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RESUMO 
 

Este trabalho analisa o uso da rede social Twitter pela Assessoria de Imprensa do 

Riograndense Futebol Clube, de Santa Maria (RS). Além disso, este estudo busca entender as 

estratégias de comunicação do clube no relacionamento com a imprensa e seus torcedores, 

observando o comportamento dos seus seguidores após cada publicação. O objetivo, durante o 

período da análise, é verificar os tipos de mensagens que são postadas no perfil do 

Riograndense no Twitter, como é a interação do clube com a imprensa e com seus torcedores, 

através desta ferramenta. É também meta compreender quais os tipos de mensagens 

publicadas que mais atraem os seguidores do time na web. O objeto de estudo é analisado em 

um período de seis dias, verificando o comportamento da assessoria ao utilizar a ferramenta 

antes, durante e após o término de uma partida de futebol válida pelo Campeonato Gaúcho da 

Divisão de Acesso 2012, tentando entender o conteúdo das postagens em cada uma destas três 

fases e a relação entre elas. Os autores que dão suporte para esta pesquisa são Coelho, 

Unzelte, Barbeiro e Rangel, Recuero e Duarte, entre outros. Também são utilizados neste 

estudo materiais pesquisados na internet, como artigos e notícias, principalmente quando o 

referido assunto é sobre redes sociais e Twitter no esporte.  

 

 

Palavras-chave: Jornalismo Esportivo, Assessoria de Imprensa, Twitter, Riograndense. 

 

ABSTRACT 

This paper examines the use of social networking Twitter by Press Office of the Riograndense 

Football Club, Santa Maria (RS). Furthermore, this study seeks to understand the 

communication strategies of the club in the relationship with the press and their fans, 

watching the behavior of his followers after each publication. The goal, during the period of 

analysis is to check the types of messages that are posted on profile Riograndense on Twitter, 

as is the interaction with the press club and their fans, through this tool. Goal is also to 

understand what types of posts that attract more followers of the team on the web. The object 

of study is analyzed in a period of six days, checking the behavior of the advice to use the tool 

before, during and after the end of a football match valid for the Gaucho's Division of Access 

2012, trying to understand the content of posts in each of these periods and the relationship 

between them. The authors that support for this research are Rabbit, Unzelte, Barber and 

Rangel, Recuero and Duarte, among others. They are also used in this study researched 

material on the Internet, such as articles and news, especially when that subject is about social 

networking and Twitter in the sport. 

 

Keywords: Sports Journalism, Media Relations, Twitter, Riograndense. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho Final de Graduação (TFG) tem como intuito analisar o uso do 

Twitter pela Assessoria de Imprensa do Riograndense Futebol Clube, de Santa Maria (RS).  

Através deste trabalho, procuramos entender como a Assessoria de Imprensa do 

Riograndense utiliza a rede social Twitter, ao difundir suas informações e também para se 

relacionar com a mídia e com seus torcedores. 

Analisamos as mensagens publicadas no microblog pela assessoria, através da conta 

@RiograndenseFC 
1
, e também as postagens de seus seguidores mencionando o seu perfil na 

rede, entre os dias 2 e 7 de maio de 2012. O estudo também busca compreender o 

comportamento da assessoria de imprensa no futebol, com o advento desta nova ferramenta. 

Com a difusão das redes sociais, na internet, estas assessorias encontraram uma forma de se 

comunicar direto com seu torcedor. Além das informações de “bastidores” do clube, a 

assessoria aproveita para transmitir as partidas em tempo real.  

Os objetivos desta pesquisa consistem em analisar o uso do Twitter pela Assessoria de 

Imprensa do Riograndense Futebol Clube, de Santa Maria (RS), como estratégia de 

comunicação com a imprensa e seu público durante a Divisão de Acesso de 2012. Verificando 

os tipos de mensagens postadas na rede social, queremos compreender a interação entre clube, 

mídia e imprensa, bem como analisar os tipos de mensagem que mais atraem os seguidores.  

Este estudo se torna persistente, pois o Twitter se tornou referência de informações para 

muitos internautas. E esta prática é algo novo para as assessorias de imprensa, mas 

principalmente para clubes de futebol, que utilizam esta ferramenta para informar seus 

torcedores.  

Inicialmente, estudamos a evolução das redes sociais como propagador de informações. 

Aliado a isto, no primeiro capítulo, ainda buscamos esclarecer a relação do jornalismo 

esportivo com estas novas ferramentas disponíveis hoje na web. 

Posteriormente, tratamos da relação do futebol com o Twitter. Com esta evolução, 

estudamos como o Twitter acompanha o futebol e tem se tornado uma importante ferramenta 

para as assessorias de imprensa dos clubes. Também observamos as formas de interação 

disponível, com a facilidade das agremiações de se comunicarem com o seu público.   

Destacamos, ainda, uma breve descrição sobre a história do clube de origem ferroviária, 

                                                 
1
 Forma de busca da conta do Riograndense Futebol Clube, no Twitter. Conforme Santaella e Lemos (2010), esta 

funcionalidade permite que um usuário visualize as mensagens que contém a menção a este perfil. 
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o Riograndense Futebol Clube. Também apresentamos a forma como foi constituída a 

assessoria de imprensa do clube, como ela se estrutura, assim como sua organização e a 

criação do perfil no Twitter. 

Nas análises, juntamente com as considerações finais, destacamos as movimentações 

ocorridas no microblog em relação ao perfil @RiograndenseFC com mensagens publicadas 

pela assessoria e também pelos seus seguidores no período de estudo.  

Com a expansão cada vez mais rápida das novas mídias e redes sociais e a união da 

paixão nacional, que é o futebol, esperamos que esta pesquisa possa acrescentar novos valores 

e uma melhor compreensão na utilização desta nova ferramenta de comunicação para o 

esporte, principalmente o futebol.  
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2. O JORNALISMO ESPORTIVO E AS REDES SOCIAIS 

 

A internet promoveu um grande avanço na questão de publicação de notícias. Através 

das redes sociais é possível difundir as informações com muito mais agilidade. E isso mudou 

a forma de circulação de informações dentro da própria rede (RECUERO, 2009).  

 

O surgimento da internet proporcionou que as pessoas pudessem difundir as 

informações de forma mais rápida e mais interativa. Tal mudança, criou novos 

canais e, ao mesmo tempo, uma pluralidade de novas informações circulando nos 

grupos sociais. Juntamente com essa complexificação, o aparecimento de 

ferramentas de publicação pessoal, tais como os weblogs, fotologs, e mesmo o 

YouTube, por exemplo, deu força e alcance para esses fluxos, ampliando a 

característica de difusão das redes sociais. (RECUERO, 2009, p.116) 

 

O aparecimento da internet e a difusão das redes sociais propiciaram com que todos 

possam publicar notícias no momento em que elas acontecem. “Acabou aquela atitude do 

‘você vai receber o que nós temos, quando nós mandarmos’. O novo paradigma é ‘eu quero o 

que quero, quando eu quiser’.(DUARTE, 2003, p.358).  

Para Lévy (1995, p.67) “os novos meios de comunicação permitem aos grupos 

humanos pôr em comum seu saber e seu imaginário. Forma social inédita, o coletivo 

inteligente pode inventar uma ‘nova democracia em tempo real’, uma ética da hospitalidade, 

uma estética da invenção uma economia das qualidades humanas”.            

 

Quando cai na rede, uma informação se multiplica, ganha novas interpretações e 

adendos, à mercê do interesse dos interlocutores. O simples anúncio de um resultado 

desfavorável nas receitas de uma empresa ou a demissão de um executivo de 

primeira linha, mesmo não confirmado, pode imediatamente provocar abalos na 

cotação de suas ações na bolsa. (BUENO, 2003, p. 55-6). 

