logo após o fim dos jogos, podendo ser vistas por todos na saída do 

estádio e se transformando em plano de fundo para as fotos dos torcedores corinthianos, 

como é conhecida. Um fato marcante aconteceu em 2015, quando, depois do 

Corinthians vencer o Internacional por 2 a 1, o telão da Arena exibiu a mensagem 

‘poenodvd’, como ilustra a figura a seguir, provocação que faz alusão às reclamações da 
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diretoria da equipe gaúcha na decisão da Copa do Brasil de 2009. Na ocasião, o técnico 

do time paulista, Tite, reprovou a brincadeira. 

Figura 8 - Telão da Arena Corinthians ironiza derrota do Internacional 

 
Fonte: Portal ESPN (2015) 

 

Pereira (2003), ao apresentar uma pirâmide que ilustra como se dá a conquista 

do cliente, destaca que as empresas estabelecem diversas estratégias de marketing para 

atingirem o topo e ter o consumidor como fiel e leal à marca. Para o autor, o futebol 

possui uma vantagem, já que a ligação emocional do torcedor com o seu clube não 

precisa de nenhuma estratégia, acontece naturalmente. 

Figura 9 - Pirâmide de conquista do consumidor 

 
Fonte: Pereira (2003, p. 201). 

 

Ainda segundo Pereira (2003), conciliar esta fidelidade, que coloca o torcedor 

automaticamente no topo da pirâmide, com o consumo, transformando-o em torcedor-

consumidor é a solução para o avanço dos clubes de futebol enquanto empresas 
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rentáveis. Outro autor que aborda esta temática é Cardia (2004), afirmando que a paixão 

dos torcedores é algo tão grande que ultrapassa os limites da racionalidade, e faz com 

que os fãs aliem suas escolhas com uma emoção que as empresas de outros produtos e 

serviços não conseguem conquistar. 

O marketing esportivo tornou-se então uma ferramenta fundamental para as 

organizações envolvidas com o esporte. Esta atividade propicia aos clubes de futebol, 

por exemplo, oferecerem uma experiência especial aos torcedores, transformando-os em 

consumidores e gerando assim novas fontes de receita. Atualmente, com as diversas 

plataformas digitais, essa paixão para com o futebol ultrapassa os limites dos estádios, e 

para atingir os torcedores presentes nesse meio, os clubes já começam a investir também 

em marketing digital, assunto no próximo tópico. 

 
 

2.3 Marketing digital 

A internet deu início a uma variedade de canais de comunicação para que o 

público manifeste sua opinião, criando-se assim novas formas de relacionamento e 

feedback do público alvo. O desenvolvimento da tecnologia gerou uma revolução na 

comunicação, e com este advento, novos espaços para interação social e conexão 

surgiram. As redes sociais são exemplos destes canais que, há alguns anos, vem 

intensificando as relações sociais. Com interfaces acessíveis e diversos recursos digitais, 

as RSI permitem a criação de uma rede de membros formada por amigos e a formação 

de grupos de interesses comuns. 

Recuero (2009) define rede social como um conjunto de dois elementos: atores, 

pessoas, instituições ou grupos, os chamados nós da rede; e suas conexões, interações 

ou laços sociais. Ainda segundo a autora, uma rede é uma metáfora onde, a partir das 

conexões estabelecidas entre os diversos atores, pode-se observar os padrões de conexão 

de um grupo social. “A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, 

onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões” (RECUERO, 2009, p. 

24). 

Atualmente, observam-se novas formas de organização social, tendo como base 

os interesses coletivos através das informações que são compartilhadas. Nesse sentido, 

Recuero (2011) destaca que  

o que muitos chamam de "mídia social" hoje, compreende um fenômeno 

complexo, que abarca o conjunto de novas tecnologias de comunicação mais 

participativas, mais rápidas e mais populares e as apropriações sociais que 
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foram e que são geradas em torno dessas ferramentas. É um momento de 

hiperconexão em rede, onde estamos não apenas conectados, mas onde 

transcrevemos nossos grupos sociais e, através do suporte, geramos novas 

formas de circulação, filtragem e difusão dessas informações (RECUERO, 

2011, p. 14). 

 

Soares e Monteiro (2015), por sua vez, afirmam que “as transformações 

deflagradas pela internet, permitindo a aproximação de clientes e fornecedores, tem 

gerado crescentes reflexões empresariais que culminam na proposição do uso de mídias 

sociais como ferramentas de marketing” (p. 1). Com o futebol transformado em um 

negócio lucrativo, e os clubes configurados como empresa, esta atividade tem sido vista 

como uma oportunidade de aproximação com o torcedor. 

Neste cenário, Silva (2015) ressalta que, entre o final do século XX e o início do 

XXI, o ambiente digital proporcionou o surgimento de formatos diferenciados de 

interações e trocas de informações. Assim, o futebol, fenômeno social e cultural, 

encontrou na internet um espaço de reforço de comportamento e extensão da paixão 

para além das arenas de jogo presenciais. 

Ainda de acordo com Silva (2015), é possível estabelecer conexões com os 

torcedores independente das fronteiras geográficas. Para esta autora, a utilização de 

recursos publicitários podem colaborar com os objetivos de comunicação dos clubes de 

futebol na internet, e a paixão clubística pode se tornar real a partir de um ambiente 

virtual. 

Reinert et al. (2006) conceituam o marketing digital como uma prática composta 

por ações que tem como objetivo “ampliar os negócios da empresa, obtendo mais 

informações dos clientes atuais e potenciais, desenvolver campanhas de relacionamento 

digital com o público-alvo e fortalecer marcas no mercado” (p. 4). Os autores 

complementam afirmando que, em síntese, o marketing digital busca gerar negócios 

online e off-line. 

Outro autor que discorre sobre o tema é Chleba (2000). Segundo este, o 

marketing digital oferece sete grandes forças que dão nova dimensão para a 

comunicação, vendas e o relacionamento com o mercado: interatividade, 

personalização, democratização da informação, acessibilidade global, integração entre 

empresas, aproximação com clientes e fornecedores, e convergência. 

Para Figueiredo (2009), as empresas precisam ter sensibilidade para saber 

aproveitar as características das redes a fim de conseguirem um impacto positivo. 

“Como o principal objetivo das comunidades virtuais é a comunicação entre grupos que 
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compartilham de interesses em comum, as empresas precisam aprender a dialogar com 

esses grupos” (FIGUEIREDO, 2009, p. 48). 

Soares (2012), por sua vez, ressalta a importância da presença do esporte na 

internet e das ações que os clubes de futebol podem promover nesse ambiente. Ainda de 

acordo com o autor a paixão pode ser apontada como um motivo de sucesso destas 

organizações nas mídias sociais. 

As redes sociais canalizam sentimentos e opiniões de seus usuários. Logo, o 

esporte como um instrumento de alcance cultural, social e pessoal, é presença 

garantida na formulação de milhões de perfis mundo a fora. Um torcedor fará 

questão de ressaltar para qual time torce ou qual atleta ele admira (SOARES, 

2012, s.p.). 

 

Para Araújo (2011), as mídias digitais podem gerar grande repercussão por se 

tratar de um meio que permite ampla interatividade.  

A cada jogo emocionante, lance inusitado ou golpe certeiro, as massas 

sociais, formadas por inúmeras conexões, inundam suas redes com vídeos, 

montagens, versões cômicas estendendo e horizontalizando as discussões e a 

repercussão dos fatos esportivos. Uma atribuição até então resguardada 

apenas aos ‘catedráticos’ comentaristas esportivos agora ganha o frescor da 

análise coletiva que retorna das mídias sociais, apontado detalhes e criando 

novas interpretações que antes passariam sem qualquer referência pelos 

meios de comunicação tradicionais (ARAÚJO, 2011, p. 128). 

 

Nesse âmbito, Soares e Monteiro (2015) reiteram que os usuários não buscam o 

menor preço, mas sim uma experiência, que pode ser intensificada pelas características 

da própria internet. Ao se falar de futebol, um dos destaques nas mídias digitais é o 

clube espanhol Barcelona, que só na sua fanpage conta com mais de 102 milhões de 

curtidas9. A equipe catalã disponibiliza ainda o FCB Alert, que de acordo com o site 

oficial do time, é uma aplicação que permite que o torcedor seja informado em tempo 

real das últimas notícias do clube. 

O FCB Alert consiste em uma barra lateral instalada no navegador, através da 

qual o torcedor receberá uma notificação toda vez que for publicada uma matéria, uma 

foto, um vídeo, etc. A ferramenta corrobora com o que Soares e Monteiro (2015) 

afirmam, possibilitando ao torcedor do Barcelona viver uma experiência, onde consome 

o clube do coração mesmo quando não está navegando por seus canais de informação. 

Além disso, a sensação de ser o primeiro a receber as notícias contribui para a sensação 

de pertencimento, aumentando o envolvimento deste torcedor. 

A relação dos clubes brasileiros com as mídias digitais ainda não se compara ao 

nível de profissionalismo atingido pelos clubes de futebol do exterior, em especial, 

                                                           
9 Dados obtidos em: 19 jul. 2018. 
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pelos europeus. No País, esse recurso ainda é pouco explorado pelas equipes, no entanto 

os torcedores já se apropriaram dessas plataformas, fazendo com que estas organizações 

esportivas percam uma oportunidade de se aproximar do público e agregar valor à 

marca, atingindo assim os objetivos de marketing. 

De acordo com levantamento feito pelo instituto Ibope Repucom (2018), o 

Flamengo é o líder de seguidores nas redes sociais. Entre curtidas e inscrições, a soma 

do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube contabilizam para a equipe rubro-negra um 

total de 20.703.252 seguidores, valor que nem se aproxima das 102 milhões de curtidas 

do Barcelona somente no Facebook. O objeto de estudo do presente trabalho, o 

Corinthians, vem em segundo lugar no ranking brasileiro, com um total de 20.512.890 

seguidores em suas redes sociais. 

Apesar de ocupar a segunda posição no ranking, o Corinthians se destaca pela 

forma como gerencia os seus perfis, sendo eleito campeão mundial nas redes sociais 

pela empresa norte-americana Sprinklr. O time do Parque São Jorge ficou em primeiro 

lugar como a entidade esportiva com melhor desempenho nas redes sociais, à frente de 

Real Madrid e Paris Saint-Germain. As inovações e promoções realizadas pela equipe 

podem ser apontadas como fator para este sucesso do clube alvinegro, suspeita que 

poderá se confirmar com a análise da presente pesquisa. 

Uma ação de destaque do Corinthians foi o lançamento, em março de 2012, da 

sua própria rede social, a Louco Por Ti Corinthians, exclusiva para os torcedores 

corinthianos. Com a ideia de fortalecer o relacionamento com o Bando de Loucos, como 

a torcida é chamada, e ofertar uma integração entre os próprios corinthianos, foram 

investidos mais de R$ 5 milhões no projeto, uma parceria entre a empresa de marketing 

digital Grupo EC e a agência de publicidade Primithiva (PADEIRO, 2012). 

Capazes de agregar valor às empresas, marcas e produtos, as redes sociais se 

tornaram um objeto importante para os clubes de futebol. As equipes brasileiras podem, 

através do marketing digital, melhorar o aproveitamento destas plataformas, oferecendo 

conteúdo exclusivo e buscando estreitar o relacionamento com o torcedor, que já se 

apropriou desses espaços. 

A conexão existente entre os clubes de futebol e os seus torcedores potencializa 

o consumo destes nas mídias digitais, mostrando que a paixão clubística vai além de 

acompanhar os jogos nas arenas, e propiciando o surgimento das ciberarquibancadas, 

assunto abordado no tópico seguinte. 
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2.3.1Ciberarquibancadas e Cibertorcedor: Como o futebol faz uso das mídias 

digitais 

O futebol, enquanto elemento da cultura nacional, como vimos anteriormente, 

também foi transformado com o advento da internet. Para Rocco Junior (2006), essa 

inovação tecnológica formou uma nova geração de admiradores deste esporte, além de 

ampliar as possibilidades dos clubes de futebol obterem informações acerca de seu 

torcedor no chamado ciberespaço. 

Ainda de acordo com Rocco Junior (2006), o ciberespaço é o novo elemento da 

trajetória humana de desenvolvimento. Por trabalhar em tempo real, a simultaneidade 

foi instaurada e as dimensões do espaço, uma vez que torna presente e disponível algo 

que está distante no espaço geográfico, foram alteradas. “Pelo conjunto de suas 

características, podemos afirmar que ele não é uma nova mídia: é uma nova dimensão, 

espaço de circulação simbólica, de fluxos incessantes, arquivo vivo e renovado de 

ideias, produtos e informações” (ROCCO JUNIOR, 2006, p. 8). 

Ao discorrer sobre o ciberespaço, Rocco Junior (2006) destaca a sua 

característica mais importante. 

É a possibilidade de interatividade, do diálogo entre os milhões de terminais 

espalhados pelo mundo inteiro. Por não ser unidirecional, o ciberespaço 

supera a visão de emissor e receptor, abrindo um novo espaço de debate e 

embate. Apesar de poder conter mídia em seu interior, e de fato a tendência 

tem sido a da convergência das mídias tradicionais para a Internet, o 

ciberespaço comporta muito mais que a mídia. Ele se revela como dimensão 

de convivência e convergência de qualidades humanas, apesar da ausência 

física dos interlocutores (ROCCO JUNIOR, 2006, p. 8). 

 

O autor ressalta ainda que o ciberespaço possibilita o surgimento de inteligências 

coletivas ou de produção intelectual amplamente compartilhada, o que acaba por 

potencializar capacidades individuais, de grupos e setores numa mesma direção. Para 

tal, no entanto, Rocco Junior (2006) afirma ser necessário pautas comuns e estruturação 

de redes dentro da própria rede, espaços que já se constituem, como nichos por área de 

conhecimento e interesse, sendo exemplos relacionados ao presente trabalho, os portais 

voltados para esporte. 

As modificações trazidas pela internet levaram então a aparição das chamadas 

comunidades virtuais. Recuero (2005) as define como “termo utilizado para os 

agrupamentos humanos que surgem no ciberespaço, através da comunicação mediada 

pelas redes de computadores” (p. 4). Neste cenário, Rocco Junior (2005) afirma que o 

tempo, o sentimento e a ausência de uma determinada base territorial são elementos 

fundamentais para a existência das comunidades virtuais. 
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Segundo Rocco Junior (2005), assim como nas comunidades tradicionais, nas 

virtuais o princípio básico também será a afinidade de interesses. Ao abordar as 

comunidades virtuais relacionadas ao futebol, este autor coloca como elemento 

essencial o sentimento de pertencimento. 

O sentimento de pertencimento, as afinidades eletivas e a criação de estórias 

e fatos coletivos - a memória do grupo - contribuem para o crescimento, 

desenvolvimento e persistência das comunidades criadas no ciberespaço. Em 

última instância, os elementos apontados acima, acreditamos, são 

fundamentais para a consistência de qualquer tipo de comunidade estruturada 

ao redor da cultura do futebol (ROCCO JUNIOR, 2005, p. 4). 

 

Nesse âmbito, Silva (2015) declara que o ciberespaço será uma continuidade de 

comportamentos e sentimentos carregados pelo torcedor, e assim, a imersão das torcidas 

na internet acontecerá “com a reconfiguração das suas formas de consumir os bens 

simbólicos do seu clube do coração no ambiente virtual” (p. 62). Ainda de acordo com a 

autora, pode-se aferir, deste modo, que a cultura do futebol na internet será composta 

pelas arquibancadas virtuais ao redor dos clubes. 

As arquibancadas virtuais, ou ciberarquibancadas, segundo Silva (2015), podem 

ser definidas como a reunião dos torcedores que, no campo social, vivenciam no 

ciberespaço o campo da sua torcida. Assim, páginas oficiais dos clubes de futebol, das 

torcidas, chats, fóruns, perfis nas redes sociais, grupos no Facebook, entre outros, 

podem ser citados como ciberarquibancadas. 

Ao discutir o assunto, Rocco Junior (2006) destaca que as ciberarquibancadas 

oferecem uma forma de consumo do clube que vai além do fim da partida, “dando 

continuidade ao desejo de consumo do torcedor que consegue manter com regularidade 

o sentimento de pertencimento ao seu clube do coração de forma mais ativa” (p. 14). O 

autor define ainda as torcidas virtuais e o cibertorcedor. 

Por “torcidas virtuais” definimos a formação de comunidades online 

motivadas por clubes de futebol. Assim, “torcedor virtual”, em nosso 

trabalho, é todo aquele indivíduo que frequenta alguma página www (world 

wide web) relacionada com alguma agremiação futebolística (ROCCO 

JUNIIOR, 2006, p. 15). 

 

Os sites oficiais dos clubes de futebol são exemplos de ciberarquibancadas, e 

para Rocco Junior (2005), estes espaços podem gerar para as equipes benefícios 

relacionados à gestão. Segundo o autor, estas plataformas podem ser usadas para tirar 

dos torcedores informações úteis para produzir as políticas de marketing, e ademais ser 

aproveitado para interações com o público-alvo, possibilitando uma aproximação da 

torcida. 
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Cria-se uma relação entre clube e torcedor, que antes era impossível com a 

televisão ou o rádio. Agora os clubes têm a possibilidade de colher 

informações que podem ser aproveitadas em um banco de dados, por 

exemplo. Já as visitas aos sites podem ser exploradas para tirar dos 

torcedores informações precisas na hora de elaborar políticas de marketing e 

vendas (ROCCO JUNIOR, 2005, p. 14). 

 

Ainda de acordo com Rocco Junior (2005), os sites oficiais dos grandes clubes 

de futebol já ocupam espaço dentro da cultura empresarial na internet, uma vez que 

tratam este esporte como um verdadeiro negócio, e o torcedor como um consumidor dos 

seus produtos e serviços. 

Rocco Junior (2005) ressalta que, ao se falar de futebol, fica explícita a 

diversidade cultural do ciberespaço. Nessas plataformas o sites oficiais de clubes de 

diversas partes do mundo convivem em um mesmo universo, assim como as federações, 

confederações, torcidas organizadas, além dos perfis do jogadores, portais sobre 

esportes, dos blogs de jornalistas esportivos e os apaixonados pelo futebol, que criam 

seus próprios espaços para troca de ideias sobre o time do coração. 

Essas são as mídias digitais não oficiais de clubes esportivos. Estas 

ciberarquibancadas são páginas desenvolvidas e mantidas por indivíduos não vinculados 

aos clubes, que não possuem nenhuma remuneração financeira, e que tem por objetivo 

divulgar e discutir o seu time do coração. Relacionada ao objeto da presente pesquisa, A 

Grande Família Corinthians é um exemplo destes espaços. Com mais de um milhão e 

400 mil seguidores, a fanpage é a mais curtida entre as que se relacionam com o time do 

Parque São Jorge, estando atrás apenas da oficial do clube. 

Ao abordar o assunto, Silva (2015) destaca que, para os clubes de futebol, essas 

ciberarquibancadas construídas em torno da marca esportiva representam uma nova 

relação entre a organização e o torcedor. “Os clubes, independente da sua estrutura ou 

quantidade de torcedores, devem estar na internet para informar, contar a sua história, 

valorizar as suas conquistas e seu maior patrimônio: a sua torcida” (SILVA, 2015, p. 

79). Para a autora, desde um canal de vendas até um espaço de diálogo, a presença 

digital dessas organizações esportivas diferencia como o torcedor definirá o seu valor. 

Um exemplo da afirmativa de Silva (2015) é o sucesso do gigante espanhol 

Barcelona, que com o slogan ‘Més que un club’, se faz presente em diversos canais 

oficiais como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, e até a chinesa Sina 

Weibo. O Sport Club Corinthians Paulista, objeto de estudo da presente pesquisa, 

também já adota esta mentalidade, e se faz presente, além das redes sociais mais 
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tradicionais, no Spotify, WhatsApp, entre outras plataformas, que serão abordadas mais 

adiante. 

Como vimos, não só as oficiais, mas todas as páginas dos clubes de futebol são 

ambientes de imersão, que fortalecem o engajamento do torcedor por meio da 

interatividade e da satisfação do seu desejo de pertencimento ao time do coração. A fim 

de observar como o objeto do presente trabalho busca este engajamento, faz-se 

necessário, primeiramente, conceituar estratégia, tema do tópico seguinte, e a posteriori, 

realizar uma revisão teórica do constructo engajamento, conteúdo do Capítulo 3 desta 

pesquisa. 

 

 

2.4 Definindo estratégia 

A formulação de estratégias está associada ao domínio e conhecimento sobre o 

negócio e os recursos de uma empresa em seu ambiente operacional, sendo assim, para 

Corrêa apud Carvalho e Laurindo (2010) não há nas organizações nenhum outro 

processo que seja mais exigente, do ponto de vista da inteligência, do que o 

desenvolvimento de estratégias. 

Carvalho e Laurindo (2010) observam que a necessidade de uma estratégia está 

diretamente ligada à existência de competição, seja em uma guerra ou pela conquista de 

um mercado. No entanto, este fato não é suficiente para explicar no que consiste a 

estratégia. Ainda de acordo com os autores, existe uma diferença fundamental entre 

competição natural e estratégia. “Enquanto a competição natural é evolucionária, 

dirigida pelas leis das probabilidades, a estratégia é revolucionária, dirigida pela razão e 

imaginação, visando acelerar o ritmo das mudanças” (CARVALHO E LAURINDO, 

2010, p. 18). 

O Dicionário Online de Português define estratégia como os “meios 

desenvolvidos para conseguir alguma coisa; habilidade, astúcia, esperteza; Arte militar 

de planificações de guerra” (s.p.). Carvalho e Laurindo (2010), por sua vez, ressaltam 

que a palavra estratégia vem do termo grego stratego, que significa general; e que a 

ideia de estratégia nasceu das campanhas militares, cujos resultados eram consequência 

das mentes de bons ou maus estrategistas. No que se refere às guerras, o aspecto 

estratégico se relaciona ao planejamento. 

Ainda conforme Carvalho e Laurindo (2010), no âmbito dos negócios, o 

conceito de estratégia comporta várias abordagens, existindo diferentes maneiras de se 
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entender o pensamento estratégico. Nesse sentido, Nicolau (2001) igualmente destaca 

que não existe uma uniformidade na definição, podendo o termo se referir a situações 

muito diversas. Dessa forma, o quadro abaixo sintetiza alguns dos conceitos do termo 

estratégia. 

Quadro 4 – Definições de estratégia 

Autores Definições de estratégia Responsabilidade da 

decisão 

Ansoff (1965) Estratégia é um conjunto de regras de tomada de 

decisão em condições de desconhecimento parcial. 

As decisões estratégicas dizem respeito à relação 

entre a empresa e o seu ecossistema. 

Conselho de 

Administração 

Katz (1970) Estratégia refere-se à relação entre a empresa e o 

seu meio envolvente: relação atual (situação 

estratégica) e relação futura (plano estratégico, 

que é um conjunto de objetivos e ações a tomar 

para atingir esses objetivos). 

Administração 

Hax e Majluf 

(1988) 

Estratégia é o conjunto de decisões coerentes, 

unificadoras e integradoras que determina e revela 

a vontade da organização em termos de objetivos 

de longo prazo, programa de ações e prioridade na 

afetação de recursos. 

- 

Mintzberg 

(1988) 

Estratégia é uma força mediadora entre a 

organização e o seu meio envolvente: um padrão 

no processo de tomada de decisões 

organizacionais para fazer face ao meio 

envolvente. 

- 

Fonte: Adaptado de NICOLAU (2001, p. 4) 

Nicolau (2001) evidencia ainda que as estratégias podem ser estabelecidas ao 

nível da organização ou de atividades específicas desenvolvidas em seu interior; que 

todas as instituições possuem uma estratégia, seja ela implícita ou explícita; e que 

estratégias planeadas diferem das estratégias realizadas. Para a autora, a estratégia 

compreende a escolha dos meios e a articulação de recursos visando atingir as metas, 

consistindo na “determinação dos objetivos de longo prazo, das políticas e ações 

adequadas para os atingir e a correspondente afetação de recursos” (NICOLAU, 2001, 

p. 7). 

Waissman, Campana e Pinto (2008) também definem o termo, assinalando que 

“estratégia é a arte de planejar e aplicar os meios disponíveis com vista a alcançar 

objetivos específicos” (p. 28). 

Mintzberg (1987), por sua vez, afirma que a estratégia tem sido tratada como 

plano, manobra, padrão, posição e como perspectiva, e esclarece que,  

como plano envolve deliberação, ou escolha intencional de cursos gerais de 

ação para lidar com uma situação em andamento. [..] A estratégia como 
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manobra específica visa neutralizar ou superar a vantagem de um oponente 

ou competidor. O conceito de estratégia como padrão direciona o interesse do 

pesquisador para a etapa de implementação. Neste caso, a adoção de uma 

dada estratégia pressupõe atendimento a um padrão de comportamento 

seguido pela organização ao longo de sua existência. Já a definição da 

estratégia como posição permite focalizar a relação direta entre a organização 

e as condições do ambiente, com ênfase na exposição organizacional e nas 

regras de competição do nicho populacional. E, por fim, os estudiosos 

capturam a noção de estratégia enquanto perspectiva, isto é, como produto da 

percepção dos componentes relativamente ao mundo real, refletida no 

conjunto de valores compartilhados pelos integrantes da organização 

(MINTZBERG, 1987, p. 13, tradução nossa).  

 

Já Machado-da-Silva et al. (1999) observam a estratégia como processo, e não 

como uma fórmula pré-fixada, vista como política predominante, uma vez que qualquer 

alteração na postura estratégica da organização desencadeará mudanças na sua estrutura 

formal. Ainda segundo os autores, a literatura especializada tem abordado a estratégia 

baseada em duas vertentes: uma de natureza econômica e outra de natureza 

organizacional. 

A abordagem econômica supõe o uso da estratégia como instrumento de 

maximização da eficiência da organização face a determinada condição de 

competição. A abordagem organizacional concentra-se, por sua vez, na busca 

da relação entre estratégia e as diversas dimensões da organização como 

estrutura ou tecnologia (MACHADO-DA-SILVA et al., 1999, p. 2). 

 

Ao discorrerem sobre o tema, Carvalho e Laurindo (2010) indicam que a 

estratégia deve ser coerente com o meio ambiente no qual a empresa se insere e os 

recursos desta devem estar alinhados com a execução da estratégia. Nicolau (2001) 

corrobora com esta visão, destacando a estratégica como uma forma de desenhar uma 

relação futura entre a empresa e o meio envolvente. Para esta autora, a estratégia deve 

ser entendida como um conjunto de decisões que revela a intenção da organização no 

que tange os objetivos de longo prazo. Nicolau (2001) ainda completa afirmando que o 

termo pode ser visto também como a relação existente entre a empresa e o meio, 

consistindo em uma posição adquirida pela organização que resulta de ações passadas. 

Neste sentido, as estratégias são um padrão num fluxo de decisões, isto é, um 

padrão de comportamento deduzido das decisões tomadas que exprimem a 

atual relação entre a empresa e o meio envolvente, e que só se serão 

plenamente conhecidas depois de realizadas (NICOLAU, 2001, p. 13). 

 

Ainda conforme Nicolau (2001), diretamente ligado às definições do conceito de 

estratégia estão os processos que lhe dão origem. A forma pela qual as estratégias 

surgem e se executam variam de uma organização para outra, sendo resultado de uma 

associação de fatores externos, como características e condições do meio envolvente; e 
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de condições internas, como a dimensão, capacidades humanas e materiais, capacidades 

organizacionais, e etc.; que caracterizarão cada situação particular. 

Nesse contexto, Machado-da-Silva et al. (1999) ressaltam que a estratégia se 

tornou um conceito que inclui tanto escolha como adaptação ambiental. Para estes 

autores, a formulação da estratégia passou a ser considerada uma tarefa que vai além do 

princípio de ação racional, envolvendo a forma como a empresa responde às demandas 

do ambiente. “Formular uma estratégia implica em optar por um determinado curso de 

ação, com base na coleta, seleção e checagem de informações acerca de ameaças ou 

oportunidades ambientais” (MACHADO-DA-SILVA et al., 1999, p. 3). 

Ao abordar as escolhas feitas pela organização, Carvalho e Laurindo (2010) 

asseveram que elas envolvem três dimensões: os clientes nos quais focar, quais produtos 

oferecer e como realizar tais atividades de maneira eficiente. As respostas a estas 

perguntas resultarão na posição estratégica da organização que, “se for diferenciada, 

levará a empresa a ser bem-sucedida. Por outro lado, quando não houver escolhas claras 

e explícitas nestas dimensões, a estratégia será malsucedida” (CARVALHO e 

LAURINDO, 2010, p. 23). 

Observa-se então que saber escolher o que fazer e o que não fazer é parte 

importante da estratégia, uma vez que a formulação desta dirá quais são seus objetivos e 

a maneira como a organização compete. A figura a seguir evidencia o processo de 

formulação da estratégia.  

Figura 10 – Processo de formulação da estratégia 

 
Fonte: Elaboração da autora, com base em Nicolau (2001) 

 

Para Nicolau (2001), as estratégias podem ainda ser entendidas como implícitas 

ou explícitas, e a existências destas será dificultada devido ao grau de divulgação 
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desejável em relação ao exterior, no que tange à concorrência. De acordo com a autora, 

as estratégias planeadas por uma organização tendem a ter difusão restrita, 

permanecendo praticamente implícitas para o observador externo. 

A falta de explicitação não significa, portanto, a ausência de estratégia, mas 

põe alguns limites ao seu estudo. O observador pode deduzir das ações 

passadas os fins e as políticas seguidas, mas dificilmente pode deduzir a 

estratégia para o futuro. Quando muito pode vislumbrá-la através dos 

caminhos que observa estarem a ser percorridos (NICOLAU, 2001, p. 16). 

 

Ainda segundo Nicolau (2001), para se analisar estratégias explícitas, os planos 

e documentos escritos são provavelmente as fontes fundamentais, por outro lado, ao se 

tratar das implícitas, o que interessa são as estratégias efetivamente seguidas, fazendo-se 

necessária a utilização de outras vias, uma vez que aquelas podem ser deliberadas ou 

emergentes. 

Nesse âmbito, Carvalho e Laurindo (2010) destacam que a estratégia é 

essencialmente dinâmica, e indicam como pontos a serem seguidos pela empresa: 

• Estabelecer uma posição estratégica única distintiva na indústria em que 

atua. 

• Competir com base nessa posição, de forma a ser melhor do que os 

concorrentes da indústria. 

• Perscrutar continuamente por novas posições estratégicas. 

• Caso identificar outra posição estratégica viável em sua indústria, a empresa 

deve tentar a difícil tarefa de administrar as duas posições simultaneamente. 

À medida que a posição antiga entra na maturidade e passa a declinar, a 

empresa deve gradualmente fazer a transição para a nova posição. 

• O ciclo então deve ser recomeçado: quando já competindo na nova posição, 

deve prosseguir na busca por outra nova posição estratégica viável 

(CARVALHO e LAURINDO, 2010, p. 29). 

 

No que lhe concerne, Nicolau (2001) acrescenta que em algumas organizações, 

inseridas em determinados contextos de alterações profundas e imprevisíveis do meio 

ambiente, a estratégia não irá se desenvolver por meio de processos claros e ordenados, 

nem se encontrará explícita em qualquer documento. Este é o caso do objeto de análise 

da presente pesquisa. Como clube de futebol, o Corinthians está suscetível a resultados 

de jogos e campeonatos, e a atitudes de seus jogadores e dirigentes, o que faz com que 

as estratégias sejam alteradas conforme o momento vivido pela equipe. 

