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RESUMO 
Este estudo teve como principal objetivo identificar se o programa de sócio torcedor 
é realmente vantajoso para os torcedores dos times que aderiram a ele. Quanto ao 
objetivo de estudo o tipo de pesquisa foi a descritiva. O método usado foi o  
quantitativo, tendo sido a pesquisa desenvolvida questionando os próprios 
torcedores. Concluiu-se que o programa sócio torcedor é vantajoso tanto para os 
times que aderiram quanto para os seus torcedores que se tornaram sócios. Dentre 
as vantagens detectadas por meio da pesquisa e do estudo teórico, para os times, 
entende-se que o programa sócio torcedor promove ganhos financeiros, bem como 
uma fidelidade maior por parte dos sócios do programa. Contribui ainda para maior 
interação do time com as diversas marcas que promovem produtos e serviços aos 
sócios torcedores dos programas. Outro fator relevante é uma renda maior ao time. 
Ao que se pode chamar de clientes/torcedores de seus respectivos times, os 
benefícios também são claros. Além de criar um vínculo maior entre estes e seus 
times, dando-lhes certa participação como contribuinte para o próprio, gerando, com 
isso, mais valor, oferece benefícios como melhor localização para assistir aos jogos 
nos campos, valor de ingressos diferenciados, etc. Os times devem ter como 
objetivo a manutenção da satisfação de seus torcedores, promovendo de forma 
contínua promoções e interações do clube e jogadores com a torcida e deve fazer 
pesquisas de satisfação visando detectar problemas e soluções futuras.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing esportivo; Futebol. Torcedores; Programa Sócio 
Torcedor. 
 

1  INTRODUÇÃO 

No mundo esportivo, principalmente o futebolístico, as instituições buscam 

diferentes maneiras de se manter em destaque em âmbito nacional e mundial. 

A arrecadação de verbas para gerar uma estrutura melhor e tornar sua marca 

mais competitiva se mostra algo cada vez mais complicado, devido às más 

administrações e dívidas desproporcionais criadas ao longo do tempo. Os clubes 

não podem mais ficar dependendo somente da renda de bilheteria e cotas de 

televisão para montar um time competitivo e um Centro de Treinamento moderno, 

pois estas formas apenas são insuficientes. Com isto, surgem novas práticas de 
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arrecadação para poder fazer o que é necessário, sendo uma delas e talvez a mais 

importante do momento os programas de sócio torcedores. 

Este programa vem se tornando cada vez mais comum no futebol brasileiro e 

é uma maneira de os torcedores ajudarem de forma mais direta seus times de 

coração. As empresas ainda investem um valor significativo nos times com maior 

visibilidade, e isso demanda um investimento alto dos clubes. Existem vários 

modelos diferentes de sócio no país, e nem todos vão dar certo. Os clubes têm que 

saber a maneira correta de gerir o sócio de acordo com o tamanho e a aceitação da 

torcida. Essa é uma questão que vem causando discussão em Belo Horizonte, 

aonde os dois times de ponta, o Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube, 

tem visões distintas quando o assunto é Sócio Torcedor dentro de suas próprias 

torcidas. As torcidas de ambos apresentam pessoas que acham o programa algo 

benéfico tanto para a agremiação quanto para o torcedor, enquanto outros acham 

que isso tende a causar problemas aos clubes e seus torcedores futuramente. 

De acordo com Gaspar et al (2014), os clubes de futebol, devido aos impactos 

em seus desempenhos, bem como os problemas de mercado, possuem, por meio 

de seus torcedores, seus maiores ativos, ou seja, por meio de ações como 

programas do tipo sócio torcedor, os clubes têm minimizado seus problemas 

financeiros. 

Silveira e Cardoso (2014) afirmam que os clubes de futebol possuem diversas 

fontes de receitas pelas quais procuram manter seu nível de competitividade. Dentre 

os tipos de fontes, pode-se citar as receitas provenientes dos estádios, em vendas 

de ingressos, associação de torcedores no programa sócio torcedor, camarotes, 

alimentação e serviços. Possuem ainda como fonte de receitas os direitos de 

transmissão de televisão e ainda as receitas relacionadas ao marketing, ou seja, 

patrocínios, licenciamentos e vendas de produtos da marca. Tratam-se de fontes de 

receitas essenciais para que os clubes sejam capazes, inclusive, de contratação de 

bons jogadores e treinadores para seus times. 

No que diz respeito aos programas sócio torcedor, foco deste estudo, de 

acordo com Silveira e Cardoso (2014), trata-se de um programa inovador, cujo 

potencial é elevado, devendo este ser mais explorado pelos times de futebol, 

visando à maximização de suas receitas e ainda uma forma de oferecer aos seus 

torcedores diversos diferenciais competitivos. 
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Por esse motivo, o problema de investigação proposto para esse trabalho foi 

o seguinte: qual a percepção dos torcedores com relação aos benefícios oferecidos 

pelo programa “sócio torcedor”?  