 

Mas Recuero (2011) coloca em duvida o papel do jornalismo em redes sociais. Para a 

autora, o jornalista organiza a informação e coloca seu foco na sociedade. O jornalismo visto 

nas “redes sociais, não fazem jornalismo, elas apoiam a difusão de notícias”. 

 

O foco do jornalismo digital hoje, já defendi várias vezes é, justamente, o papel de 

hierarquizar e organizar as informações relevantes para uma determinada sociedade. 

Entretanto,os filtros nas redes sociais, entretanto, ao contrário do jornalismo, não 

têm nenhum tipo de compromisso social pela credibilidade. (...) Elas podem sim, 

noticiar e trazer visibilidade para assuntos que são relevantes, mas fazer jornalismo é 

mais que isso. (RECUERO, 2011). 

 

O microblog é muito útil para noticiar acontecimento no momento em que os fatos 
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ocorrem. Isto permite que não só os jornalistas postem notícias. Qualquer pessoa que 

presencia algum caso, pode se tornar um difusor da notícia através das redes sociais. 

Christofolleti e Silva ainda reiteram: 

 

Apesar dos usuários regulares do Twitter estarem à frente da imprensa no que diz 

respeito a incidentes inesperados de grande mobilização pública, a mídia vira o jogo 

em eventos planejados com antecedência. O caráter minimalista e de fácil manuseio 

do microblog é ideal para coberturas relativamente longas e com muitos updates. 

(2010, p.69) 

 

O jornalismo é igual para todas as editorias. O processo de apuração é o mesmo e 

sempre receberá os mesmos cuidados no momento da publicação de uma informação. Porém 

o jornalismo esportivo, mais precisamente no futebol, tem peculiaridades que vão além das 

outras áreas. Segundo Antunes (2009), “trabalhar com jornalismo esportivo tem suas 

especificidades. Frequentemente, ele se confunde com entretenimento e tem uma linguagem 

própria. Em nenhuma outra área do jornalismo, informação e entretenimento estão tão 

próximos.” 

A prática do jornalismo esportivo lida, muito, com a opinião e paixão de pessoas e 

torcedores. O publico acompanha noticias referente a seu time, pois, é torcedor e gosta de 

esportes. O jornalista esportivo, em geral, também é apaixonado por esporte. Mas Unzelte, 

explica que muitos gostam de esportes e opinam sobre o assunto. “Imprescindível, mesmo, é 

saber traduzir isso em uma boa reportagem, em um bom texto, em um título ou chamada que 

prenda a atenção do leitor ou espectador”. (UNZELTE, 2009, p.16) 

Profissionais do jornalismo esportivo acompanham a rotina dos clubes de futebol. 

Porém, em muitos lugares, ainda de maneira arcaica.  

 

Vale lembrar que o Jornalismo Esportivo só se desenvolveu por conta da 

popularização do esporte, sobretudo remo e futebol. Ainda assim, desde o início, 

sempre foi uma especialidade de menos relevância dentro das redações, ainda mais 

se comparada a outras editorias, como política e economia. Por isso, talvez, não se 

exigia a especialização e estudos mais aprofundados presentes nas outras áreas. 

(RABELO et. al. 2010) 

 

A autora defende que o jornalismo esportivo é uma das editorias mais populares no 

Brasil. Com tamanha repercussão deve ter mais atenção. A qualidade das informações no 

esporte passa diretamente pela valorização do jornalista desta área. Muitas vezes a relação 

entre imprensa e clubes é áspera evidenciada, em suma, pelo falta de especialização destes 

setoristas.  

Gastaldo (2002) caracteriza o jornalismo esportivo em uma esfera diferente das 
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demais editorias tradicionais. Para ele os fatos esportivos são considerados “entretenimento”. 

Isto se deve ao fato do discurso empregado pelos jornalistas esportivos ser diferenciado das 

demais áreas. O uso de adjetivos e o caráter opinativo está muito presente nos textos de 

profissionais que lidam com o esporte. O autor cita o exemplo: “um cronista esportivo ‘torcer’ 

por um time em seu texto é muito menos problemático do que um editor de política ‘torcer’ 

por um candidato ou partido”. E ele ainda completa:  

 

“Inclusive, eventuais rasgos de passionalidade na definição da situação proposta por 

um jornalista esportivo são mesmo parte formadora deste gênero 

literário/jornalístico, como nas célebres crônicas esportivas de Nelson Rodrigues ou, 

em um exemplo gaúcho, as colunas de Kenny Braga e Paulo Sant’ana em Zero 

Hora, a saber, um cronista “colorado” e outro “gremista”. (GASTALDO, 2002, p. 1) 

 

Sendo assim, o autor afirma que a falta de “objetividade” do jornalista esportivo faz 

com que os esta editoria seja passível de manifestação de elementos simbólicos da cultura.  

O jornalismo na internet é algo novo ainda. O jornalismo esportivo começou a ganhar 

forma na web somente no final dos anos 90, com o aparecimento de grandes portais de 

notícias. Coelho (2004) afirma que a internet contribui para que a notícia se propague mais 

rapidamente. Porém, o autor ressalta que é preciso haver cuidado ao publicar notícia 

rapidamente. No início dos anos 2000 muitos jornalistas perderam emprego pro estas 

questões. Durante este período uma ideia perdurou: “mais vale uma noticia publicada 

rapidamente do que uma informação checada criteriosamente antes de ser publicada.” Coelho 

também condena a falta de cuidado com a informação.  

 

E não há efeito mais difícil de remover do que o da falta de referencia. O da falta de 

critério, da falta de cuidado com a informação. Isso ainda persiste em grande parte 

das empresas ligadas a internet. Vale a velocidade, mais do que o critério 

jornalístico. Vale, portanto, todo o cuidado do mundo ao jovem jornalista convidado 

a fazer parte de uma dessas aventuras. (COELHO, 2004, p. 63) 

 

Uma plataforma muito utilizada no jornalismo em geral é a internet. O microblog, 

Twitter, tem se destacado pela rapidez da distribuição das noticias. “Na internet, a velocidade 

com que as informações são colocadas no ar é importante. Mas não se pode descuidar de sua 

precisão.” (UNZELTE, 2009. p.84) 

A evolução da internet fez com que novas plataformas surgissem. Os usuários 

passaram a considerar como meio de comunicação com outros usuários.  

 

A ascensão de redes sociais e outras formas de comunicação é uma necessidade 

constante do ser humano, por se tratar de uma das características da vida em 
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comunidade. Essa necessidade impulsionou os pioneiros na construção de uma rede 

de computadores e serve de combustível para o crescimento atual da Internet. 

(ALMEIDA, 2009, p.11) 

 

Essas mudanças na internet trouxeram muitas mudanças para a sociedade. Recuero 

(2009) aponta que a alteração mais importante é a possibilidade de o indivíduo se expressar e 

sociabilizar  através de “ ferramentas de comunicação mediadas pelo computador (CMC)”.  

 

Essas ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construir-se, 

interagir, e comunicar com os outros atores, deixando, na rede de computadores, 

rastros que permitem o conhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização 

de suas redes sociais através destes rastros. (RECUERO, 2009, p.24)  

 

Marteleto (2001) define redes sociais como uma estrutura onde não existem fronteiras; 

uma comunidade sem um espaço físico definido. “A rede social, derivando deste conceito, 

passa a representar um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em 

torno de valores e interesses compartilhados.” 
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3. O FUTEBOL E O TWITTER 

 

3.1.O FUTEBOL NOS TRILHOS DO BRASIL 

 

O futebol chegou ao Brasil no século XIX, através de marinheiros vindos da Europa. 

O esporte foi difundido por Charles Miller e, segundo Flores (2012), foi para a Inglaterra para 

estudar e quando retornou, em 1894, trouxe consigo a primeira bola de futebol.  