Novamente de acordo com Nicolau (2001), “as ações que se vão desencadeando, 

cujas implicações para o futuro não se conhecem à partida, tenderão a desenvolver uma 

convergência de comportamento que configura uma estratégia” (p. 12). Dessa forma, o 

Capítulo 5 do presente trabalho elucidará o caminho percorrido a fim de investigar as 

estratégias do Sport Club Corinthians Paulista para despertar o engajamento do seu 
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torcedor. Faz-se necessário, a priori, definir o constructo em questão, tema do capítulo 

seguinte. 

 

2.5 Principais ações de marketing do Timão 

Após o rebaixamento para a série B do Brasileirão em 2007, o Corinthians 

realizou uma reformulação na gestão de futebol gerando grande valorização do clube. 

Andrés Sanchez, presidente que assumiu o alvinegro paulista na época, e seu diretor de 

marketing, Luís Paulo Rosenberg, por intermédio de ações de marketing, mudaram os 

rumos do time. 

A primeira destas ações da nova era no clube do Parque São Jorge consistiu em 

uma das maiores contratações do futebol nacional, e foi considerada por muitos como 

uma grande ousadia da diretoria corinthiana. Em 2009 chegou ao Corinthians Ronaldo 

Nazário de Lima, o Fenômeno. Como destaca Santos (2014), Ronaldo era o jogador 

brasileiro que mais atraía mídia internacional. 

A visibilidade do Corinthians após sua contratação tornou-se internacional. O 

clube teve grandes benefícios, já na sua apresentação o Fenômeno atraiu mais 

de 24 equipes de televisão do mundo todo, gerando ao clube exposição 

jamais alcançada em toda a sua história (SANTOS, 2014, p. 6). 

 

Quem também abordou o assunto foi Amir Somoggi, consultor de marketing e 

gestor esportivo, que declarou em matéria de Salgado (2013) que, com a contratação de 

Ronaldo, o Corinthians mostrou ao País como gerar receita com um ídolo. A chegada 

do Fenômeno também deu resultado dentro de campo. 

Até 14 de fevereiro de 2011, data do anúncio da aposentadoria, Ronaldo 

entrou em campo 69 vezes e marcou 35 gols. Com ele, o Corinthians 

conquistou dois títulos, todos em 2009. Tanto na Copa do Brasil quanto no 

Campeonato Paulista, Ronaldo foi decisivo, marcando gols na duas finais - 

contra o Internacional, no Pacaembu, e diante do Santos, na Vila Belmiro - 

quando marcou dois, um deles encobrindo o goleiro Fábio Costa 

(SALGADO, 2013, s.p.). 

 

Um dos momentos marcantes da passagem de Ronaldo pelo Parque São Jorge se 

deu logo no primeiro gol com a camisa corinthiana. Diante do maior rival, Palmeiras, o 

camisa 9 marca de cabeça no último minuto do clássico pelo Paulistão 2009 no dia 08 

de março, empatando a partida para o Corinthians. Na comemoração o jogador sobe no 

alambrado, é acompanhado pela torcida e a estrutura do Estádio Paulo Constantino, em 

Presidente Prudente, não aguenta o peso, cedendo. 

O ano seguinte, 2010, foi marcado pelo centenário do clube paulista. Como parte 

das comemorações, no dia 28 de agosto, além da camisa oficial do centenário, a agência 

de publicidade F/Nazca lançou para a Nike e o Corinthians a campanha publicitária 
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‘República Popular do Corinthians’ que, segundo Canônico (2010) tinha como objetivo 

transformar o Timão e seus 30 milhões de torcedores em uma nação. 

Visando atingir o objetivo, foi criada uma legislação, moeda própria e ainda 

documentos como certidão de nascimento, carteira de identidade da nação corinthiana, 

RG do torcedor, que como naturalidade tinha a informação: Corinthiano. E o intitulado 

‘documento mais importante da nação’, o passaporte, criado como uma forma de 

registro de todos os jogos que o corinthiano frequentasse. 

A narrativa publicitária destacou o fato de, com mais de 30 milhões de 

torcedores pelo País, o Timão ser maior do que muitas nações do mundo10. Os 

jogadores foram colocados como heróis, tendo seus rostos ilustrados em posição 

imponente. Tais ilustrações foram usadas pelos próprios atletas em seus perfis no 

Twitter. Para ditar as leis na República Popular do Corinthians, a campanha criou ainda 

a Carta Magna, com o intuito de, como o próprio trecho do documento ressalta, 

“declarar os princípios fundamentais da nação corinthiana”. Um dos princípios 

levantados pela carta é a fidelidade ao Corinthians em todas as ocasiões, cabendo “ao 

cidadão corinthiano o compromisso de ser um torcedor em qualquer ocasião e não um 

torcedor de ocasião. Corinthiano é corinthiano em qualquer lugar da tabela”, elucida o 

documento. 

Figura 11 – Peças da República Corinthiana 

 
Fonte: Portal Adeevee (2010) 

No ano seguinte, 2011, o clube lançou a eleição para presidente e 300 

congressistas da República Popular do Corinthians. Os eleitos assumiriam o governo 

                                                           
10 Vídeo da campanha publicitária (https://www.youtube.com/watch?v=53hcGXGDCcI).  

https://www.youtube.com/watch?v=53hcGXGDCcI
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durante quatro meses de mandato e teriam de realizar atividades reais em prol da Nação 

Corinthiana. A eleição ocorreu durante um período de duas semanas, por meio do site 

da República, e qualquer cidadão corinthiano podia participar (CORINTHIANS, 2011). 

Criaram-se também embaixadas, que consistiam em grupos de torcedores que 

representavam a República Popular do Corinthians fora da capital paulista. Estes 

grupos, por sua vez, também elegiam uma espécie de líder, o embaixador, que se 

tornava responsável por organizar os encontros e participava quinzenalmente de 

reuniões virtuais com outros embaixadores. O Corinthians promoveu, ainda, encontros 

presenciais dessas embaixadas, em 2012 e 2013, como destaca a matéria no site oficial 

do clube (CORINTHIANS, 2012a). 

Com interatividade, personalização e aproximação com o público alvo, no caso o 

torcedor corinthiano, a campanha caracterizou o time como um país de verdade, 

contextualizou os torcedores e fez com estes se sentissem valorizados, como parte de 

algo que foi além de um time de futebol, considerando-os verdadeiros cidadãos 

corinthianos. Como mostra o site da agência F/Nazca (2011), a República Popular do 

Corinthians gerou mais de R$ 13 milhões em mídia espontânea e foi considerada ‘Idea 

of the Year’ pelo Worldwide Creative Board da rede Saatchi & Saatchi, ficando em 

primeiro lugar entre trabalhos de 140 escritórios espalhados pelo mundo. 

Já em 03 de dezembro de 2012, um dia após o Corinthians embarcar para o 

Japão, onde disputaria o Mundial de Clubes, foi lançada a campanha Epidemia 

Corinthiana, novamente em pareceria com a agência F/Nazca. A campanha prometia 

‘infectar’ o país sede da competição com o vírus da Locospirose, uma doença causada 

pelo Bando de Loucos, alcunha pela qual a torcida é reconhecida. O vídeo de 

lançamento simulava jornais japoneses noticiando a descoberta do vírus, e por meio de 

um manifesto, colocava o sentimento do torcedor corinthiano pelo clube como uma 

doença e afirmava que os infectados pela Locospirose preferem a morte a um antídoto. 

Somos mais que um time. Mais que uma nação. Somos uma doença. 30 

milhões de infectados. O vírus invade o sistema nervoso central. Faz o corpo 

suar. A garganta queimar. Deixa o sangue roxo. Somos uma epidemia. A 

peste negra. E branca. Manus infectadus. Um bando de loucos sem cura. 

Somos corinthianos, maluco. E uma vez locopositivo, já era. Agora só nos 

resta conviver com a doença. Um antídoto? Preferimos a morte 

(CORINTHIANS, 2012b, s.p.). 

 

Por meio do site criado para a campanha, o corinthiano poderia confirmar ser um 

‘locopositivo’, passando então a fazer parte de um ‘Mapa da Epidemia’, que indicava o 

local de onde o ‘infectado’ se cadastrou, permitindo ao clube saber em quais locais do 
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Brasil e do mundo encontravam-se seus torcedores. Segundo a Época Negócios (2012), 

já em 13 de dezembro daquele ano a Epidemia Corinthiana chegava a cinco vezes mais 

‘infectados’ que a gripe suína, posteriormente denominada como Influenza A H1N1, 

havia registrado em junho de 2009, quando foi anunciada como uma pandemia de nível 

mais grave pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Eram 132.457 ‘casos’ da 

Locospirose até então. 

Figura 12 – Mapa da Epidemia Corinthiana 

 
Fonte: Época Negócios (2012) 

 

A mais recente campanha de destaque do Corinthians é uma criação da 

Wieden+Kennedy para a Nike, a Fé Alvinegra, lançada no dia 07 de maio de 2017. No 

entanto, a fornecedora de materiais esportivos e patrocinadora do Timão, iniciou a 

abordagem do amor corinthiano como fé na semifinal do Campeonato Paulista de 2017. 

No dia 23 de abril, dia do clássico contra o São Paulo que definiria o finalista, e também 

dia do santo padroeiro do clube, São Jorge, foram lançados os uniformes do Timão para 

a temporada. A primeira camisa homenageava o santo guerreiro, trazendo uma faixa 

preta vertical no peito em referência à lança de São Jorge; e a segunda era alusiva ao 

aniversário de 40 anos do título do Campeonato Paulista de 1977. 

O Corinthians se classifica para a final e, na segunda partida, na Arena 

Corinthians, acontece o lançamento oficial da campanha Fé Alvinegra, que além de 

destacar a fé que a torcida deposita no clube, fazendo uso da imagem de São Jorge, 

apresenta o time como algo sagrado. 
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Quarenta anos depois, Corinthians e Ponte Preta repetiram a final do Paulistão e 

o comercial da Fé Alvinegra teve como base a narração original de Osmar Santos na 

Rádio Globo, em 1977. O narrador coloca o Timão como razão para viver da sua torcida 

e afirma que o clube contraria a lógica, o que aconteceu no Campeonato Paulista de 

2017. A equipe iniciou a disputa desacreditada, tida por alguns jornalistas esportivos 

como a quarta força do estado, atrás dos rivais Palmeiras, São Paulo e Santos, mas 

terminou campeã: 

Você freia o funcionamento normal da razão [...] Quando vê está envolvido 

Corinthians, envolvido nessa trama, nessa religião e nessa bandeira [...] Uma 

razão de ser de um povo[..] Corinthians você é mistério, você contraria a 

lógica do universo Corinthians, você acima de tudo grita fundo na alma desse 

povo (CANAL NIKE, 2017, s.p.). 

 

A campanha Fé Alvinegra contou com um bandeirão com mais de 100 metros de 

largura, estreado no dia 07 de maio, final do Paulistão 2017, na Arena Corinthians e 

com a venda de camisas e medalhas. Um destaque foi a criação e comercialização de 

patchs relacionados à campanha. Estes foram sendo renovados com base no 

desempenho do Corinthians nos campeonatos seguintes. O primeiro patch, logo no 

momento de divulgação da Fé Alvinegra, trazia os dizeres “A fé que une todos os 

povos”. 

Posteriormente, durante a disputa do Brasileirão 2017, acontece o lançamento do 

segundo patch. Após abrir dez pontos de vantagem para o segundo colocado, o 

Corinthians vive um momento ruim próximo a decisão do título, e então o portal Meu 

Timão lança a hashtag #NuncaFoiFácil para incentivar a equipe. A torcida adere a 

hashtag que invade as redes sociais e a Nike decide lançar o patch com os dizeres 

“Nunca foi fácil, sempre foi fé!”. Já em 2018, o Timão novamente começa a temporada 

questionado e faz o improvável, conquista o Bi do Campeonato Paulista. A 

patrocinadora aproveita o momento e lança um último patch, dessa vez com os dizeres 

“Bicampeão da Fé”. 

Figura 13 – Logo e um dos patchs da campanha Fé Alvinegra 
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Fonte: MeuTimão.com (2018) 

Vale ressaltar que todos esses patchs foram comercializados por R$9,90, 

podendo ser aplicados em camisas já adquiridas. E, tanto a Fé Alvinegra como a 

Epidemia Corinthiana e a República Popular do Corinthians comercializaram produtos 

específicos, cumprindo o que, como visto no referencial teórico acerca do tema, é o 

principal objetivo do marketing esportivo, transformando a paixão do torcedor 

corinthiano em receita. Ademais, nota-se por parte do departamento de marketing do 

Timão uma preocupação em estar onde o torcedor está e ouvir suas demandas, que 

pode, como no caso da Fé Alvinegra, gerar fôlego para uma campanha lançada. 

Nota-se que o Corinthians busca a cada nova grande campanha, criar 

ciberarquibancadas para atrair o chamado cibertorcedor, além de procurar sempre 

enaltecer o amor da fiel torcida, o que referencia este torcedor, despertando nele um 

desejo de interação e participação. O capítulo seguinte definirá engajamento, para 

posteriormente elucidar as estratégias da equipe do Parque São Jorge visando manter o 

corinthiano ativo e participativo de suas ações. 
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CAPÍTULO 3 – CONSUMIDOR ATIVO, TORCEDOR-CONSUMIDOR E 

ENGAJAMENTO 

O presente capítulo objetiva elucidar o surgimento de um novo consumidor, e 

também de um novo torcedor, mais ativo e participativo, que busca intervir e influenciar 

as organizações. Procura-se ainda definir o constructo ‘engajamento’, fulcral para a 

presente pesquisa. 

Para tanto, inicia-se a discussão a partir de conceitos como Cultura da 

Convergência e Cultura Participativa. Presenciamos um cenário no qual o produtor e o 

consumidor de determinado conteúdo interagem entre si. As tradicionais e as novas 

mídias se unem em produtos, possibilitando ao público-alvo uma experiência mais 

ativa, por meio da colaboração e da participação deste. 

Segundo Fechine (2014), a cultura participativa estimula estratégias e práticas 

interacionais através dos meios de comunicação, com um modelo de produção 

direcionado pela distribuição em mídias distintas e plataformas tecnológicas de 

conteúdos associados entre si. Nesse contexto, gerenciar o relacionamento com o 

consumidor de maneira efetiva se tornou uma importante vantagem competitiva. 

Devido ao surgimento desse novo consumidor, conectado e mais atuante, os 

estudos no campo do marketing passaram a levar em conta uma nova perspectiva, na 

qual o consumidor colabora com a empresa, ampliando as possibilidades de estudo para 

o comportamento deste consumidor. Portanto, compreender a forma como se dá esse 

relacionamento com um consumidor participativo se tornou extremamente relevante. 

No futebol não é diferente, o alto nível de relacionamento entre clube e torcedor 

pode contribuir para o sucesso da marca, uma vez que o torcedor-consumidor está mais 

próximo do clube-empresa, sendo mais atuante. O objeto de estudo do presente 

trabalho, o Corinthians, cria ações que estimulam a participação do seu torcedor, como 

vimos no capítulo anterior. Ao eleger o presidente da República Popular do Corinthians, 

ou se candidatar a governador, embaixador, dentre outros cargos, o corinthiano se sentia 

de fato parte importante da campanha. 

Por serem organizações que alteram momentos positivos e negativos em curto 

espaço tempo, sendo dependente do desempenho de seus atletas para bons resultados 

em campeonatos, criar essas ações para manter o torcedor envolvido com o time mesmo 

durante os momentos difíceis se tornou fundamental para os clubes de futebol. Buscar o 

engajamento do seu público-alvo se transformou em fator essencial para que estas 

organizações esportivas despertem o interesse dos investidores e dos patrocinadores. 
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Dessa forma, o segundo tópico do presente capítulo fará uma revisão de 

literatura acerca do tema principal desta pesquisa, o constructo engajamento, 

apresentando suas origens e principais definições. Busca-se ainda realizar uma distinção 

entre o engajamento e outros conceitos similares. No que tange à disciplina de 

marketing, os primeiros estudos sobre o referido constructo datam da metade da década 

de 2000, fazendo com que o tema tenha um curto período de pesquisas, e seja ainda 

pouco explorado, o que também dá relevância à presente pesquisa.  

De acordo com Recuero (2013), o engajamento não é a simples audiência, mas a 

participação desta, o resultado do envolvimento das pessoas entre si e com a marca 

como persona. Assim, o capítulo se inicia fazendo uma discussão acerca do surgimento 

do novo consumidor, e também de um torcedor-consumidor, para posteriormente 

aprofundar a definição do constructo engajamento. 

 

 

 

3.1 O surgimento de um novo consumidor 

Presenciamos atualmente um cenário no qual as mídias tradicionais e novas se 

unem, e onde o produtor e o consumidor de mídia interagem de maneira mais 

significativa. É o que Jenkins (2009) denomina de Cultura da Convergência. Para o 

autor, o que acontece é um fluxo de conteúdos por diferentes plataformas midiáticas, 

com um duplo processo: a convergência corporativa, em que a participação é 

comercialmente estruturada; e a convergência alternativa, em que os consumidores 

atuam sobre os conteúdos midiáticos e interagem uns com os outros. 

Neste contexto, Magnoni e Miranda (2018) afirmam que “a convergência deve 

ser entendida como uma transformação cultural, uma vez que incentiva os consumidores 

a buscar informações em diversos meios e, a partir deles, criar conexões” (p. 4). Para os 

autores, ocorre uma mudança nas posições no campo da comunicação, de consumidores 

a produtores, de passivos a ativos, de isolados a conectados, a informação se torna um 

bem disputado, e as pessoas procuram produzir e compartilhar conhecimento, vivendo 

uma cultura cada vez mais participativa. 

Já Mazetti (2009), ao abordar o assunto, ressalta que o papel do público não se 

restringe mais à passividade da recepção de conteúdos, ao contrário, atualmente, a 

audiência deseja participar ativamente e de modo colaborativo da rede. “Na cultura da 

convergência todos são participantes em maior ou menor grau e a cultura participativa 
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modifica as antigas noções de passividade dos consumidores midiáticos, colocando-os 

em papel similar ao dos produtores de informação” (MAZETTI, 2009, p. 8).  

Jenkins (2009), por sua vez, destaca que as mudanças nas formas de produção, 

circulação e consumo são vistas como contexto para o surgimento de um consumidor 

produtivo, criativo e socializado. “Em vez de falar sobre produtores e consumidores de 

mídia como ocupantes de papéis separados, podemos agora considerá-los como 

participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de 

nós entende por completo” (JENKINS, 2009, p. 30). A cultura participativa contrasta 

então com ideias de passividade dos espectadores dos meios de comunicação. 

Ainda segundo Jenkins (2009), o que move a cultura participativa é uma 

inteligência coletiva, que constrói um acervo comum e em rede, a partir da doação, que 

cada agente realiza, de conhecimento próprio e experiência. Para este autor, as 

tecnologias digitais interativas possibilitam aos consumidores registrar, arquivar e 

produzir conteúdos de mídia, se transformando em agentes fundamentais na sua 

circulação. 

De acordo com Jenkins (2006), a cultura participativa pode ser entendida como 

um fenômeno no qual acontece criação e compartilhamento de conteúdos entre os 

consumidores, motivados pela ideia de que suas contribuições tem importância para os 

outros, e, nesse processo de compartilhamento, os participantes adquirem um grau de 

conexão social uns com os outros. 

Shirky (2011), do mesmo modo, ressalta que o público participante é diferente, 

que “participar é agir como se sua presença importasse, como se, quando você vê ou 

ouve algo, sua resposta fizesse parte do evento” (p. 25). Ainda segundo este autor, a 

participação pode acontecer depois do evento, como filmes, livros e programas de 

televisão que mais do que a oportunidade de consumo, produzem uma ocasião para 

responder, discutir e criar algo novo.  

Quem também discorre sobre a temática é Fechine (2014), que coloca a cultura 

participativa como conjunto diverso de possibilidades abertas aos consumidores, além 

da produção e circulação de conteúdos midiáticos a partir da convergência dos meios. 

Para a autora, o termo tem sido usado para abordar um leque tão vasto de 

manifestações, que seria mais adequado falar em ‘culturas participativas’,  

realçando a ideia de que não estamos diante de um fenômeno único nem 

tampouco de um conceito monolítico. Estamos, ao contrário, perante um 

mosaico de manifestações sustentadas pelo desejo de uma intervenção mais 

direta nos processos, quer sejam eles de caráter político, quer sejam 

motivados pelo consumo cultural (FECHINE, 2014, p. 6). 
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Nesse sentido, Jenkins (2009) afirma que o novo ambiente midiático, criado 

pelas tecnologias digitais, provocam expectativas de um fluxo mais livre de ideias e 

conteúdos, e que inspirados por estas ideias, os consumidores passam a lutar pelo direito 

de participar mais integralmente de sua cultura. Segundo o autor, os consumidores 

estariam aprendendo a usar as diferentes tecnologias a fim de ter um controle maior 

sobre o fluxo de mídia e para interagir com outros consumidores. 

Ainda de acordo com Jenkins (2009) ocorre uma redefinição do papel e da 

posição do consumidor midiático, a saber: 

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 

consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e 

ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 

migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou os meios de 

comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos 

consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de 

consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores 

são agora barulhentos e públicos (JENKINS, 2009, p. 47). 

 

Jenkins (2009) destaca que ver o anúncio ou comprar o produto já não é o 

bastante, o consumidor ideal é ativo, comprometido emocionalmente e parte de uma 

rede social, então, a empresa o convida para entrar na comunidade da marca. Além de 

incentivarem um consumo mais ativo, uma vez que o público procura agir ao ser 

convidado a participar da vida da franquia, essas afiliações tornam-se protetoras da 

integridade das marcas. 

Mazetti (2009), por outro lado, apresenta uma visão crítica de tal processo, 

contestando o poder e a liberdade do consumidor. Para o autor, as tecnologias digitais 

estariam sendo utilizadas pelas corporações com a finalidade de forjar um espetáculo 

interativo, porém, cada espaço aberto à participação do consumidor é milimetricamente 

racionalizado e intensivamente vigiado. Ao invés de regras e restrições, lhes é oferecida 

a liberdade de experimentar sua criatividade e de dividir seus conhecimentos, desde que 

suas atividades sejam canalizadas para os objetivos e desejos das corporações. 

Atividades dos consumidores que fogem à participação comercialmente 

estruturada seriam vigorosamente censuradas com o apoio de recursos legais 

para assegurar às corporações a habilidade de cooptar as práticas rentáveis 

dos consumidores e silenciar aquilo que afronta sua autoridade cultural ou 

propriedade intelectual [...] Assim, não se trata da possibilidade de uma 

relativa emancipação dos consumidores, mas, sim, uma nova filosofia de 

negócios baseada na expansão do conteúdo midiático comercial por diversas 

plataformas e por um esforço intencional por parte dos produtores de mídia 

para aumentar a imersão dos consumidores na relação com os produtos 

culturais. O objetivo final seria potencializar o investimento afetivo, 

intelectual e financeiro do consumidor nos bens simbólicos produzidos pelas 

corporações midiáticas (MAZETTI, 2009, pp. 5-6). 
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Shirky (2011) possui uma percepção semelhante, e afirma que uma das funções 

do mercado é fornecer plataformas para engajar o público alvo nas coisas que lhes são 

interessantes fora dele, sejam estas plataformas bares, websites ou fanpages. É isso que 

o Corinthians busca fazer através dos seus meios de comunicação e também das 

atividades oferecidas off-line. Com a visita monitorada pelo Parque São Jorge, por 

exemplo, o clube procura engajar o torcedor para além dos jogos de futebol, fazendo 

com que ele se sinta parte do Timão como um todo. 

Outro autor que compartilha dessa visão é Primo (2010), ao ressaltar que as 

audiências ficam satisfeitas com a inclusão no processo, uma vez que compreendem que 

além de poderem receber melhores produtos e serviços, podem também colaborar para a 

criação de conteúdos focados em seus interesses. No entanto, faz-se necessário colocar 

em discussão as estratégias de poder e as formas de cooptação do capital midiático.  

Desse modo, para Primo (2010), não se pode apenas celebrar a incorporação do 

consumidor, deve-se também avaliar como estes são usados na reinvenção da produção 

lucrativa, o que há de estratégia persuasiva e “observar como as coletividades podem 

resistir e subverter movimentos tão sutis e efetivos” (p. 7). Desta perspectiva, o 

fenômeno pode ser entendido como reflexo das estratégias de negócios praticadas pelas 

empresas, que visam engajar o consumidor de uma maneira mais imersiva em seus 

produtos e serviços. 

Primo (2010), ademais, alerta para o fato de que não é simplesmente a 

popularização da internet que ocasiona a cultura participativa e convergente. Para o 

autor, fatores como o espírito de época, os relacionamentos da pós-modernidade, entre 

outros aspectos sociais e políticos também fomentam a consolidação desse fenômeno. 

“Em outras palavras, a internet criou tanto a cultura participativa quanto foi criada por 

ela” (PRIMO, 2010, p. 6). 

Quem também discorre acerca da temática nesse âmbito é Shirky (2011), 

destacando que a cultura participativa já existia mesmo antes da criação do termo. Para 

ele, antes do século XX, mesmo não existindo a expressão, uma fatia significativa da 

cultura era participativa, com a ocorrência de encontros locais, eventos e performances. 

“O simples ato de criar algo com outras pessoas em mente e então compartilhá-lo com 

elas representa, no mínimo, um eco daquele antigo modelo de cultura, agora em 

roupagem tecnológica” (SHIRKY, 2011, p. 23). 

Shirky (2011) ressalta ainda que, mesmo quando coordenado com ferramentas 

de alta tecnologia, o comportamento sociável tem como componente essencial o caráter 
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humano. Segundo o autor, ninguém quer o e-mail por si só, mas sim as coisas que ele 

possibilita, como notícias de casa, conversas, fotos, entre outros. “A tecnologia 

possibilita esses comportamentos, mas não pode causá-los” (SHIRKY, 2011, p. 90). 

Entretanto, não cabe à presente pesquisa elencar respostas ou escolher um lado, 

mas sim demonstrar a complexidade do processo. 

Fechine (2014) relaciona o consumo ativo ao conceito de fã. Para a autora, este 

consiste em um público que buscar intervir, de várias formas, naquilo que consome, em 

distintos graus de envolvimento, decidindo onde, quando e como consumir os conteúdos 

oferecidos, além de atender aos pedidos de colaboração dos produtores, e de enviar 

retorno afirmando o direito de fazer julgamentos e expressar opiniões. 

Ainda segundo Fechine (2014), nas experiências mais profundas de 

engajamento, os fãs constituem comunidades, espaços colaborativos e participativos que 

possibilitam novas experiências de entretenimento a um consumidor ativo, e produzem 

seus próprios conteúdos a partir de objetos existentes. Os torcedores de um clube de 

futebol podem ser vistos como um fã daquela organização esportiva. Desta forma, um 

grande exemplo do que afirma Fechine (2014) se relaciona ao objeto da presente 

pesquisa, o Sport Club Corinthians Paulista. Se trata da fanpage ‘A grande família 

Corinthians’, que possui 1.488.290 curtidas11. 

Essa comunidade reverbera tudo o que é divulgado acerca do clube na mídia, 

criticando por vezes notícias e posições do time, além de produzir memes12 com base 

nos resultados dos jogos do Timão e também dos rivais. A página consiste em um 

espaço de interação dos torcedores entre si e um local para que o corinthiano expresse 

sua opinião acerca de tudo o que acontece com o Corinthians13. 

Com o passar dos anos, o comportamento do torcedor também sofreu mudanças. 

Atualmente mais ativos, estes tem buscado participar de forma mais efetiva se 

transformando em consumidores do clube do coração, absorbendo todas as 

oportunidades possíveis. Como destaca Melo Neto (2013), os torcedores tem como meta 

simpatizar e adorar uma modalidade esportiva, um atleta ou um time. Assim, quando 

um torcedor é considerado fã incondicional, fanático pelo clube, ele cria um alto grau de 

envolvimento.  

                                                           
11 Dados obtidos em 21 nov. 2018. 
12 Expressão cunhada por Richard Dawkins, que propunha um termo para dar conta dos processos de 

replicação e evolução cultural que lhe chamaram atenção. Fenômeno típico da internet, podem se 

apresentar como imagens legendadas, vídeos virais ou expressões difundidas pelas mídias sociais, com 

utilização da linguagem do humor (http://www.museudememes.com.br/o-que-sao-memes/).  
13 A fanpage pode ser acessada através do link: https://www.facebook.com/familia.gigante.sccp/.  

http://www.museudememes.com.br/o-que-sao-memes/
https://www.facebook.com/familia.gigante.sccp/
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Ainda de acordo com Melo Neto (2013), a intensidade do vínculo dos torcedores 

pode ser mensurada com base em quatro níveis: conhecimento, acompanhamento pela 

mídia, comparecimento a eventos e adesão ao esporte. Já no que diz respeito a forma do 

vínculo, este autor ressalta que o torcedor possui uma adoração e com isso se faz 

envolvido de alguma maneira, podendo ser mensurado como torcedor fanático, o fã 

incondicional; menos envolvido emocionalmente, os torcedores moderados; os que 

possuem pouco envolvimento, torcedores ocasionais; e os que não possuem 

envolvimento, nada torcedor. 

Melo Neto (2013) define o perfil do torcedor consumidor da seguinte forma: 

O torcedor é um consumidor do esporte como produto e serviço. Ao 

presenciar o evento esportivo, comparecendo aos estádios e locais de 

competição, ao comprar roupas e calçados esportivos, ao praticar o esporte 

em suas horas de lazer e ao associar-se a um clube, ele é um consumidor 

permanente do esporte como produto e serviço. Os torcedores que se 

enquadram nesse perfil são conhecidos como os consumidores ativos do 

esporte (MELO NETO, 2013, p. 135). 

 

Para esse autor, “o torcedor consumidor apresenta necessidades e desejos que 

devem ser atendidos por meio de ofertas esportivas, como produtos e serviços 

diferenciados” (MELO NETO, 2011, p. 123). Observa-se por parte do Sport Club 

Corinthians Paulista uma preocupação neste sentido, ao desenvolver campanhas que 

buscam incluir e referenciar o torcedor, com produtos específicos, e ao oferecer 

experiências por meio do Memorial do Clube, da Visita Monitorada pelo Parque São 

Jorge e do Tour da Arena Corinthians. 

Melo Neto (2013) elucida que o ideal para os especialistas de marketing 

esportivo é possuir um torcedor com alto grau de acompanhamento, conhecimento, 

comparecimento e adesão, que disponha de domínio de todas as áreas como modalidade 

esportiva, o clube, os atletas, técnico e estádio. Porém, o autor ressalta que este caso é 

raro, devido à necessidade por parte do torcedor de dispor de mais tempo livre, 

interesse, motivação e condição financeira para investir. 