Com essa investigação pretendeu-se atingir o seguinte objetivo geral: 

identificar se o programa de sócio torcedor é realmente vantajoso para os times que 

aderiram a ele e seus torcedores. Para tanto, foram perseguidos os seguintes 

objetivos específicos: 

(i) realizar uma avaliação teórica do tema, na ótica do marketing 

esportivo; 

 (ii) investigar o que torna esse modelo vantajoso, caso ele realmente 

seja;  

(iii) investigar a situação dos clubes Atlético Mineiro e Cruzeiro Esporte 

Clube, na ótica de seus torcedores; 

(iv) avaliar se é possível tornar o programa mais vantajoso com 

algumas mudanças. 

Este trabalho demonstra importância não só para o meio futebolístico como 

também para o universo comercial, tendo em vista que o programa “Sócio Torcedor” 

envolve não apenas o futebol, como também o comércio. Pereira et al (2014) relata 

que em 2013 foi criado o “Movimento por um futebol melhor”, cujo objetivo é 

alavancar os programas de sócio torcedor dos clubes. O número de participantes 

dos programas aumentou, antes tinham em torno de 158 mil, e até em 2014 já 

contava com mais de 700 mil. O movimento é patrocinado por empresas de bens de 

consumo como AMBEV e Unilever, conta com 45 times nacionais, em que os sócios 

têm como benefícios, descontos em produtos e serviços de diversas marcas aos 

participantes.  

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MARKETING ESPORTIVO 

De acordo com Gaspar (2014), o marketing é um dos desempenhos 

organizacionais das empresas contemporâneas, o qual assume papel de suma 
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importância no sucesso organizacional. No que diz respeito ao marketing esportivo, 

no Brasil, este se encontra em crescimento constante e de grande visibilidade futura, 

uma vez que os clubes de futebol no país têm apresentado elevado crescimento no 

mundo dos negócios. 

O marketing esportivo está cada vez mais competitivo, já que o mercado 

também segue cada vez mais exigente, pois tem movimentado alto nível de retorno 

econômico, mesmo que o empreendedor faça investimentos de menores custos 

(LAS CASAS, 2006). 

De acordo com Las Casas (2006), o marketing tem crescido muito no Brasil. 

Há quem diga que o crescimento alcançado é consequência de modismo da 

administração brasileira. “Muitos profissionais do setor preocupam-se com a entrada 

de pessoas indesejáveis que, para tirar proveito da situação e por falta de 

experiência, praticam o marketing esportivo indevidamente, prejudicando a imagem 

institucional do setor” (LAS CASAS, 2006, p. 201). 

Las Casas (2006) afirma que muitas empresas optam por patrocinar tanto 

equipes e clubes, como também atletas individuais agregando valores e 

credibilidade a suas marcas, com isso, surge a necessidade de fortalecer a imagem 

de suas marcas e percebe-se que o desenvolvimento dessa atividade está 

interligado diretamente com seu público. 

Segundo Melo Neto (2013), o marketing esportivo está diretamente ligado à 

emoção, à paixão, é exatamente isso que o torna diferente com as demais 

ferramentas de comunicação. O marketing esportivo agrega valor e da força a marca 

ou empresa, pois tem como vantagens, divulgação da marca, apelo as emoções, 

simpatia junto a mídia, custos menores, imagem ligada ao publico jovem e ações 

combinadas.  Mas nem sempre foi assim, a profissionalização do esporte só se 

deslanchou depois da Lei Pele, que obriga os clubes a se tornarem empresa. 

De acordo com Melo Neto (2013), as empresas líderes do mercado 

geralmente se beneficiam desta área, aproveitando-se da boa imagem de clubes e 

atletas junto à opinião pública, patrocinando e ao mesmo tempo divulgando seus 

bens ou serviços. 

  

2.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING NO FUTEBOL BRASILEIRO 

Atualmente, segundo Melo Neto (2013), a indústria do esporte vem crescendo 

abundantemente, isso devido aos produtos oferecidos aos clientes que se 
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relacionam a esporte, bens, serviços, fitness, recreação ou lazer. A indústria do 

esporte movimenta de tal forma a economia que chega a ter papel significativo no 

PIB de vários países, inclusive no do Brasil. 

 

O esporte é uma atividade física que produz intangibilidades. É uma oferta 
de desempenho de um atleta ou vários atletas integrantes de uma equipe, 
clube ou seleção cuja atuação e rendimento geram emoções no torcedor. É 
na verdade, a prestação de um serviço de entretenimento e diversão para o 
torcedor (MELO NETO, 2013, p. 32). 

 

Acontece que o esporte como produto e negócio ganhou grande relevância, 

devido ao seu mercado de aderentes como fãs e praticantes e esse fator fortificou a 

indústria e tornou-se potencial de investimentos, devido a fortes repercussões na 

mídia, além de ser uma ferramenta que traz desenvolvimento humano e qualidade 

de vida, reforçando que esporte e lazer é direito garantido às pessoas, independente 

de raça, idade ou classe social (MELO NETO, 2013). 