Neste período, o Brasil vivia um período de expansão econômica através das malhas 

ferroviárias, recém-construídas. Com a construção de novas linhas por todo o país foi possível 

com que o futebol se disseminasse no mesmo ritmo. Através das ligações destas novas linhas 

férreas nas capitais e no interior, o futebol passou a ser apreciado no trajeto dos trens. “Como 

práticas de lazer entre ferroviários, seus familiares e amigos, o novo esporte se popularizou 

ganhando as periferias das cidades e vilas, deixando de ser exclusividades para bem-nascidos” 

(FLORES, 2012 p.23). 

Com o avanço ferroviário no país, o Rio Grande do Sul foi uma das prioridades para o 

empreendimento na época, pois a província localizada no extremo sul, era um ponto 

estratégico junto as fronteiras com Paraguai, Uruguai e Argentina.  

Segundo Flores, a linha férrea chegou a Santa Maria em 13 de outubro de 1884, sendo 

ponto central da Estrada de Ferro Porto Alegre-Uruguaiana, a estrada de ferro mais 

importante. Mais tarde, em 1897, a estrada foi arrendada para Afonso Spee, representante dos 

interesses da empresa belga, do setor ferroviário Compagnie Générale de Chemins de Fer 

Secondaire. Foi então que no ano de 1905 foi criada a Viação Ferroviária do Rio Grande do 

Sul (VFRGS), sob concessão pública, mas administrada por uma empresa privada. A intenção 

era ampliar a malha ferroviária no interior do estado sob a responsabilidade dos belgas.   

 

Com a consolidação da empresa Viação Férrea do Rio Grande do Sul a partir de 

1905, muitas cidades gaúchas projetaram-se no cenário regional, pelas “facilidades” 

trazidas pelo transporte ferroviário. Além disso, muitas se caracterizaram como 

“núcleos ferroviários”, por terem concentrado ao longo de anos de serviço, 

infraestrutura e pessoal da VFRGS. Entre elas, o maior destaque coube à cidade de 

Santa Maria, que se transformou no principal polo ferroviário do estado. (FLORES, 

2012, p. 28 e 29) 

 

Assim, o futebol se popularizou no interior do Rio Grande do Sul. Em muitas cidades, 

clubes de futebol foram fundados com influência dos ferroviários. Santa Maria (RS), como 

grande polo, aderiu à mesma ideia, adotando este esporte como prática de lazer entre as 
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famílias. Com apoio dos ferroviários, surgiu o Riograndense Futebol Clube, em 7 de maio de 

1912. E, em 16 de maio de 1928, foi fundado o Esporte Clube Internacional, de Santa Maria 

(RS), o Inter-SM, que tinha apoio de funcionários dos Correios. Com os dois clubes, nascia o 

também o clássico Rio-Nal. 

3.2.O CLÁSSICO RIO-NAL 

 

O Riograndense Futebol Clube e o Esporte Clube Internacional, ambos de Santa Maria 

(RS), são os principais clubes da cidade e protagonizam um dos grandes clássicos do futebol 

do Rio Grande do Sul: o Rio-Nal. “Como se diz em relação ao Grêmio e Internacional de 

Porto Alegre, o Riograndense não vive sem o Internacional, de Santa Maria, e vice-versa, não 

teria graça nenhuma no futebol local. Por isso, o jogo tornou-se um clássico.” (FLORES, 

2012, p.87). 

O confronto entre os dois times tinha outra denominação. Até o período de 1940-1950, 

o clássico era chamado de “Inter-Rio”, pela imprensa de Santa Maria, sendo retratados nas 

reportagens da época como “Titãs do esporte bretão local”. Segundo Flores (2012), a primeira 

partida entre as duas equipes ocorreu em 1930, no Estádio dos Eucaliptos, casa do 

Riograndense. A disputa, naquele 13 de maio, era válida pelo Torneio Início e terminou com 

empate em 1 a 1. A primeira vitória do time rubro-esmeraldino ocorreu no dia 10 de julho de 

1932, no segundo clássico, com o placar de 3 a 0.  

O Riograndense sempre teve vantagem nas estatísticas em relação ao seu rival. A 

maior goleada ocorreu pelo Campeonato Citadino, em 1º de julho de 1934. O resultado final 

foi de 10 a 2 para o Riograndense. A primeira vitória do Inter-SM ocorreu somente após 10 

anos de confrontos. O clássico de número 22, em 12 de maio de 1940, foi disputado no 

Estádio dos Eucaliptos e o time visitante venceu por 1 a 0.  

Durante estes 82 anos de história do clássico, a maioria das disputas aconteceu em 

campeonatos locais, como a Taça UFSM e a Taça da Cidade. 

Podem-se destacar algumas partidas que ficaram marcadas na história da cidade, como 

o clássico 116, disputado no Estádio dos Eucaliptos, no dia 3 de dezembro de 1955. O jogo 

vencido pelo Internacional, de Santa Maria, por 3 a 2, foi o primeiro Rio-Nal disputado 

durante a noite. Outro confronto importante aconteceu em 2009, para comemorar os 151 anos 

de Santa Maria. O confronto teve a vitória do Riograndense por 2 a 0, no estádio Presidente 

Vargas. Além disso, podemos ressaltar as duas partidas que ocorreram no ano de 2012, válidas 

pelo Campeonato da Divisão de Acesso. O primeiro jogo, no dia 4 de março, terminou 

empatado em 2 a 2, no estádio do Internacional. O jogo de volta, dia 5 de maio, no Estádio 
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dos Eucaliptos teve a vitória do Riograndense por 2 a 1. 

Em 255 clássicos, o Riograndense venceu 109 vezes e marcou 437 gols. O Inter-SM 

garantiu a vitória em 87 confrontos e marcou 326 gols. De 1930 até os dias de hoje, ocorreram 

apenas 59 empates. 

3.3.O TWITTER COMO FERRAMENTA 

 

O Twitter é um site de relacionamentos com o serviço chamado de microblog. 

Segundo Recuero (2009) este serviço é assim denominado pois, os textos que podem ser 

publicados são pequenos, em até 140 caracteres. Foi criado no ano de 2006, por jovens 

empreendedores americanos.  

O microblog permite que cada pessoa escolha quem deseja seguir e também pode ser 

seguido por outros usuários. “A janela particular de cada usuário contém, assim, todas as 

mensagens públicas emitidas por aqueles indivíduos a quem ele segue.” (RECUERO,2009, p. 

147).  

O Twitter é uma ferramenta da web, que tem o serviço de publicar mensagens 

instantâneas. No microblog é possível ser objetivo no momento da troca de informações com 

outros usuários. 

Em sua página inicial, o Twitter apresenta seu propósito: “Compartilhar e descobrir 

o que está acontecendo agora, em qualquer lugar do mundo”, a partir daí, as pessoas 

podem criar um perfil e postar informações com apenas 140 caracteres via celular, 

web, e-mail, pelo perfil do Facebook, entre outros. (TELLAROLI, 2010, p.2) 

 

Tellaroli (2010) explica que o funcionamento do Twitter é diferente das demais redes 

sociais. A autora lembra que outros sites de relacionamento passam por um critério de 

aprovação para que haja uma relação entre os usuários. No Twitter, “é possível adicionar 

qualquer pessoa e ver o que ela escreve. São chamados de seguidores aqueles que 

acompanham os posts de outra pessoa.”.   

A vantagem é que cada pessoa pode seguir a quem tem interesse. Neste caso incluem-

se times de futebol, que procuram cada vez mais o Twitter. Podendo, assim, direcionar suas 

notícias para seus torcedores além de promover as ações internas dos clubes.  

O Twitter permite ao usuário a publicação de algo instantaneamente, em 140 

caracteres. Este microblog tem três características importantes para sua difusão: facilidade e 

agilidade na publicação, disposição de conteúdo em ordem cronológica reversa e data, hora e 

autor registrados automaticamente. (CARREIRO, 2009).  