Novamente, segundo Melo Neto (2013), cabe ao departamento de marketing a 

competência para aumentar o nível de relacionamento dos torcedores com o clube, 

definindo estratégias e ações que atinjam o seu público-alvo. O autor cita então alguns 

exemplos: 

- Transformar a maioria dos torcedores em torcedores incondicionais, 

fanáticos e estabelecidos; 

- Identificar, dentre a massa de não torcedores, aqueles que podem vir a ser 

torcedores e transformá-los em torcedores mesmo que sociais, temporários e 

de experiência; 
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- Atender a todas as demandas dos torcedores conhecedores por meio de 

cursos, palestras e informações pelo site da entidade esportiva, por e-mail, 

blogs e mini-blogs; 

- Aumentar a oferta de serviços de qualidade para os torcedores de 

experiência; 

- Realizar promoções especiais (ingressos para família, pacotes de venda de 

produtos para presentes, ingressos corporativos, concursos e sorteios) para os 

torcedores sociais, focados, gastadores e curiosos; 

- Aumentar a oferta de produtos, brindes e souvenirs para colecionadores; 

- Desenvolver pacotes de viagens para os gastadores e um calendário de 

eventos para os agregados; 

- Aumentar a vigilância sobre os torcedores disfuncionais e criar projetos de 

educação de torcedores para esse segmento; 

- Desenvolver campanhas de adesão para aumentar a base de torcedores e 

praticantes; 

- Reforçar as equipes locais e abrir novas franquias para atrair os torcedores 

locais (MELO NETO, 2013, p. 147). 

 

Enquanto os consumidores se apropriam das ferramentas disponíveis buscando 

intervir cada vez mais nas empresas, estas procuram desenvolver formas de usar estas 

ferramentas para aumentar o engajamento daqueles. Assim, o próximo tópico se 

dedicará a conceituar o constructo engajamento, fulcral para o presente trabalho, a fim 

de posteriormente elencar as estratégias do Corinthians para engajar o seu torcedor, uma 

vez que o cenário é o mesmo para as organizações esportivas.  

 

3.2 Definições de engajamento 

Com as mudanças ocorridas no comportamento do consumidor, no que tange sua 

influência nas organizações, as empresas perceberam que a habilidade de gerenciar o 

relacionamento com os clientes a longo prazo se tornou uma importante vantagem 

competitiva. Aumentar o nível de relacionamento com o público-alvo contribui 

significativamente para o sucesso do negócio. O mesmo ocorre com os clubes de 

futebol. Ainda que raramente um torcedor mude de time, sendo por tanto um cliente 

fiel, é preciso transformar o seu amor em receita e buscar manter o seu engajamento nos 

momentos difíceis enfrentados pelo clube. 

O constructo engajamento foi definido em uma série de disciplinas, como 

psicologia e educação, no entanto, para a presente pesquisa vamos nos ater à 

conceituação no campo do marketing, onde o interesse reside no relacionamento dos 

consumidores com a empresa. Indicando que clientes engajados podem exibir maior 

fidelidade às marcas, e tendo como contexto um ambiente cada vez mais interativo, o 

engajamento está recebendo mais atenção dos profissionais de negócios e também dos 

acadêmicos. 
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Brodie et al. (2011) destacam que somente a partir de 2005 os termos 

‘engajamento do consumidor’ e ‘engajamento do cliente’ surgiram com maior 

relevância na literatura acadêmica de marketing e serviços. Ainda de acordo com os 

autores, poucas tentativas de conceituação sistemática tem sido observadas até os dias 

atuais. A tabela a seguir apresenta as definições identificadas por Brodie et al. (2011). 

 

Quadro 5 – Conceituações de engajamento 

Conceituações de Engajamento na Literatura de Marketing 

Autores Conceito Definição 

Patterson et al. (2006) Engajamento do 

cliente 

O nível de presença física, cognitiva e 

emocional de um cliente em seu 

relacionamento com uma organização 

prestadora de serviços. 

Vivek, Beatty, and 

Morgan (2010) 

Engajamento do 

Consumidor 

A intensidade da participação e conexão de 

um indivíduo com as ofertas e atividades da 

organização iniciadas pelo cliente ou pela 

organização. 

Mollen e Wilson 

(2010) 

Engajamento online da 

marca  

O compromisso cognitivo e afetivo do cliente 

com um relacionamento ativo com a marca, 

conforme personificado pelo website ou outras 

entidades mediadas por computador, 

projetadas para comunicar o valor da marca. 

Bowden (2009) Processo de 

engajamento do cliente 

Um processo psicológico que modela os 

mecanismos subjacentes pelos quais a 

lealdade do cliente se forma para novos 

clientes de uma marca de serviço, bem como 

os mecanismos pelos quais a lealdade pode ser 

mantida para clientes que compram 

repetidamente uma marca de serviço. 

Van Doorn et al. 

(2010) 

Comportamento de 

engajamento do cliente 

Manifestação comportamental dos clientes em 

relação a uma marca ou empresa, além da 

compra, resultante de condutores 

motivacionais, como atividades verbais, 

recomendações, ajuda a outros clientes, blogs, 
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redação de comentários. 

Hollebeek (2011) Engajamento do 

cliente com a marca 

O nível do estado de espírito motivacional, 

relacionado à marca e dependente do contexto 

de um cliente, caracterizado por níveis 

específicos de atividade cognitiva, emocional 

e comportamental nas interações da marca. 

Fonte: Adaptado de Brodie et al. (2011, tradução nossa) 

 

Tendo como base a tabela anterior e buscando atingir os objetivos propostos, a 

presente pesquisa se atentará a estes conceitos, destacando os estudos de Vivek (2009), 

Bowden (2009), Van Doorn et al. (2010), Brodie et al. (2011) e Hollebeek (2011) como 

principais contribuições para a evolução das definições de engajamento. 

Van Doorn et al. (2010) centram seu estudo na relação entre cliente e empresa, 

destacando os aspectos comportamentais deste relacionamento, definindo o 

comportamento de engajamento do cliente. Segundo os autores, a ideia de engajamento 

se baseia em capturar como e por que os clientes se comportam de diversas maneiras 

que são relevantes para a empresa e seus múltiplos stakeholders. 

Assim, Van Doorn et al. (2010) definem engajamento como uma “manifestação 

de comportamento dos clientes em direção a uma marca ou empresa, que vai além da 

compra, resultando em condutores motivacionais” (p. 254, tradução nossa). Estes 

motivadores incluem atividade boca-a-boca, interações entre clientes e/ou atividades de 

blogs, o que faz emergir uma perspectiva onde os clientes podem co-criar valor, 

colaborar com a empresa e criar uma estratégia competitiva. 

Acreditamos que os comportamentos de engajamento do cliente vão além das 

transações e podem ser especificamente definidos como as manifestações 

comportamentais de um cliente que têm um foco de marca ou empresa, além 

da compra, resultante de condutores motivacionais. As manifestações 

comportamentais, além das compras, podem ser positivas - ou seja, postar 

uma mensagem de marca positiva em um blog - e negativas - ou seja, 

organizar ações públicas contra uma empresa (VAN DOORN et al., 2010, p. 

254, tradução nossa). 

 

Novamente de acordo com Van Doorn et al., para entender a natureza do 

engajamento do cliente, faz-se necessário considerar as maneiras pelas quais os 

consumidores podem optar por se engajar, as chamadas dimensões do comportamento 

de engajamento do cliente. Estes autores propõem então cinco dimensões: “valência, 

forma ou modalidade, escopo, natureza do impacto e objetivos do cliente” (VAN 

DOORN et al., 2010, p. 255, tradução nossa). 
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Van Doorn et al. (2010) ressaltam ainda que, atualmente, em um mundo digital 

com alto nível de conectividade com os clientes, o imediatismo, a intensidade, a 

amplitude e a longevidade do impacto dos comportamentos de engajamento do cliente 

aumentam de maneira significativa. Segundo os autores, na medida em que os clientes 

podem se engajar através de múltiplos canais - via telefone, correio, pessoalmente, via 

internet, entre outros - a escolha do canal também influenciará o impacto geral dos 

comportamentos de engajamento do cliente. 

Já ao abordar as atividades que afetam os níveis de comportamento de 

engajamento do cliente, Van Doorn et al. (2010) destacam os recursos do consumidor, 

como tempo, esforço e dinheiro. “Provavelmente, os consumidores avaliam os custos e 

os benefícios de se engajar em comportamentos específicos e o custo pode ser 

determinado por dotações relativas de recursos para os consumidores” (p. 257, tradução 

nossa). Um consumidor que disponha de tempo mas que não tenha dinheiro pode estar 

mais propenso a se envolver com a marca no ambiente online, como comunidades, 

blogs e redes sociais. 

Alguns exemplos do que é referido anteriormente, tendo como base o objeto de 

estudo do presente trabalho, podem ser citados o preço das camisas oficiais e dos 

ingressos para as partidas, fatores financeiros que afetam o comportamento de 

engajamento do torcedor corinthiano. O horário dos jogos nos dias de semana também 

são uma questão recorrente tida como impedimento para que aqueles que trabalham 

possam frequentar o estádio. Desta forma, estes torcedores podem se engajar com o 

clube, majoritariamente, por intermédio dos canais disponibilizados no ambiente online. 

Van Doorn et al. (2010) elucidam ainda que fatores baseados na empresa, como 

a marca, também podem afetar os comportamentos de engajamento. Marcas com boa 

reputação provavelmente gerarão altos níveis de comportamentos positivos, enquanto 

em casos de falhas, a probabilidade é de que os níveis mais altos sejam de 

comportamentos negativos. Neste caso, tem-se um exemplo no momento vivido pelo 

Corinthians na reta final do Brasileirão 2018. Ao acumular resultados ruins e 

consequente queda de posições na tabela do campeonato, os torcedores passaram a 

cobrar o clube nas redes sociais e realizaram protesto no centro de treinamento. 

Para Van Doorn et al. (2010), as empresas também podem influenciar os 

comportamentos de engajamento do cliente ao desenvolver processos e plataformas para 

receber as ações deste cliente. 
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Em termos de voz do cliente, muitas empresas desenvolveram tecnologias e 

processos para permitir que os clientes expressem suas preocupações, 

elogios, sugestões e ideias diretamente para a empresa e seus funcionários. 

Em outros casos, as empresas podem fornecer processos e plataformas para 

facilitar o engajamento do cliente. Podem ser reuniões de clientes, fóruns de 

bate-papo online, concursos e sorteios, permitindo que os clientes 

compartilhem suas ideias entre si e assim por diante (VAN DOORN et al., 

2010, p. 258, tradução nossa). 

 

Van Doorn et al. (2010) destacam ainda que existem consequências para a 

reputação da empresa, uma vez que clientes engajados podem contribuir para o 

reconhecimento da marca. A torcida corinthiana foi apontada como um dos motivos 

para a Nike ter dado ao Corinthians o contrato mais cotado entre os clubes da América 

Latina, o que exemplifica a afirmação dos autores. 

Brodie et al. (2011), por sua vez, abordaram o engajamento do cliente, 

considerando que este deve ser explicado por meio da experiência interativa e da co-

criação de valor dentro das relações. Desta forma, os resultados do comportamento do 

consumidor seriam provocados pela interatividade particular do cliente e da experiência 

co-criativa de valor com as organizações e/ou outros stakeholders. 

Brodie et al. (2011) ressaltam que os estudos acerca da temática normalmente 

usam os termos ‘engajar’ e ‘engajamento’ em discussões sobre processos, co-criação, 

desenvolvimento e utilização de soluções, interações ou formas de serviço baseadas no 

marketing, como troca. De acordo com os autores, os termos também são 

frequentemente associados à experiência do cliente e/ou da marca, emoção, criatividade 

e/ou interações da comunidade da marca. 

A fim de desenvolver uma definição geral de engajamento do cliente e 

diferenciar o conceito de constructos semelhantes, Brodie et al. (2011) fazem uso de 

cinco proposições fundamentais. A primeira postula que o engajamento do cliente 

reflete o seu estado psicológico induzido pelas experiências interativas deste com o 

objeto de engajamento, por exemplo uma marca. A segunda proposição “afirma que os 

estados específicos de engajamento do cliente ocorrem em processos mais amplos e 

dinâmicos tipificados pela co-criação de valor” (p. 257, tradução nossa). Para os 

autores, estes dois temas diferem o engajamento dos conceitos de ‘participação’ e 

‘envolvimento’, uma vez que a noção de experiências co-criativas interativas são menos 

abrangentes nestes. 

A terceira proposição elucida que o engajamento desempenha um papel central 

nas relações de serviço. A quarta propõe que este seja um conceito multidimensional, 

cognitivo, emocional e comportamental. A proposição final afirma que o engajamento 
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do cliente ocorre em conjuntos específicos de condições dependentes do contexto, o que 

gera diferentes níveis. 

Assim sendo, o engajamento do cliente é então definido por Brodie et al. (2011) 

como um estado psicológico que ocorre em virtude de experiências interativas e co-

criativas com um agente/objeto focal, como por exemplo uma marca, em relações focais 

de serviço. 

Ocorre sob um conjunto específico de condições dependentes do contexto, 

gerando diferentes níveis de engajamento do cliente; e existe como um 

processo dinâmico e interativo dentro das relações de serviço que criam 

valor. O engajamento do cliente desempenha um papel central em uma rede 

que rege as relações de serviço, na qual outros conceitos relacionais - por 

exemplo, envolvimento, lealdade - são antecedentes e/ou consequências em 

processos interativos de engajamento do cliente. É um conceito 

multidimensional sujeito a uma expressão específica do contexto e/ou das 

partes interessadas de dimensões cognitivas, emocionais e/ou 

comportamentais relevantes (BRODIE et al., 2011, p. 260, tradução nossa). 

 

Diferentemente dos conceitos relacionais, como ‘participação’ e ‘envolvimento’, 

o engajamento se baseia na existência de experiências focais interativas com objetos 

específicos de engajamento. Estes constructos são considerados, por tanto, antecedentes 

ou consequências relacionais do engajamento do cliente. Quando os clientes estão mais 

engajados tem maior participação e um melhor senso de relacionamento, que são 

respectivamente uma consequência comportamental e uma consequência psicológica 

(BRODIE et al. 2011). 

Brodie et al. (2011) destacam ainda que, em ambientes de negócios interativos e 

dinâmicos, o engajamento do cliente representa uma estratégia contundente para 

melhorar o desempenho da organização, possibilitando crescimento de vendas, 

lucratividade e vantagem competitiva superior. Ainda segundo os autores, os clientes 

engajados desempenham um papel fundamental na atividade de marketing viral, 

fornecendo referências, recomendações para produtos, serviços ou marcas específicas. 

Ademais, Brodie et al. (2011) apresentam os estados de engajamento do cliente: 

não engajado – ausência de experiência interativa de cliente/empresa ou marca; 

marginalmente engajados – clientes sendo um pouco cognitivos, emocionais ou 

engajados em uma experiência interativa específica; engajados – níveis amplos de 

engajamento do cliente cognitivo, emocional e comportamental; e altamente engajados 

– altos níveis de engajamento cognitivo, emocional e comportamental. 

Outra autora que discorre acerca da temática engajamento no campo das ciências 

sociais e gestão é Hollebeek (2011), elaborando o conceito de engajamento da marca 
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com o cliente. A autora desenvolve uma conceituação tripartida compreendendo as 

dimensões de ativação, identificação e absorção do constructo. 

Desta forma, o engajamento da marca com o cliente é definido como “o nível de 

motivação de um cliente individual relacionado à marca, dependente do contexto do 

estado de espírito caracterizado por níveis específicos de atividade cognitiva, emocional 

e comportamental nas interações diretas com a marca” (HOLLEBEEK, 2011, p. 790, 

tradução nossa). Para Hollebeek (2011), o engajamento representa uma variável 

individual, motivacional que depende do contexto, emergindo de interações 

bidirecionais entre o sujeito do engajamento e o objeto relevante. 

Ainda de acordo com Hollebeek (2011), seis princípios-chave compõe o 

engajamento: variável de nível individual; variável motivacional; variável dependente 

do contexto; emergir de interações bidirecionais entre sujeito/objeto; como um resultado 

pode existir em diferentes intensidades; e como um processo se desenvolve ao longo do 

tempo. 

Hollebeek (2011) destaca que a atividade cognitiva relacionada à marca com os 

clientes inclui o nível de concentração do indivíduo e/ou imersão na marca. No que 

tange ao objeto de estudo do presente trabalho, o Sport Club Corinthians Paulista, pode-

se observar tal afirmação nas grandes campanhas de marketing realizadas, como a 

República Popular do Corinthians e a Epidemia Corinthiana, onde ao tirar seus 

documentos como um cidadão da república e fazer parte de uma embaixada, ou se 

declarar um ‘locopositivo’ e marcar seu local no mapa da epidemia, o torcedor 

apresentava um alto nível de imersão. 

No que diz respeito à atividade emocional, Hollebeek (2011) afirma que esta 

pode ser representada pelo nível de inspiração e/ou orgulho da marca. Tal fato pode 

também ser facilmente identificado no que se relaciona ao Corinthians. O orgulho dos 

corinthianos em fazer parte da chamada fiel torcida aparece por vezes em comentários 

nas redes sociais ou implícito no ato de ir para o trabalho ou para a escola com a camisa 

do clube no dia seguinte a uma vitória. 

A exemplo dos autores anteriormente citados, Hollebeek (2011) também versa 

sobre constructos semelhantes ao engajamento, e aponta envolvimento e interatividade 

como antecedentes necessários ao surgimento dos níveis de engajamento da marca com 

o cliente. A autora considera ainda que o engajamento está positivamente relacionado à 

qualidade do relacionamento, e esta, por sua vez, “é positivamente relacionada à 

fidelidade do cliente” (HOLLEBEEK, 2011, p. 797, tradução nossa). 
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Nesse contexto, Bowden (2009) propõe em seu estudo uma estrutura para o 

processo de engajamento do cliente. A autora examina os caminhos e processos que os 

diversos segmentos baseados na experiência seguem em sua jornada rumo à lealdade, 

por meio do prazer, satisfação, confiança, envolvimento e compromisso com uma marca 

de serviço. 

Dessa forma, Bowden (2009) foca sua definição no resultado de fidelização e de 

lealdade do cliente com a empresa de serviço, tratando o engajamento como um 

processo psicológico que modela os mecanismos subjacentes pelos quais a 

lealdade do cliente se forma para novos clientes de uma marca de serviço, 

bem como os mecanismos pelos quais a lealdade pode ser mantida para 

clientes que compram repetidamente uma marca de serviço. A intenção do 

modelo de engajamento, portanto, é fornecer à administração um paradigma 

de serviço que demonstre a necessidade de ir além da mera satisfação dos 

clientes para engajar segmentos de clientes em um nível mais profundo e 

relacional (BOWDEN, 2009, pp. 65-66, tradução nossa). 

 

O conceito de Bowden (2009) pode ser usado a fim de retratar o objetivo dos 

clubes de futebol que, transformados em empresa, precisam buscar fontes de receita 

alternativas, evitando a dependência dos bons resultados do time. Cabe a estas 

organizações esportivas ir além da satisfação dos seus torcedores, engajando-os de uma 

forma mais profunda e relacional, impulsionando a sua fidelidade, exatamente como 

destaca a autora. 

Ainda de acordo com o Bowden (2009) o processo de engajamento do cliente se 

relaciona, mas é diferente de um estado final de lealdade do mesmo. Ao abordar os 

conceitos similares, esta autora destaca que o engajamento traça o desenvolvimento da 

lealdade, mapeando as relações entre os constructos de compromisso, comprometimento 

afetivo, envolvimento e confiança, transformando os clientes novos em compradores 

repetitivos de uma empresa de serviços. 

Para Bowden (2009), o processo de engajamento do cliente propõe que estes 

passem por um procedimento psicológico sequencial para se tornarem leais a uma 

marca, existindo caminhos separados e distintos para usuários iniciantes em comparação 

com usuários repetidos de uma empresa. Assim, a autora sugere que engajamento como 

um processo inclui: 

1. A formação de um estado de compromisso calculativo para novos clientes 

que é considerado uma base amplamente cognitiva para a compra; 

2. Níveis aumentados de envolvimento concomitantemente apoiados por 

níveis crescentes de confiança para clientes que compram repetidamente, e 

3. O desenvolvimento do comprometimento afetivo em relação à marca de 

serviços, que é considerado uma base mais emotiva para a compra e que, em 

última análise, pode resultar em um estado de fidelidade duradoura à marca 

(BOWDEN, 2009, p. 65, tradução nossa). 
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Por conseguinte Bowden (2009) apresenta a estrutura conceitual para o processo 

de engajamento do cliente, retratada pela figura a seguir. 

 

Figura 14 – Estrutura conceitual do processo de engajamento do cliente 

 

Fonte: Bowden (2009, p. 66, tradução nossa) 

 

Bowden (2009) argumenta então que o envolvimento é um componente 

necessário da conceituação de engajamento, uma vez que media a relação entre 

satisfação e comprometimento. O prazer, por sua vez, pode ajudar a atrair novos 

clientes, com base na recomendação boca a boca, além de oferecer um mecanismo que 

incentiva a repetição da compra. Assim sendo, a autora conclui que para novos clientes, 

a experiência de prazer acelera o desenvolvimento de compromisso e lealdade. 

Por fim, Bowden (2009) ressalta que o processo de engajamento do cliente não 

se preocupa especificamente com cada um dos constructos individuais – envolvimento, 

comprometimento calculativo, comprometimento afetivo, confiança, prazer e lealdade – 

mas sim em compreender a maneira pela qual cada um deles pode operar para 

impulsionar a lealdade. Ainda segundo esta autora, o engajamento como um processo 

“surge de uma combinação de comprometimento calculativo, seguido pelo 

desenvolvimento de confiança, envolvimento e, finalmente, comprometimento afetivo” 

(BOWDEN, 2009, p. 72, tradução nossa). 
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Outros autores que abordam o engajamento do cliente são Patterson, Yu e de 

Ruyter (2006). Tendo como base a pesquisa de comportamento organizacional, estes 

autores propuseram quatro componentes específicos do engajamento do cliente, a saber: 

absorção, dedicação, vigor e interação. A absorção consiste no nível de concentração do 

cliente em um objeto de engajamento, como uma marca, e reflete a dimensão cognitiva 

desse; a dedicação é o senso de pertencimento de um cliente à organização, 

correspondendo à dimensão emocional; o vigor trata-se do nível de energia e resiliência 

de um cliente ao interagir com um objeto de engajamento; e a interação reside na 

comunicação de mão dupla entre um sujeito e um objeto de engajamento. Os dois 

últimos componentes refletem a dimensão comportamental do engajamento. 

Mollen e Wilson (2010), por sua vez, desenvolvem outro conceito importante 

para a presente pesquisa, e apresentam a definição de engajamento online da marca. Os 

autores elucidam acerca de contribuições para o comprometimento cognitivo e afetivo 

do cliente em relação a uma marca, porém destacam que esta se personifica por meio de 

um website ou outro dispositivo mediado pela internet. 

Para Mollen e Wilson (2010), o engajamento online consiste em  

um compromisso cognitivo e afetivo com um relacionamento ativo com a 

marca, conforme personificado pelo site ou outras entidades mediadas por 

computador, projetadas para comunicar o valor da marca. É caracterizada 

pelas dimensões do processamento cognitivo dinâmico e sustentado e pelo 

satisfatório do valor instrumental (utilidade e relevância) e do valor 

experiencial (congruência emocional com o esquema narrativo encontrado 

em entidades mediadas por computador) (MOLEN e WILSON, 2010, p. 12, 

tradução nossa). 

 

No que tange aos constructos similares, Mollen e Wilson (2010) disntiguem 

engajamento do conceito de envolvimento, e afirmam que o engajamento do cliente se 

estende para além do envolvimento, na medida em que engloba uma relação proativa e 

interativa com um objeto específico, como por exemplo uma marca. Para estes autores, 

o engajamento do cliente, “ao contrário do envolvimento, requer a satisfação do valor 

experiencial, bem como do valor instrumental” (MOLLEN e WILSON, 2010, p. 5, 

tradução nossa). 

Com base nas definições e distinções abordadas anteriormente, o quadro a seguir 

apresenta, de forma resumida, a relação dos constructos semelhantes com o 

engajamento, a fim de diferenciá-los para então buscar estipular, na análise, as 

estratégias do Corinthians visando manter o seu torcedor engajado. 

Quadro 6 – Engajamento e termos semelhantes 

Constructo Relação 
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Envolvimento Antecedente do engajamento do cliente, exigido antes da expressão do nível 

de engajamento relevante de um cliente (Brodie et al. 2011); 

Antecedente do processo de engajamento do cliente (Bowden 2009); 

Antecedente do engajamento online da marca (Mollen e Wilson 2010). 

Participação Antecedente do engajmento do cliente, exigido antes da expressão do nível de 

engajamento do indivíduo (Brodie et al. 2011). 

Comprometimento Antecedente do engajamento para clientes existentes (Bowden 2009); 

Antecedente do comportamento de engajamento do cliente para clientes 

existentes (Van Doorn et al. (2010); 

Consequência potencial  do engajamento da marca com o cliente, para clientes 

novos e/ou existentes (Hollebeek 2011). 

Confiança Consequência do engajamento do cliente para novos clientes, e antecedente 

para clientes existentes (Bowden 2009) 

Antecedente do comportamento de engajamento do cliente (Van Doorn et al. 

2010); 

Consequencia potencial do engajamento da marca com o cliente com uma 

relação positiva entre os constructos, para clientes novos e/ou existentes, 

podendo ser também um antecedente potencial para clientes existentes  

(Hollebeek 2011). 

Fidelidade Consequência potencial do engajamento do cliente (Bowden 2009; Patterson, 

Yu e de Ruyter, 2006);  

Consequencia potencial do engajamento da marca com o cliente (Hollebeek 

2011). 
 

Fonte: Elaboração da autora 

 

A fim de atingir os objetivos propostos na presente pesquisa, e levando em conta 

as definições apresentadas até aqui, considera-se engajamento como um comportamento 

que ultrapassa a compra, atingindo, graças a condutores motivacionais, um nível mais 

profundo e relacional, com presença física, cognitiva e emocional. Um cliente engajado 

é portanto um indivíduo em estado de espírito motivacional relacionado ao objeto focal, 

por exemplo uma marca, estado este psicológico que resulta de experiências interativas 

e/ou co-criativas com a marca em questão, gerando diferentes níveis de engajamento.  

O engajamento acontece através de um processo que modela os mecanismos 

pelos quais a lealdade do cliente se forma ou pode ser mantida, tendo como resultado a 

fidelidade. Um cliente engajado apresenta um compromisso cognitivo e afetivo por 

meio de um relacionamento ativo com a marca, seja este direto ou personificado por 

ambientes mediados por computador. Dessa forma, clientes engajados podem contribuir 

em longo prazo para o reconhecimento da marca, como foi evidenciado pelo contrato da 

Nike com o objeto de estudo do presente trabalho, o Corinthians. 

Além das recomendações, do chamado boca-a-boca, os clientes altamente 

engajados podem se transformar em uma importante fonte de conhecimento, ajudando a 

empresa em diversas atividades e possibilitando a esta a oferta de produtos diretamente 
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a consumidores específicos. De acordo com Simon (2012), o Corinthians investiu mais 

de R$ 5 milhões em um projeto para criar sua própria rede social, a Louco por ti 

Corinthians, exclusivas para torcedores corinthianos. A ideia do clube era fortalecer a 

presença nas mídias digitas e integrar cada vez mais os torcedores e os jogadores. 

Buscando elucidar estratégias do Sport Club Corinthians Paulista, como essa, o 

tópico seguinte abordará o estudo de Vivek (2009) que norteará a análise da presente 

pesquisa. 

 

 

3.3 Engajamento para Vivek 

O trabalho de Vivek (2009) foi escolhido como base para a presente pesquisa 

por se tratar de um estudo não centrado exclusivamente em pesquisas teóricas, mas sim 

na concepção dos consumidores. Desenvolvido empiricamente, esta autora utiliza a 

visão dos clientes sobre o engajamento a fim de desenvolver o conceito, os 

antecedentes, as dimensões e as consequências deste constructo. 

Ademais, Vivek (2009) amplia o escopo do engajamento do cliente, passando a 

envolver os potenciais, prováveis e os já clientes, por meio de programas de marketing 

online e off-line, organizações individuais e redes organizacionais. O engajamento do 

consumidor envolve, mas não se limita à troca de conhecimento, podendo os 

consumidores engajados auferir qualquer ou todos os valores de uma oferta ou 

atividade. 

A pesquisa elaborada por Vivek (2009) se insere no contexto empresa-

consumidor, explorando a natureza do engajamento a partir da perspectiva deste, não no 

sentido da troca de bens ou serviços, mas sim no da experiência do consumidor. Deste 

modo, a autora vê o engajamento como uma ampliação do conceito de marketing de 

relacionamento.  

Vivek (2009) ressalta que o marketing de relacionamento tem como foco a 

retenção de clientes, desconsiderando a aquisição de novos consumidores e a influência 

das interações entre estes e a empresa. Assim, esta autora destaca que 

há ocasiões em que clientes e prováveis interagem entre si. Essa interação 

influencia principalmente suas decisões de consumo. Por exemplo, muitos 

prováveis clientes leem comentários online de outros clientes e os sites de 

terceiros antes de comprar qualquer produto ou serviço. As construções 

existentes no domínio do marketing de relacionamento não consideram a 

influência de tais interações (VIVEK, 2009, p. 6, tradução nossa). 
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O engajamento do consumidor busca o engajamento em longo prazo, por meio 

da criação de conexões duradouras com os consumidores e do crescimento de boa 

vontade, a fim de conduzir a transformação de potenciais e prováveis clientes em 

clientes, e o fortalecimento da lealdade dos consumidores existentes. Desta forma, o 

conceito não só elucida acerca do comportamento do consumidor, mas também sobre o 

desenvolvimento de estratégias de marketing. 

Segundo Vivek (2009), os consumidores podem se envolver com ofertas, 

atividades, instituições ou marcas, e os relacionamentos serão criados com base na 

experiência através de uma participação intensa, por meio de vivências únicas 

incorporadas nas ofertas e atividades das empresas. Dessa forma, Vivek (2009) define o 

engajamento do consumidor como “a intensidade da participação do indivíduo e a sua 

conexão com as ofertas e/ou atividades da organização” (p .7, tradução nossa).  

Em estudo elaborado posteriormente, Vivek, Beatty e Morgan (2012) destacam 

que a iniciativa pode partir do cliente ou da organização, os indivíduos podem ser 

clientes atuais ou potenciais, e que  

o engajamento do consumidor pode se manifestar cognitivamente, 

afetivamente, comportamentalmente ou socialmente. Os elementos 

cognitivos e afetivos do engajamento do consumidor incorporam as 

experiências e sentimentos dos clientes, e os elementos comportamentais e 

sociais captam a participação de clientes atuais e potenciais, tanto dentro 

como fora das situações de troca (VIVEK, BEATTY e MORGAN, 2012, p. 

8, tradução nossa). 

 

Ainda segundo Vivek, Beatty e Morgan (2012), os componentes cognitivos, 

afetivos, comportamentais e sociais do engajamento do consumidor são relativos a uma 

experiência. “Assim, embora o engajamento do consumidor seja distinto da lealdade à 

marca, o indivíduo envolvido constrói uma forte conexão com a empresa ou marca que 

ele associa ao engajamento” (p. 11, tradução nossa).  

Vivek (2009), por sua vez, destaca que a participação e a conexão são atributos 

fundamentais para o engajamento do consumidor. Segundo a autora, esta ocorre através 

de interações significativas com o mesmo, e aquela se relaciona ao contexto da co-

criação e coprodução. Assim, o engajamento refere-se à combinação de respostas 

comportamentais com um contexto emocional, onde este é confiança e compromisso, e 

o contexto comportamental é ação. 

Na fase qualitativa, Vivek (2009) identifica cinco dimensões de engajamento do 

consumidor, sendo elas: consciência, entusiasmo, interação, atividade/ação e 

experiência extraordinária. Segundo a autora, esta construção representa os aspectos 
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ativos e reflexivos da participação do consumidor, sendo comportamental e não 

cognitivo, afetivo ou motivacional. Tornando então a experiência, e não o intercâmbio, 

fundamental para envolver o consumidor. 