De acordo com Melo Neto (2013), o esporte globalizou-se e especularizou-se 

sob a forma de grandes eventos mundiais e de fomento do estrelismo, com o 

surgimento de astros e celebridades. Nesse contexto de grandes transformações, o 

esporte transcendeu a simples condição de produto e serviço. “Tornou-se fator de 

identidade nacional e de inclusão social, meio e modo de vida, lazer e 

entretenimento preferencial, atividade saudável, prioridade governamental” (MELO 

NETO, 2013, p. 21). 

Para Rinaldi (2000), o esporte tem assumido importante papel no Brasil, 

sendo discutido por meio das mais variadas abordagens, principalmente no que diz 

respeito à apropriação que é feita do mesmo enquanto fenômeno social. Esses 

enfoques têm sido no âmbito da funcionalização, da sociabilização, da 

ideologização, da mercadização e da espetacularização do esporte. O futebol se 

destaca, no Brasil, entre os outros esportes. A paixão do povo por este esporte é 

imensa, também pelo sucesso do futebol brasileiro no âmbito internacional, com a 

conquista de cinco títulos mundiais e a constante revelação de craques. Existe uma 

imensa rivalidade entre os clubes e os torcedores, o que pode ser amplamente 

explorado pela gestão de marketing dos clubes. 

Figueiredo (2011) explica que o futebol, como prática de esporte ou como 

entretenimento, possui relevância indiscutível no mundo todo e que a visão deste 

esporte no mundo de negócios é recente, pois os grandes clubes, os quais possuem 
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exposição midiática e ainda possuem uma parcela significativa de torcedores por 

todo o país, movimentam receitas consideráveis em um cenário sem precedentes no 

esporte brasileiro. 

Enquanto fenômeno social, de acordo com Rinaldi (2000), o futebol sempre 

esteve muito em conformidade com a forma de a sociedade se organizar, assim 

como outros elementos da cultura popular como o carnaval, a arte, a religião, a 

música e outros. O futebol expressa a própria sociedade brasileira em sua forma de 

manifestação cultural construída historicamente. 

Conforme Dias et al (2009, p. 2), “o esporte, como negócio, hoje é encarado 

com seriedade, pois tem um prestígio que advém da imagem e da reputação que o 

mesmo proporciona tanto ao atleta como a empresa”. 

Entretanto, segundo Figueiredo (2011), no Brasil, desde o início de século 

XXI, o crescimento da indústria do futebol apresenta oportunidades de crescimento 

sem antecedentes aos seus clubes e, conjuntamente, os sujeita a um ambiente que 

favorece o surgimento de crises de desempenho, contribuindo, inclusive, para seu 

endividamento.  

 

Constata-se que o modelo de gestão vigente, baseado em sociedades sem 
fins lucrativos e com um corpo diretivo “não remunerado”, que pretendia 
originalmente proteger o ideário amador do esporte contra a sua 
mercantilização, revela-se anacrônico e frágil frente aos desafios inerentes 
à administração de um negócio multimilionário (FIGUEIREDO, 2011, p. 
136). 

 

Segundo Figueiredo (2011), a gestão dos clubes brasileiros encara problemas 

relacionados a fatores legais, políticos e culturais que, associados aos elevados 

valores financeiros movimentados pelo futebol se apegam à gestão amadora como 

saída para a priorização de interesses individuais ou de grupos, por vezes 

incompatíveis com os melhores negócios dos clubes, seus gestores e torcedores. 

 

O futebol possui uma característica única: a imprevisibilidade do resultado 
do jogo. Um clube pode organizar-se internamente da maneira mais 
adequada possível, pode contratar os melhores atletas e técnicos, receber 
quantias de investidores acima da média, contar com o apoio em massa de 
sua torcida e, mesmo com tudo a seu favor, pode perder um jogo para 
equipes inferiores, mais desorganizadas e menos abastadas 
(FIGUEIREDO, 2011, p. 132). 
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Ainda de acordo com Figueiredo (2011) o mesmo diz que ainda que se tenha 

um constante acompanhamento de todas as variáveis abrangidas na organização de 

um clube, os resultados finais jamais serão inteiramente controláveis. A 

imprevisibilidade do jogo em si compromete os clubes devido à sua variabilidade, 

mas as mudanças no ambiente do futebol não são dinâmicas de maneira geral. 

 

Dentre as motivações para que as empresas efetuassem investimentos no 

segmento esportivo, pode-se destacar o espaço que a mídia em geral destinou para 

a divulgação dos eventos devido ao sucesso alcançado em grandes competições 

nacionais e internacionais e o retorno institucional e de vendas que eles traziam. 

(CORRÊA; CAMPOS, 2008, apud DIAS et al, 2009). 