Para Carreiro (2009), o Twitter é uma “ferramenta capaz de se projetar em diversos 
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suportes diferentes, dando ao jornalismo mais opções na hora da distribuição do conteúdo.” E 

isto fez com que indivíduos comuns, grandes corporações, veículos jornalísticos e também 

clubes de futebol utilizassem o microblog. 

Esta nova ferramenta possibilita uma interação muito mais facilitada com o público 

alvo. Bueno (2003) explica que a introdução das novas tecnologias no cotidiano das 

instituições são positivas para os processos comunicacionais. “Os canais de relacionamento 

com os públicos de interesse devem pautar-se, agora, por agilidade e interatividade” 

(BUENO, 2003, p.60-1). 

Segundo Java (2007), o principal motivo para o uso de microblog é a difusão das 

notícias. Os usuários da ferramenta podem noticiar fatos, através de sua perspectiva, ou seja, 

todos podem contribuir para fazer circular a informação.  

Rufino (2010) aponta o Twitter como uma nova proposta de troca e divulgação de 

notícias e informações. Através deste serviço os usuários podem postar informações por meio 

de outros dispositivos, como celular e outros aparelhos que dispões de conexão, sem o auxílio 

do computador.  

Com a circulação de conteúdos nas redes sociais, o jornalismo em si se tornaria mais 

importante do que qualquer outra mídia (ZAGO, 2010). Sendo assim, a utilização do Twitter 

como ferramenta jornalística tem aos poucos se consolidada, em função da dinâmica do 

sistema de publicação em um microblog. E, à medida que esse uso cresce, novas formas de 

utilização vão sendo formatadas (ZAGO, 2008). 

Dereveck e Novaes (2010) explicam que no Twitter, os usuários podem disponibilizar 

informações de seu cotidiano e também tem o poder de “produzir notícias que geram o 

conhecimento”. O microblog faz com que o próprio leitor de um canal de notícias faça a 

difusão dela mesma, através da rede. 

O avanço da internet propiciou a dinâmica das notícias. E principalmente com o 

surgimento de novos meios. Zago (2010) discute o fato de o Twitter ser um elemento de 

circulação jornalística. Através dos Replies e Retweets é possível ampliar o alcance de um 

“determinado acontecimento para além dos canais tradicionais de distribuição de informações 

jornalísticas”. 

As redes sociais fizeram com que jornalistas, publicitários e relações públicas 

repensassem as estratégias de comunicação interna e externa. A opinião do público, 

que antes era obtida por meio de pesquisas mercadológicas ou de alguns poucos 

contatos estabelecidos com as empresas, agora está ao alcance de qualquer um na 

web. O relacionamento com o público alvo se torna mais informal e sincero. Os 

usuários questionam, perguntam, reclamam e elogiam, tudo isso fazendo uso das 

novas ferramentas como o Twitter. (SILVEIRA, 2010,p.4) 
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E para reforçar a ideia de proximidade destas novas mídias, Duarte (2003), explica que 

as corporações tendem a ver a internet como uma extensão de suas sedes físicas Neste caso, o 

twitter passaria a sensação de que, mesmo distante, o torcedor possa “tocar” no time. E isto 

faz com que as assessorias de comunicação utilizem esta ferramenta. Além de pronunciar-se 

ao torcedor, o perfil do clube no twitter, muitas vezes pauta a imprensa.  

 

3.4. O FUTEBOL NO TWITTER 

 

A paixão nacional não se detém ao assistir uma partida de futebol. O brasileiro com 

sua cultura no esporte, não se contenta em apenas ouvir ou assistir uma análise de um 

comentarista, sobre a partida. Araújo (2011) analisa que o desejo do torcedor é poder 

compartilhar suas ideias sobre o jogo ou sobre o seu time do coração.  

 

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) 

 

Para o autor, a grande adesão ao Twitter é fruto do crescimento da própria ferramenta. 

As repercussões de declarações de pessoas famosas no microblog auxiliaram na sua 

popularização. Jogadores de futebol, dirigentes e até mesmo os clubes, encontraram nesta 

ferramenta, o seu “ambiente virtual oficial”. 

Muitos atletas utilizam o Twitter para se expressarem publicamente, sem a necessidade 

de sua presença em uma entrevista em qualquer outro meio de comunicação tradicional. É 

muito comum, entre jogadores brasileiros, uma declaração antes ou após uma partida de 

futebol. A justificativa para o uso desta rede social é a visibilidade. Um perfil de um atleta, no 

Twitter, tem grande influencia entre os seguidores. Gama (2011) lembra de um caso muito 

famoso. O ex-jogador, Ronaldo “Fenômeno” teve seu nome vinculado a uma empresa de 

telefonia. A empresa aproveitou a imagem da personalidade @ClaroRonaldo para, também 

aumentar sua imagem e popularidade. Através das postagens de jogadores de futebol, no 

Twitter, surgem outras várias pautas para os grandes veículos de comunicação. Uma 

declaração, informação ou até discussão, nas redes sociais, por muitas vezes são noticiadas e 

comentadas pelo Brasil. 
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Em contrapartida, o autor considera modesta a participação dos clubes de futebol no 

Twitter. Com pouca interatividade em seus perfis, muitos dos grandes clubes de futebol pouco 

se utilizam desta ferramenta. “Mas, invariavelmente, a utilização é apenas para divulgar 

materiais de seus sites e responder brevemente algumas perguntas de outros usuários”. 

Para Gama (2011) apesar de servir como uma fonte de informação, no futebol, o 

Twitter é muito usado como uma ferramenta publicitária. Jogadores e clubes de futebol se 

utilizam de vários serviços da web para a auto-promoção.  

Gama ainda esclarece que “por mais interativo, repleto de conteúdo e democrático que 

possa parecer, não podemos ignorar essas motivações de consumo”. 

Mas Cristofoletti e Silva (2010) defendem que a grande maioria dos perfis 

jornalísticos no Twitter, servem para distribuir as notícias. Outra funcionalidade muito 

utilizada através desta ferramenta é alertar leitores sobre acontecimentos e também 

acompanhar bastidores e eventos esportivos, como partidas de futebol, por exemplo.  

 

3.5. INTERAÇÃO NO TWITTER 

 

A interatividade é uma das principais características do Twitter. Recuero e Zago 

(2010, p.73) definem que “a interação é um valor social na medida em que permite aos atores 

relacionarem-se com outros. Assim, pode ser percebido no caráter conversacional e recíproco 

de muitas trocas que ocorrem no Twitter”. 

 Como explica Recuero (2009, p.30), “a interação seria a matéria-prima das relações e 

dos laços sociais”. No caso específico do microblog a ação de um indivíduo depende da ação 

de outro para uma relação entre si. Sendo assim, a interação é uma “ação que tem um reflexo 

comunicativo entre o indivíduo e seus pares, como reflexo social”. 

Para a autora a interação ideal, haveria com a “reciprocidade e satisfação entre os 

envolvidos” gerando uma ação de pergunta de um, com a resposta de outro. Mas esta questão 

implica na ação particular de cada ator que está inserido neste contexto. E Camargo (2008), 

pondera sobre esta relação entre os atores sociais. Ela defende que nem sempre estas 

interações são recíprocas:  

 

Muitas vezes uma mensagem é publicada fazendo referência a um outro usuário e o 

emissor não obtém resposta do mesmo. Isso pode ocorrer pelo simples fato do 

destinatário realmente não querer responder, ou ainda por ele não ter visto a 

mensagem (...) (CAMARGO, 2008, p. 57) 
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A interação quando analisada na internet, toma novos aspectos uma vez que 

comparado que comparado as relações em outros meios de comunicação tradicionais. 