Na sequência Vivek (2009) apresenta a uma definição preliminar destas 

dimensões emergentes do processo, a saber: 

Consciência: estar consciente e ter conhecimento do foco de engajamento. 

Entusiasmo: forte entusiasmo ou entusiasmo pelo foco do engajamento. 

Interação: trocar ideias, pensamentos e sentimentos sobre o foco do 

engajamento com os outros. Atividade: ações focadas no programa ou oferta 

da pessoa estão envolvidas. Experiência Extraordinária: sentido de novidade 

de percepção e processo (VIVEK, 2009, p. 87, tradução nossa). 

 

Já no desenvolvimento da escala de engajamento do consumidor, Vivek (2009) 

combina as cinco dimensões identificadas anteriormente em apenas três. A primeira é a 

dimensão cognitivoafeitva, o entusiasmo, composta de entusiasmo e da experiência 

extreordinária; a segunda é a comportamental, participação consciente, na qual estão 

presentes a consciência e a atividade/ação; e a última dimensão é a social, interação 

social, composta pela interação. 

Assim sendo, Vivek (2009) conclui que “o engajamento do consumidor é uma 

construção tridimensional de segunda ordem, composta de entusiasmo, participação 

consciente e interação social” (p. iii, tradução nossa). O quadro a seguir apresenta a 

definição das respectivas dimensões. 

 

Quadro 7 – Dimensões do Engajamento do Consumidor 

Dimensão Conceitual Definição 

Entusiasmo Significa forte entusiasmo pelo foco do engajamento. Os 

consumidores engajados estão entusiasmados com sua 

participação ativa com uma oferta ou atividade. Os entusiastas 

são mais propensos a explorar a oferta ou atividade e 

experimentá-la.  

O engajamento sempre parece novo, gerando experiências 

extraordinárias. Estas são intensas, positivas e intrinsecamente 

divertidas.  

Participação Consciente Estar consciente e ter conhecimento do foco do engajamento. O 

consumidor comprometido pensa sobre seu envolvimento, está 

atento ao observar coisas relacionadas ao foco do engajamento. 

Essa dimensão representa ainda o componente de ação do 

engajamento. Um consumidor engajado participa fisicamente da 

atividade que o envolve. A ação física é uma dimensão essencial 

do engajamento do consumidor.  

Interação Social A dimensão da interação representa o intercâmbio de ideias, 

pensamentos e sentimentos com outras pessoas sobre a 

participação do consumidor envolvido e o foco do engajamento. 

À medida que o nível de engajamento aumenta, os participantes 
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estarão mais interessados em trocar suas experiências, 

pensamentos e sentimentos com os outros. 
 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Após conceituar as dimensões do engajamento do consumidor, Vivek (2009) 

aborda os resultados e as consequências deste constructo, afirmando que o mesmo 

“resulta em conexão emocional de alta qualidade entre os consumidores e as 

organizações que iniciam o engajamento. Portanto, o valor e a conexão são duas 

consequências importantes do engajamento do consumidor” (p. 33, tradução nossa). 

No que tange ao valor, Vivek (2009) ressalta que o seu significado, assim como 

o seu processo de criação estão passando rapidamente de um produto, organização e 

visão centrada em troca para experiências personalizadas do consumidor. Para esta 

autora, o valor é a base fundamental para toda atividade de marketing.  

O valor, um objetivo super ordenado, é uma consequência importante do 

engajamento do consumidor na perspectiva do marketing. O engajamento do 

consumidor também resulta na formação de conexões de alta qualidade com 

a empresa. Essas conexões são importantes para relacionamentos duradouros 

entre os consumidores e as empresas (VIVEK, 2009, p. 39, tradução nossa). 
 

Ainda de acordo com Vivek (2009), o valor pode ser intrínseco ou extrínseco. 

“Os valores intrínsecos envolvem a apreciação de uma experiência pro seu próprio bem, 

enquanto os valores extrínsecos servem como um meio para um fim” (p. 36, tradução 

nossa). Os valores intrínsecos geram valores para o indivíduo em si, já os extrínsecos 

resultam em valores que permitem a execução de alguma atividade. 

Nesse contexto, Vivek (2009) destaca que as iniciativas de engajamento das 

organizações são projetadas para serem centradas no valor do consumidor, e que se 

espera que um consumidor engajado obtenha valor intrínseco e extrínseco da 

experiência. Aqueles que obtém valor extrínseco se concentram no resultado da 

experiência, como o conhecimento adquirido ou os brindes recebidos. 

Para Vivek (2009), os valores intrínsecos e extrínsecos geram alguns resultados 

de marketing, a saber: conexão com a empresa, vínculo emocional seguro ou apego 

positivo que o consumidor pode ter com a organização; boa vontade para com a 

empresa, sentimento bondoso de aprovação e interesse benevolente; intenção de fazer 

negócios; e comprometimento afetivo, vínculo que motiva o consumidor a manter o 

relacionamento com uma empresa. 
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Assim, Vivek (2009) passa à estrutura nomológica do engajamento do 

consumidor, apresentando a relação das variáveis com este constructo, como ilustra a 

figura a seguir. 

Figura 15 - Estrutura Nomológica do Engajamento do Consumidor 

 
Fonte: Vivek (2009, p. 91, tradução nossa) 

 

Os valores intrínsecos e extrínsecos são independentes um do outro, podendo 

coexistir em uma situação, fazendo com que o benefício total sentido seja resultado de 

diversos valores. Novamente de acordo com Vivek (2009), níveis mais altos de valor 

provavelmente levarão a níveis mais elevados dos resultados comportamentais. Ou seja, 

“maiores benefícios intrínsecos e/ou extrínsecos levarão a níveis maiores de boa 

vontade, boca-a-boca, conexões com a empresa e comprometimento afetivo” (p. 92, 

tradução nossa). 

Em seu estudo, Vivek (2009) hipotetizou que os valores extrínsecos e intrínsecos 

teriam efeito mediador na relação entre o engajamento do consumidor e os resultados de 

marketing, sendo o efeito mediador do valor intrínseco maior que o do valor extrínseco. 

No entanto, esta hipótese não foi suportada, concluindo-se que o engajamento do 

consumidor influencia diretamente a conexão com a empresa, e que o efeito casual dos 

valores não apresentam resultados diferentes. 

Ainda no desenvolvimento de sua pesquisa qualitativa, Vivek (2009) apresentou 

cinco temas relevantes enquanto componentes do engajamento do consumidor, sendo 

eles: 1- a importância de desenvolver conexões através de interações significativas; 2- a 

centralidade da participação de ambas as partes em áreas de interesse comum; 3- a 

importância da relevância no engajamento dos consumidores; 4- o papel chave 
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desempenhado pelas experiências dos consumidores; e 5- a importância do valor no 

engajamento. 

O quadro a seguir sintetiza a que se refere cada um desses temas. 

Quadro 8 – Temas componentes do Engajamento do Consumidor 

 

Tema Explicação 

Importância de desenvolver 

conexões através de interações 

significativas 

O engajamento do consumidor engloba os esforços no desenvolvimento 

de conexões com e entre clientes, potenciais e prováveis. Estas conexões 

não são necessariamente longas, mas cada interação aumenta a sensação 

de estar conectado com os focos de engajamento. 

Ao perceber a mudança da dinâmica do mercado, as empresas estão 

buscando se conectar com o consumidor. E para estas, cada momento de 

interação é uma oportunidade de desenvolver conexões com os 

consumidores. 

Centralidade da participação de 

ambas as partes 

Ao contrário do envolvimento, que enfatiza a importância da relevância 

pessoal, o engajamento requer interação e participação. As interações dos 

consumidores são a chave para o desenvolvimento de conexões, uma vez 

que ao interagir sobre questões de interesse comum, por meio de ofertas 

ou atividades, se envolve o consumidor. 

Assim, tem-se o engajamento do consumidor como comportamental e não 

como cognitivo ou emocional. As construções cognitivas ou emocionais, 

como identificação e envolvimento, não são elementos do engajamento do 

consumidor. 

Importância da relevância no 

engajamento dos consumidores 

Mesmo antes de comprometer seu tempo com uma oferta ou atividade, os 

consumidores avaliam a relevância, por exemplo, através da comunicação 

feita pelos negócios. Uma vez que se compromete a participar, a 

relevância pode ser julgada através da atmosfera e da avaliação da 

extensão em que a oferta ou atividade atendeu às promessas feitas em sua 

comunicação. Portanto, no processo de engajamento, os consumidores 

avaliam a relevância de forma contínua. 

Papel chave desempenhado 

pelas experiências dos 

consumidores 

Com a crescente importância das experiências, as empresas estão 

buscando novas formas de criar e manter conexões emocionais dos 

consumidores com a marca. As iniciativas das organizações, centradas na 

experiência propõem vários valores aos consumidores, que são motivados 

a se envolver com as ofertas e atividades. 

Importância do valor no 

engajamento 

Os consumidores se sentem motivados a se envolver com uma oferta ou 

atividade quando percebem algum valor do investimento de seu tempo e 

esforço. Em seu estudo, Vivek (2009) observa que os consumidores que 

obtém valores não funcionais, como estar com amigos ou pessoas de 

mentalidade semelhante, relatam o envolvimento com mais intensidade do 

que aqueles que buscaram valores funcionais, como brindes.  

Os consumidores se engajam com uma oferta ou uma atividade com 

determinadas expectativas de valor. À medida que eles se envolvem, eles 

obtêm mais valor. Quando as expectativas de valor são cumpridas, os 

consumidores ficam ainda mais engajados. 
 

Fonte: Elaboração a partir de Vivek (2009) 
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Posteriormente, Vivek (2009) ressalta que o engajamento pode ser iniciado tanto 

pelo consumidor quanto pela organização. Assim, o engajamento do consumidor pode 

ser de diferentes tipos, a depender do iniciador. Como mostra o quadro abaixo, os focos 

do engajamento podem ser ofertas ou atividades, gerando um esquema 2x2 com 4 

células. A primeira  e a segunda célula inclui todo o engajamento focado em oferta e 

atividades, respectivamente, que são iniciadas pelas organizações. Já a terceira e quarta 

célula engloba, respectivamente, todo o engajamento focado em ofertas e atividades que 

são iniciadas pelos consumidores. 

Quadro 9 – Tipos de engajamento dependendo do iniciador 

         Iniciado pela empresa Iniciado pelo Consumidor 

Ofertas Comportamentos de engajamento iniciados 

por empresas organizadas em torno de 

ofertas (marcas, produtos ou serviços). 

 

Exemplo: Fiel Torcedor – programa de 

sócio-torcedores do Corinthians, objeto de 

estudo do presente trabalho, que gera 

descontos e prioridades na compra de 

ingressos, além de benefícios em produtos. 

 

Comportamentos de engajamento em torno de 

ofertas iniciadas pelos consumidores. 

 

Exemplo: Campanha Sangue Corinthiano – 

projeto promovido pela torcida corinthiana para 

conscientizar a população sobre a importância da 

doação de sangue. ‘Dia do corinthiano doar 

sangue’. 

Atividades Comportamentos de engajamento em 

programas, eventos ou atividades (acima e 

além da oferta da organização) iniciados 

pelas empresas. 

 

Exemplos: Memorial do Corinthians; Visita 

guiada ao Parque São Jorge e Tour da Arena 

Corinthians. 

 

Comportamentos de engajamento em torno de 

atividades iniciadas pelos próprios consumidores 

que envolvem organizações. 

 

Exemplos: Torcidas organizadas e suas 

atividades, como festas, campeonatos internos de 

futebol, etc.; Fanpages e blogs criados por 

corinthianos. 

Fonte: Adaptado de Vivek (2009, p. 65) 

 

O engajamento com as ofertas e atividades expostas acima resulta da 

interatividade dessas, que permite ao consumidor desempenhar um papel ativo na 

criação de uma experiência única ou na obtenção do chamado valor não funcional, 

como estar com os amigos, encontrar pessoal com mentalidade semelhante, e se divertir. 

Vivek (2009) destaca então que, embora os relacionamentos e o engajamento do 

consumidor sejam bidirecionais, a iniciativa deste engajamento deve ser assumido pelas 

empresas, podendo o indivíduo reagir de várias maneiras a estas iniciativas. Durante a 

pesquisa, a autora observou ainda, que engajar o cliente consiste em construir o 

relacionamento em múltiplos níveis. 



129 
 

Nesse contexto, Vivek, Beatty e Morgan (2012) afirmam que o engajamento 

envolve um relacionamento mais profundo com a empresa, que vai além de fazer 

compras, e que as organizações constroem essas relações compreendendo as 

necessidades do cliente. 

Os executivos sugerem que colocar valor em cada comunicação com o 

cliente é importante para produzir um engajamento bem-sucedido. Além 

disso, as iniciativas precisam ser relevantes para que o cliente seja envolvido. 

O consumidor só será engajado se as iniciativas forem projetadas tendo em 

mente as suas necessidades (VIVEK, BEATTY e MORGAN, 2012, p.6, 

tradução nossa). 

 

Vivek (2009) já abordava esse princípio, alegando que o consumidor só será 

engajado se as iniciativas da empresa apresentarem ênfase na relevância para esse, e que 

esta relevância só pode ocorrer se a organização entender bem o negócio e as 

necessidades do cliente. Tanto os clientes, quanto os prováveis e potenciais constroem 

relacionamentos e formam conexões com as empresas baseados em suas experiências 

com as ofertas e atividades, e através de intensa participação com a marca. 

Chega-se então aos antecedentes do engajamento do consumidor. Como a 

presente pesquisa objetiva elucidar as estratégias do Sport Club Corinthians Paulista 

para despertar o engajamento dos seus torcedores, propositalmente optamos por abordar 

a parte referente ao papel das empresas posteriormente às dimensões e consequências do 

engajamento. 

De acordo com Vivek (2009), um plano efetivo de engajamento deve gerar 

diálogo, apresentar o papel de facilitador da empresa e ser autêntico, elementos que 

compõe o primeiro grupo de antecedentes do engajamento. Além da parte pertencente à 

organização, precondições dos indivíduos também podem influenciar o nível de 

engajamento do consumidor, como a busca por experiência, significância, segurança 

psicológica e motivação, componentes do segundo grupo de antecedentes. 

A figura a seguir indica os elementos da estratégia de engajamento e as 

precondições individuais que podem influenciar a intensidade do engajamento do 

consumidor. Vivek (2009) ressalta que este esquema não se trata de um modelo de 

medição, mas sim de um modelo descritivo dos elementos-chave associados ao 

engajamento. 

Figura 16 – Estrutura conceitual do Engajamento do Consumidor 



130 
 

 
Fonte: Vivek (2009, p. 71, tradução nossa) 

 

Como exposto de maneira mais aprofundada no primeiro tópico do presente 

capítulo, Vivek (2009) destaca ainda que, diferentemente do passado, “onde o 

consumidor era principalmente o destinatário da informação, os programas efetivos de 

engajamento devem permitir que o consumidor participe e influencie o design e a 

estrutura da interação” (p. 72, tradução nossa). Desta forma, a autora ressalta o papel do 

diálogo. 

Uma estratégia de engajamento bem-sucedida assegurará a presença de todos 

esses elementos em uma iniciativa de engajamento. Diálogo: o elemento de 

diálogo em programas de engajamento enfatiza flexibilidade, interatividade, 

habilidade e disposição para permitir que ambos os lados atuem. À medida 

que o consumidor transcende do estado de ser um receptor passivo de 

comunicação e produtos na sociedade, programas que são mais atraentes 

serão os que são flexíveis e permitem a interação bidirecional (VIVEK, 2009, 

p. 70, tradução nossa). 

 

Outra ênfase dada por Vivek (2009) se refere ao papel facilitador da empresa. 

Segundo esta autora, o engajamento com produtos e serviços customizáveis aumenta 

caso o consumidor possa escolher o método de personalização. “Quando as 

organizações assumem um papel facilitador em uma iniciativa e permitem que os 

consumidores decidam qual o papel que eles querem desempenhar, isso mostra que eles 

cuidam destes consumidores, os escutam e os capacitam” (p. 73, tradução nossa). 



131 
 

No que tange à autenticidade, se faz crucial que o plano de engajamento seja 

visto pelo consumidor como autenticamente preocupado com o que ele quer, e não 

apenas como uma plataforma para promover produtos (VIVEK, 2009). 

Outra contribuição importante do estudo de Vivek (2009) se refere à expansão 

dos limites do engajamento do cliente, através do desenvolvimento da construção do 

engajamento do consumidor, no que toca o engajamento online e off-line. “Ao contrário 

da percepção popular entre os acadêmicos e gerentes, o fenômeno do engajamento do 

consumidor não é apenas limitado a 40 milhões de clientes que estão em rede online” 

(p. 99). 

Vivek (2009) afirma que os consumidores off-line também estão sendo 

envolvidos de diversas maneiras por meio do foco em suas experiências, e que as 

dimensões são as mesmas no engajamento online e em tempo real. 

A única diferença que encontrei foi a capacidade mais ampla do meio online 

para conectar o consumidor a outros consumidores. Enquanto em tempo real, 

os consumidores engajados podem se conectar apenas com um número 

limitado de outros consumidores, o meio online permite um acesso mais 

amplo e, em muitos casos, pode dar um maior sentimento de comunidade 

(VIVEK, 2009, p. 52, tradução nossa). 

 

O estudo de Vivek (2009) foi o primeiro a analisar o engajamento do 

consumidor com produtos, serviços e atividades em grande profundidade. No entanto, 

como visa descobrir as estratégias do Corinthians, não abordando a parte da recepção, 

não cabe à presente pesquisa se aprofundar no seguimento quantitativo e 

desenvolvimento da escala de mensuração do engajamento do trabalho dessa autora. 

Como vimos, o engajamento do consumidor é independentemente da transação 

entre uma empresa e seu cliente, e objetiva um engajamento de longo prazo, 

construindo conexões duradouras e desenvolvendo a boa vontade, o que provavelmente 

levará a uma transformação de prováveis e potenciais em clientes, além de aumentar a 

fidelidade dos já existentes. 

Observamos ainda que os clubes de futebol têm buscado novas fontes de renda, 

a fim de evitar a dependência das tradicionais bilheteria e venda de jogadores. Desta 

forma, os times tem começado a perceber que um maior engajamento de seus torcedores 

pode gerar um aumento nas receitas, começando então a investir em um relacionamento 

mais próximo e profundo com estes. 

O capítulo seguinte abordará a análise dos meios de comunicação e das ações 

oferecidas off-line pelo Sport Club Corinthians Paulista, buscando justamente elucidar 
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as estratégias de um dos principais clubes do futebol brasileiro para despertar o 

engajamento de seus torcedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

CAPÍTULO 4 – ESTRATÉGIAS COMUNICATIVAS NO ENGAJAMENTO DO 

TORCEDOR: UM ESTUDO DE CASO DO CORINTHIANS 

 

Em tempos de futebol pós-moderno e midiatizado, houve uma transformação nas 

formas de se consumir e vivenciar o esporte e o clube. Como os momentos positivos e 

negativos de um time se alteram com facilidade, estes passaram a se empenhar em criar 

novas fontes de renda, que não dependam diretamente dos resultados de jogos e 

campeonatos. Assim, oferecer aos torcedores uma experiência especial passou a ser uma 

forma de manter seu engajamento nos momentos difíceis. 

Paralelamente, assistimos à transformação do torcedor em consumidor, e em um 

consumidor mais ativo, não mais satisfeito em apenas consumir as informações mas 

desejando pertencer ao clube, intervindo e participando diretamente de todas as ações. O 

Corinthians busca despertar este engajamento dos torcedores em seus meios de 

comunicação online e também com ações off-line. Sendo assim, o objetivo do presente 

capítulo é explicitar os procedimentos metodológicos usados, os dados coletados e os 

resultados aferidos com a análise.  

O presente estudo visa analisar as estratégias do Sport Club Corinthians Paulista 

para despertar o engajamento de seus torcedores. O trabalho pretende identificar as 

estratégias comunicativas e os formatos de interação instituídos pelo clube. Os objetivos 

específicos da pesquisa consistem em: identificar e analisar as ações de engajamento do 

clube paulista nas redes sociais Facebook, Twitter e YouTube; apontar as estratégias de 

engajamento do Corinthians em ações off-line, como a visita monitorada ao Parque São 

Jorge, visita ao Memorial do clube e o Tour da Arena Corinthians; além de salientar os 

formatos de interações instituídos pelo Corinthians em seus meios de comunicação. 

 

4.1 Metodologia 

O trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, que é definida por Moresi 

(2003) como uma “investigação realizada em área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado” (p. 9). Uma vez que se visa descobrir as estratégias usadas 

pelo Corinthians para despertar o engajamento do público alvo, realizou-se um estudo 

de caso que, segundo Gil (2009), consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos. Neste estudo se estabeleceu como caso três das redes sociais digitais do 

Sport Club Corinthians Paulista, Facebook, Twitter e YouTube além das ações 
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desenvolvidas pelo clube em off-line, visita ao Parque São Jorge e ao Memorial do 

clube e o Tour da Arena Corinthians. 

A metodologia utilizada para conduzir o estudo se fundamenta na pesquisa 

bibliográfica, na análise de conteúdo e coleta automatizada dos dados através do 

aplicativo Netvizz14, além de entrevistas e observação não-participante. De acordo com 

Gil (2009), a pesquisa bibliográfica é aquela que se desenvolve a partir de material já 

elaborado, “construído principalmente de livros e artigos científicos” (p. 50). No 

presente trabalho consistirá no levantamento teórico acerca dos assuntos abordados na 

pesquisa, como origens do futebol e definições de marketing e engajamento. 

Outro método utilizado é a análise de conteúdo, que para Bardin (1977) é um 

conjunto de técnicas aplicado ao estudo das comunicações, com o objetivo de obter 

“indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens” (p. 

42). Neste estudo será utilizado a fim de analisar como as ações realizadas pelo 

Corinthians através das mídias digitais estimulam o engajamento e o consumo do clube 

por parte do torcedor. 

Além da coleta automatizada, os dados também foram coletados através de uma 

combinação de entrevistas e observação não-participante. As entrevistas foram 

semidiretivas de face a face, que segundo Alami et al. (2010) consiste em uma 

entrevista que tem como base uma estrutura flexível que permite reconstruir as práticas 

sociais, “desvelar as interações sociais e as estratégias, e assim obter opiniões e 

representações sobre dado tema” (p. 66). Foram entrevistados Gabriel Nicolatti, 

coordenador de conteúdo da equipe de comunicação, Fernanda Lourenço, gerente de 

atendimento do departamento de marketing do Sport Club Corinthians Paulista e 

Vinícius Alves, assessor de imprensa do departamento cultural do clube, que gerencia 

ações como a Visita Monitorada ao Parque São Jorge e o Memorial. 

Segundo Godoy (1995), a observação desempenha um papel essencial no estudo 

de caso. Para a presente pesquisa, a observação não-participante foi escolhida. Ainda de 

acordo com a autora, a observação não-participante é aquela na qual o pesquisador “atua 

apenas como espectador atento. Baseado nos objetivos da pesquisa e num roteiro de 

observação, o investigador procura ver e registrar o máximo de ocorrências” (GODOY, 

                                                           
14 O Netvizz foi desativado em janeiro de 2019. 
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1995, p. 27). A observação realizou-se junto ao departamento de comunicação na sede 

do Sport Club Corinthians Paulista, entre os dias 30 de julho e 03 de agosto de 2018. 

A fim de diferenciar o engajamento de constructos semelhantes nas atividades 

realizadas pelo Corinthians, a própria diferenciação feita por Vivek (2009) será levada 

em conta como, por exemplo, a necessidade de participação de ambas as partes no 

engajamento de um consumidor. Ao contrário do envolvimento, que enfatiza a 

importância da relevância pessoal, o engajamento requer interação e participação, 

segundo Vivek (2009). 

Para escolher as categorias definidoras da coleta nas redes sociais, realizou-se 

um período de pré-coleta e análise dos dados, intitulado “Fase de Testes”. Nesta fase, 

entre os dias 13 e 19 de maio de 2018, foi realizado um monitoramento de todas as 

postagens na página no Facebook e no Twitter do Sport Club Corinthians Paulista, além 

de todos os vídeos do canal no YouTube, para se descobrir quais seriam os tópicos mais 

importantes a serem analisados. 

Foi estipulado então, que oito categorias seriam analisadas em cada postagem do 

Facebook e do Twitter, e cinco categorias nos vídeos do Canal do Corinthians no 

YouTube. Com relação ao Facebook as categorias seriam: assunto, foto, texto, reações, 

compartilhamentos, comentários, hashtags e link. No Twitter: assunto, foto, texto, 

hashtags, link, retweets, replies e favoritos. E no que tange o YouTube: assunto, 

comentários, curtir, descurtir e o número de visualizações seriam analisadas. 

Como visto no Capítulo 3 da presente pesquisa, para Vivek (2009), o 

engajamento do consumidor é “uma construção tridimensional de segunda ordem, 

composta de entusiasmo, participação consciente e interação social” (VIVEK, 2009, 

p.ii), sendo assim, as ações executadas off-line pelo clube serão analisadas com base em 

temas que, segundo a autora compõe o engajamento. 

 

São eles: 

1- Importância de desenvolver conexões através de interações significativas; 

2- Centralidade da participação de ambas as partes em áreas de interesse comum; 

3- Importância de relevância no engajamento dos consumidores; 

4- Papel-chave desempenhado pelas experiências dos consumidores; 

5- Importância do valor no engajamento (VIVEK, 2009, pp. 52-53). 

 

4.2 Coleta de Dados  
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 A coleta de dados do presente estudo foi realizada em três das redes sociais do 

Corinthians e nas ações off-line promovidas pelo clube paulista. Os perfis oficiais no 

Facebook, Twitter e YouTube, além da visita monitorada ao Parque São Jorge, da visita 

ao Memorial do clube e o Tour da Arena Corinthians foram analisados. 

As redes sociais digitais do Corinthians são gerenciadas pelo departamento de 

comunicação da equipe, que conta hoje com onze funcionários. A visita ao Parque São 

Jorge e ao Memorial são de responsabilidade do Departamento Cultural do clube, 

gerenciado na atual gestão (2018-2020), por Carlos Roberto Elias. 

Para a coleta de dados no Facebook foi utilizado o aplicativo Netvizz que 

permite a raspagem de dados de páginas e grupos abertos. Tal aplicativo indica 

estatísticas básicas diárias das postagens, quantidade de curtidas, comentários e 

compartilhamento dos posts, tipo de publicações que despertam maior interesse e 

interações dos seguidores, entre outros dados. Para a etapa seguinte, o Tableau, software 

de análise e visualização de dados, foi utilizado. Este software permite, por meio do 

cruzamento de dados coletados, compreender os movimentos realizados pelos 

seguidores da página analisada. 

Depois de realizada a raspagem dos dados, foram construídos gráficos com 

representações das atividades na rede, como postagens, compartilhamentos e 

comentários, permitindo inferir os sentidos que estas atividades trazem para a 

construção do engajamento entre a página oficial do Corinthians e seu torcedor. 

No que tange o Facebook, Twitter e YouTube, o período escolhido para coleta 

de dados consistiu em oito dias, entre 25/11 e 02/12/2018, ficando estipulado que, para 

a contagem de curtidas, comentários, compartilhamentos, retweets e descurtidas, 

haveria uma exposição de 24 horas. As datas foram escolhidas levando em conta a 

tabela do Campeonato Brasileiro de 2018, o único ainda em curso nos últimos meses do 

ano, e abrangendo os dois últimos jogos do Corinthians. Além de marcar o fim do ano 

para o futebol do time paulista, estas duas partidas também tiveram como marco a 

despedida de dois ídolos do clube, Danilo e Emerson Sheik, fato que aumenta a carga 

emocional em torno dos jogos. 

Durante o período da análise, o Corinthians não vivia um bom momento dentro e 

fora de campo. Apesar de já não correr mais risco de rebaixamento à série B, o técnico 

era contestado e o time oscilava, vencendo poucas partidas, e podendo ficar fora da 

disputa da Copa Sul-Americana, competição da qual participa os seis clubes melhor 

colocados, depois daqueles que vão à Libertadores. Tal fato legitima o período de 
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análise escolhido, possibilitando aferir o engajamento do torcedor corinthiano em um 

momento ruim vivido pela equipe. Ademais, pode-se observar de fato as estratégias 

usadas pelo Corinthians para despertar e manter o engajamento do seu torcedor, uma 

vez que quando o time está bem o retorno e a interação dos torcedores ocorre mais 

facilmente. 

Relativamente ao Facebook e Twitter oficiais do Corinthians, em cada 

publicação do período compreendido pela pesquisa, a coleta de dados foi realizada a 

partir de onze categorias elencadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 10 - Categorias para coleta de dados no Facebook e no Twitter 

 

Coleta de dados – Facebook e Twitter 

Categoria Objetivo 

Assunto Analisar quais assuntos são abordados nas postagens, destacando 

os mais recorrentes e verificando quais despertam um maior 

engajamento por parte do torcedor 

Foto Busca-se verificar se as publicações contém fotos ou imagens, 

uma vez que este recurso tende a atrair o olhar e, 

consequentemente, chamar mais atenção dos seguidores 

Texto Atentar-se à presença ou não de texto nos posts, e se há neles 

elementos que contribuam com o engajamento 

Reações ‘Curitr’, ‘Amei’, ‘Haha’, ‘Ual’, ‘Triste’ e ‘Grr’. Analisadas para 

aferir quais sentimentos os posts despertam nos seguidores 

Compartilhamento Importante item para medir o alcance das publicações. 

Representa, por parte dos torcedores, interesse em dividir a 

respectiva informação com sua rede de amigos 

Comentários Uma das principais métricas de engajamento. Visa-se analisar de 

que natureza são os comentários dos seguidores e de que forma o 

clube se posiciona quanto a eles 

Hashtag Objetiva-se averiguar se há o uso de hashtags nas publicações 

realizadas e quais as mais comuns. 

Link Procura-se verificar se há utilização de links nas postagens, se 

estes são internos – de veículos de comunicação do próprio clube, 

ou externos – reprodução de demais veículos 
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Curtidas Exerce no Twitter a mesma função que a respectiva reação no 

Facebook 

Retweets Desempenha no Twitter a mesma função que o compartilhamento 

no Facebook 

Replies Consiste na interação dos usuários com a publicação por meio de 

comentários ou respostas. Busca-se verificar de que cunho são e 

de qual maneira a torcida se posiciona. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para Toledo e Rodrigues (2015) “o engajamento especificamente mede o quanto 

os indivíduos curtem, compartilham e comentam o conteúdo disponibilizado pelos 

responsáveis pela página” (p. 5), logo, no que diz respeito ao YouTube, a taxa de 

engajamento de cada vídeo será dada pelo somatório de curtidas, descurtidas, 

comentários e número de visualizações.   

Posteriormente, os vídeos com maior taxa de engajamento de cada tipo, 

publicados durante o período de estudo serão analisados. Nesta fase, o conceito de 

engajamento proposto por Recuero (2013) será retomado, e a fim de compreender se e 

como se dá o engajamento no canal do Corinthians no YouTube, os três elementos 

citados pela autora como principais num estudo de engajamento, interação, laços sociais 

e capital social, serão perpassados. Além disso, o formato, a apresentação, a abordagem 

dos temas e a solicitação da participação ativa do público serão analisados. 