 

Uma das grandes características do marketing esportivo é o envolvimento 
de eventos, times, contratos de endorsement (testemunhal de atletas), ligas 
e compra de espaços de mídia em eventos esportivos. O marketing 
esportivo desempenha muito bem sua função como um "lembrete" de 
qualidade, sem, contudo, impor sua venda, uma vez que ao fazer-se 
lembrar, ele está lhe dando uma opção de nome no mercado cabendo, 
portanto, a empresa (marca) investir também na propaganda com uma ação 
significativa, explicando quais são os seus produtos e para que se destinam 
(PITTS, 2002, apud DIAS et al, 2009, p. 6). 

 

De acordo com Calado (2007 apud Dias et al, 2009), a indústria esportiva 

mundial agita bilhões de dólares anualmente, e o segmento esportivo, além de ser 

vasto, é também complexo, uma vez que conta com mais de 140 modalidades 

esportivas sendo praticada em todo o mundo. 

 

O Brasil é o quinto maior mercado esportivo do mundo devido à crescente 
participação na mídia, nos negócios, na economia e principalmente, no lazer 
das pessoas no tocante ao setor esportivo. Nesse contexto, o marketing 
esportivo apresenta-se como ferramenta de comunicação com clientes, 
prospects, colaboradores e comunidade que utiliza o esporte como forma de 
contato com o target ligado à emoção e à paixão (GREGORIO, 2008 apud 
DIAS et al, 2009, p. 2). 

 

De acordo com Figueiredo (2011, p. 125), “o contexto econômico possui 

influência considerável no futebol. Em função de sua amplitude nas diferentes 

classes sociais, o esporte é afetado diretamente pelas mudanças econômicas”.  

 

Mesmo que uma política de gastos desenfreados ainda exista em alguns 
clubes brasileiros, as consequências decorrentes de períodos de recessão e 
prosperidade são semelhantes às do mercado. Com a recessão econômica, 
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a tendência é que os gastos dos clubes com contratações diminuam e o 
consumo dos produtos oriundos do futebol recue. Já em períodos de 
prosperidade, o efeito mais visível é o aumento do consumo desses 
produtos e uma eventual abundância de recursos por parte de alguns 
clubes (FIGUEIREDO, 2011, p. 125). 

 

Segundo Bezerra (2015), para o negócio esportivo, o marketing esportivo é 

uma de suas principais ramificações. 

 

Sem marketing, não existe negócio. No esporte, não é diferente. O esporte, 
como qualquer produto e atividade empresarial de negócios, necessita de 
sustentação econômica e financeira, divulgação e mercado, torcedores, 
praticantes, fornecedores, prestadores de serviços, investidores e mídia, 
além do apoio do governo e da participação da sociedade. (NETO, 2013 
apud BEZERRA,2015, p.2) 

 

No Brasil, de acordo com Afif (2000 apud BEZERRA, 2015, p. 2), “os maiores 

investimentos em patrocínio esportivo encontram-se alocados ao futebol, esporte 

esse considerado como paixão nacional”.  

 

A paixão do país pelo esporte moldou uma cultura característica, hábitos de 
consumo e comportamento dos torcedores, fãs e praticantes do esporte ao 
longo dos anos, principalmente quando o indivíduo escolhe um clube para 
torcer. O futebol mesmo não tendo sua origem no Brasil, tornou-se uma 
característica particular e reveladora da nossa identidade (HELAL, 1998 
apud BEZERRA, 2015, p. 2). 

 

2.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO COM FOCO NO CLIENTE SÓCIO 

TORCEDOR NO FUTEBOL 

 

Conforme Kotler e Armstrong (2003), o marketing de relacionamento é 

conceituado como o processo de criar, manter e intensificar relacionamentos fortes e 

valiosos com clientes e outros atores. Significa criar, manter e acentuar sólidos 

relacionamentos com os clientes e outros públicos. Se torna necessário à 

construção de relacionamentos a longo prazo com clientes, distribuidores, 

comerciantes e fornecedores. É necessária a construção de laços econômicos e 

sociais, prometendo e realmente fornecendo produtos de alta qualidade, um bom 

serviço e preços justos, por meio de bons relacionamentos, visando transações 

lucrativas. 

De acordo com Kotler e Armstrong (2003), o marketing de relacionamento 

enfatiza a construção e a manutenção de relacionamentos lucrativos a longo prazo 
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com os clientes, oferecendo-lhes maior valor e satisfação. Trata-se de uma 

estratégia que parte da premissa de que as contas importantes precisam de atenção 

concentrada e contínua e que tem como objetivo oferecer valor de longo prazo aos 

clientes e, a medida do sucesso é lhes dar satisfação a longo prazo. A construção 

de bons relacionamentos em vários níveis, como o econômico, social, técnico e 

jurídico, resultantes em alta lealdade do cliente é sumamente necessária para a 

organização. 