Camargo explica que a interatividade no rádio, por exemplo, existe e de forma espontânea 

com a participação dos ouvintes ao vivo por telefone. Entretanto, a velocidade da web é muito 

mais intensa e simultânea em suas conversações, possibilitando com que vários indivíduos 

participem deste cenário. A autora reitera que as “inúmeras manifestações socioculturais 

contemporâneas apresentam que a circulação de informação em alta velocidade prova a 

necessidade e emergência das vozes e dos discursos que eram reprimidos e ocultados pelas 

mídias anteriores ao seu advento” (Camargo 2008, p.12). 

Estas relações entre os indivíduos na internet são as grandes responsáveis pela rápida 

difusão das informações nas redes. Para Recuero e Zago (2010) a forma como é composta as 

redes sociais em sites como o Twitter, influenciam o processo de difusão das informações 

recorrentes em determinados momentos. Segundo as autoras existem dois tipos de relações 

sociais que exercem diferentes funções na propagação de informações. A relação entre os 

atores com laços fortes e com laços fracos. 

 

Enquanto os laços fortes são aquelas conexões compostas pela interação repetida, 

geralmente constituídas de intimidade e aproximação, que se referem, assim, a 

grupos mais coesos e atores mais próximos nas redes sociais; os laços fracos são 

aquelas conexões compostas de interação, mas que não chegam a constituir 

intimidade e aproximação no mesmo nível dos laços fortes, referindo-se, assim, aos 

chamados conhecidos, atores que estão mais distantes na rede social. (RECUERO e 

ZAGO 2010, p.72) 

 

Assim os laços fracos são os principais responsáveis pelo “espalhamento” de uma 

informação na rede, pois eles permitem que sua abrangência seja muito maior. Mas nesta 

mesma forma os laços fortes também contribuem para a difusão das informações, uma vez 

que as suas interações, possam motivar outros usuários a repassar informações diferentes. 
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4. A ASSESSORIA DE IMPRENSA NO FUTEBOL 

 

Para que seja realizado um bom trabalho, o assessor de imprensa deve conhecer muito 

bem a rotina de produção de sua corporação ou, neste caso, clube de futebol. O profissional 

precisa estar em constante contato com as pessoas que tomam as principais decisões da 

empresa.  Dentro de uma empresa o assessor tem a função de um jornalista, não a de um 

burocrata. Precisa distinguir o que é importante a ponto de se tornar algo publicável. Acima de 

tudo, ter o conhecimento da repercussão que possa causar, dentro ou fora de sua empresa, uma 

palavra dita ou escrita (CALDAS, 2008). Muitas instituições são as pautas dos veículos de 

imprensa. Este contato direto com os jornalistas fez com que elas repensassem suas 

estratégias de comunicação. Através desta nova ideia, que surge o assessor de imprensa nestes 

locais. Mas seu papel vai além de intermediar a relação entre imprensa e empresa. Para estas 

corporações é importante que sejam noticiadas. Segundo Duarte (2003), esta é a melhor forma 

de se relacionar com a imprensa em geral. Desde então, as assessorias de imprensa prestam 

serviços para instituições públicas e privadas e enviam informações jornalísticas destas 

organizações para os veículos de comunicação (MEDEIROS, 2008). 

Neste contexto, o papel da assessoria de imprensa em um clube de futebol se torna 

indispensável. Para Camarão (2009), quando estas instituições vivem épocas de crise, 

alimentado pelas publicações nos jornais o assessor deve intermediar os fatos. “A exposição 

de uma versão oficial, em tal momento, contribui para a compreensão do 

torcedor/espectador.” 

Eckhartt (2008) concorda que toda empresa deve criar um setor de assessoria de 

imprensa. A assessoria serve de apoio para repórteres e age de forma intermediária entre 

empresa e imprensa.  

Kunsch (2003) avalia que uma boa assessoria pode render grandes resultados para as 

instituições que utilizam de seus serviços.  

 

A boa atuação de uma assessoria de imprensa aumenta a visibilidade pública da 

organização e pode trazer efeitos mercadológicos e políticos predeterminados. Por 

perceber isso é que, cada vez mais, instituições brasileiras têm interesse em divulgar 

suas atividades e propostas pelos meios de comunicação, buscando influenciar a 

opinião pública. Já a imprensa não apenas utiliza as informações como parte do 

processo natural de captação da notícia, divulgando o que a organização deseja (se 

passar pelos mecanismos de filtragem), mas também agrega ao noticiário seu aval, 

mostrando aquilo em que acredita e, num círculo vicioso, dando credibilidade á 

notícia que veicula. (KUNSCH, 2003, p.90) 
  

Para Medeiros (2008), a atividade da assessoria de imprensa está diretamente ligada, 
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com a formação da opinião pública, pois, ela pretende atingir certo número de pessoas, com 

mensagens específicas e assim, influenciando o pensamento dos receptores para tal 

mensagem.  

O assessor de imprensa que atua em clubes de futebol precisa conhecer a rotina da 

agremiação. Barbeiro e Rangel (2006) destacam que a importância do profissional da 

comunicação manter contato freqüente com o diretor do clube para que tenha conhecimento 

de todos os fatos. 

 

Tudo o que for de interesse público, do torcedor, será de interesse também da 

imprensa. Portanto o assessor deve encaminhar às redações essas informações. Em 

início de campeonato, ele envia a todos os veículos de seu mailing a história do 

clube no campeonato, ficha completa de todos os jogadores, novos contratados, 

nome e cargos dos dirigentes do clube, nome e cargo da comissão técnica e também 

seus telefones de contato. (BARBEIRO e RANGEL, 2006 p. 90)  

 

Existe uma constante divergência entre clubes de futebol e imprensa. Entre esta 

desarmonia está a assessoria de imprensa. Com a rapidez das informações é fácil o acesso a 

determinadas informações. Jornalistas experientes costumam reclamar da falta de liberdade 

dentro dos clubes de futebol. Mas Frota (2011) defende as assessorias de imprensa. Segundo 

ele, o aumento de número de jornalistas no cotidiano de time pode prejudicar o rendimento da 

equipe.  

 

Imagine se o clube desse total acesso à imprensa nos dias de hoje. Com a velocidade 

da informação e a crescente quantidade de jornalistas, o clube teria a todo momento 

um alto número de profissionais em sua porta, o que com toda certeza prejudicaria o 

trabalho da equipe, já que a mesma não teria como trabalhar questões internas sem 

que elas se tornassem crises ou qualificar sua equipe de maneira tranquila, sem ter o 

risco de incidentes externos. (FROTA, 2011) 
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5. O CASO DO RIOGRANDENSE FUTEBOL CLUBE 

 

Fundado em 1912, o Riograndense Futebol Clube completou 100 anos de história no 

dia 7 de maio de 2012. Com sua origem ligada aos ferroviários, o clube teve seu apogeu ainda 

nos seus primeiros anos de existência. No início do século XX, era um dos maiores times do 

estado. Muito tempo se passou e o desmantelamento da Viação Férrea repercutiu na economia 

de Santa Maria e também no futebol. Depois de alguns anos “adormecido”, o clube voltou às 

atividades e tenta resgatar parte daquele time glorioso de antigamente. 

 

5.1.A CRIAÇÃO DE UM CLUBE FERROVIÁRIO 

 

No início do século passado a cidade viveu um período de prosperidade com a 

chegada da estrada de ferro, que cortava a município. A nova linha férrea que ligava Porto 

Alegre a Uruguaiana, tinha Santa Maria como ponto central. Assim ficou estabelecido como o 

principal polo ferroviário do estado e um dos mais importantes do país. Com a fama originada 

pela intensa movimentação dos trens, a cidade recebia novas indústrias e moradores em 

função deste serviço. Foi então, que em 1905 foi criada a Viação Ferroviária do Rio Grande 

do Sul (VFRGS) que estabeleceu mais força ao movimento ferroviário na cidade. 