Por fim, o engajamento do canal do Corinthians no YouTube será mensurado, 

com base no cálculo sugerido por Soares e Monteiro (2015), que é expresso “pela 

divisão dos somatórios de todas as interações dos usuários no período, do número de 

posts do administrador no período e do número de fãs da página ao final do período” (p. 

48), como mostra o esquema a seguir: 

Figura 17 - Taxa de engajamento 

 

Fonte: Soares e Monteiro (2015, p. 48). 
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4.3 Facebook  

 O perfil oficial do Sport Club Corinthians Paulista no Facebook possui, hoje, 

11.397.403 curtidas15 e fica sob a responsabilidade da equipe de conteúdo do 

departamento de comunicação do clube. A página se define como o espaço onde “você, 

fiel torcedor corinthiano, tem acesso em primeira mão às informações sobre essa nação 

e seus heróis, que nunca param de lutar para honrar o sagrado manto alvinegro” 

(FANPAGE CORINTHIANS, 2018, s.p.). A alcunha ‘fiel torcedor’, que acompanha o 

corinthiano, além de expressões como ‘nação’ e ‘sagrado manto alvinegro’ contribuem 

para o engajamento deste torcedor que se sente parte de uma nação e diferente de 

torcedores de outras equipes. 

 Durante os oito dias de análise foram realizadas 78 publicações, com 

atualizações diárias. A média de postagens durantes os dias de análise foi de 9,75 posts. 

A data que mais obteve publicações foi o dia 25/11, dia do jogo contra a Chapecoense, 

um empate sem gols, e última partida do Corinthians em sua Arena, marcando também 

a despedida dos jogadores Danilo e Emerson Sheik do estádio. Foram realizadas 14 

publicações na referida data. O dia 30/11 foi o segundo dia com mais publicações, num 

total de 11. Apesar de não ter jogo neste dia, as publicações repercutiam a vitória da 

equipe de futsal pela primeira partida da final da Liga Paulista, e também a despedida 

dos dois ídolos do clube. 

 

4.3.1 Assunto 

Os assuntos das publicações variam entre notícias do Corinthians, anúncio de 

jogos de todas as modalidades, lances e placares finais das partidas e datas marcantes 

vividas pelo clube. Das postagens realizadas durante o período de análise, 10 se 

referiam à venda de produtos da equipe do Parque São Jorge, o que significa 12,8% das 

publicações. Além destas, outras nove postagens se tratavam de anúncios de produtos 

dos patrocinadores, como a chamada para o Black Friday da escola de idiomas Minds, e 

a propaganda do energético Ultra, anunciado como o energético oficial do Corinthians. 

A quantidade de reações, comentários e compartilhamentos foram os indicadores 

usados para chegar às publicações que mais despertaram o engajamento dos seguidores. 

Sendo assim, observou-se que os posts que se referiam à despedida dos atletas Danilo e 

Emerson Sheik foram os que mais envolveram os torcedores. Como pode ser observado 

                                                           
15 Dados obtidos em 18 dez. 2018. 
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nas imagens a seguir, a publicação que retrata os jogadores, após a partida contra a 

Chapecoense, no gramado da Arena Corinthians, com todas as taças conquistadas 

durante os anos de clube obteve 76.319 interações. 

 

Figura 18 - Publicação que reverencia dois ídolos do clube 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 2 – Publicação que despertou maior engajamento 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados da pesquisa 

 A segunda publicação a se destacar nesse quesito também consistia em uma foto 

dos referidos jogadores com as taças conquistadas por eles, porém, ainda antes do jogo, 

no vestiário da Arena. Vale ressaltar que a terceira publicação a se destacar nesse 

quesito informava o fim do jogo contra a Chapecoense, trazendo na imagem uma 

montagem com fotos marcantes de Danilo e Emerson, afirmando que o resultado não 
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havia sido o esperado mas que o momento era de reverenciar a história vitoriosa dos 

atletas com a camisa do Corinthians.  

 

 

 

4.3.2 Foto 

O recurso foto é o mais utilizado pela fanpage oficial do clube, sendo explorado 

em 60 das 78 postagens. Além disso, as publicações com foto são as que mais 

despertam o engajamento por parte dos seguidores, logo, o Timão corretamente faz 

maior uso do tipo de post que mais atrai os torcedores. 

 

Gráfico 3 – Tipo de publicação mais usado, e que desperta maior engajamento 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados da pesquisa 

Embora aconteça o uso de alguns folders e montagens, principalmente em posts 

referentes a anúncios de produtos do clube e de patrocinadores, a maioria das imagens 

usadas nas publicações se trata de registros feitos pelos fotógrafos da Agência 

Corinthians. Dentre essas imagens estão fotos das equipes, de futebol e demais 

modalidades, nos locais da partida, da torcida na Arena, e de lances dos jogos. 

Figura 19 – Publicação que faz uso de imagem de um fotógrafo do clube 



142 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A página não faz uso do recurso álbum, apresentando apenas os que são criados 

automaticamente pela plataforma. 

 

4.3.3 Texto 

O perfil oficial do Corinthians no Facebook faz uso do recurso textual na 

totalidade de suas publicações. Os textos explicam as postagens e trazem informações 

que não estão presentes na ilustração, como dia e horário da próxima partida ou onde 

adquirir os ingressos. A imagem a seguir consiste em uma publicação que noticiava o 

resultado final de um jogo da equipe de futsal, onde todas as informações aparecem no 

texto 

Figura 20 – Exemplo de textos presentes nas publicações 

     
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Durante o período de análise, apenas uma publicação apresentou somente texto. 

O post informava o placar final da partida contra o Grêmio, última do Corinthians no 
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ano. Além noticiar a derrota por 1x0, a postagem anunciava a data de reapresentação do 

elenco de futebol para a temporada 2019, como mostra a imagem a seguir. 

Figura 21 – Publicação que faz uso somente de texto 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tal fato pode ser explicado por uma afirmação feita por Gabriel Nicolatti, 

coordenador de conteúdo da equipe de comunicação do Timão, em entrevista realizada 

para a presente pesquisa. Gabriel declarou que o momento do time em campo reflete 

muito no trabalho realizado nas redes sociais, elucidando que após uma derrota do time 

faz-se necessário controlar mais o conteúdo, entendendo o humor da torcida. Assim, 

observa-se que o post apresenta as informações de forma direta, se preocupando em não 

destacar um resultado ruim. 

A partir da coleta dos posts da página oficial do Corinthians realizou-se um 

levantamento das palavras mais reincidentes nas postagens observadas. Foram 

descartados conectivos e palavras sem significado isoladamente como: que, para, como 

etc. Desta forma se chegou à representação ilustrada abaixo, na qual os termos mais 

referenciados aparecem em destaque. 

Figura 22 – Nuvem de tags das postagens realizadas durante a análise 
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Fonte: Elaboração da autora 

 

4.3.4 Reações 

As postagens da fanpage de maior destaque no que tange às reações, a exemplo 

do engajamento total, são as que abordam a despedida dos atletas Danilo e Emerson 

Sheik. As publicações que trouxeram como imagem as fotos dos atletas com as taças 

que conquistaram durante o período no qual vestiram a camisa do clube do Parque São 

Jorge, no gramado e no vestiário da Arena Corinthians, foram respectivamente, o 

primeiro e segundo post com maior número de reações. 
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Gráfico 4 - Publicação que despertou maior número de reações e curtidas 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados da pesquisa 
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O software Tableau separa as curtidas das demais reações, como ‘amei’ e ‘ual’, 

porém, como mostra os gráficos acima, nas duas categorias, as publicações que se 

destacam são as mesmas. A presente pesquisa no entanto, considerará como reações a 

somatória dessas funções, e sendo assim, a publicação de maior destaque obteve um 

total de 104.876 reações. Já a postagem que retrata os jogadores com as taças 

conquistadas, ainda no vestiário, segunda a se destacar nesta categoria, somou 74.552 

reações.  

Novamente a exemplo do que ocorre no engajamento total, as publicações com 

foto são as que despertam um maior número de reações, incluindo aqui as curtidas. Na 

sequência aparecem os vídeos como segundo tipo de publicação a despertar maior 

número de reações dos seguidores. As reações também são o tipo de interação mais 

usado pelos torcedores para interagir com as publicações, como explicita o gráfico a 

seguir. 

Gráfico 5 – Quantidade de reações  

 
Fonte: Elaboração da autora com dados da pesquisa 

 

 Durante o período de análise, as 78 publicações realizadas obtiveram um total de 

703.150 reações. A mais usada pelos seguidores da fanpage foi a função curtir, 

aparecendo 318.224 vezes, na sequência observa-se o uso da reação ‘Love’ 48.388 

vezes. Já a reação menos utilizada pelos torcedores foi a ‘Ual’, aparecendo 2.196 vezes. 

Considerando que o Corinthians não vivia um bom momento no decorrer da 

análise, faz-se importante destacar que a reação ‘Triste’ foi mais usada do que a ‘Grr’, 
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representação de raiva. Pode-se inferir então que as derrotas e maus momentos do clube 

despertam nos torcedores a sensação de tristeza mais do que a de raiva. 

 

4.3.5 Compartilhamentos 

Recurso utilizado quando um seguidor deseja que seus amigos na rede social 

também vejam uma publicação que considerou interessante, o compartilhamento foi 

durante o período de análise o segundo meio de interação mais usado pelos torcedores 

corinthianos. Como mostra o gráfico abaixo as 78 postagens realizadas somaram 75.265 

compartilhamentos, o que gera uma média de 964, 9 compartilhamentos por post. 

Gráfico 6 – Quantidade de compartilhamentos 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados da pesquisa 

 

A exemplo do que ocorre no engajamento total e nas reações, o tipo de postagem 

que desperta maior número de compartilhamentos são as que possuem fotos, e as 

publicações com maior apelo neste quesito foram as referentes à despedida dos 

jogadores Danilo e Sheik. Os posts que retratavam as conquistas dos atletas, em foto no 

gramado e no vestiário da Arena, despertaram, respectivamente, 17.382 e 14.387 

compartilhamentos. 

 

4.3.6 Comentários 

Durante o período de análise, as 78 publicações realizadas receberam um total de 

14.834 comentários, o que resulta em uma média de 190,1 por post. Do mesmo modo 

que nas categorias anteriores, as postagens acerca da despedida de Danilo e Emerson 

Sheik foram as que mais receberam comentários. Chama atenção o fato de até 

torcedores rivais reconhecerem as conquistas dos referidos atletas. 
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Como explícita a figura a seguir, um torcedor palmeirense usa o espaço para 

elogiar o jogador Danilo e é prontamente respondido por corinthianos, que passam a 

parabeniza-lo pelo título do Brasileirão 2018, conquistado pelo Palmeiras. A rivalidade 

é deixada de lado e o comentário desperta grande interação por parte dos corinthianos, 

com 519 reações e 38 respostas. 

Figura 23 – Comentários na publicação de maior destaque no quesito 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teor da maioria dos comentários realizados é de cobrança. Como o clube 

passava por um momento difícil, com um empate e uma derrota nos jogos ocorridos 

durante a análise, a torcida usou o espaço dos comentários para pedir a troca do 

treinador e cobrar reforços e esclarecimentos do presidente Andrés Sanchez. Mesmo em 

publicações que não se tratavam diretamente do futebol, como anúncio de produtos ou 

notícias de outras modalidades, os comentários faziam críticas ao time, comissão 

técnica e diretoria. 

A terceira publicação com maior número de comentários informava o resultado 

final da partida contra a Chapecoense, e por se tratar do último jogo de dois ídolos do 

clube na Arena Corinthians, os comentários lamentavam a atuação do time na despedida 

de Danilo e Sheik. 

Figura 24 – Teor dos comentários realizados 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A fanpage busca despertar a interação dos torcedores falando diretamente com 

os corinthianos e fazendo perguntas, porém se limita ao passo inicial. Não há por parte 

do Corinthians nenhuma resposta aos seguidores, ficando a interação restrita, de 

torcedor para torcedor. 

 

4.3.7 Hashtag 

As hashtags são usadas para categorizar os conteúdos nas redes sociais, e ao 

serem publicadas se transformam em um hiperlink para uma página com outras 

publicações relacionadas ao mesmo tema. Durante o período de análise, o Corinthians 

fez uso desta ferramenta em 60 das 78 publicações realizadas, o que significa 76,9% das 

postagens. A hashtag que mais aparece é a #VaiCorinthians, grito de incentivo da 

torcida que se transformou até em um cumprimento entre os torcedores. Ela aparece em 

33 posts, não só referentes às partidas, mas também em convites e anúncios, como 

destaca a imagem a seguir. 

Figura 25 – Uso da hashtag #VaiCorinthians 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outras hashtags que se destacaram nas publicações realizadas durante a análise 

foram #ObrigadoDanilo e #CampeãoDosCampeões, ambas se referindo à despedida dos 

atletas Danilo e Emerson Sheik. Além destas, hashtags como #TimãoPoliesportivo, 

#CorinthiansFustsal e #AFielÉFoda também apareceram nas postagens. 

 

4.3.8 Link 

O perfil oficial do Corinthians fez uso desta ferramenta em 28 das 78 

publicações realizadas no período da análise. Os links são internos, referentes a meios 

de comunicação do próprio clube; e externos, reprodução de outros veículos. Aqueles 

foram maioria, aparecendo em 19 postagens.  

O software Tableau define como link os posts que não apresentam outra mídia, 

como vídeo ou foto, além da do próprio endereço colocado. Durante o período de 

análise, apenas duas publicações se encaixaram nesta categoria, ambas com conteúdo do 

canal do clube no YouTube, a TV Corinthians, como exemplifica a imagem a seguir. 

Figura 26 – Publicação que faz uso de link interno 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os links internos usados pela fanpage, além do canal, são da loja online oficial 

do clube, a ShopTimão, do site oficial do Corinthians e de hotsites como da campanha 

Sangue Corinthiano e do programa Loucos por Pontos. Já os links externos se referem a 

sites dos patrocinadores, que tem seus produtos anunciados, como explicita a figura 

abaixo. 

Figura 27 – Publicação que faz uso de link externo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Durante todo o período analisado não foi realizada nenhuma mudança no layout 

da fanpage. A foto usada como perfil consistia no escudo do clube em dourado, como 

ilustra a figura a seguir. A imagem foi usada para lançamento da camisa 3 do 

Corinthians, uma das peças da coleção ‘Lute até ser eterno’, feita em homenagem ao 

piloto corinthiano Ayrton Senna. 

Figura 28 – Foto de perfil da fanpage durante a análise 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A foto de capa, do mesmo modo, fazia referência à coleção, como mostra a 

figura a seguir. 

 

Figura 29 – Foto de capa da fanpage durante a análise 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar de não ocorrerem mudanças no período da análise, as imagens costumam 

ser alteradas em datas comemorativas, como aniversário do clube e Natal; após a 

conquista de algum campeonato ou durante campanhas especiais. No entanto, a foto de 

perfil é sempre o escudo do Timão, mudando apenas a cor ou acrescentando um item 
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referente a uma conquista. A foto de capa, por sua vez, tem maiores alterações, podendo 

conter imagem de ídolos do clube ou da torcida corinthiana. 

 

4.4 – Twitter 

O perfil oficial do Sport Club Corinthians Paulista no Twitter possui, hoje, 

5.875.595 seguidores, segue 51 perfis16 e fica sob a responsabilidade da equipe de 

conteúdo do departamento de comunicação do clube.  

 Durante os oito dias de análise foram publicados 147 tweets, com atualizações 

diárias. A média de postagens durante os dias de análise foi de 18,3 posts. As datas que 

mais tiveram publicações, foram os dias de jogo, 25/11 e 02/12 com 34 e 26 tweets, 

respectivamente. No que tange o Facebook, apenas o dia 25/11 coincide como o de 

maior publicação, tal fato pode ser justificado pela característica do Twitter, que 

apresenta os principais lances das partidas, fazendo com que os dias de jogo se 

destaquem em quantidades de postagens. 

 

4.4.1 Assunto 

A exemplo do que ocorre no Facebook, dentre os assuntos abordados nas 

publicações estão notícias do Corinthians, anúncio de jogos de todas as modalidades, 

ações de patrocinadores e datas marcantes vividas pelo clube. No entanto, a diferença 

fica por conta dos lances das partidas, que na presente rede social vai além do placar 

final, informando também substituições e jogadas com perigo de gol. 

Apenas 16 das postagens realizadas durante o período de análise se referiam à 

venda de produtos do Timão, o que significa 10,8% das publicações. Destas, oito 

tinham como produto oferecido ingressos para partidas de futebol e também de outras 

modalidades. Além dos tweets que se referiam a produtos do clube, cinco se tratavam de 

anúncios dos patrocinadores, os mesmo publicados no Facebook, como a propaganda do 

plano odontológico da Amil Dental. 

A quantidade de curtidas, replies e retweets foram os indicadores usados para 

chegar às publicações que mais despertaram o engajamento dos seguidores. Sendo 

assim, do mesmo modo que no Facebook, observou-se que o tweet que se referia à 

despedida dos jogadores Danilo e Emerson Sheik foi o que despertou maior interação 

                                                           
16 Dados obtidos em 18 dez. 2018. 
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dos seguidores. A foto dos ídolos do clube no gramado, com todas as taças conquistadas 

com a camisa do Timão obteve 12.331 interações. 

A segunda publicação a se destacar nesse quesito, no entanto, difere da do 

Facebook, não sendo nem publicada nesta rede social. Como ilustra a imagem a seguir, 

consistia em um GIF17 do atleta Danilo colando a faixa de bicampeão mundial. 

 

Figura 30 – Segundo tweet a despertar maior engajamento 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como mostra a figura, a publicação obteve 9.500 interações. Vale ressaltar que a 

terceira publicação a se destacar nesse quesito trazia novamente os jogadores Danilo e 

Sheik com as taças conquistadas, porém, ainda antes do jogo contra a Chapecoense, no 

vestiário da Arena Corinthians. Tal postagem foi a segunda a se destacar no Facebook. 

 

4.4.2 Foto 

Como ocorreu com o Facebook, o recurso foi o mais utilizado pelo perfil oficial 

do Corinthians no Twitter, sendo explorado em 89 das 147 postagens. Os tweets com 

foto também foram os que mais despertaram o envolvimento por parte dos seguidores, o 

que mostra que o Corinthians usa majoritariamente o recurso que mais chama atenção 

                                                           
17Graphics Interchange Format (Formato de Intercâmbio de gráficos). Expressão cunhada pela 

CompuServe, se trata de um formato de imagem que pode compactar várias cenas e com isso exibir 

movimentos. Usado como emoticon e para enfeitar sites da Internet, fazendo uso da linguagem do humor 

(https://www.hostgator.com.br/blog/o-que-sao-gifs-e-como-usar/). 

https://www.hostgator.com.br/blog/o-que-sao-gifs-e-como-usar/
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dos seus torcedores. Dentre as imagens aparecem fotos dos jogadores, das partidas e 

artes que informam substituições, placares e escalações, como ilustra a figura a seguir. 

Figura 31 - Arte que ilustra escalação da equipe 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Embora aconteça o uso destas montagens, principalmente em posts referentes a 

anúncios de produtos do clube e de patrocinadores, a maioria das imagens usadas nas 

publicações se trata de registros feitos pelos fotógrafos da Agência Corinthians, como 

fotos das equipes e dos locais da partida.  

 

4.4.3 Texto 

O Twitter oficial do Corinthians faz uso do recurso textual na totalidade de suas 

publicações. A exemplo do Facebook, os textos explicam as postagens e trazem 

informações que não estão presentes na ilustração. A imagem a seguir consiste em uma 

publicação que anunciava uma partida do time de basquete, onde informações como 

adversário, local e horário do jogo aparecem somente da descrição. 

 

Figura 32 – Exemplo de texto presente nos tweets 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Durante o período de análise, 20 publicações apresentavam somente texto. Em 

sua maioria os tweets se referiam a lances das partidas, incluindo a postagem que 

informava o placar final do jogo contra o Grêmio, único post que continha somente 

texto no Facebook. Tal fato pode ser explicado pelas características da presente rede 

social, que tem como marca os 280 caracteres, limite de cada tweet, e é extremamente 

dinâmica, com uma frequência maior de publicações. Além destes, alguns tweets com 

apenas texto eram vinculados a anteriores, como explicita a imagem a seguir.  

Figura 33 – Tweet que faz uso apenas de texto 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da coleta dos posts do Twitter oficial do Corinthians realizou-se um 

levantamento das palavras mais reincidentes nas postagens observadas. Foram 

descartados conectivos e palavras sem significado isoladamente como: que, para, como 

etc. Desta forma se chegou à representação ilustrada abaixo, na qual os termos mais 

referenciados aparecem em destaque. 

Figura 34 – Nuvem de tags dos tweets realizados durante a análise 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.4 Curtidas 

As postagens de maior destaque no que tange às curtidas, a exemplo do 

engajamento total, é a que traz os atletas Danilo e Emerson Sheik com as suas 

conquistas, no gramado da Arena; e o GIF de Danilo colocando a faixa de bicampeão 

mundial, respectivamente, o primeiro e segundo tweet a se destacar no quesito. Como 

explicita o gráfico a seguir, foram 9.183 e 7.653 curtidas, nessa ordem. 

 

Gráfico 7 - Publicação que despertou maior número de curtidas 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados da pesquisa 

 

Novamente a exemplo do que ocorre no engajamento total, os tweets com foto 

são os que despertam um maior número de curtidas. Estas também são o tipo de 

interação mais usado pelos torcedores para interagir com as publicações, como explicita 

o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 8 – Quantidade de curtidas 
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Fonte: Elaboração da autora com dados da pesquisa 

 

Durante o período de análise, as 147 publicações realizadas obtiveram um total 

de 153.797 curtidas. 

 

4.4.5 Retweets 

O retweet apresenta no Twitter a mesma função que o compartilhamento no 

Facebook, sendo utilizado quando um seguidor deseja que seus amigos na rede social 

também vejam uma publicação que considerou interessante. Durante os oitos dias 

compreendidos pela análise, essa categoria foi o segundo meio de interação mais usado 

pelos torcedores corinthianos. Como mostra o gráfico abaixo, os 147 tweets realizados 

somaram 28.246 compartilhamentos, o que gera uma média de 192,1 RTs por post. 

Gráfico 9 – Quantidade de retweets 

 
Fonte: Elaboração da autora com dados da pesquisa 

 

A exemplo do que ocorre no engajamento total e nas curtidas, o tipo de tweet 

que desperta maior número de RTs são os que possuem fotos, e as publicações com 

maior apelo neste quesito foram dos jogadores Danilo e Sheik com as taças que 

conquistaram com a camisa do clube, no gramado e no vestiário da Arena Corinthians, 
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respectivamente. Os referidos tweets registraram 2.974 e 2.184 RTs, na devida ordem. 

Todas as postagens receberam no mínimo 8 RTs. 

 

4.4.6 Replies 

Durante o período de análise, os 147 tweets publicados receberam um total de 

5.747 replies, o que resulta em uma média de 39,0 por post. Desempenhando no Twitter 

a mesma função dos comentários no Facebook, duas postagens do período analisado 

não receberam nenhum replie. Diferentemente do que ocorre nas categorias anteriores, 

as postagens que se destacaram neste quesito não se referiam à despedida de Danilo e 

Emerson Sheik, mas sim ao último jogo do Timão no ano. Os tweets que informavam o 

resultado final da derrota para o Grêmio e que anunciavam o gol da equipe gaúcha, 

único da partida, tiveram 563 e 517 replies, respectivamente. 

Por outro lado, o teor da maioria dos replies é o mesmo dos comentários no 

Facebook, de cobrança, pedindo principalmente a troca do treinador e a volta de Fábio 

Carille, anúncio que foi realizado dias depois. Mesmo em tweets que não se tratavam 

diretamente de um jogo oficial de futebol, como notícias de outras modalidades, os 

torcedores usaram o espaço para pedir a volta do, naquela ocasião, ex-treinador do 

clube. 

A imagem a seguir mostra replies feitos em um tweet que informava acerca de 

um jogo amistoso organizado pelo jogador Emerson Sheik. A figura também ilustra 

uma prática comum dos torcedores neste espaço no Twitter, que consiste no uso de 

memes e GIFs no comentário. 

Figura 35 – Teor dos replies realizados

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A exemplo do Facebook, um torcedor palmeirense também fez uso dos replies 

em uma publicação do período de análise, porém, desta vez, o objetivo era zombar da 

derrota sofrida pelo Timão na última rodada do Brasileirão 2018. Do mesmo modo, o 

comentário é respondido, no entanto não gera a mesma movimentação ocorrida no 

Facebook, apesar de receber mais de 100 curtidas, provavelmente de outros torcedores 

rivais. 

Figura 36 – Replie realizado por torcedor rival 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Há, por parte do Corinthians, uma busca pela interação com os torcedores, 

procurando falar diretamente com o corinthiano e fazendo perguntas, porém, como na 

primeira rede social analisada, se limita ao passo inicial. Os torcedores interagem entre 

si, inclusive respondendo as dúvidas uns dos outros. No entanto, durante o período de 

análise um tweet convidava o torcedor corinthiano a fazer um meme em homenagem ao 

jogador Danilo, informando que os melhores seriam compartilhados na página. 

Figura 37 – Convite para interação 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como explicita a figura anterior, o chamado foi atendido pela torcida, e 

respondido pelo Corinthians, que compartilhou no dia seguinte alguns dos memes feitos 

pelos torcedores. 

 

4.4.7 Hashtag 

Criadas no Twitter, as hashtags tem uso mais frequente na presente rede social. 

Durante o período de análise, o Corinthians fez uso desta ferramenta em 110 dos 147 

tweets, o que significa 74,8% das postagens. Como ocorrido no Facebook, a hashtag 

que mais aparece é a #VaiCorinthians, usada em 76 publicações, não só referentes às 

partidas e notícias de todas as modalidades, mas também em convites, anúncios, e 

alguns dos tweets em homenagem a Danilo e Emerson Sheik, jogadores que se 

despediam do clube. 
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A segunda e terceira hashtags que se destacaram no período analisado se 

referiam aos jogos ocorridos, contra a Chapecoense e o Grêmio. Os tweets nos quais 

estas foram mencionadas consistiam em notícias da partida, como escalação, 

aquecimento e foto do vestiário, além dos lances do jogo, como explicita a imagem 

abaixo. 

 

Figura 38 – Uso da hashtag referente a jogos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outras hashtags que se destacaram nos tweets realizados durante a análise foram 

#ObrigadoDanilo e #TimãoPoliesportivo, esta, aparecendo com mais frequência do que 

no Facebook. Tal acontecimento pode ser explicado pelo fato do Twitter ser mais usado 

para abordar as demais modalidades praticadas pelo clube, o que pôde ser constatado 

durante a observação não-participante. Além destas, hashtags como 

#CampeãoDosCampeões, #ObrigadoSheik, #CorinthiansFustsal e #Timão também 

apareceram nas postagens. 

 

4.4.8 Link 

O perfil oficial do Corinthians no Twitter fez uso desta ferramenta em 42 dos 

147 tweets realizados no período da análise. Os links são internos, referentes a meios de 

comunicação do próprio clube; e externos, reprodução de outros veículos. Do mesmo 

modo que na rede social anteriormente analisada, aqueles foram maioria, aparecendo 

em 35 publicações.  

Os posts definidos como link, que não apresentam outra mídia, como vídeo ou 

foto, além da do próprio endereço colocado, apareceram 10 vezes, todas com links 

internos, como exemplifica a imagem a seguir. 

Figura 39 – Publicação que faz uso de link interno 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os links internos usados, além do canal, são do perfil do Timão no Medium, da 

loja online oficial do clube, a ShopTimão, do site oficial do Corinthians e de hotsites 

como da campanha Sangue Corinthiano e do programa Loucos por Pontos. Já os links 

externos se referem a sites dos patrocinadores, que tem seus produtos anunciados. 

Como ocorre no Facebook, durante todo o período analisado não foi realizada 

nenhuma mudança no layout. As fotos de perfil e de capa eram as mesmas da primeira 

rede social analisada, imagens que se referiam ao lançamento da coleção ‘Lute até ser 

Eterno’. 

 

4.5 YouTube – Corinthians TV 

O canal oficial do Sport Club Corinthians Paulista no YouTube, a Corinthians 

TV, teve início em maio de 2009, e atualmente conta com 783.176 inscritos18. Além da 

conta na referida rede social, a Corinthians TV possui um site oficial19, onde alguns dos 

vídeos também são postados. Porém, para assisti-los, o torcedor deve realizar um 

cadastro prévio, com nome e e-mail. Durante os oito dias de análise foram publicados 

12 vídeos, sendo que o canal ficou sem atualização por um dia, o sábado, 01º de 

dezembro. A média de publicações durante o período analisado é de 1,5 vídeos. 

Diferente do que ocorre nas demais redes sociais analisadas, os dias 25/11 e 02/12, dias 

de jogo, não foram os que tiveram maior número de vídeos publicados, ao contrário, 

apenas um vídeo foi divulgado em cada um dos dias. 

                                                           
18 Dados obtidos em 18 dez. 2018. 
19 https://tv.corinthians.com.br/.  

https://tv.corinthians.com.br/
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A data com maior número de publicações foi 27 de novembro, uma terça-feira, 

com três vídeos divulgados. Em seguida, três dias tiveram dois vídeos publicados, 26,29 

e 30/11. O quadro a seguir apresenta a taxa de engajamento que cada vídeo do período 

correspondente a análise apresentou. A partir dele, os três destaques, de diferentes 

categorias, foram selecionados para uma análise mais detalhada, como explicitado no 

tópico 5.4 do presente capítulo. 

Quadro 11 – Vídeos publicados durante a análise 

 

Vídeos publicados durante a análise e respectivas taxas de engajamento 

Título Curtidas Descurtidas Comentários Visualizações Engajamento Categoria 

Pós-jogo – 

Corinthians 0X0 

Chapecoense – 

Brasileirão 2018 

6.895 47 475 61.820 69.237 Pós-jogo 

Bastidores –

Corinthians 0X0 

Chapecoense – 

Brasileirão 2018  

2.730 12 130 25.765 28.637 Bastidores 

Futsal se prepara 

para a decisão  

 

790 4 27 4.899 5.720 Futsal 

Papo Reto com 

Andrés Sanchez e 

Edson Sesma 

900 37 66 7.378 8.381 Papo Reto 

Campo reduzido e 

finalização 

1.460 11 59 8.036 9.566 Treino 

Vilinha News -

 #ObrigadoMonstros 

1.129 5 49 5.850 7.033 Vilinha 

Enfrentamento e 

campo reduzido 

 

1.878 15 98 11.595 13.586 Treino 

Treino físico e 

coletivo 

1.381 10 69 7.765 9.225 Treino 

Melhores momentos 

e pós-jogo – 

Magnus 

Futsal/Sorocaba 

3X7 Corinthians – 

LPF 2018 

2.566 12 102 26.982 29.662 Futsal 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23ObrigadoMonstros
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Mini-jogo e coletivo  1.475 5 63 8.664 10.207 Treino 

Top 5 Vilinha – 

Especial ZiDanilo 

1.053 2 57 7.228 8.340 Vilinha 

Obrigado, Danilo!  3.267 15 200 17.004 20.486 - 

Fonte: Elaboração da autora 

 

4.5.1 – Pós-jogo – Corinthians 0X0 Chapecoense – Brasileirão 2018 

 Durante os oito dias de análise, o vídeo que despertou maior engajamento por 

parte do torcedor corinthiano foi o que trazia o pós-jogo da partida entre Corinthians e 

Chapecoense, que marcou a despedida dos jogadores Danilo e Emerson Sheik da Arena 

Corinthians. O vídeo foi enquadrado pelo próprio canal na categoria Pós-jogo, e tem 

duração de 3min.57seg. Como destaca a tabela acima, foram registrados 69.237 

interações, sendo a postagem mais curtida, mais comentada e mais visualizada no 

período de análise. 