Ainda de acordo com Kotler e Armstrong (2003) existem cinco diferentes 

níveis de relacionamentos com clientes que tenham comprado um produto de uma 

empresa como sendo: o básico, em que o vendedor vende o produto, mas não faz 

qualquer acompanhamento posterior; o reativo em o vendedor vende o produto e 

incentiva os clientes a ligarem sempre que tiverem um problema ou dúvida; o 

confiável em que o vendedor liga para o cliente após a venda para verificar se o 

produto satisfez suas expectativas ou se houve decepções; pede sugestões para 

melhorar o produto, o que ajudará a empresa a aperfeiçoar continuamente suas 

ofertas; o pró-ativo em que o vendedor ou outras pessoas da empresa liga para o 

cliente de tempos em tempos com sugestões sobre melhor uso do produto ou novos 

produtos úteis; e, a parceria em que a empresa trabalha continuamente com o 

cliente para identificar meios de oferecer melhor valor. 

Kotler e Armstrong (2003) citam ainda acerca de três métodos considerados 

como de criação de valor para o cliente: os benefícios financeiros, o qual diz respeito 

ao primeiro método para a construção de valor como, por exemplo, programas de 

fidelidade com premiação aos clientes que compram com frequência ou em grandes 

quantidades; patrocínio de programas de marketing de clube de satisfação 

oferecendo descontos especiais e outros benefícios; os benefícios sociais, os quais 

dizem respeito à segunda abordagem em que a empresa aumenta seus vínculos 

sociais com os clientes procurando saber quais são suas necessidades e desejos 

individuais para então personalizar seus produtos e serviços; e, os laços estruturais, 

os quais são o terceiro método onde, por exemplo, pode-se oferecer ao cliente 

equipamentos especiais ou ligações com computadores destinados a ajudá-los a 

gerenciar seus pedidos, folhas de pagamento ou estoques e ainda oferecer 

utilização de web para interconectar com computadores de interesse. 

No que diz respeito ao futebol, Chaves, Gosling e Medeiros (2014) afirmam 

que o marketing de relacionamento ainda não foi muito difundido.  
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Apesar da paixão que têm pelo esporte, os torcedores não estão engajados 
com seus times. O resultado disso é que a arrecadação das bilheterias 
ainda rende menos do que poderia, e outras formas de arrecadação 
tradicional, tais como venda de artigos e produtos licenciados também 
seguem a mesma tendência (CHAVES; GOSLING; MEDEIROS, 2014, p. 
227).  

 

Conforme os mesmos aos poucos, os times de futebol brasileiros dão início 

ao processo do marketing de relacionamento com os seus torcedores visando 

aumentar sua arrecadação. Percebeu-se a importância de investir em um 

relacionamento que aproxime mais o torcedor de seu time. 

Chaves, Gosling e Medeiros (2014) afirmam ainda que os times de futebol 

possuem um número de clientes que podem considerar como sendo fiéis, sendo 

esses seus torcedores e sabe-se que é muito incomum que um torcedor mude de 

time no decorrer de sua vida. Há ainda os torcedores apaixonados pelo seu time e 

até mesmo os fanáticos, os quais jamais trocaram de time. 

 

Sendo assim, é possível afirmar que todos os times já possuem os seus 
clientes fidelizados. No entanto, mesmo estando fidelizados, alguns 
torcedores são mais engajados com relação ao seu time do que outros, vão 
aos estádios, compram camisas e outros artigos do time, participam de 
eventos, entre outros. Sendo assim, o marketing de relacionamento dos 
times de futebol deve mirar no engajamento de seus torcedores (CHAVES; 
GOSLING; MEDEIROS, 2014, p. 227). 

 

Conforme os mesmos, a ação que mais tem gerado impacto no 

relacionamento entre os times e seus torcedores é o Programa Sócio Torcedor. 

Outra ação está relacionada ao lançamento de camisas, apesar de ter uma adesão 

menor. 

Segundo Moreira (2014) os times de futebol brasileiros passaram a enxergar 

os torcedores como consumidores dentro do futebol, patrimônios do clube e estão 

dando início a novas ações e programas específicos para a torcida. Acredita-se que 

esses torcedores, ao serem vistos como consumidores, o clube abrirá um enorme 

mercado que poderá ser explorado. O clube poderá ainda gerar ações de marketing 

próprias para atender os anseios de seus clientes com um enfoque eficiente. Tal 

ação tem como característica o marketing de relacionamento. 

De acordo com Moreira (2014), o fato de não existir campanhas diferenciadas 

para os torcedores ativos, sendo estes, os que vão aos jogos e aqueles que apenas 
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acompanham o time pela mídia, os clubes devem criar ações que possam superar 

tal situação, como é o exemplo da criação de programas de sócios torcedores. 

Moreira (2014) explica o objetivo da criação dos programas de sócios 

torcedores: 

 

A intenção da criação do programa é instituir e ampliar o contato com os 
torcedores, dando a possibilidade de participação no dia a dia do clube, 
adquirir ingresso e acesso ao estádio de forma rápida e eficiente, participar 
de ações e promoções, gerando assim uma receita extra aos cofres do 
clube. Cada programa é lançado de acordo com o perfil do torcedor do 
clube (MOREIRA, 214, p. 4).  