As famílias destes trabalhadores destes trabalhadores começaram a formar novos 

bairros e vilas na cidade em torno da gare, como bairro Itararé e Vila Belga, por exemplo. E 

em momentos de lazer partiam para lugares próximos para aproveitar dias de folga. Em 

meados de 1912 se discutia a criação de um time de futebol. E no dia 7 de maio deste ano uma 

reunião entre alguns trabalhadores ferroviários decidiram fundar o clube. Segundo Flores 

(2012), a primeira pauta da reunião de criação do clube foi a escolha do nome. Foram 

apresentadas duas opções aos diretores: Ferroviário Sport Club e Football Club Rio-

Grandense. As cores do primeiro uniforme oficial eram branco e vermelho que representavam 

a união e a coragem, respectivamente. Entretanto, logo em 1914 as cores verdes e vermelhas 

já fizeram parte de sua farda e assim continua até os dias de hoje. 

A atuação da VFRGS no futebol era muito forte no futebol, que assim como sua 

cooperativa de empregados, rendia um grande aporte estrutural e financeiro ao Riograndense. 

Inclusive, muitos atletas do time atuaram também, como funcionários da cooperativa e das 

empresas ferroviárias. Portanto, os trabalhadores que faziam parte do time contavam com 

muitas “regalias” como sair mais cedo do emprego para treinar e eventualmente viajar. 
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Segundo a obra de Flores, ser atleta do Riograndense naquela época significava ter status 

diferenciado entre os demais servidores ferroviários.  

Com a união de trabalhadores ferroviários de Santa Maria, o Riograndense Futebol 

Clube, foi fundado em 7 de maio, de 1912. Em 100 anos de existência o clube colecionou 

muitas glórias, conquistas importantes e momentos marcantes na sua história. Segundo Flores 

(2012, p.49) “o Clube pode ser considerado um dos mais importantes símbolos do apogeu da 

Viação Férrea e da cidade de Santa Maria”. A primeira partida do time aconteceu meses após 

sua fundação, em 13 de outubro de 1912, contra o Santa Maria S.C. sendo derrotado por 2 a 0. 

As primeiras cores do uniforme do time foram o branco e o vermelho, que representavam a 

união e a coragem, respectivamente. Mas ainda nos primeiros anos de existência as cores, 

verde e vermelho, foram aprovadas pelo clube e utilizadas até os dias de hoje. 

A década de 1920 foi de grande ascendência para o clube de Santa Maria. No ano de 

1921, o clube do Bairro Perpétuo Socorro, conquistou um feito inédito para o futebol de Santa 

Maria. O Riograndense foi vice-campeão do Campeonato Gaúcho. Ficou com um ponto a 

menos do que o campeão, Grêmio, que na ocasião conquistou o seu primeiro título estadual da 

sua história.  

Em 1931 ocorreu a primeira partida internacional em solo santa-mariense. O 

Riograndense venceu o Olympia, do Uruguai, por 1 a 0. O fato teve tal importância, que o 

comércio local fechou nesta data para prestigiar o jogo. O Estádio dos Eucaliptos, casa do 

Riograndense, foi inaugurado em 1934. Na partida de estreia, a bola do jogo foi lançada ao 

campo de avião. Outro feito importante para o clube foi à partida amistosa, em Santa Maria, 

contra o Botafogo Futebol e Regatas, do Rio de Janeiro. O time carioca treinado por João 

Saldanha perdeu por 2 a 1. 

No período da década de 1980 o Riograndense Futebol Clube enfrentou a maior 

dificuldade de sua história. Com o desmantelamento da Viação Férrea, em todo o país, sentido 

diretamente em Santa Maria, o clube acabou se afastando do futebol por 15 anos. 

O clube voltou às atividades no início dos anos 2000. No ano de 2003, o Riograndense 

sagrou-se vice-campeão da Terceira Divisão do Campeonato Gaúcho. Em 2012 comemora um 

século de história disputando o Campeonato da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. O 

Riograndense Futebol Clube tem 27 títulos de Campeonato Citadino, Conquistou o terceiro 

lugar do Campeonato Gaúcho sete vezes. 
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5.2.ASSESSORIA DE IMPRENSA NO RIOGRANDENSE 

 

Dentre os diversos departamentos existentes no Riograndense Futebol Clube, existia o 

Departamento de Comunicação. Até o ano de 2010 esta área foi responsável por gerenciar 

todos os assuntos relativos a comunicação do clube, como o Marketing e também o 

relacionamento com a imprensa. Somente no final do mesmo ano, que a diretoria implantou a 

profissionalização de uma assessoria de imprensa.  

Este novo setor do clube foi desenvolvido pelo jornalista Ramiro Guimarães. Segundo 

o profissional, ele procurou o presidente do Riograndense para apresentar o seu projeto de 

assessoria de imprensa. A proposta de Guimarães foi montar uma assessoria terceirizada para 

o clube. A alegação seria porque clubes de pequeno porte se sustentam com dificuldades 

financeiras e a contratação de um funcionário seria dispendiosa. No projeto arquitetado pelo 

jornalista foi apresentada a forma que a assessoria de imprensa se sustentaria, através de suas 

próprias campanhas e também pela comercialização de produtos desenvolvidos por ela. O 

plano foi aprovado pela diretoria e no inicio de 2011, Ramiro Guimarães desligou-se do 

Jornal Diário de Santa Maria - onde trabalhava como repórter na editoria de esportes – e 

iniciou suas atividades no clube de futebol, no dia 16 de janeiro de 2011, data em que 

coincidiu com apresentação do grupo de jogadores que participariam do campeonato daquele 

ano. 

A estrutura da assessoria de imprensa, no Riograndense Futebol Clube, contempla 

todas as necessidades que um profissional necessita para realizar o seu trabalho. Porém, 

grande parte deste aporte foi fornecido pelo jornalista responsável. O clube se responsabilizou 

em fornecer apenas o espaço físico e auxílio nos custos com viagens e deslocamentos com o 

time. Os demais equipamentos utilizados por este departamento, como Notebook, câmera 

filmadora, câmera fotográfica e modem 3G, foram fornecidos pela própria empresa 

constituída pelo jornalista Ramiro Guimarães. 

No início de seu trabalho como assessor de imprensa, Guimarães realizou um 

levantamento de quais os serviços eram pendentes em relação a comunicação com as mídias 

da cidade de Santa Maria. Serviços como agendamento e organização de entrevistas eram 

feitas anteriormente, mas segundo o jornalista, de forma desordenada. Por vezes esta falta de 

critérios beneficiaria alguns veículos de comunicação e desprivilegiaria outros. Ao assumir 

suas tarefas no clube,  a primeira tarefa foi organizar o agendamento de entrevistas de igual 

tratamento para todos os veículos e organização de entrevistas coletivas. A partir da 

implantação da assessoria de imprensa no Riograndense Futebol Clube, todos os jornalistas 
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que fazem a cobertura esportiva na cidade, recebem release com todas as informações 

atualizadas. 

O jornalista iniciou o projeto de assessoria de imprensa sem nenhum auxiliar. A 

intenção era que houvesse outras pessoas para integrar o novo departamento, mas o clube 

encontrou muitas dificuldades no mesmo ano. Guimarães explica que “Desde o inicio, a ideia 

era ter uma equipe para melhorar o trabalho, infelizmente não deu certo em 2011 pois, 

tivemos um campeonato muito turbulento”. Já em 2012 o assessor de imprensa do clube 

conseguiu reverter a situação. O seu projeto foi apresentado para acadêmicos do curso 

Jornalismo, na disciplina de Jornalismo Esportivo, ministrada pelo professor Gilson Piber. 