 O vídeo mostra os jogadores do Timão no gramado após o jogo contra a 

Chapecoense, agradecendo a torcida e reverenciando os ídolos Danilo e Sheik, que 

posam para fotos com os troféus conquistados por eles com a camisa do Corinthians. 

Uma destas fotos foi o destaque no que tange o engajamento no Facebook e no Twitter, 

como elucidou as análise anteriores. Ao final, já na parte interna do estádio os atletas 

falam sobre o momento e agradecem ao clube, funcionários e diretorias, e 

principalmente à fiel torcida. 

Figura 40 – Homenagem à Danilo e Sheik no pós-jogo 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A interação se verifica por meio das ferramentas de curtidas, descurtidas, 

comentários e compartilhamentos, sendo que, esta última não tem valores informados 

pelo YouTube, ficando assim descartada da presente análise. No mais, o vídeo registrou 

6.895 curtidas, 47 descurtidas e 475 comentários. Os lações sociais citados por Recuero 

(2013) como conexões efetivas entre os atores envolvidos nas interações se aproximam 

de relações esparsas, uma vez que se limitam ao assunto do vídeo e dão a entender que 

não há continuidade na conexão.  

Esse fato pode ser ilustrado em duas vertentes, a primeira entre canal x usuário, 

na qual a Corinthians TV publica o vídeo, um torcedor se dispõe a comentá-lo e a 

relação termina. Não existe nenhum tipo de resposta dada pelo canal, o que 

caracterizaria laços mais fortes. A segunda vertente pode ser vista entre usuário x 

usuário, estando os comentários abertos à receberem curtidas e respostas, estas porém 

não foram registradas na presente publicação. Como ilustra a figura a seguir, o teor dos 

comentários é de agradecimento aos ídolos do clube, recebendo apenas curtidas de 

outros usuários. 
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Figura 41 - Comentários no vídeo de maior engajamento            

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Podemos compreender que há a geração de capital social, definido por Recuero 

(2013) como valor gerado a partir das interações, visto que existem trocas, tanto no que 

diz respeito ao interesse de cada usuário, quanto na troca em comunidade, já que os 

comentários ficam disponíveis a todos. No entanto, no presente vídeo, estas trocas se 

limitam às curtidas. 

Acredita-se ainda que o fato dos jogadores, ídolos do clube, frisarem a torcida 

em seus agradecimentos, contribua para o engajamento desta. O vídeo termina com o 

jogador Danilo agradecendo “principalmente à torcida”, e afirmando que ao “jogador 

que não joga no Corinthians vai faltar alguma coisa porque o torcedor é maravilhoso”. 

As palavras do atleta referenciam o torcedor corinthiano, indicando que este é mesmo 

diferente dos demais. 

 

4.5.2 – Melhores momentos e pós-jogo – Magnus Futsal/Sorocaba 3X7 Corinthians 

– LPF 2018 

O vídeo que despertou o segundo maior engajamento por parte dos torcedores 

não se referia ao futebol, mas sim ao futsal, um dos diversos esportes disputados pelo 

clube. Destaque na categoria que leva o nome da referida modalidade, o vídeo tem 
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duração de 4min.32seg., e obteve um número total de 29.662 interações. Tal publicação 

não foi a segunda mais curtida ou mais comentada, porém conseguiu a posição devido 

ao número de visualizações, 26.982, menor apenas que a do vídeo com maior 

engajamento, analisado no tópico anterior. 

O vídeo apresenta, como sugere o nome, os melhores momentos e o pós-jogo da 

primeira partida da final da Liga Paulista de Futsal, vitória do Corinthians, fora de casa, 

por 7x3. Vale ressaltar que os melhores momentos não incluem os gols da equipe 

oponente, mostrando apenas os lances de perigo e gols do Timão. O jogo marcava ainda 

o primeiro da despedida de Falcão, ídolo nacional, das quadras. Fato este que foi 

lembrado pelos corinthianos nos comentários. 

 No que tange as interações, este vídeo obteve 2.566 curtidas, apenas 12 

descurtidas e 102 comentários. Ainda que o assunto dos comentários não se limitem ao 

do vídeo, citando por vezes a equipe de futebol, os laços sociais novamente se 

aproximam de relações esparsas, dando a entender que não há continuidade na conexão. 

Novamente as duas vertentes, canal x usuário e usuário x usuário ilustram tal afirmativa. 

A Corinthians TV publica o vídeo, os torcedores se dispõe a comentá-lo e a relação 

termina, sem qualquer tipo de resposta dada pelo canal.  

Incentivos à participação não ocorrem, porém já no final do vídeo, acontece o 

contato com o torcedor, quando o jogador Henrique convoca a torcida para a partida 

decisiva no Parque São Jorge, afirmando que assim, poderiam sair vitoriosos dentro de 

casa. Ao contrário do que ocorre no primeiro vídeo analisado, as respostas na relação 

usuário x usuário acontecem diversas vezes, entretanto evidenciam novamente que a 

conversa não teve nenhum tipo de continuidade, dentro ou fora da plataforma. 

 

Figura 42 – Comentários e resposta no presente vídeo 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Mais uma vez, podemos compreender que há a geração de capital social, tanto 

no que diz respeito ao interesse de cada usuário, composto pelas conversas em si, 

quanto na troca em comunidade, já que o conjunto de conversas fica disponível a todos. 

Além da vitória por um largo placar, na casa do adversário, em uma final, o som 

ambiente também pode ser apontado como um dos fatores que desperta o engajamento 

do torcedor corinthiano. Como mostra a imagem abaixo, alguns torcedores 

questionaram acerca do local da partida. 

Figura 43 – Comentários sobre o local do jogo 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Apesar de jogar fora de casa, os cantos que se escuta no vídeo são da torcida do 

Corinthians. E embora o fato não seja destacado nos referidos comentários, mesmo 

trazendo no nome Magnus Futsal/Sorocaba 3x7 Corinthians, com o time mandante 

primeiro, e o jogador Henrique destacar a vitória em Sorocaba, alguns torcedores ficam 

em dúvida sobre o local da partida. O som ambiente, onde predomina o barulho da 

torcida alvinegra, pode ter sido o fator gerador de tal questionamento. 

  

4.5.3 – Bastidores –Corinthians 0X0 Chapecoense – Brasileirão 2018 

O terceiro vídeo a se destacar como de maior engajamento se referia aos 

bastidores da partida entre Corinthians e Chapecoense, tendo sido publicado no dia 

seguinte ao jogo, segunda-feira, 26 de novembro. Destaque da categoria Bastidores, o 

vídeo tem duração de 6min.21seg., e obteve um número total de 28.637 interações. 

Apesar de ocupar a terceira posição entre os de maior engajamento, vale ressaltar que 

este foi o segundo vídeo com mais curtidas e comentários, dentre os três destaques. 

O vídeo em questão retrata a arrumação do vestiário, mostrando as camisas dos 

atletas, a chegada destes à Arena, Danilo e Emerson Sheik sendo fotografados com 

todas as taças conquistadas por eles, imagem que se destacou como segunda e terceira 

publicação de maior engajamento, no Facebook e no Twitter, respectivamente; além da 
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subida ao gramado, e alguns momentos do pós-jogo, como os companheiros 

parabenizando estes jogadores pelas conquistas com a camisa do clube. A exemplo das 

redes sociais anteriormente analisadas, que deram destaque à despedida dos dois ídolos 

do clube, ao longo de todo o vídeo Danilo e Sheik são buscados pela câmera, 

registrando os seus últimos momentos como jogadores do Timão antes de um jogo na 

Arena Corinthians. 

Durante todo o tempo o som é ambiente, com músicas que os jogadores escutam 

no vestiário e o som da torcida, já no gramado. Como se tratava do último jogo de 

Danilo e Sheik na Arena, os dois jogadores são buscados pela imagem a todo momento, 

e o vídeo termina com as palavras destes, cena que também aparece no vídeo destinado 

ao pós-jogo, analisado anteriormente. 

No que se refere à interação, o vídeo em questão registrou 2.730 curtidas, 12 

descurtidas, e 130 comentários. Os laços sociais, diferente das análises anteriores, 

aproximam-se de relações esparsas, mas também de laços fortes, com proximidade e 

intenção de conexão. A vertente canal x usuário ilustra os laços fracos, uma vez que a 

Corinthians TV publica o vídeo, porém não dá nenhum tipo de resposta, colocando fim 

à relação. Já a segunda vertente, usuário x usuário, neste caso, se aproximam dos laços 

fortes, com comentários abertos à receberem curtidas e respostas, o que ocorre diversas 

vezes e com continuidade da interação, como mostra a imagem a seguir. 

 

Figura 44 – Continuidade da interação nos comentários 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Podemos compreender então, que há a geração de capital social, visto que 

existem trocas, no que tange o interesse de cada usuário e na troca em comunidade, com 

conversas entre os torcedores disponíveis a todos. A exemplo dos vídeos anteriores, não 

acontece incentivos à participação do torcedor, porém este é referenciado quando, ao 

mostrar a subida da equipe ao gramado, se registra parte da torcida com uma faixa em 

agradecimento a Danilo e Sheik, gritando o tradicional ‘Vai Corinthians!’. Além disso, 

o vídeo termina com estes atletas agradecendo o carinho e apoio da torcida nos anos de 

clube, do mesmo modo que no vídeo de maior engajamento, primeiro a ser analisado no 

presente tópico. 

Todos os vídeos publicados durante os oito dias de análise tiveram início com a 

vinheta da Corinthians TV, ilustrada na imagem a seguir. E a exemplo do acontecido no 

Facebook e no Twitter, as fotos de perfil e capa se relacionavam à coleção ‘Lute até ser 

Eterno’, em homenagem ao piloto Ayrton Senna, não sendo alteradas no período 

analisado. 

 

Figura 45- Vinheta Corinthians TV 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como explícito no tópico 5.4 da presente pesquisa, o engajamento total do canal 

do Corinthians no YouTube será mensurado com base no cálculo expresso pela divisão 

dos somatórios de todas as interações dos usuários no período, do número de posts do 

clube, e do número de fãs da Corinthians TV ao final do período. 

 

 

Figura 46 – Taxa de engajamento total 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Devido ao alto número de inscritos no canal, a fim de aumentar a taxa de 

engajamento, a Corinthians TV deve publicar um número maior de vídeos, 

incentivando, e consequentemente aumentando o número de interações totais nas 

postagens. O tópico seguinte apresenta e discute as ações oferecidas off-line pelo clube 

do Parque São Jorge para, na sequência, realizar a análise de modo geral e mais 

aprofundada. 

 

4.6 Parque São Jorge 

O Parque São Jorge é a sede social do Sport Club Corinthians Paulista. 

Localizado no bairro do Tatuapé, em São Paulo, está entre as maiores sedes sociais do 

País com uma área de 160 mil m². De acordo com o site oficial do clube, aos sábados, 
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domingos e feriados, às 10h e às 12h, acontece a Visita Monitorada pelo Parque São 

Jorge. Os interessados devem realizar um agendamento prévio através do telefone ou e-

mail do departamento cultural do Corinthians e adquirir o ingresso no valor de R$25. 

Segundo o assessor de imprensa do departamento cultural, Vinícius Alves, 

atualmente dois profissionais atuam como guias da visita, o historiador do clube 

Fernando Wanner, e Cristiano Pereira, responsável pelo Memorial do Corinthians. Para 

a análise da presente pesquisa foi acompanhada a visita do dia 04 de agosto de 2018, 

realizada por Fernando Wanner. 

De acordo com Fernando, o projeto teve início em 2013 e tem como objetivo 

apresentar aos torcedores não associados ao clube a história do time e das instalações da 

sede social. O historiador define a visita como uma “jornada sagrada pelo Parque São 

Jorge” onde o corinthiano conhecerá a essência do Timão. 

A Visita Monitorada ao Parque São Jorge tem início no mapa instalado logo na 

entrada, onde o guia mostra aos visitantes a localização de cada instalação além de 

contextualizá-los acerca de quando cada parte foi adquirida pela instituição. Nesse 

momento é destacada a grandeza do Corinthians enquanto clube poliesportivo, como 

vimos anteriormente, uma das preocupações da atual gestão é mostrar que o Timão vai 

além do futebol, então, o fato da sede abrigar atualmente 19 modalidades é frisado. 

Na sequência, passa-se aos bustos de bronze dos seis maiores jogadores que 

atuaram pelo Corinthians, Neco, Cláudio, Baltazar, Luizinho, Rivelino e Sócrates. O 

guia conta o motivo pelo qual o atleta se tornou ídolo do clube destacando suas 

conquistas e principais feitos. Fernando Wanner contou que já existe um projeto para se 

acrescentar mais dois bustos, dos jogadores Teleco e Marcelinho Carioca, porém, 

devido ao alto custo não há data para a concretização. 

Os torcedores conhecem depois o chamado ‘senadinho’, onde se reúnem, todas 

as manhãs de sábado, alguns dos sócios vitalícios e os sócios mais antigos do clube, a 

fim de discutir as questões políticas do Corinthians. Passa-se então ao Bar da Torre, 

instalação mais antiga do Parque São Jorge, e local onde nasceu a Democracia 

Corinthiana. Fernando contextualiza os visitantes acerca do movimento do início dos 

anos 80.  

O grupo é levado então ao Estádio Alfredo Schurig, a Fazendinha, onde o guia 

conta momentos marcantes do estádio além de falar dos demais campos do Corinthians 

durante a sua história. Nesse momento da visita é possível notar dois dos temas que 

segundo Vivek (2009) compõe o engajamento: Importância de relevância e importância 
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do valor do engajamento. Após passar as informações, Fernando dá um tempo para que 

os visitantes possam tirar suas fotos que serão guardadas como recordação da visita. 

Atualmente a Fazendinha recebe os jogos das categorias de base e da equipe de futebol 

feminino, para os torcedores que moram fora do estado e não conseguem acompanhar 

essas partidas, tirar uma foto nas arquibancadas se transforma em uma experiência 

especial. 

Dando continuidade à visita, o grupo é levado até o Departamento de Remo, 

conhece a oficina onde os barcos eram feitos e toda a história do Corinthians com o 

esporte, que ainda é praticado no clube. O próximo ponto é a fonte de São Jorge, onde 

Fernando conta sobre a lenda de que quem bebe a água da fonte será corinthiano para 

sempre. É mais um momento da visita monitorada com alta participação dos visitantes, 

que tem um tempo para tomar a água, fazer suas orações diante da imagem do santo 

guerreiro que fica em cima da nascente, e onde o grupo interage contando para quem 

gostariam de levar a água para beber. 

Figura 47 - Fonte de São Jorge 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na sequência, os visitantes são levados até o monumento em homenagem à 

Dona Elisa, torcedora símbolo do Corinthians que, durante toda a sua vida, esteve 

presente em quase todo os jogos do clube. Passa-se então à Capela de São Jorge 

Guerreiro onde, a exemplo do que é ressaltado por Vivek (2009) ao afirmar que o 

engajamento requer interação e participação, o grupo participa tirando fotos e fazendo 

perguntas a respeito da possibilidade de se realizar ali casamentos e batizados.  

O ponto seguinte é o ginásio principal, o maior ginásio particular do País, que 

recebe os jogos da equipe de futsal do Corinthians. Novamente após passar informações 
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como a capacidade e jogos marcantes, Fernando dá ao grupo um tempo para que 

caminhem pelas arquibancadas e façam suas fotos. Depois, os visitantes são levados 

para conhecer o Parque Aquático, que também é o maior do Brasil, e um dos maiores da 

América Latina. 

Chega-se então ao obelisco em homenagem à torcida corinthiana. O monumento 

que reconhece o amor incondicional do torcedor é exemplo da importância de se 

desenvolver conexões significativas e da importância do valor no engajamento. O 

corinthiano sente-se reconhecido e parte importante da história do clube. 

No mês de setembro do ano de 1952 da Era cristã. 452 da descoberta do 

Brasil. 398 da fundação de São Paulo. 42 da creação do Sport Club 

Corinthians Paulista. Ergueu-se este monumento como preito de admiração e 

reconhecimento à torcida-padrão que, como nenhuma outra, vibra, 

entusiasma, sofre, aplaude e delira. Torcida-exemplo, sempre coesa e una nas 

horas claras e nos momentos crepusculares. Torcida-paradigma que traduz 

com inigualável fidelidade as aspirações e o amor comum de toda uma 

numerosa família desportiva. Torcida-razão primordial de todas as vitórias 

conquistadas e de todos os empreendimentos realizados. Torcida, cujos 

aplausos delirantes e incentivos continuados constituem o segredo da força e 

projeção do seu club. Torcida - atleta um. Torcida do clube mais brasileiro do 

Brasil. Torcida corinthiana. 

 

Figura 48 - Monumento em homenagem à torcida 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O último ponto da visita monitorada é o Memorial do clube. Nesse momento o 

guia questiona os visitantes se eles tem alguma dúvida, se gostariam de fazer alguma 
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pergunta e se despede do grupo, porém, informa que continuará no espaço e, caso 

queiram, podem chamá-lo para solicitar quaisquer esclarecimentos. 

 

4.7 Memorial do Corinthians 

 “Prepare o seu coração alvinegro! Ao entrar no Memorial do Corinthians, 

localizado no prédio da sede administrativa do Parque São Jorge, você deixa de ser 

apenas um torcedor e passa a viver o mundo do futebol profissional”. É assim que o site 

oficial do Sport Club Corinthians Paulista apresenta o Memorial do clube. Inaugurado 

em janeiro de 2006, o museu funciona de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h, com 

ingressos no valor de R$10. Crianças de até cinco anos e sócios do Corinthians tem 

direito à gratuidade, enquanto estudantes, aposentados e idosos acima de 65 anos pagam 

meia entrada. Associados ao Fiel Torcedor, programa de fidelidade do clube, tem direito 

a uma visita gratuita por ano. 

Para a presente pesquisa realizou-se a visita ao Memorial em duas ocasiões, na 

quarta-feira dia 01 de agosto e no sábado, dia 04 de agosto. Na primeira visita, por se 

tratar de um dia de semana, havia poucos visitantes no local. A fim de observar as 

escolhas feitas pelos torcedores dentro do ambiente, fez-se necessário a volta no sábado. 

Neste momento, o número de pessoas que realizavam a visita permitiu inferir certas 

conclusões elucidadas adiante. 

 O primeiro espaço do Memorial do Corinthians simula um vestiário, onde estão 

em exposição os trajes usados pelos jogadores, como camisas, meiões, shorts, 

caneleiras, toalhas, entre outros. Os monitores espalhados pela sala mostram imagens de 

treinos da equipe principal de futebol, e o som ambiente é composto por cantos da 

torcida. Na sequência, o visitante tem a experiência de ‘entrar em campo’ e ser 

recepcionado pela torcida corinthiana. O som das arquibancadas dá o tom de estádio, 

que também é retratado através de fotos dos torcedores nas paredes e cenas nos 

monitores. O escudo do clube e dizeres como ‘amor’ e ‘eterna paixão’ também são 

destacados pelas paredes do ambiente. A ideia é transformar o torcedor em um jogador 

que entra em campo, exatamente como fazem os seus ídolos. 

 Ao passar pela porta o visitante pode escolher o caminho que irá seguir, não 

existe mais uma sequência pré-determinada. Pelo lado esquerdo encontram-se monitores 

com cenas de campeonatos marcantes, grandes defesas, jogadas de efeito e gol 

memoráveis. Seguindo em frente o visitante se depara com o escudo e o hino do clube 

inscritos em uma parede. Depois chega-se a um grande painel composto por fotos de 
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equipes corinthianas desde a primeira fotografia, ano a ano, até o elenco atual. Ao fundo 

encontra-se em exposição a taça de uma conquista recente, na ocasião da pesquisa, se 

tratava da taça do Heptacampeonato Brasileiro conquistado em dezembro de 2017. 

Seguindo pelo lado direito do Memorial, o torcedor corinthiano encontra em 

exposição as taças dos principais campeonatos conquistados pelo time. Os dois 

mundiais de clubes, de 2000 e 2012, o Bi do campeonato paulista, 2016 e 2017, 

conhecido como Bicampeonato da Fé, alcunha esta registrada no painel, que além das 

duas taças traz também a imagem de São Jorge, padroeiro da equipe. Encontra-se ainda 

a taça do histórico Campeonato Paulista de 1977, além de uma placa com os pés do ex-

jogador Basílio, autor do gol que tirou o time de um jejum de quase 23 anos sem um 

título de expressão. Logo à frente uma estante traz diversas camisas, faixas, bolas de 

grandes momentos da história do clube. 

Os troféus do Bi da Democracia Corinthiana também fazem parte do espaço, 

acompanhados da marca na calçada da fama de grandes nomes da época, como Biro-

Biro, Casagrande, Wladimir e Sócrates, que, ao invés dos pés, tem eternizado no gesso 

o braço direito erguido, forma como o jogador comemorava seus gols. Na sequência 

chega-se a taça da Libertadores da América de 2012, que também possui um painel 

especial com um monitor que apresenta lances de todos os jogos da campanha; um 

mapa que marca os locais por onde a equipe passou; luvas e chuteiras usadas pelo 

goleiro Cássio, além da taça de melhor goleiro conquistada pelo atleta; e a marca dos 

pés de Alessandro, capitão da equipe durante a conquista. 

Ao fundo os visitantes têm acesso a painéis individuais de 42 grandes jogadores 

que atuaram pelo Corinthians como Luizinho, Rivelino, Sócrates, Marcelinho Carioca, 

Ronaldo Fenômeno, entre outros. Seguindo pela direita, quem visita o memorial 

encontra outros dois grandes painéis, com fotos marcantes, de personalidades 

corinthianas e de todos os presidentes do clube. Em uma sala adjacente ficam em 

exposição mais algumas taças importantes da trajetória do futebol corinthiano. À 

esquerda uma linha do tempo também apresenta fatos marcantes da história da equipe 

paulista. 

A parte mais interativa do Memorial do Coritnhians pode ser vista na sequência. 

Trata-se de uma mesa com computadores que disponibilizam um banco de dados com 

informações de todos os jogadores e jogos do clube, como estatísticas, artilharias e etc, 

como ilustra a imagem a seguir. Neste espaço o visitante pode rever momentos que são 

especiais para ele, o que permite contextualizar a sua memória pessoal com a história do 
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seu clube do coração. Vemos aqui um exemplo de um dos temas, que segundo Vivek 

(2009) compõe o engajamento, o papel-chave desempenhado pelas experiências dos 

consumidores. 

Figura 49 - Mesa interativa 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O torcedor tem acesso, ainda nesse espaço, a um painel que conta a história do 

remo e exibe medalhas e troféus conquistados pelo esporte; além de um ambiente que 

retrata a última conquista do futsal do clube, com exposição da taça do Campeonato 

Paulista de Futsal, conquistada pela equipe em 2016. A Invasão Corinthiana de 1976 

também ganha destaque com um painel de fotos e um monitor que mostra cenas e conta 

a história do episódio. Há ainda uma sala usada para exposições temporárias. Na 

ocasião da pesquisa a exposição Centenário Ponte Grande ocupava o espaço, 

apresentando fotos do primeiro estádio do clube e troféus conquistados no local. 

Já na parte final o visitante pode subir as escadas e acessar, no segundo andar, a 

Sala de Troféus Lourenço Fló Jr., onde ficam em exposição as conquistas das categorias 

de base do futebol e todas as demais modalidades praticadas no Corinthians. A saída do 

memorial é feita pela loja Todo Poderoso Timão, e na porta o torcedor se depara com o 

ex-jogador e ídolo do clube, Paulinho e com os dizeres: “Existe um tipo de gol que só 

pode ser feito com a camisa do Timão”, como é retratado na imagem abaixo. Pelo 

corredor que dá acesso à loja o torcedor vê ainda fotos e documentos da República 

Popular do Corinthians e camisas antigas do clube. 
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Figura 50 - Porta da saída do Memorial e acesso à loja 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A visita ao Memorial do Corinthians, de forma isolada, não é acompanhada por 

um guia como a Visita Monitorada ao Parque São Jorge. Vinícius Alves, assessor de 

imprensa do departamento cultural do Corinthians, afirmou que, além do clube não ter 

funcionários disponíveis para esse trabalho, não é realizado um controle de quantas 

pessoas acessam o espaço ao mesmo tempo, o que dificultaria a condução de um grupo 

por um monitor. Ainda segundo Vinícius, o memorial não possui um roteiro de 

visitação, o torcedor entra e pode ficar à vontade para acessar os espaços como desejar e 

permanecer ali quanto tempo quiser. 

 

4.8 Tour da Arena Corinthians 

O Tour da Arena Corinthians foi inaugurado no dia 10 de maio de 2017 e 

acontece de quarta-feira a domingo, em horários previamente estabelecidos, informados 

no site oficial da Arena. Os ingressos para realizar a visita podem ser adquiridos através 

do site pelos valores de R$40 durante a semana e R$60 aos sábados, domingos e 

feriados, com disponibilização de meia entrada para crianças de 4 a 12 anos (até três 

anos tem direito à gratuidade), estudantes e idosos a partir de 60 anos.  

Os preços variam ainda em datas de Tour Especial, nos quais geralmente um ex-

jogador é o anfitrião. Um exemplo foi o do dia 12 de agosto, em comemoração ao dia 

dos pais, a visita contou com a presença do ídolo Marcelinho Carioca, e os ingressos 
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custaram R$160 a inteira. Nestas ocasiões excepcionais o torcedor tem ainda a opção de 

realizar o tour tradicional e um encontro com o jogador. Novamente, tendo como 

exemplo a atividade do dia 12 de agosto, os ingressos nesta modalidade custaram R$50. 

De acordo com o site da Arena Corinthians, o tour celebra o amor pelo Timão a 

cada passo percorrido, e o mais importante é a “oportunidade de trocar ideias, 

compartilhar histórias e aproveitar cada minuto das experiências”. O site traz ainda os 

dizeres “Pode entrar que a Casa é sua! Sejam bem-vindos à Casa do Povo!”, o que 

desperta no torcedor uma sensação de pertencimento mesmo antes de adquirir o 

ingresso para a visita. Para a pesquisa do presente trabalho foi acompanhado o tour do 

dia 04 de agosto de 2018. 

A visita tem início na Sala de Estar da Casa do Povo, no portão A do setor oeste, 

onde o grupo é recebido pelo anfitrião que guiará a atividade. Enquanto aguarda a 

equipe os torcedores podem tirar fotos com as esculturas dos ídolos do clube Basílio e 

Sócrates. Neste espaço as cores predominantes são o preto e o branco, e há a presença 

de escudos pelas paredes. O guia, então, reúne o grupo e explica que o tour se divide em 

duas partes, a primeira é a da razão onde se mostrará a estrutura da Arena Corinthians, e 

posteriormente a parte da emoção, quando os visitantes terão acesso a áreas restritas do 

estádio, como vestiários e gramado. 

A animação é um ponto marcante, o guia inicia o tour com o canto da torcida 

‘Timão êô, Timão êô’ e convida a todos para gritarem o mais alto que conseguirem o 

característico ‘Vai Corinthians!’, e é prontamente atendido por todos. Nos primeiros 

passos, Luís Butti, o guia da atividade no dia em que esta foi acompanhada visando a 

presente pesquisa, informa que todos terão tempo para tirar suas fotos e solicita que as 

publiquem nas redes sociais usando a hashtag #CasaDoPovo a fim de criar uma rede de 

corinthianos e divulgar o tour. 

O primeiro espaço é o átrio, cartão de visitas da Arena Corinthians, onde se 

encontra o grande escudo de aço, que tem 7m de altura. Nesse momento o guia fala 

brevemente sobre os campos do Corinthians antes da construção da Arena, explica de 

maneira simplificada a arquitetura do moderno estádio corinthiano, abordando o 

conceito de arenas multiuso e afirmando que o objetivo do clube ali é ganhar jogos e 

dinheiro. 

Este ambiente é composto ainda pelo Museu da Arena, um museu construído em 

conjunto com o torcedor corinthiano. Butti explica que todas as peças que estão 

expostas no museu foram doadas por torcedores, ex-dirigentes e conselheiros do clube, 
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e diz que, caso tenham um objeto importante do Corinthians e queiram, podem levar até 

a Arena para fazer parte do museu, como doação, ou como empréstimo por um tempo 

determinado. 

O grupo tem então um tempo para tirar fotos no átrio, e o principal fundo 

escolhido é o escudo de aço. Para reunir novamente os torcedores e seguir com a 

atividade, o guia informa que cantará o ‘Timão êô’ e balançará a sua ‘toalhinthians’. 

Durante todo o tour, Butti cria palavras associadas ao nome do clube do Parque São 

Jorge, como ‘palpinthians’ ao fazer perguntas para os visitantes, ‘fotinthians’ para 

autorizar as fotos, ‘fofinthians’ para falar das cadeiras do estádio, entre outras. Tal fato 

diverte os torcedores, que por diversas vezes criaram também suas palavras. 

Na sequência passa-se ao business lounge, anunciado pelo guia como a “vista 

mais bonita da cidade de São Paulo”. Com o grupo acomodado nas cadeiras, Butti 

explica sobre a tecnologia do gramado e acústica do estádio, pedindo novamente que 

todos gritem juntos o ‘Vai Corinthians’. Antes de seguir para o próximo espaço, os 

visitantes tem mais uma vez um tempo para realizarem suas fotos. Na saída, é possível 

ver o átrio da Arena do alto, nesse momento o fotógrafo começa a acompanhar o tour, e 

tira uma foto do grupo reunido na frente do grande escudo de aço. Todas as fotos feitas 

pelo fotógrafo podem ser compradas no final da atividade ou posteriormente, pelo site 

da Arena Corinthians. 

O grupo é conduzido então ao camarote central, pertencente ao ex-jogador do 

clube e ídolo nacional, Ronaldo Fenômeno. Nesse ambiente o guia fala sobre a 

versatilidade da Arena, destacando os diversos eventos que podem ser realizados ali. 

Butti informa que a parte da razão termina nesse espaço, e que a partir de então tem 

início a parte emocional do Tour da Arena Corinthians. 

Já ao descer as escadas o som ambiente é das arquibancadas, composto por 

cantos da torcida. Na parede, em preto e branco aparecem desenhos e frases marcantes 

como ‘Não para de lutar’, ‘Aqui é Corinthians’, ‘Jogai por nós’, ‘Eterna paixão’, entre 

outras. Chega-se então à Sala das Invasões, a sala de imprensa, que recebe esse nome 

porque traz na parede desenhos referentes as invasões corinthianas, como a de 1976, ao 

Maracanã, e a de 2012, no Japão. Butti conta um pouco da história desses eventos e 

permite novamente que o grupo faça suas fotos. 

 

Figura 51 - Pinturas da Sala da Invasão 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O ambiente seguinte é o auditório, onde são realizadas as coletivas de imprensa. 

Antes de entrar no espaço o guia solicita que os aparelhos telefônicos e máquinas 

fotográficas sejam desligadas, por ser proibido o registro particular nessa sala. Uma 

réplica da taça da Libertadores da América, conquistada pelo Corinthians em 2012, um 

dos títulos mais importantes da história da equipe alvinegra, fica exposta na bancada 

para que os visitantes tirem fotos com o troféu. Além disso, os torcedores podem 

também ser fotografados segurando a camisa do time, como um novo jogador que é 

apresentado no clube. Todos estes registros são feitos pelo fotógrafo do tour e 

disponibilizados para compra posteriormente. 