Ainda de acordo com Moreira (2014), diversos clubes de futebol no Brasil já 

contam com programas de sócio torcedor como uma ação de marketing de 

relacionamento. 

 

3  METODOLOGIA 

Ao buscar delinear as diferentes etapas de um projeto de pesquisa, procura-

se metodologicamente desenvolvê-la dentro de uma lógica que a conduz aos 

objetivos formados. 

Quanto ao objetivo de estudo, o mesmo será executado de forma descritiva. 

De acordo com Vergara (2004, p. 47), a pesquisa descritiva é definida como sendo o 

tipo de pesquisa que “expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno”. 

O objetivo do trabalho evidencia o seu caráter de uma pesquisa descritiva. As 

unidades de análise serão as respectivas agremiações: Clube Atlético Mineiro e 

Cruzeiro Esporte Clube. Quanto à estratégia de pesquisa optou-se pela pesquisa 

quantitativa. Foi quantitativa por ocorrer método estatístico, uma vez que foi 

efetuada pesquisa de campo com aplicação de questionários a sócios torcedores 

dos times do Clube Atlético Mineiro e do Cruzeiro Esporte Clube. Segundo Vergara 

(2004), os dados são tratados de forma quantitativa, quando são utilizados 

procedimentos estatísticos. A pesquisa ocorreu com sócios torcedores dos times e 

não com os times de futebol. 

Em relação aos procedimentos para a coleta de dados, este trabalho vai 

procurar utilizar informações primárias (dados novos e coletados), documentos 

internos, informações de pessoas ligadas diretamente ao plano do sócio, e dados 

secundários que se referem de formas diretas, às pesquisas de campo. Esses 
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contatos são realizados com pessoas que podem fornecer dados ou sugerir 

possíveis informações para uma melhoria. 

Para atender ao objetivo da abordagem quantitativa, foram enviados 

questionários pela internet a sócios torcedores dos dois times, não tendo um número 

exato de cada time, com questões fechadas, conforme Apêndice A. A pesquisa se 

deu com a abordagem quantitativa somente no que diz respeito à pesquisa de 

campo, sendo que a prevalência diz respeito à análise por meio de pesquisa 

descritiva. Com relação à pesquisa de campo, conforme Vergara (2004, p. 47), é 

definida da seguinte forma: “é a investigação empírica realizada no local onde ocorre 

ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir 

entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação do participante ou não”. 

 

4  DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

O objetivo principal de ambos os programas de sócio torcedor, do Cruzeiro 

Esporte Clube e Clube Atlético Mineiro, é conseguir ao mesmo tempo arrecadar 

verba para investimento nos clubes e aproximar o torcedor de sua instituição. Isso é 

feito cobrando uma mensalidade do torcedor que deseja ser sócio, e como 

recompensa são concedidos descontos na compra de produtos, resgate de produtos 

oficiais nos sites dos times, chance de participar de ações interativas como conhecer 

jogadores, bater pênaltis nos intervalos das partidas nos estádios, entre outras. Isso 

faz com que o torcedor fique feliz sem gerar necessariamente uma despesa ao 

clube, pois basta levar o mesmo a um treinamento, por exemplo, para que ele possa 

conhecer o time, que já vai estar lá de toda forma treinando. Este molde de 

programa é o base utilizado por todos clubes que aderiram ao movimento por um 

futebol melhor, realizando este arrecadação extra e premiando os torcedores com 

estas vantagens. 

Visando responder ao problema de pesquisa, o qual se baseou em identificar 

qual a percepção dos torcedores com relação aos benefícios oferecidos pelo 

programa “sócio torcedor”, foram aplicados questionários em uma amostra de 55 

sócios do mesmo, sendo que não houve distinção de quantos de cada time. Para 

tanto foi utilizada a escala de Likert, que é uma escala de opinião, aonde as pessoas 

que respondem ao questionário especificam seu nível de concordância com uma 

afirmação, neste caso indo de “Discordo Totalmente” até “Concordo Totalmente). 
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Com as respostas em mãos é possível que se analise o que foi perguntado 

individualmente ou até de forma conjunta. 

 
Gráfico 1 - Considera que o programa do sócio torcedor ajudou seu time 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

           

 
A maioria dos torcedores vê o programa do sócio torcedor como algo positivo 

para o seu time e consideram que o mesmo está ajudando de alguma maneira. 