Com o aparecimento de interessados em integrar a equipe, Ramiro Guimarães acrescentou em 

sua equipe dois acadêmicos do jornalismo e um acadêmico do curso de Publicidade e 

Propaganda, todos do Centro Universitário Franciscano. Os três novos integrantes participam 

do Programa da Radioweb Unifra, Titular da Rede – programa esportivo que serve de 

laboratório para os acadêmicos de comunicação. Para Guimarães, este foi um pré-requisito 

essencial para a sua seleção. O jornalista ainda esclarece: “Interesse acredito que todos 

tenham em participar da assessoria de imprensa. Mas eu precisava de pessoas ambientadas 

com futebol, dupla Rio-Nal e crônica esportiva, por isso foi bom o interesse dos integrantes 

do Titular da Rede”. 

Além destas melhorias básicas na comunicação do clube, a assessoria de imprensa 

também foi responsável pela reestruturação da comunicação digital da agremiação. O 

Riograndense já contava com um website, que foi remodelado pelo novo departamento de 

comunicação, sendo atualizado constantemente com notícias referente ao time. Ainda no ano 

de 2011 o clube montou um canal de vídeos com os melhores momentos de algumas partidas 

do Riograndense na Segunda Divisão Gaúcha. A criação de um perfil oficial no microblog 

Twitter e no site de relacionamentos Facebook foram algumas das inovações para uma 

interação maior com os torcedores. 

 

5.3.O PERFIL DO RIOGRANDENSE - @RIOGRANDENSEFC 

 

A conta no site de relacionamentos Twitter foi criada em 2010. Porém, o perfil oficial 

do Riograndense Futebol Clube não foi gerado pela assessoria de imprensa. O responsável 

pela conta, inicialmente, foi um torcedor do clube, Juliano Moro. As primeiras informações 

postadas no microblog eram referentes a notícias publicadas em outros veículos de 

comunicação. Com poucos seguidores e sem uma fonte oficial de informações, o perfil não 
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possuía credibilidade e sua repercussão era baixa. Ao assumir o comando da assessoria de 

imprensa do clube de Santa Maria, o jornalista Ramiro Guimarães entrou em contato com o 

dono do perfil, até então. Moro repassou a responsabilidade do perfil @RiograndenseFC para 

o clube, que virou o canal oficial do Periquito no Twitter.  

Para Guimarães (2012), o Twitter é o principal meio de comunicação do 

Riograndense, embora, na opinião do jornalista, a abrangência da ferramenta seja reduzida, 

em função da faixa etária de quem a utiliza, “principalmente em uma cidade como Santa 

Maria, onde muitos jornalistas, que fazem a cobertura diária, não usam o Twitter como fonte”. 

As características do microblog transformaram a conta do Twitter no melhor canal de 

informação do clube, pela sua rapidez e instantaneidade. Atualmente Facebook e Twitter são 

duas ferramentas que se complementam, para os serviços da comunicação do clube. Mas 

Guimarães ressalta que, através do Twitter, são transmitidas todas as informações sobre o 

Riograndense, desde as reportagens sobre o time até a cobertura de treinos e transmissão de 

jogos em tempo real. Além de torcedores que seguem o perfil oficial do @RiograndenseFC, 

outros clubes também acompanham, assim como jornalistas, atletas e federações.  

No Campeonato da Divisão de Acesso 2012, o assessor de imprensa do clube dividiu a 

responsabilidade desta conta com seus estagiários dos cursos de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda, do Centro Universitário Franciscano (Unifra). Em períodos em que não havia 

jogos do time, a tarefa de abastecer o microblog com informações era de todos os integrantes. 

Mas no dia em que era realizada uma partida oficial, as tarefas ficavam distribuídas, tendo um 

dos estagiários como o responsável de transmitir o evento em tempo real, com o auxilio de 

outro colega que, durante os intervalos, repassava as fotografias capturadas durante o primeiro 

tempo de jogo, para que fossem divulgadas pelo Twitter.  

Ao início da análise deste Trabalho Final de Graduação (TFG), em 2 de maio de 2012, 

a conta do Twitter do Riograndense possuía 972 seguidores. No mesmo dia em que o clube 

completou 100 anos de história, o perfil chegou à marca de 1000 seguidores. Este simbólico 

número teve grande repercussão posteriormente. Até o dia 3 de julho, houve um acréscimo 

significativo de usuários que acompanhavam o Twitter do Riograndense, com 1.146 

seguidores. Em contrapartida, o perfil não segue muitos usuários. O @RiograndenseFC 

acompanha as informações apenas de 177 usuários. O perfil escolhido para segui-los é o 

envolvimento direto destes usuários com o clube. São jogadores, dirigentes também de outros 

times, além de sites de notícias e perfis que acompanham o placar dos jogos paralelos em 

tempo real.   
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6. METODOLOGIA 

Para analisar o perfil do Riograndense Futebol Clube, no Twitter, foi realizada uma 

observação próxima ao estudo de caso. A meta é buscar entender as motivações de quem 

produz as mensagens contidas no microblog e, também, de quem acompanha as postagens 

durante a semana que antecede os jogos do time. A análise teve como suporte bibliográfico 

autores como Duarte, Recuero, Barbeiro e Rangel, Zago, Unzelte, entre outros. 

Para isso, escolhemos uma semana decisiva para o clube, dentro e fora dos gramados, 

em virtude das comemorações pelos 100 anos do clube. Entre os dias 2 e 7 de maio de 2012, 

houve dois jogos válidos pelo Campeonato da Divisão de Acesso. A cronologia é a seguinte: 

 Análise do dia 2 de maio – Jogo contra o Riopardense, em Rio Pardo (RS). 

Após, iniciou-se a preparação para o clássico contra o Internacional, de Santa Maria (RS), o 

Rio-Nal. 

 Análise do dia 3 de maio – Dia após a rodada, com projeções para o próximo 

confronto. 

 Análise do dia 4 de maio – Véspera do clássico, contra o Internacional, de 

Santa Maria (RS), no Estádio dos Eucaliptos. 

 Análise do dia 5 de maio – Dia do importante clássico Rio-Nal, com a vitória 

do Riograndense. 

 Análise do dia 6 de maio – Um dia após o mais importante jogo da primeira 

fase da Divisão de Acesso e véspera do centenário do Riograndense. 

 Análise do dia 7 de maio – Dia em que o clube completou 100 anos de história. 

Decidimos analisar o período de 2 a 7 de maio de 2012 pelo fato de ser de extrema 

relevância para os interesses do clube. No dia 2 de maio, o Riograndense poderia confirmar a 

classificação antecipada para a segunda fase da Divisão de Acesso do futebol gaúcho, mas não 

confirmou, adiando a decisão para a última rodada. No dia seguinte, 3 de maio, começava a 

preparação para o jogo do fim de semana que seria decisivo para os dois clubes envolvidos. 

Na sexta-feira, dia 4 de maio, era a véspera do clássico Rio-Nal, fato importante para analisar 

a movimentação nas redes sociais e sua importância para o ânimo do público que presenciaria 

o jogo no dia seguinte.  

No dia 5 de maio, data do jogo contra o Inter-SM, houve a transmissão em tempo real, 

pelo Twitter. O 255º clássico Rio-Nal da história ganhou grande importância por diversos 

fatores. Há muitos anos os dois times não se enfrentavam em competições oficiais e também 

dependiam do resultado desta partida para confirmar a classificação, assim como outros 
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clubes, que voltaram sua atenção para o resultado final, em Santa Maria (RS). 

Em um primeiro momento, foi realizada uma observação direta intensiva e de forma 

participante. Este estudo buscou compreender os tipos de mensagens postadas no Twitter. Para 

isto, foi importante examinar os fatos ocorridos com o material que estava sendo publicado. 