O grupo segue então para o vestiário da equipe visitante. As paredes do corredor 

também apresentam imagens da torcida e frases de efeito que, segundo Butti, tem o 

objetivo de criar um ambiente de pressão para o time que enfrentará o Corinthians na 

sua Arena. Na sequência os visitantes são levados para a sala de aquecimento, onde o 

elenco corinthiano realiza o pré-aquecimento. Este espaço também desperta grande 

interação dos visitantes, que além de tirar fotos podem chutar bolas no gol, exatamente 

como os jogadores em dias de jogo. 

Ao seguir para o próximo ambiente, o vestiário principal, o guia diz aos 

visitantes que deixem o coração bater e a emoção tomar conta. Ao entrar no espaço 

todos ficam à vontade para tirar fotos com as camisas dos jogadores que ficam em 

exposição. Depois de um tempo, Butti reúne o grupo para apresentar o espaço, mostra 

os armários e fala sobre o roteiro da equipe da chegada ao estádio até a hora de subir ao 
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gramado. Este é o ponto da visita que mais se relaciona a um dos temas que compõe o 

engajamento citado por Vivek (2009), o papel-chave desempenhado pelas experiências 

dos consumidores. O guia solicita que contem suas histórias marcantes com o 

Corinthians, que deem suas opiniões sobre o tour, e todos os torcedores interagem, na 

ocasião, com Butti e uns com os outros. 

Figura 52 - Butti apresenta o vestiário principal 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O grupo sai do vestiário como o elenco nos dias de jogo na Arena Corinthians, 

ao som do hino do clube, e percorre o caminho até o campo. Chegando ao portão, Butti 

solicita que os visitantes se organizem em duas filas, como dois times Fifa que entrarão 

no gramado, e avisa que há uma surpresa para eles, que, no caso do tour acompanhado 

para o presente trabalho, se tratava das réplicas dos troféus do Mundial de Clubes, 

conquistados pelo time do Parque São Jorge em 2000 e 2012. 

O portão se abre e o som ambiente, novamente, é da torcida nas arquibancadas. 

O guia começa a cantar o ‘Ô ô ô, todo poderoso Timão’, música símbolo da torcida 

corinthiana, e é prontamente acompanhado por todos do grupo. Butti explica qual banco 

de reservas é ocupado pela equipe corinthiana, mostra as cabines de televisão e libera os 

visitantes para que tirem suas fotos, avisando que depois de um tempo chamará todos 

para uma foto juntos. 

O último ambiente do Tour da Arena Corinthians é a zona mista, onde os 

jogadores concedem entrevista após as partidas. Nesse momento o guia se despede do 

grupo, agradecendo a visita e afirmando que cada tour é único, e que cada participante 
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ali muda a sua vida ao compartilhar com ele suas histórias e um momento tão especial. 

Butti lembra a todos que as fotos estarão disponíveis nas cabines da sala de estar para 

compra, e solicita novamente que publiquem suas fotos com a hashtag #CasaDoPovo e 

não deixem de avaliar o tour. 

 

4.9 Análise das ações off-line 

Os sub-tópicos seguintes apresentam a análise das ações desenvolvidas off-line, 

com base nos temas que, segundo Vivek (2009), compõe o engajamento. 

Posteriormente a análise final da presente pesquisa será realizada. 

 

4.9.1 Importância de desenvolver conexões através de interações significativas 

Primeiro tema citado por Vivek (2009) como um dos componentes do 

engajamento pôde ser identificado na Visita Monitora ao Parque São Jorge e no Tour da 

Arena Corinthians. No que tange o Memorial, no entanto, não observa-se o 

desenvolvimento de conexões por meio de interações significativas. Os visitantes se 

limitam a interagir com aqueles que foram ao museu consigo, e não com as demais 

pessoas que também estejam realizando a visita no local. Por não ter um guia neste 

espaço, não há também qualquer interação com o clube, que se daria por meio de um 

responsável pela ação, por exemplo. 

Na Visita Monitorada ao Parque São Jorge é possível observar interações em 

pontos isolados, como na Fazendinha, na fonte e na Capela, pontos onde os torcedores 

costumam contar suas histórias e fazer perguntas para o guia. Já no Tour da Arena 

Corinthians, ao se comunicar com o grupo visitante durante todo o percurso, o anfitrião 

possibilita interações significativas, estimulando perguntas e esclarecendo dúvidas dos 

torcedores. 

 

4.9.2 Centralidade da participação de ambas as partes em áreas de interesse 

comum 

Como a visita ao Memorial não possui um roteiro pré-estabelecido e um guia no 

local, a participação do clube se limita à organização do espaço e distribuição dos 

objetos. Os visitantes consomem o ambiente da forma que preferem e ocupam o espaço 

pelo tempo que desejarem, porém, sua participação fica restrita à realização de fotos 

pessoais e comentários com familiares e amigos que realizam a visita junto. 
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No que diz respeito à Visita Monitorada ao Parque, fica visível o segundo tema 

que, de acordo com Vivek (2009), compõe o engajamento. Ocorre a participação de 

ambas as partes durante a atividade, porém, na maior parte do tempo, os visitantes 

apenas escutam às informações passadas pelo guia e se concentram em tirar fotos. 

O Tour da Arena Corinthians é a atividade na qual a centralidade da participação 

de ambas as partes acontece de forma mais significativa. Todo o percurso conta com 

comentários dos visitantes, perguntas, brincadeiras e respostas imediatas aos pedidos do 

guia que conduz o passeio. 

 

4.9.3 Importância de relevância no engajamento dos consumidores 

A importância de relevância no engajamento dos consumidores é uma 

preocupação notada nas três ações off-line realizadas pelo Sport Club Corinthians 

Paulista. O Memorial do clube é projetado colocando em destaque os troféus, que 

despertam o interesse dos torcedores, se transformando, segundo Vinícius Alves, em um 

dos principais motivos para realizar a visita. O som ambiente do estádio, com cantos da 

torcida nos primeiros espaços do museu e a exposição de objetos marcantes, como a 

luvas que o goleiro Cássio, um dos ídolos do clube, usou durante a conquista da 

Libertadores de 2012, também são elementos importantes para o torcedor, e que 

transformam a visita em uma experiência especial. 

Da mesma forma, a Visita Monitorada ao Parque São Jorge passa por pontos que 

os torcedores querem conhecer, locais marcados pelas conquistas do Corinthians, como 

a Fazendinha e o ginásio principal; e lugares de forte apelo emocional, como a fonte e a 

capela de São Jorge. O fato de, nestes locais de destaque, o guia conceder aos visitantes 

um tempo para tirar suas fotos, lembranças de extrema relevância, também pode ser 

apontado como exemplo do terceiro tema componente do engajamento. 

O Tour da Arena Corinthians, do mesmo modo, leva em conta a relevância para 

despertar o engajamento do torcedor. Com a divisão em parte da razão e parte da 

emoção, o tour se organiza deixando para o final as áreas restritas do estádio e os 

espaços que o elenco faz uso, locais que geram um maior envolvimento dos visitantes, 

que querem percorrer o caminho que seus ídolos percorrem e vivenciar sensações 

únicas, como sentar no lugar ocupado por Romero, um dos jogadores mais queridos do 

atual elenco, no vestiário. 

 

4.9.4 Papel-chave desempenhado pelas experiências dos consumidores 
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A exemplo do primeiro e segundo temas colocados por Vivek (2009) como 

integrantes do engajamento, o papel-chave desempenhado pelas experiências dos 

consumidores não pôde ser identificado no Memorial do Corinthians. A ausência de um 

representante do clube faz com que o torcedor não possa passar a esse suas 

experiências, e, ao não interagir com demais visitantes que ocupem o local, esta troca 

também não acontece entre os que realizam a visita. 

De modo semelhante, a visita monitorada ao Parque não tem como papel-chave 

as experiências dos consumidores. A troca entre o clube, na figura do guia, e os 

visitantes acontece apenas em pontos específicos, de forma pouco significativa. Já no 

Tour da Arena, com interações recorrentes, as experiências dos torcedores ganham 

destaque, e no vestiário principal, local que desperta grande envolvimento nos que 

realizam a atividade, há um tempo dedicado somente às experiências desse consumidor, 

em sua maioria, torcedor, não só para com o clube, mas também no que se refere ao 

próprio tour. É o momento em que o visitante faz elogios, e se desejar, pode também 

deixar sugestões. 

 

4.9.5 Importância do valor no engajamento 

Vivek (2009) argumenta que o valor não reside no produto ou na marca, mas na 

experiência de consumo, separando-o da troca entre o comprador e o vendedor, e o 

relacionando à experiência. Se levarmos em conta o que é destacado pela autora, 

podemos afirmar que as três ações desenvolvidas pelo Corinthians consideram a 

importância do valor no engajamento. 

Ao expor para o torcedor as conquistas de seu clube do coração, os objetos que 

possuem um valor emocional, abrir para ele as portas dos locais onde estas conquistas 

acontecem, levá-lo a lugares ocupados por seus ídolos, o Corinthians transformas as 

atividades em experiências especiais para o torcedor-consumidor. 

Ainda de acordo com Vivek (2009), o valor se concentra no resultado da 

experiência, como o conhecimento adquirido ou brindes recebidos. No que tange as 

ações do Timão, tirar uma foto com o troféu do campeonato paulista conquistado em 

cima do arquirrival Palmeiras, no vestiário ou no banco de reservas que os seus ídolos 

utilizam, beber a água da Fonte de São Jorge, entre outras experiências, gera valor 

intrínseco para o torcedor. 

 

4.10 Análise da Pesquisa 
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Durante a análise, que consistiu na primeira semana de agosto de 2018 no que se 

refere às ações off-line oferecidas pelo Corinthians, e entre os dias 25 de novembro e 02 

de dezembro no que tange os meios online, além da observação não-participante entre 

30 de julho e 03 de agosto, pôde-se apontar alguns aspectos acerca da administração dos 

meios de comunicação e ações executadas pelo Timão. A partir da pesquisa realizada, 

foi possível chegar às estratégias utilizadas pelo clube do Parque São Jorge a fim de 

despertar o engajamento do seu torcedor. 

Como explícito pelo referencial teórico, percebendo as mudanças na dinâmica 

do mercado, as empresas tem buscado se conectar com o consumidor. Assim, para estas 

organizações, cada momento de interação e pontos de contato com o cliente é uma 

oportunidade de desenvolver conexões com o mesmo.  

Observa-se por parte do Corinthians, objeto de análise do presente trabalho, uma 

preocupação em aumentar estes pontos de contato com o consumidor, no caso, o 

torcedor corinthiano, se fazendo presente em todas as redes sociais, e criando novos 

canais de comunicação, como o Loko, torcedor virtual apresentado no tópico 1.5.3 da 

presente pesquisa. O clube paulista busca ainda, desta maneira, atingir novos mercados 

e aumentar o número de consumidores, objetivo da presença na rede social chinesa Sina 

Weibo. 

As ações oferecidas off-line, também analisadas aqui, podem, do mesmo modo, 

exemplificar a busca do Timão por mais momentos de interação e pontos de contato. O 

clube procura nestas atividades referenciar o torcedor, proporcionando a ele conhecer 

todo o patrimônio corinthiano, incluindo locais com alta carga simbólica e emocional, o 

que gera valor para este consumidor. 

Como apresentado por Vivek (2009), o engajamento pode ser iniciado pela 

empresa ou pelo consumidor, por meio de ofertas e atividades. No que tange à equipe 

do Parque São Jorge, todas as quatro formas de despertar o engajamento ocorrem. No 

entanto, o presente estudo busca analisar apenas as iniciativas do clube, não se 

aprofundando assim em iniciativas de engajamento geradas pelo consumidor. 

Nota-se portanto, que o Corinthians procura estimular comportamentos de 

engajamento tanto através de ofertas, quanto de atividades. Como exemplo daquelas, 

podemos citar o programa de sócio, o Fiel Torcedor; e as grandes campanhas de 

marketing realizadas, como a Epidemia Corinthiana, que buscam referenciar a torcida; 

já as ações realizadas off-line, como Memorial, Visita Monitorada pelo Parque São 
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Jorge e o Tour da Arena Corinthians, são exemplos de comportamentos de 

engajamentos iniciados pela empresa por meio de atividades. 

Vimos ainda que um programa efetivo de engajamento apresenta diálogo, papel 

facilitador da empresa e autenticidade como elementos críticos. Em relação ao 

Corinthians, podemos notar a presença destes três componentes. O diálogo aparece 

como interatividade, permitindo que ambos os lados atuem, e pode ser observado nas 

ações off-line, em graus diferentes, e nas redes sociais analisadas, por meio de perguntas 

e convites para interação. No entanto, neste caso as relações são esparsas, com laços 

fracos, onde o clube inicia a troca mas não a leva adiante, aparecendo no período de 

análise uma única exceção, no pedido de memes em homenagem ao jogador Danilo. 

No que concerne ao papel facilitador da empresa, cabe ao Corinthians ser mais 

efetivo. O torcedor pode customizar apenas as camisas, e escolher o plano do programa 

Fiel Torcedor, dentro dos oferecidos pelo clube. Perguntar a este consumidor quais 

espaços ele gostaria de conhecer nas atividades off-line, que jogador ele gostaria de ver 

no Tour da Arena Corinthians, seriam algumas das estratégias possíveis para melhorar 

esse papel facilitador, e consequentemente aumentar a interatividade com o torcedor 

corinthiano. 

Com relação à autenticidade, porém, é possível notar uma dedicação maior do 

clube. Observa-se uma preocupação com o que o torcedor deseja, tanto nas ações 

realizadas off-line, o levando a espaços com alto valor simbólico, como os vestiários da 

Arena; quanto nos meios online, procurando se fazer presente de várias formas, e 

informar o torcedor acerca do que é importante para este. Um exemplo é o Papo Reto, 

programa semanal da Corinthians TV, onde o presidente Andrés Sanchez esclarece as 

dúvidas da torcida. 

Ao abordar esse meio de comunicação, o canal do Timão no YouTube, a 

Corinthians TV, nota-se a divulgação de conteúdos exclusivos, como os bastidores dos 

jogos, com som ambiente, proporcionando ao torcedor conhecer a rotina do elenco, o 

que contribui para o engajamento deste consumidor. Tal fato foi comprovado pela 

análise, onde dois dos vídeos de maior engajamento apresentava este tipo de conteúdo.  

No entanto, a solicitação da participação ativa do público não acontece de 

maneira eficiente, ocorrendo apenas em alguns dos vídeos publicados, como os de 

transmissão ao vivo e dos programas Vilinha News e Top 5 Vilinha. Durante as 

transmissões de jogos, das diversas modalidades, a interação acontece por meio da 

comunicação direta entre o emissor e o público, que ao participar tem o seu nome citado 
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pelo apresentador. Este fato gera uma conexão com laços fortes. Durante o período de 

análise não foram publicados vídeos dessa categoria, fato que ocorreu apenas na Fase de 

Testes. 

O já citado programa Papo Reto pode ser usado para elucidar acerca de mais 

alguns pontos importantes do engajamento do consumidor, citados por Vivek (2009). 

Para esta autora, o fato dos funcionários serem percebidos como experientes e 

especialistas em uma respectiva área contribui para que o projeto de engajamento seja 

efetivo. Tal estratégia foi adotada no Papo Reto, que consiste justamente em uma 

conversa do presidente do clube com um profissional responsável pela área tema do 

programa da semana, como o diretor de futebol, o diretor de marketing, abordando os 

assuntos do seu departamento. 

Em sua entrevista, Gabriel Nicolatti cita o programa, que ainda estava sendo 

desenvolvido, afirmando que a ideia era esclarecer perguntas gerais do corinthiano e 

trabalhar a questão da transparência que é muito cobrada pela torcida. Entretanto, como 

elucidado pela análise o programa Papo Reto não desperta grande engajamento do 

torcedor como era esperado, já que foi pensado para responder dúvidas da torcida. A 

iniciativa não foi bem aceita pelos corinthianos, que fazem uso da função comentários 

nos vídeos para dizer que as respostas são vagas. 

Novamente de acordo com Vivek (2009), uma iniciativa de engajamento pode 

não ter significado se o consumidor perceber que nela haverá pouco espaço para 

contribuir e receber. Esta afirmativa pode justificar o não engajamento com o programa 

Papo Reto. Na ocasião da entrevista, Nicolatti destacou que a ideia era abrir para que o 

torcedor enviasse qualquer tipo de dúvida sobre o Corinthians, porém, esta ação ainda 

não foi adotada. Assim, as perguntas respondidas ali são gerais, e o programa é 

composto por questionamentos que a equipe considera como os da torcida corinthiana, 

sem qualquer participação direta desta. 

Com uma média 1,5 vídeos por dia, o canal apresenta um bom número de 

conteúdo, que fica disponível em vários meios, uma vez que o Facebook e o Twitter 

apoiam a divulgação, informando sobre a postagem. Assim, esta estratégia na promoção 

contribui para o compartilhamento e engajamento do torcedor corinthiano. Vimos ainda 

que a produção de significados é que vai motivar e gerar interesse no público, tática 

também usada pelo Corinthians, que disponibiliza os bastidores, referencia o torcedor 

de diversas formas, e permite que ele conheça o clube do coração internamente. 
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O referencial teórico da presente pesquisa mostra que o engajamento do 

consumidor engloba todos os esforços no desenvolvimento de conexões com e entre os 

clientes, e que estas conexões não são necessariamente longas. Observa-se o 

desenvolvimento de conexões através de interações significativas nas ações off-line, 

como mostrou a respectiva análise, com exceção do Memorial, espaço que, como 

destacou Vinícius Alves em sua entrevista, fica mais livre, para que o torcedor conheça 

como quiser e permaneça no espaço por quanto tempo desejar. 

No que tange aos meios de comunicação online, pôde-se observar o 

desenvolvimento destas conexões na função comentários, principalmente entre os 

consumidores, que respondem às publicações do clube, e depois interagem entre si. A 

fim de melhorar o desempenho nas redes sociais, no primeiro tema que compõe o 

engajamento, o Corinthians pode solicitar mais vezes a participação do seu torcedor, por 

meio de enquetes, por exemplo. 

O engajamento requer interação e participação de quem desenvolve e de quem 

participa da ação, tema que, como elucidou a análise, se faz presente nas atividades 

oferecidas off-line, em diferentes níveis. Com relação à Facebook, Twitter e YouTube, 

percebe-se a presença da centralidade de participação de ambas as partes, uma vez que o 

Corinthians disponibiliza os conteúdos e o torcedor se dispõe a curtir, comentar e 

compartilhá-lo. 

Vivek (2009) ressalta que, no processo de engajamento, os consumidores 

avaliam a relevância de forma contínua, antes de comprometer seu tempo com uma 

oferta ou atividade, e depois a julgar se esta atendeu às expectativas. Nota-se a 

importância da relevância tanto nas ações off-line, quanto nos meios online usados pelo 

clube do Parque São Jorge. Naquelas, a relevância aparece por meio dos troféus 

expostos e dos lugares de grande apelo emocional visitados; nestas é possível observá-la 

em conteúdos que referenciam o torcedor corinthiano e em lembranças de momentos 

importantes para este. 

O referencial teórico destacou ainda que, com a crescente importância das 

experiências, as empresas têm buscado propor, através dessas, vários valores aos 

clientes, que assim são motivados a se envolver. É o papel chave desempenhado pelas 

experiências dos consumidores, que, novamente aparece em distintos graus nas 

atividades off-line. No que se refere aos meios de comunicação online observa-se 

raramente o quarto tema componente do engajamento, quando o torcedor é chamado a 

participar de alguma ação. Durante a Fase de Testes desta pesquisa, o Corinthiano foi 
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convidado a enviar fotos suas na Arena durante o clássico contra o arquirrival 

Palmeiras, que seriam posteriormente postadas nas páginas do clube, e já no período de 

análise, foi convidado a participar da homenagem ao jogador Danilo por meio da 

criação de memes. 

Os consumidores se sentem motivados a se envolver quando percebem algum 

valor do investimento de seu tempo e esforço, e quando as expectativas de valor são 

cumpridas eles ficam ainda mais engajados. Nota-se por parte do Corinthians uma 

preocupação em projetar as iniciativas de engajamento centradas no valor do torcedor, 

seja por meio da oportunidade de conhecer lugares que considera importantes, seja 

através de publicações que o referenciam e remetam a momentos marcantes, como as 

que envolviam a despedida dos atletas Danilo e Emerson Sheik, durante o período de 

análise. 

A presente pesquisa mostrou que o Corinthians procura engajar o seu torcedor 

não só no ambiente online, mas também envolvendo este consumidor off-line, de 

diversas maneiras, e tendo como foco suas experiências. Observa-se que o Timão busca 

criar uma atmosfera que influencia a disposição de participar do torcedor, ao trazer em 

um vídeo de bastidores o som ambiente, proporcionando ao corinthiano conhecer a 

rotina dos jogadores, muitas vezes ídolos; ao percorrer a parte interna da Arena 

Corinthians tendo como som os cantos da torcida; ou ainda demonstrando os mesmos 

sentimentos que este torcedor, com aumento de publicações num bom momento, e com 

menos conteúdo nos períodos difíceis do clube. 

É possível destacar, ainda, outras formas de produção de significados adotadas 

pela equipe do Parque São Jorge, como o uso de gírias e expressões características da 

torcida, como o ‘Vai Corinthians!’; a maneira de se dirigir ao público com uma 

linguagem de torcedor pra torcedor, fato destacado pelo coordenador de conteúdo da 

equipe de comunicação, Gabriel Nicolatti, e que pode ser ilustrado pelo uso de alcunhas 

que acompanham o clube, como Timão e Coringão; ou de forma mais clara, como o fato 

de diversos programas da Corinthians TV serem feitos pelos corinthianos do Canal 

Vilinha, vestindo camisas do time. 

Todos os entrevistados para o presente trabalho, Gabriel Nicolatti, Vinícius 

Alves e Fernanda Lourenço, se declararam corinthianos, e afirmaram que aqueles que 

chegaram para trabalhar no clube sem torcer para o Timão, hoje integram a fiel torcida. 

A maior parte da equipe trabalha com uniformes do Corinthians, completos, camisa, 

calça e agasalho, se preciso. Apesar do torcedor não ter acesso ao prédio do Parque São 
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Jorge onde estão os departamentos, e não conhecer tal informação, o fato chamou a 

atenção durante a observação não-participante. Cria-se um ambiente de fato corinthiano, 

não só pelos uniformes, mas também pelas conversas no espaço de trabalho que, em sua 

maioria são sobre o Timão, incluindo lances dos jogos do dia anterior. 

O referencial teórico trouxe ainda uma pirâmide que ilustra como se dá a 

conquista do cliente, destacando que as empresas estabelecem diversas estratégias de 

marketing a fim de atingirem o topo, tornando o consumidor fiel e leal à marca. Porém, 

com a análise da presente pesquisa, pôde-se observar que o Corinthians projeta suas 

atividades para um público já engajado, tendo como foco o corinthiano que busca 

vivenciar o clube. Não existem estratégias para os torcedores da base da pirâmide. 

Apesar de Pereira (2003) acreditar que o futebol apresenta uma vantagem, já que a 

ligação emocional com o torcedor acontece naturalmente, o envolvimento com o clube 

varia, e nem todo torcedor possui automaticamente uma relação profunda com o time, 

cabendo a este buscar aumentar o seu engajamento. 

Por fim, o quadro a seguir apresenta um resumo das estratégias do Sport Club 

Corinthians Paulista para despertar o engajamento do seu torcedor. 

 Quadro 12 – Estratégias de engajamento do Sport Club Corinthians Paulista 

Estratégia Exemplo 

1ª - Aumentar os pontos de 

contato com o torcedor 

corinthiano 

Presente nas quatro principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram 

e YouTube, além de outros meios de comunicação, num total de 11 

formas de se comunicar com o torcedor corinthiano. 

2ª – Estimular comportamentos 

de engajamento das duas formas 

possíveis, por meio de ofertas e 

atividades 

Desenvolve grandes campanhas de marketing, preocupação com o 

programa Fiel Torcedor, e a presença de atividades como a Visita Guiada 

pelo Parque São Jorge. 

3ª – Disponibilizar o conteúdo 

em vários meios 

Além dos vídeos publicados no canal serem divulgados também no 

Facebook e no Twitter, aumentando seu alcance, muitas das publicações 

nestas redes sociais coincidem.  

4ª – Produzir significados para 

motivar e gerar interesse 

Mostrar os bastidores, permitindo ao torcedor conhecer a rotina dos seus 

ídolos, levá-lo a locais com grande apelo emocional, referenciar o 

torcedor por meio de fotos da torcida, entre outros. 

5ª – Abordar demais 

modalidades praticadas no clube 

Informar a cerca das partidas e resultados de diferentes modalidades, 

abrangendo um público que pode não gostar de futebol, incluindo o uso 

constante da hashtag #TimãoPoliesportivo no Twitter. Preocupação da 

presente diretoria em mostra a grandeza do clube, como foi frizado por 

Gabriel Nicolatti em entrevista. 

6ª –Procurar entender o 

momento do torcedor 

Aumentar ou diminuir o número de publicações em momentos bons ou 

ruins do clube, como realizar brincadeiras depois de uma vitória, ou 

apresentar uma publicação com somente texto, dispensando o uso de foto, 

após uma derrota. Ponto também destacado por Nicolatti em entrevista. 

7ª – Fazer uso de uma linguagem 

simples, com gírias, alcunhas e 

Uso frequente de alcunhas como Timão e Coringão, além de expressões 

como Campeão dos Campeões, parte e título do hino do clube; Fiel 
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expressões comuns à torcida Torcida, como os corinthianos são conhecidos e o tradicional grito de 

incentivo, Vai Corinthians, todos elucidados pelas nuvens de tags 

presentes no trabalho. 

8ª – Apresentar um programa 

efetivo de engajamento com os 

três elementos (Diálogo, papel 

facilitador e autenticidade) 

Busca por interatividade em diferentes níveis, mas presente on e off-line; 

possibilidades de customização e escolha, ainda que raras; e grande 

preocupação com o que é de interesse do torcedor, como conhecer certos 

espaços, ter a acesso a troféus, e divulgar assuntos importantes, como 

resultado de jogos e contraçãoes do clube. 

9ª – Desenvolver os cinco 

componentes do engajamento 

Desenvolve conexões significativas, há a centralidade de participação de 

ambas as parte, observa-se a importância da relevância e o papel chave 

desenpenhado pelas experiências do consumidor, e nota-se a importância 

do valor no engajamento, ainda que em distintos graus. 

10ª – Criar uma atmosfera que 

influencie a disposição de 

participar do torcedor  

Tanto on quanto off-line. Traz sempre o som ambiente, do vestiário, do 

gramado; além de cantos da torcida como som de fundo ou puxado pelos 

guias nas atividades oferecidas. Esta estratégia também se destaca nas 

grandes campanhas de marketing, que despertam envolvimento e 

autenticidade na torcida corinthiana. 
 

Fonte: Elaboração da autora 
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CONCLUSÕES 
 

O presente trabalho procurou identificar e analisar as estratégias do Sport Club 

Corinthians Paulista visando despertar o engajamento do seu torcedor. Para tal, 

abordou-se a transformação do futebol em um negócio lucrativo, o surgimento de um 

novo consumidor e realizou-se uma revisão bibliográfica acerca do constructo 

engajamento. Posteriormente, buscando atingir os objetivos foi feita uma análise dos 

perfis do Corinthians no Facebook, Twitter e YouTube, e das ações oferecidas off-line, 

Visita Monitorada ao Parque São Jorge, Memorial do clube e o Tour da Arena 

Corinthians. 

Após diferenciar engajamento de conceitos similares, observou-se que o Timão, 

como é conhecido, desenvolve estratégias para despertar de fato o engajamento do 

torcedor corinthiano. Como explícito no referencial teórico, o cliente só será engajado 

se as iniciativas tiverem sido projetadas mantendo suas necessidades em foco. Fator este 

percebido nos meios de comunicação online e nas atividades off-line ofertadas pelo 

clube, que apresentam ênfase na relevância para o consumidor, no caso, o torcedor 

corinthiano. 

O coordenador de conteúdo da equipe de comunicação do Corinthians, Gabriel 

Nicolatti, afirmou em entrevista que a missão diária do departamento é trabalhar o 

‘corinthianismo’, pensando sempre como o próprio torcedor quer enxergar a 

comunicação do clube, uma vez que este se faz muito presente no dia a dia do Timão e 

também é muito exigente. A declaração de Nicolatti se confirma na análise, com a busca 

de uma linguagem de torcedor para torcedor, por meio do uso de alcunhas e expressões 

características da torcida, como o Vai Corinthians, além da procura por referenciar este 

torcedor seja em fotos ou textos que abordam a fidelidade, marca registrada da torcida e 

que a coloca como diferente das demais. 

Conclui-se que o Corinthians cria uma atmosfera que propicia o engajamento do 

seu torcedor. No que se refere aos meios online, tal estratégia é exposta através da 

divulgação de vídeos com conteúdos exclusivos, como os bastidores de uma partida, 

retratando o clima dos vestiários e mostrando a rotina de jogos, com som ambiente e 

detalhes aos quais eles não teria acesso de outra forma; além de conversar com 

jogadores no pós-jogo. Observa-se ainda uma preocupação do clube em aumentar o 

alcance desse material, que depois de postado na Corinthians TV, também é divulgado 

no Facebook e no Twitter. 
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Tal estratégia pode ser apontada como justificativa para o aumento do número 

de inscritos no canal do clube no YouTube, mesmo durante um período ruim do time, 

ocorrido entre outubro e dezembro de 2018, como elucidou a parte teórica da presente 

pesquisa. O crescimento nesta plataforma levou o Corinthians a ser apontado, já em 

janeiro de 2019, como o maior clube da América Latina nas redes sociais, fato 

destacado no tópico 1.5 deste trabalho. 

Já no que tange às atividades off-line, destaca-se a forma como os eventos de 

engajamento são conduzidos. A grandeza do Corinthians é sempre frisada, destacando o 

clube como poliesportivo, dono do maior parque aquático do País, de uma arena 

moderna, multiuso, e sede de Copa do Mundo, fatores que despertam orgulho no 

torcedor. Há ainda a presença de cantos da torcida em som ambiente das arquibancadas 

ou puxados pelos guias, o que anima e referencia este torcedor. 

Nota-se ademais, nas atividades e redes sociais do clube, a presença dos 

elementos críticos da estratégia de engajamento, o diálogo, o papel facilitador da 

organização e a autenticidade. O Corinthians procura aumentar os pontos de contato e 

conexão com a sua torcida, mantendo as redes sociais atualizadas, e se fazendo presente 

em cada vez mais canais, totalizando atualmente onze meios de comunicação com o 

torcedor corinthiano. 

No entanto, a interação com a torcida pode se dar de maneira mais efetiva, 

transformando as relações esparsas em laços mais fortes, tanto on quanto off-line. O 

clube deve abrir mais espaço para a opinião dos torcedores, por meio de enquetes por 

exemplo, procurando saber o que ele deseja conhecer, solicitando a sua opinião para 

montar exposições temporárias no memorial; questionando-o sobre o que ele achou de 

determinada contratação, entre outras formas. 