Cabe aos times saberem usar este fato positivo como um meio de aproximar o 

torcedor do clube, gerando ainda mais valor ao programa.  
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Gráfico 2 - As vantagens que o programa lhe proporciona, são satisfatórias 

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 

 

A grande maioria dos torcedores está satisfeito com as vantagens oferecidas 

pelo programa. Os times agora devem trabalhar para manter esse percentual de 

satisfação por meio de promoções, interações do clube e dos jogadores com a 

torcida e de um monitoramento de satisfação (pesquisas), visando o controle e 

possíveis ações em cima de resultados destas pesquisas.  
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Gráfico 3 - Gostaria que fossem feitas mudanças no programa 

 
                Fonte: da pesquisa (2016) 

 

As respostas a este questionamento foram bem divididas. Os que “não 

discordam nem concordam” representam quase a metade das respostas. Isso 

mostra que os programas são bons, mas ainda tem que investir para melhorar e ficar 

atento quanto a este público que está “neutro”. Para que os programas de sócio 

torcedores tenham sucesso, é necessário acompanhar de perto o que os clientes 

estão pensando, pois caso contrário pode existir uma insatisfação não detectada 

que leve ao abandono de muitos sócios torcedores, o que tornaria o programa mais 

fraco e menos rentável ao time. 
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Gráfico 4 - As vantagens do “Movimento por um futebol melhor” fazem o “Sócio Torcedor” 
valer mais a pena 

 
              Fonte: da pesquisa (2016) 

 
Essa questão demonstra que grande maioria acredita que as vantagens do 

“movimento por um futebol melhor” fazem com que o programa sócio torcedor valha 

a pena, o que se trata de uma realidade, pois o mesmo foi criado com o objetivo de 

alavancar os programas de sócio torcedor dos clubes. 

Na visão de Silveira e Cardoso (2014) os clubes de futebol possuem diversas 

fontes de receitas pelas quais procuram manter seu nível de competitividade. O 

programa sócio torcedor deve oferecer aos seus torcedores diversos diferenciais 

competitivos. 
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Gráfico 5 - O sócio torcedor torna o valor do ingresso mais acessível a todos 

 
              Fonte: da pesquisa (2016) 

 

O resultado apresenta que a maioria percebe que o valor do ingresso para os 

jogos ficam mais acessível quando se é integrante do programa, gerando, dessa 

forma, em um benefício ao torcedor. 
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Gráfico 6 - O valor da mensalidade é justo considerando o valor do ingresso para não 
sócios              

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 

Este resultado demonstra que as respostas ficaram divididas e, com isso, 

percebe-se que o valor da mensalidade é um fator de insatisfação para boa parte 

dos sócios do programa. Acredita-se que a questão do preço da mensalidade é um 

fator de grande importância e este poderia ser mais acessível de forma a conquistar 

a adesão de mais sócios para o referido programa. 
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Gráfico 7 - Devido à renda do sócio torcedor, os elencos montados pela diretoria são 
mais competitivos 

 
     Fonte: da pesquisa (2016) 

 

De acordo com os resultados obtidos nesta questão, percebe-se que a 

maioria dos respondentes 34% não concorda que a renda do sócio torcedor tem 

tornado os elencos montados pela diretoria como mais competitivos. Isso demonstra 

a insatisfação por parte dos sócios em relação aos elementos que fazem parte de 

seus times. Percebe-se ainda que 35%, ou seja, mais de 1/3 dos respondentes 

foram neutros em relação a esta abordagem. 
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Gráfico 8 – Jogadores de maior qualidade passaram a ser contratados com o “sócio torcedor”                  

 
Fonte: da pesquisa (2016) 

 

Grande parte dos sócios torcedores (44%) não acredita que o programa tenha 

tido influência direta nas contratações de jogadores do seu time. Os times devem ter 

cuidado para o programa não passar a ser percebido pelo torcedor apenas como 

mais uma forma de arrecadar dinheiro, e sim como um meio de aproxima-los mais 

do time, conforme citado anteriormente no referencial teórico. 

Silveira e Cardoso (2014) afirmam a associação de torcedores no programa 

sócio torcedor se trata de uma das receitas consideradas essenciais para que os 

clubes sejam capazes de contratação de bons jogadores e treinadores para seus 

times. 

Para Moreira (2014) os times de futebol brasileiros passaram a enxergar os 

torcedores como consumidores dentro do futebol, patrimônios do clube e estão 

dando início a novas ações e programas específicos para a torcida. Os torcedores 

passaram a serem vistos como reais consumidores. 
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Gráfico 9 - O sócio torcedor torna mais acessível a presença em jogos decisivos              

 
            Fonte: da pesquisa (2016) 

   
 

O resultado desta questão demonstra que a maioria reconhece que o 

programa sócio torcedor torna a presença mais acessível em jogos decisivos. Trata-

se de um benefício muito importante, pois a participação em decisões de 

campeonatos tem grande valor para seus torcedores. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES  

 

Este estudo teve como principal objetivo identificar se o programa de sócio 

torcedor é realmente vantajoso para os torcedores dos times que aderiram a ele. 

Para tanto, foram perseguidos objetivos específicos os quais contribuíram para que 

o objetivo geral fosse atingido.  

O problema de investigação proposto para esse trabalho se baseou em 

questionar qual a percepção dos torcedores com relação aos benefícios oferecidos 

pelo programa sócio torcedor.  
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Por meio da pesquisa de campo foi possível verificar que o programa sócio 

torcedor é vantajoso tanto para os times que o aderiram quanto para os seus 

torcedores que se tornaram sócios dos mesmos. 

Dentre as vantagens detectadas, para os times, entende-se que o programa 

sócio torcedor promove ganhos financeiros, bem como tem uma fidelidade maior por 

parte dos sócios do programa. Contribui ainda para que exista maior interação do 

time com as diversas marcas que promovem produtos e serviços aos sócios 

torcedores dos programas. Outro fator relevante é que uma renda maior para o time 

faz com que o mesmo tenha melhores condições para contratação de bons 

jogadores e treinadores. 

Aos que denominamos como clientes/consumidores/torcedores de seus 

respectivos times, os benefícios também são claros. Além de criar um vínculo maior 

entre o torcedor e seu time, dando-lhe certa participação como contribuinte para o 

próprio, gerando, com isso, mais valor, oferece benefícios como: melhor localização 

para assistir aos jogos nos campos, valor de ingressos diferenciados, vantagens em 

compras de produtos, resgates de produtos por meio dos pontos adquiridos com os 

programas, entre outros. 

Os times devem ter como objetivo a manutenção da satisfação de seus 

torcedores, promovendo de forma contínua promoções e interações do clube entre 

jogadores e torcida e devem fazer pesquisas constantes de satisfação visando 

detectar problemas e soluções futuras. 

A pesquisa realizada por este trabalho utilizou uma amostragem com 

tamanho reduzido, sendo que para uma análise mais detalhada seria necessário que 

os clubes realizassem uma pesquisa visando atingir um número considerável de 

sócios para a partir dai tirar conclusões mais precisas. Este trabalho não teve como 

objetivo comparar os programas apesar de existirem diferenças entre os mesmos, o 

intuito do mesmo é demonstrar a visão da torcida perante aos programas existentes 

que mesmo com diferenças tem a mesma base de interação com seus torcedores. 

Vale lembrar ainda que os programas dos times mineiros são recentes, e devem ter 

como exemplo os programas de times que já são mais consolidados com o do 

Internacional e do Grêmio, principais times de Porto Alegre. Para que se tenha 

qualidade no serviço prestado ao torcedor e consequente aumento na arrecadação, 

é necessário que os clubes sempre estejam atentos às percepções dos mesmos 

quanto ao valor comparado as vantagens oferecidas (custo beneficio do programa). 
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Eles precisam pensar sempre em ideias inovadoras, pois novas ideias são mais 

capazes de atrair a atenção das pessoas, pois caso contrario o torcedor passará a 

ver aquele programa como só mais um forma dos clubes ganharem dinheiro, e isto 

terá fatalmente um efeito decrescente no número de torcedores associados e se 

associando.  Uma das limitações existentes neste trabalho foi a impossibilidade de 

se ter uma opinião ou ao menos uma entrevista com um representante dos clubes, o 

que poderia enriquecer mais a análise e também permitiria um envio do mesmo para 

possível uso dos times após seu término. Como sugestão para melhorar os 

programas, registra-se a ideia de que os clubes pensem sempre em ideias 

inovadoras para atrair a atenção e interesse de seus torcedores, além de fazer o 

maior esforço possível para ter ao menos um time competitivo, fazendo com que o 

torcedor tenha mais disposição para apoiar e acompanhar o time durante toda 

temporada. Para tanto vale ficar atento ao que é feito por times da Europa que tem 

grande popularidade, e se adaptar ideias que funcionaram lá a realidade do pais e a 

cultura do mesmo, permitindo com que a ação tenha sucesso aqui também.  
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO A SER APLICADO AOS TORCEDORES PARTICIPANTES DO 

PROGRAMA “SÓCIO TORCEDOR” DOS CLUBES DE FUTEBOL MINEIRO 

 

Responda as perguntas abaixo dando notas de 1 a 5, sendo: 

1. Discordo Totalmente 

2. Discordo Parcialmente 

3. Neutro 

4. Concordo Parcialmente 

5. Concordo Totalmente. 

 

 Questão 1 2 3 4 5 

1 Você considera que o programa do sócio torcedor ajudou seu 
time. 

     

2 As vantagens que o programa lhe proporciona, são 
satisfatórias. 

     

3 Gostaria que fossem feitas mudanças no programa. 
 

     

4 As vantagens do “Movimento por um futebol melhor” fazem o 
“Sócio Torcedor” valer mais a pena. 

     

5 O sócio torcedor torna o valor do ingresso mais acessível a 
todos. 

     

6 O valor da mensalidade é justo considerando o valor do 
ingresso para não sócios. 

     

7 Devido à renda do sócio torcedor, os elencos montados pela 
diretoria são mais competitivos. 

     

8 Jogadores de maior qualidade passaram a ser contratados 
com sócio torcedor. 

     

9 O sócio torcedor torna mais acessível a presença em jogos 
decisivos. 

     

 

 