As grandes campanhas de marketing do Timão também podem ser citadas como 

pontos de engajamento do torcedor corinthiano, uma vez que despertam sensação de 

autenticidade e envolvimento, fazendo, muitas vezes, com que este não seja apenas 

espectador, mas sim um sujeito participativo, que tira os seus documentos e se torna um 

cidadão da República Popular do Corinthians; e que tem a sua localização marcada no 

mapa da Epidemia Corinthiana, como um ‘Locopositivo’. Pela relevância e impacto que 

apresentam, as campanhas de marketing do Corinthians podem servir como modelo não 

só para outros clubes de futebol, mas para campanhas publicitárias no geral, atendendo 

com eficácia à demanda deste novo consumidor, ativo e participativo. 
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Todos os objetivos propostos pela presente pesquisa foram cumpridos, visto que 

conseguiu-se identificar e analisar as estratégias do Sport Club Corinthians Paulista para 

despertar o engajamento do torcedor corinthiano. Concluiu-se que a relação com a fiel 

torcida pode se dar de forma mais estreita nas redes sociais, uma vez que não se institui 

formatos de interação, como enquetes e solicitação de participação, de forma constante. 

Notou-se ainda que o clube procura referenciar o seu torcedor, buscando entender o 

momento vivido por ele, aumentando ou diminuindo o número de publicações, 

restringindo as brincadeiras aos momentos de vitórias e buscando, nos períodos difíceis 

do time, realizar postagens acerca de outras modalidades e fatos marcantes, como datas 

históricas. 

No período da análise nas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube, o time de 

futebol não vivia um bom momento, não conseguindo vitórias e ocupando uma posição 

ruim na tabela do Campeonato Brasileiro. Pôde-se observar então que os resultados dos 

jogos eram pouco abordados, ficando em destaque um acontecimento importante da 

semana, as despedidas dos jogadores e ídolos do clube, Danilo e Emerson Sheik. O fato 

despertou grande apelo emocional dos torcedores, e as publicações que abordavam o 

assunto se destacaram nas três plataformas. 

Este estudo disserta acerca de temáticas atuais, como o surgimento de um novo 

consumidor, e a transformação dos torcedores em clientes, além de trabalhar o recente 

constructo engajamento. Elucida-se ainda sobre a relação empresa-consumidor não 

centrada na troca, mas sim na experiência deste, ponto de grande preocupação das 

organizações atualmente. Tais fatos dão relevância à pesquisa. 

Pouco se sabe sobre fatores estratégicos e ações para manter os níveis de 

engajamento do cliente. Dessa forma, mais estudos sobre os tipos de comportamentos 

organizacionais e estratégias que contribuam para melhorar os níveis de engajamento 

fazem-se necessários, inclusive no cenário esportivo, já que as organizações desportivas 

têm buscado, cada vez mais, fontes de renda alternativas, precisando assim do 

envolvimento do seu torcedor. 

Por fim, é preciso reconhecer os limites da análise aqui apresentada. Acredita-se 

que realizar a coleta dos dados das redes sociais no mesmo período em que a 

observação não-participante pode contribuir para uma melhor compreensão da dinâmica 

de produção e divulgação do conteúdo. Além disso, aprofundar o estudo das campanhas 

de marketing e demais meios de comunicação faz-se necessário para aferir outras 

métricas de engajamento e formatos de interação. Ademais, os comentários devem ser 
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examinados mais a fundo, permitindo assim elucidar outros fatores acerca das 

interações com base na conversação. 

Pesquisas futuras devem ainda abordar a recepção, buscando esclarecer quais as 

expectativas dos torcedores, enquanto consumidores, em se comprometer com uma 

oferta e/ou atividade; quais valores eles esperam destas, entre outras questões que darão 

uma melhor compreensão de onde se deve concentrar as estratégias de engajamento. 
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ANEXOS 

1- Entrevista com o coordenador de conteúdo da equipe de comunicação do Corinthians – 

Gabriel Nicolatti Leme – Realizada em 02 de agosto de 2018, no departamento de 

comunicação do clube, no Parque São Jorge 

 

1º- Gabriel, me fala um pouco do seu trabalho no Corinthians? 

Eu sou coordenador de conteúdo da equipe de comunicação aqui do Corinthians. Trabalho junto 

com o Thiago, com o André, com a Isabela, a gente desenvolve esse trabalho com a comunicação aqui no 

clube, sob a gestão do Thiago e do André como gerente de conteúdo, e o Thiago como supervisor geral da 

área [comunicação], e eu e a Isabela nós dividimos o trabalho da coordenação das equipes de conteúdo e 

de vídeo aqui dentro da comunicação.  

2º- Há quanto tempo você trabalha no departamento de comunicação do Corinthians? 

Dois anos de clube. 

 

3º - Quantos funcionários tem o departamento hoje? São todos jornalistas? 

Nós temos quatro profissionais no time de vídeo e na equipe de conteúdo somos em setes pessoas. 

São cinco profissionais e mais dois estagiários. Quase todos com formação em jornalismo, e nós temos 

também profissionais com formação em rádio e TV, dentro do quadro da equipe de vídeo principalmente. 

 

4º - Hoje, tem um funcionário responsável por cada meio de comunicação, ou uma equipe 

responsável por cada um, por exemplo a do site, a do Facebook? 

Na verdade assim, com a divisão que nós temos da equipe de vídeo e equipe de conteúdo, a equipe de 

vídeo é responsável por todo conteúdo em vídeo que a gente produz, seja para a Corinthians TV no 

YouTube, na nova plataforma de streaming que foi criada agora recentemente, seja para as redes sociais. 

Vídeo tá. E nós da equipe de conteúdo cuidamos de todos os canais oficiais de comunicação do clube, site 

e as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.   

 

5º - Existe um planejamento prévio do que será divulgado ou as publicações vão surgindo conforme 

a demanda? Tem um responsável por essas pauta, ou toda a equipe se reúne para realizar o 

planejamento? 

A gente faz uma programação, uma escala nossa semanal, de trabalho, da nossa equipe, a partir de 

uma linha do tempo que a gente tem de fatos e dados históricos do Corinthians, que vai sendo atualizada 

constantemente. Toda semana, toda segunda-feira, eu chego aqui preparo uma programação semanal para 

a equipe de conteúdo, já uma escala de horário, de trabalho da equipe, porque a gente tem aqui alguém 

que faz um horário a partir das 09h da manhã, e temos uma outra pessoa que entra um pouco mais tarde, 

pra cobrir até o horário das 22h da noite. Então a gente tem uma cobertura, praticamente, das 09h da 

manhã, até bem o final do dia, a noite, caso pinte alguma necessidade de subir algum conteúdo no site, 

alguma nota oficial, enfim, então a gente procura cobrir bem o horário do dia. Então, toda segunda eu 

monto uma escala semanal, pra gente se dividir com esse trabalho, porque a gente tem muitos jogos na 

Arena, então a gente tem sempre uma equipe em dia de jogo na Arena, a gente tem uma equipe que vem 

pra cá, que fica aqui desde de manhã, depois uma outra parte maior da equipe que entra mais tarde, 

porque vai pro jogo na Arena, vai sair de lá só, 1h30, 2h da manhã, entendeu?! Então a gente faz assim, a 

divisão do trabalho, a escala é montada, nessa escala a gente já inclui uma previsão de textos que devem 

ser produzidos para o nosso site na semana, com as datas históricas e comemorativas, a partir dessa linha 

do tempo que a gente já tem construída. Então a gente pega, nessa semana por exemplo, a gente teve o 

aniversário do título paulista de 88, então a gente já tinha uma previsão de que o texto fosse produzido, 

sempre no dia anterior, pra gente já deixar programado, pra entrar sempre cedinho no dia do aniversário, 

o texto no site. Aí com redes sociais um pouquinho diferente. A gente faz essa previsão de conteúdo 

geral, e a programação das redes sociais, ela vai sendo montada sempre no dia anterior. A gente tem meio 

que um esqueleto já que a gente utiliza pra programação em redes sociais, de acordo com a característica 

de cada rede, então Twitter com um pouco mais de conteúdo porque é uma rede que pela característica 

dela a gente pode, vamos dizer assim, floodar um pouquinho mais, colocar um pouco mais de conteúdo. 

A gente tem o Instagram, que a gente faz geralmente de três a no máximo quatro postagem no dia, no feed 

do Instagram, pra não floodar demais a rede, com exceção em dias de jogos tá, dias de jogos a gente 

acaba subindo um pouco mais de conteúdo. Stories no Instagram a gente trabalha como no Twitter, com 
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bastante conteúdo o dia todo, e a gente monta essa grade. E no Facebook a gente também tem uma média 

de umas seis ou sete postagens diárias aí pelo menos. Então, a pessoa que entra um pouquinho mais tarde 

no dia, fizer o horário até as 22h da noite, ela fica responsável por já montar uma sugestão de 

programação para as redes sociais amanhã e programar o primeiro post do dia seguinte, pra quando a 

gente chegar no dia seguinte aqui a gente já ter o primeiro post, o de bom dia que a gente chama, já 

programadinho e tocar o restante da programação, e assim por diante. A gente sempre monta a 

programação das redes sociais no dia anterior, porque a gente sabe que futebol a coisa é muito dinâmica, 

o momento às vezes do time em campo, reflete demais no trabalho que a gente vai ter nas redes sociais, 

então, depois de uma vitória da pra gente brincar um pouco mais, dá pra gente abusar um pouco mais de 

conteúdo nas redes. Depois de um momento ruim em campo a gente tem que dar uma segurada, porque a 

gente entende que o humor da torcida também é fundamental, é o público que está consumindo a nossa 

comunicação, então não tem como a gente montar uma programação semanal fixa das redes sociais, por 

isso a gente vai fazendo ela dia a dia, entendeu?!  

 

6º - As artes das redes sociais, que acompanham as publicações, são feitas pelo próprio 

departamento de comunicação? Tem um responsável somente por elas? Passa por uma aprovação 

antes de serem divulgadas? 

São feitas aqui, mas elas são feitas por uma outra pessoa, que na verdade agora fica no departamento 

de marketing. O departamento de marketing agora ele concentra também essa demanda da produção de 

tudo o que é visual, de arte, comunicação visual do clube. Nós temos alguns profissionais aqui e que estão 

em alinhamento diário com a gente pra produção dessas artes, então o material, tanto pros conteúdos que 

a gente atualiza em tempo real, em dia de jogo, como pra conteúdo de data histórica. A torcida do 

Corinthians, ela é espalhada por todo Brasil né, essa é uma característica interessante, então a gente 

sempre tem como costume subir uma arte a respeito de aniversário das capitais do País, por exemplo, essa 

semana é aniversário de João Pessoa, então a gente faz uma arte, alô Fiel de João Pessoa, tal. A gente 

sobe uma arte em homenagem ao aniversário dessas capitais, então são artes que são produzidas aqui no 

departamento de marketing mas alinhados com a gente, arte de aniversário dos jogadores por exemplo, do 

elenco, é tudo feito aqui. Assim, as artes elas são aprovadas pelo responsável do departamento de 

marketing, por esse conteúdo visual e claro que passa pelo nosso crivo também, antes de subir qualquer 

conteúdo nas redes a gente avalia, vê se ele está de acordo com a, vamos dizer assim, com a linha que a 

gente adota no nosso canal. Pra te dar o exemplo também, a gente nunca sobe um texto no site do clube 

sem ter pelo menos uma revisão, então a gente se organiza para que sempre, os textos e os conteúdos que 

vão pro site, para as redes sociais tenham uma revisão, isso vale pra texto, pra texto de apoio de 

postagem, isso vale até pra programação das redes. A pessoa que monta a programação do dia seguinte, 

ela manda uma sugestão mas a gente tem o grupinho do Whatsapp, a sugestão chega, todo mundo vai lá, 

dá o seu pitaco, ou eu ou o André, a gente aprova esse conteúdo. O Thiago na verdade como ele é o 

supervisor geral da área, a gente leva pra ele situações de aprovação que sejam um pouco mais, vamos 

dizer assim, delicadas, essa aprovação diária de conteúdo das redes sociais passa por mim e pelo André, 

mas a gente leva pra ele quando a gente percebe que é algum assunto que pode ter algum reflexo em 

relação a diretoria e tal, o assunto é mais delicado aí a gente leva pra aprovação dele antes de veicular, 

mas no geral o conteúdo, vamos dizer assim, o mais quente, do dia a dia, esse a gente mesmo monta a 

programação. Qualquer pessoa da equipe que montar a sugestão passa pra gente, eu ou o André a gente 

aprova pra seguir em frente. 

 

7º - Com relação ao Jornal do Corinthians, a última edição disponível no site é de 2013, ele ainda é 

produzido? 

É, na verdade assim, esse é um projeto um pouco mais antigo, da gestão anterior. Eu confesso que eu 

não participei desse projeto, porque eu estou no clube há dois anos. Eu posso até apurar direitinho pra 

você o porquê que ele foi interrompido, o projeto, se existe alguma ideia. A princípio a gente não tem 

trabalhado com essa ideia do jornal. A gente tem ampliado um pouco a oferta de conteúdo em vídeo, eu 

acho que esse tem sido um foco dessa gestão atual, ampliar um pouco o conteúdo em vídeo com a 

Corinthians TV pra que o torcedor tenha acesso diariamente a um conteúdo mais diversificado do clube, 

inclusive de outras modalidades. Então a gente passou agora a transmitir jogos de basquete do 

Corinthians, de futsal, do vôlei, então acho que a nossa ideia é ampliar um pouco a oferta do clube, 

mostrando que o clube é também um clube poliesportivo e não só de futebol, entendeu?! Isso a gente tem 

focado bastante, tanto que no Twitter, diariamente, a gente tem a hashtag #TimãoPoliesportivo no espaço 

lá, meio que uma sessão diária onde a gente divulga resultados, jogos, das nossas outras modalidades, 

futsal, basquete, vôlei, enfim, até natação. Tudo o que for poliesportivo, que não for futebol, a gente tem 

um espaço diário nas redes sociais pra divulgar também.  
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8º - Com relação à TV Corinthians, há uma equipe própria? Formada por quantas pessoas 

atualmente? 

É, na verdade assim, faz parte da equipe de comunicação também, mas é como eu te expliquei, a 

gente se divide em conteúdo e vídeo. A equipe de vídeo é formada por quatro pessoas sob o comando da 

Isabela. Assim, a produção de vídeo é diária né, eles fazem vídeos de treino, de bastidores, dos jogos, 

enfim, então diariamente lá no CT, isso é interessante também que acho que eu deixei passar, a gente tem 

uma pessoa da equipe de conteúdo assim como de vídeo, que é meio que fixa no centro de treinamento do 

futebol. Então eles vem pra cá diariamente mas eles também estão praticamente todos os dias da semana 

lá no centro de treinamento, lá no CT Joaquim Grava. É que como o futebol é o nosso, vamos dizer assim, 

produto principal, o carro chefe, é importante a gente ter essa proximidade lá com o centro de treinamento 

e ter alguém lá diariamente. Vídeo eu sei que está lá diariamente porque a gente acompanha de perto, eles 

produzem vídeos diários lá no CT, a demanda é até maior do que a de conteúdo, mas a gente tem pelo 

menos três ou quatro vezes na semana uma pessoa fixa, que é o Felipe, de conteúdo lá no centro de 

treinamento também, pra fazer stories de treino no Instagram, pra ajudar. A gente faz coletiva, sempre 

que tem coletiva de imprensa lá no CT a gente transmite ao vivo na Corinthians TV, a gente faz tempo 

real da coletiva no Twitter, tal, então são coisas que, vamos dizer assim, são rotina nossa já, diária.  

 

9º - Atualmente o diretor de marketing e de comunicação é o Luis Paulo Rosemberg né, o que 

sugere um relacionamento direto entres estes departamentos, de fato isso ocorre? Como essa 

integração acontece? 

Isso. É praticamente uma equipe só, comunicação e marketing. É, a gente só tem essa divisão física 

de salas aqui porque não dá pra colocar todo mundo junto na mesma sala, mas a gente tem um 

alinhamento bastante grande e a gente sabe que marketing e comunicação não podem andar separados 

nunca. Inclusive, até nas ideias, em gestão de conteúdo nosso, a gente tá sempre trocando ideias com eles 

pra ver que tipo de conteúdo é interessante pra patrocinadores do clube, pra ativar, pra gerar receita. 

Então, pra te dar um exemplo, agora a gente tá em fase final de produção já de alguns conteúdos do dia 

dos pais, e, alguns deles, vão ter um alinhamento legal com patrocinadores do clube e tal, então vão ser 

conteúdos que nós vamos entregar e conteúdos de marca, entendeu?! 

 

10º - O departamento de comunicação também trabalha diretamente com a diretoria do clube? 

Sim, sim. Na verdade esse é um trabalho que acaba chegando mais pelo próprio Thiago, que como 

responsável da área é quem faz essa ponte com a diretoria né, então a gente tem uma reunião semanal 

nossa, todo início de semana, segunda-feira, a gente se reúne, toda equipe pra trocar ideias, pensando nos 

conteúdos pra semana seguinte, e até pro mês seguinte. Quando a gente tem datas comemorativas, por 

exemplo, dia dos pais, agora em setembro a gente tem o aniversário do clube, então a gente já tá pensando 

ideias de conteúdo, materiais pra essas datas né, e é nessa reunião que o Thiago traz pra gente essas 

demandas que envolvem a diretoria. Então, recentemente a gente recebeu, por exemplo, uma demanda de 

produção de um vídeo com o presidente e diretores, talvez, se torne uma rotina né, que a gente coloque 

uma vez por semana o vídeo do presidente com algum diretor, esclarecendo dúvidas dos torcedores, 

dúvidas comuns dos torcedores a respeito do clube. É pra trabalhar um pouco mais a questão da própria 

transparência que o torcedor cobra muito né. O torcedor do Corinthians é muito exigente, e é muito 

presente assim no dia a dia do clube, então, eu diria que é uma missão diária nossa, a gente além de 

trabalhar o corinthianismo, pensar assim como o próprio torcedor quer enxergar a comunicação do clube 

né?! 

 

11º - Estas dúvidas dos torcedores são as mais gerais ou se pretende abrir um canal para que o 

torcedor envie as suas perguntas para a diretoria? 

É, é um projeto novo, que está em andamento, mas a ideia é realmente abrir para que o torcedor tire 

qualquer tipo de dúvida a respeito do clube, seja referente a finanças, seja referente a marketing e 

comunicação, a patrocinador, seja referente a Arena Corinthians, a qualquer área do clube, aos esportes 

terrestres, as modalidades olímpicas, enfim, a ideia é abrir e a cada semana ir abordando um assunto 

diferente. Abrir pra perguntas dos torcedores mesmo. A gente sabe que as dúvidas principais são sempre 

muito parecidas assim, ‘quando que vai terminar de pagar a Arena? Quando que vai ter o patrocínio 

máster? Vai trazer mais reforços?’ Assim, as dúvidas principais são sempre as mesmas, é difícil mudar, 

mas a nossa ideia é tornar isso constante até pra estimular o torcedor a saber um pouco mais sobre outras 

áreas do clube, não só sobre o futebol né. 

 

12º- Na sua opinião, esse grande engajamento da torcida do Corinthians, se deve a quê? 

Olha, eu acho que é uma torcida apaixonada. Antes de qualquer coisa, assim, acho que aonde você 

for no mundo você encontra alguém que vai falar, ou conhecer, ou gostar do Corinthians entendeu. É um 
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clube que por si só, e pela história dele, ele engaja o torcedor muito antes da gente falar de engajamento 

em redes sociais, na minha opinião. Se você puxar aí na história e lembrar das invasões que o clube teve, 

históricas, em 1976, em 2000 no Maracanã, mais recentemente em 2012 no Japão, assim, onde o 

Corinthians vai, o torcedor vai atrás. É, eu acho que o trabalho nas redes sociais, e esse resultado nas 

redes sociais é só um reflexo da paixão da torcida, eu acho que é uma torcida que respira o clube 

diariamente, entendeu, é diferente de outras torcidas, é uma torcida que todo dia, faz parte, tomar o café 

da manhã e já ir se informar do que está acontecendo com o Corinthians. Aí eu acho que esse nosso 

trabalho é importante não só pra informar o torcedor, mas pra tornar as redes sociais do clube um, vamos 

dizer assim, uma extensão do próprio estádio, daquele local onde o corinthianismo se aflora sabe, onde 

todo mundo se reúne pra falar de Corinthians, e trocar ideias, e eu acho que talvez o resultado do 

engajamento seja um pouco por conta disso daí. A gente produz conteúdo pensando naquilo que o 

torcedor gosta de ver, naquilo que o torcedor gosta de brincar. O jogo de ontem por exemplo, a gente vem 

numa fase iluminada do Romero, ele fez seis gols nos últimos três jogos, então ele tem decidido todas as 

partidas. Então o primeiro post nosso de hoje, a gente abriu o dia com uma arte brincando com aqueles 

quadros do Romero Britto, só que a gente chamou de Romero Mito. Então é o tipo de coisa que o 

torcedor gosta de ver e acho que o engajamento surge daí, a gente sabe que o cara respira Corinthians, ele 

foi dormir ontem pensando no gol do Romero, na vitória, e com certeza ele acordou hoje dessa forma, 

então a gente tem que abrir o dia brincando com isso entendeu. 

 

 
2- Entrevista com o assessor de imprensa do departamento cultural do Corinthians – Vinícius 

Alves – Realizada em 03 de agosto de 2018, no Parque São Jorge 

 

1º - Há quanto tempo você está no departamento cultural do Corinthians? 

Estou aqui no Corinthians, vai completar amanhã, sete meses. 

 

2º - Hoje, quantas pessoas trabalharam no departamento? 

O departamento é composto, aqui nessa sala, eu e mais uma pessoa. Só que nós temos pessoas que 

estão fora daqui do departamento também, como o pessoal do Memorial do Corinthians, ficam mais 

quatro pessoas lá, e também a gente tem o ex-jogador Basílio que também compõe o departamento aqui, 

ele nos ajuda a organizar os jogos do time máster do Corinthians que também é responsabilidade do 

departamento. Então, sete pessoas ao todo. 

 

3º - Quais as principais ações do departamento cultural atualmente? 

Ah, nossa ações como um todo, é relacionado à cultura do Corinthians, memória, história, a gente 

resgata a história do Corinthians fazendo eventos. A gente teve em maio por exemplo o evento do 

reencontro da Democracia Corinthiana, esse evento reuniu a maioria dos jogadores daquela época pra 

fazer tipo um debate onde eles relembraram, a gente chamou também o ex-presidente, enfim, foi um 

evento bem bacana. A nossa intenção é realizar exatamente esses tipos de ações. É que o departamento 

cultural do Corinthians também é composto pela responsabilidade social do clube. A responsabilidade 

social do clube ela realiza as ações sociais em nome do Corinthians, que é lei hoje em dia né, que toda 

empresa, grande empresa ou clube necessita ter, então o departamento cultural também faz a 

responsabilidade social. 

 

4º - Você tem em média, o número de visitantes do Memorial, por mês? 

Olha o número aqui eu vou ficar te devendo, mas é um bom número viu, é um bom número. A gente 

realiza nos finais de semana as visitas monitoradas, onde a gente coloca os visitantes aqui dentro do clube 

com um guia que entende da história do Corinthians né, ele passa pelo Parque São Jorge, pelo Memorial, 

explicando as histórias, contando os fatos que aconteceram por aqui durante toda a história, a gente tem 

um historiador do clube que ele ajuda, auxilia nesse passeio. 

 

5º - A vista ao memorial não acontece hoje com um guia, como a visita ao Parque, por uma questão 

de custo ou vocês não vem como uma figura necessária? 

Apenas no Memorial não. É, como a gente não tem tantos funcionários disponíveis pra fazer isso 

todos os dias e a gente não tem um controle diariamente de quantas pessoas ao mesmo tempo entram no 

Memorial. Agente não limita né, quem quiser entrar no Memorial entra, paga o ingresso e entra, aí 

conhece a vontade, não tem um roteiro, não, você tem que visitar aqui primeiro, você tem que visitar lá 

depois, a pessoa entra no Memorial e fica à vontade pra visitar e ficar quanto tempo quiser entendeu?! 



215 
 

Agora, a visita monitorada sim, a gente faz porque é uma coisa especializada. É pra pessoa entender um 

pouquinho mais da história do Parque São Jorge e a história do Corinthians. 

 

6º - Com relação à visita Guiada ao Parque São Jorge, quantos guias hoje fazem esse trabalho?  

A gente tem dois guias. É o historiador do clube, o Fernando, e a gente também tem o responsável 

pelo Memorial, que é o Cristiano, que também entende bem da história e ele faz muito. O departamento 

cultural também tem o Teatro sob responsabilidade, então tem o teatro Corinthians também é sob nossa 

responsabilidade, a gente organiza os eventos, as peças, a gente que faz todos os eventos de lá, a 

divulgação, é tudo da nossa parte também. 

 

7º - E essa divulgação, dos eventos, tem algum contato com o departamento de comunicação, ou 

com o departamento de marketing ou não? 

Depende. Quando a gente precisa divulgar um pouco mais a gente entra em contato com o 

departamento de comunicação pra eles auxiliarem na divulgação. Tudo o que a gente faz aqui, todas as 

ações que a gente faz aqui, eu, por ser jornalista escrevo o que aconteceu e mando pra a comunicação, e a 

comunicação pega a notinha e coloca no site. Às vezes, dependendo da situação, coloca até nas redes 

sociais oficiais do clube, que nós aqui do departamento temos as nossas redes sociais, Facebook, 

Instagram, Twitter, a gente tem, mas, de vez em quando, a gente manda pra comunicação e eles postam 

também, e nos auxilia bastante pela quantidade de seguidores que tem as redes sociais oficiais do clube. 

 

8º - Tanto no Memorial, como na visa ao Parque, é feito um estudo sobre o que será mostrado, a 

forma como será mostrado, visando despertar o interesse do torcedor? 

Sim, o torcedor no Memorial ele quer ver principalmente os troféus né, então a gente sempre coloca 

em destaque os principais troféus que o Corinthians conquistou, que no caso são os mais importantes né, 

como por exemplos os últimos que foram conquistados, o Brasileiro, o Paulista, e Libertadores e Mundial. 

São as principais peças que o pessoal quer ver, mas tem outras coisas também, tem réplicas de camisa, 

camisas autografadas, enfim, tem bastante coisa no Memorial pra visitar. 

 

9º - Existe um canal através do qual o torcedor pode dar um retorno acerca dessas visitas? 

Nós temos as nossas redes sociais. A gente divulga tudo lá, muitas vezes o pessoal comenta e a gente 

vai respondendo as dúvidas, mas também tem o telefone, que a gente coloca. No site do Corinthians tem 

as informações da visita, e a gente deixa nosso telefone e nosso e-mail disponível pra quem quiser ligar e 

tirar as dúvidas. 

 

10º - O que você destacaria como estratégia desses espaços para despertar o engajamento do 

torcedor corinthiano? 

Resgatar. Resgatar a história do clube. Esse é o nosso principal foco. Nós queremos sempre buscar 

resgatar mesmo o que foi feito no passado e trazer pro presente. Como foi o reencontro da Democracia 

Corinthiana por exemplo, mas também nós buscamos sempre a cultura de forma geral, junto com a 

responsabilidade social também, que eles fazem a parte de ações sociais né.  

 

11º - O Tour da Arena Corinthians, tem alguma relação com o departamento cultural ou é 

realizado por outra equipe, de forma independente? 

É totalmente independente. Não tem nenhuma relação com a gente. É outra equipe que faz lá, é uma 

outra administração, mas muitas vezes, junto com a responsabilidade social, a gente leva algumas 

crianças pra visitarem lá. A gente tem uma parceria que eles conseguem a gratuidade pra gente dos 

ingressos, uma vez por semana, duas vezes por semana, dependendo da demanda, mas não é conosco, é 

totalmente independente, deles. 

 

12º - Você é corinthiano Vinícius? Na sua opinião, por que o torcedor corinthiano é tão engajado? 

O torcedor corinthiano ele é diferente de todos os outros torcedores né, ele tem um amor muito 

grande pelo clube. Às vezes ele tem amor mais pelo clube do que por ele mesmo, então assim, tudo o que 

é relacionado a Corinthians mexe muito com a paixão do torcedor. Então a gente procura sempre ter 

muito cuidado, pra cuidar muito bem do nome Corinthians, para os torcedores se sentirem acolhidos, 

saber que nós estamos cuidando bem da marca do clube entendeu?! A gente procura sempre tratá-los 

muito bem pra que tenha esse retorno né, que ele sinta que o Corinthians está sendo bem cuidado. 

 

 

3- Entrevista com a gerente de atendimento do departamento de marketing do Corinthians – 

Fernanda Lourenço – Realizada em 02 de agosto de 2018, no Parque São Jorge 
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1º - Quantas pessoas compõem, hoje, o Departamento de Marketing? 

Hoje, são onze pessoas. A gente tem a parte de criação, que é responsável pelas artes, que é 

muito ligada também a comunicação, eles trocam bastante figurinha, são duas pessoas nessa função. Uma 

pessoa responsável por atendimento do clube, em geral, tirando o futebol profissional, ele cuida de tudo. 

Com relação ao futebol profissional somos eu, o Augusto e a Bruna, a gente faz todo o atendimento de 

futebol profissional, atende todos os patrocinadores. Aí tem a área comercial também. A área comercial 

tem o Augusto e o Alex. A gente tem a área de licenciamento de produto que o Régis cuida. A gente tem 

a área de, como eu posso dizer, eventos, que é a parte de jogo. O Flávio que cuida das planilhas de quem 

vai trabalhar em jogo, o que vai fazer, qual ação que vai ter em cada jogo, ou ação aqui no clube, ou ação 

no CT, enfim, são todas as ativações e eventos do clube, é ele que cuida, junto com a Michele. O Felipe 

Cusnir, ele cuida da parte de Fiel Torcedor, que também é bem importante, que é uma pessoa só. E a 

gente tá trazendo uma pessoa pra cuidar de lojas. Que vai ser o site, enfim, são as lojas, Poderoso Timão. 

 

2º -E como é feita essa parte voltada para o futebol profissional? Vocês que recebem todas as 

demandas dos patrocinadores?  

Sim, a gente recebe tudo, e a gente vai passando. Depende da área, se o patrocinador quer fazer 

uma ação, aí eu tenho que passar para o Flávio que cuida disso entendeu, e eu acompanho também. O 

patrocinador passa a demanda dele, hoje em dia tem esquematizado mais ou menos no contrato as 

contrapartidas, e a gente sabe que tem que fazer tal entrega sempre e corre atrás pra entregar tudo no 

prazo. Tem as ações em dia de jogo, tem que cuidar de criança em campo, duas pessoas ficam pra criança 

em campo. 

 

3º - Em dia de jogo há uma equipe do marketing também na Arena? E nos jogos fora de São Paulo? 

Sim, daqui e de comunicação também. Jogo é muito difícil fora, muito, muito difícil. Esse ano 

acho que, sei lá, acho que foram dois jogos que o pessoal foi fora, é difícil ir fora. Agora, aqui na Arena, 

com certeza sim, não tem como não ter. 

 

4º - Tem um membro do Departamento de Marketing também no Centro de Treinamento? 

O CT também quem cuida é o Flávio. Como ele cuida da ativação, ele cuida da ativação, clube, 

Arena, CT, entendeu, ele que faz essa ponte, tanto é que ele tá lá agora. Mas não tem ninguém que fique 

lá do marketing, isso não, direto. Tanto é que ele fica aqui e quando precisa resolver alguma coisa ele vai 

pra lá, entendeu. 

 

5º - Os profissionais que atuam no departamento são formados, em sua maioria em Marketing? 

É, tem Publicidade e Propaganda, tem Administração também. 

 