Através de uma entrevista não estruturada com o assessor de imprensa do clube, 

jornalista Ramiro Guimarães, entendemos a visão da instituição sobre esta interatividade. 

Analisamos, também, as mensagens que mencionavam o perfil @RiograndenseFC. A análise 

da interação dos seguidores com o clube tornou-se importante, pois foi possível entender a 

partir de quais momentos esta relação ocorre. Assim como a forma de interação do clube com 

os seus seguidores, “como é feita e por que é realizada desta forma?” Portanto, estudamos o 

comportamento dos seguidores do Riograndense e de sua assessoria de imprensa, durante esta 

semana de maio. Neste momento, partimos para uma observação direta extensiva (LAKATOS 

e MARCONI, 1991), pois, foram analisadas as medidas de opiniões e atitudes dos torcedores.  

Isto ajudou a compreender quais os tipos de mensagens que chamavam mais atenção 

dos seguidores, através das respostas para determinado tweet e também pelos retweets.  

Após a observação, realizamos a análise de todas as mensagens publicadas pelo perfil 

@RiograndenseFC. Catalogamos a característica de cada mensagem e sobre o assunto a que 

se referia. Durante este período, foram 186 postagens ao todo. Logo depois, observamos a 

interação dos seguidores com o perfil oficial do Riograndense, no Twitter. Mais uma vez, 

listamos as características de cada mensagem, separando por sexo e a forma de interação. 

Após, examinamos os tipos de mensagens que eram descritas ao ser mencionado o perfil 

@RiograndenseFC. 

Para um melhor entendimento destes dados, utilizamos tabelas para facilitar a 

compreensão dos tweets publicados e as menções no microblog. Desta forma, conseguimos 

observar o perfil de quem interagia com o clube, através do Twitter. Também, por meio destas 

tabelas, foi possível observar os períodos em que havia maior movimentação na conta oficial 

do clube, bem como suas principais características inseridas nestas mensagens. 

Para melhor elucidar estas mensagens, fizemos a captura de imagens das mensagens 

publicadas na rede social. Isto proporcionou um melhor entendimento no estudo das 

mensagens do perfil @RiograndenseFC, durante o período da análise. Também realizamos a 

captura das mensagens enviadas a este perfil, para a melhor compreensão dos momentos de 

interação com o clube e da troca de informações em determinados períodos.  
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7. ANÁLISE 

A análise das interações no perfil do Twitter, do Riograndense Futebol Clube, 

começou a ser feita no dia 2 de maio de 2012. Nesta data, o time jogou contra o Riopardense, 

na cidade de Rio Pardo, pelo Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso. A análise se 

estendeu até o dia 7 de maio, passando pelo clássico Rio-Nal disputado contra o Internacional 

de Santa Maria, no dia 5 de maio, até o último dia proposto, que por ventura, foi a data do 

centenário do clube (7 de maio). 

Durante seis dias, analisamos as formas de interação dos torcedores e da mídia com o 

clube, através do Twitter, dos Retweets e das menções ao perfil @RiograndenseFC. Ao todo, 

foram realizadas 227 menções da conta do clube no microblog. As mensagens postadas pela 

Assessoria de Imprensa do Riograndense foram retuitadas 142 vezes durante este período, 

computando um total de 369 formas de interação. 

Essa interatividade com seus seguidores só foi possível com a presença das postagens 

do perfil do Riograndense, na Time Line do Twitter. No período do estudo, foram emitidos 

186 tweets. Entre as postagens publicadas pelo clube, havia muita informação sobre os 

próximos confrontos do time no campeonato. Porém, também havia uma ligação entre as duas 

redes sociais utilizadas pela Assessoria de Imprensa do clube. As mensagens publicadas na 

Fan Page oficial, no Facebook, foram publicadas automaticamente no Twitter. Entre os posts, 

destacamos as informações que precederam os jogos e as transmissões das partidas em tempo 

real e logo após o término, algumas informações pós-jogo, com outras informações da 

próxima rodada. As mensagens com menção ao perfil oficial, de apoio, incentivo ou com 

outras informações sobre o clube postadas por seus seguidores muitas vezes foram retuitadas 

pelo clube. Esta foi a forma encontrada pela Assessoria de Imprensa para que houvesse uma 

interação maior com o torcedor. 

Em decorrência da comemoração do centenário, o Riograndense teve, na primeira 

semana de maio, uma grande movimentação nas redes sociais, como o Facebook e o Twitter. 

Soma-se a isto o clássico Rio-Nal, ocorrido apensas dois dias antes do aniversário do clube, 

fato que gerou mais interatividade junto ao Twitter ao longo dos dias. 

O Twitter do clube transmite as partidas, na cidade ou fora de Santa Maria, em tempo 

real. Em jogos realizados no campo do Riograndense, a transmissão é feita diretamente do 

estádio. Para os jogos realizados longe de Santa Maria, o departamento de comunicação 

utiliza duas estratégias. A primeira é realizar a transmissão diretamente do local onde ocorre o 

evento esportivo. A segunda opção é transmitir os jogos a partir de Santa Maria, com o auxilio 



29 

 

das transmissões de rádio, que narram o jogo diretamente do estádio, sendo esta a forma mais 

utilizada. Segundo o gerente de Comunicação do Riograndense, jornalista Ramiro Guimarães, 

isto ocorre devido às despesas com um integrante a mais em viagens junto à delegação. Nas 

viagens de pequenas distâncias, é possível realizar o trabalho direto do local. 

Em Santa Maria, um integrante da Assessoria de Imprensa aloja-se no pavilhão social 

do Estádio dos Eucaliptos, onde pode ter uma visão privilegiada do gramado e envia os tweets 

dos melhores lances que acontecem. O assessor utiliza um notebook, com o suporte de um 

modem 3G, para obter o acesso à internet. Outro integrante da assessoria é responsável pelas 

fotografias do jogo. Nos jogos em Santa Maria, durante todo o primeiro tempo, o fotógrafo 

realiza a captação de imagens e as entrega para o responsável que monitora as redes sociais. 

Estas fotos são postadas no site de relacionamentos Facebook. No intervalo desta partida, uma 

mensagem é postada no microblog, com o link destas imagens. 

Para compreender a movimentação ocorrida na conta do Twitter @RiograndenseFC, é 

preciso entender o contexto em que o time estava inserido no Campeonato Gaúcho da Divisão 

de Acesso. O Riograndense disputaria a penúltima rodada, da primeira fase, no município de 

Rio Pardo. Com uma vitória, a equipe de Santa Maria garantiria a sua classificação para a 

segunda fase, com uma rodada de antecedência, podendo ter uma atuação mais tranquila no 

clássico Rio-Nal, que ocorreria no dia 5 de maio. 

 

Tabela 1 – Características dos tweets publicados por @RiograndenseFC  

Classificação dos Elementos das tabelas - TWEETS 

Elemento Característica 

Facebook Mensagens postadas na Fan Page Oficial do Riograndense que 

são reproduzidas em até 140 caracteres no perfil do Twitter. 

Pré-Jogo Mensagens postadas antes do início das partidas. 

Jogo Mensagens da transmissão em tempo real dos jogos do 

Riograndense. 

RT’s Mensagens dos seguidores que são “retuitadas” pelo perfil do 

Riograndense, no Twitter. 

Pós-Jogo Tweets com informações, logo após o término da partida.  

Interações Mensagens enviadas pelo perfil @Riograndense mencionando 

algum seguidor. 

Link Mensagem que contém um link para redirecionar o seguidor a 
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outro site. 

Informação Mensagens com informações adicionais sobre serviços 

 

TABELA 2 – Características das menções ao @RiograndenseFC 

Classificação das tabelas - MENÇÕES 

Retweets Número de mensagens do Riograndense, retuitadas por seus 

seguidores 

Homens Mensagens de seguidores do sexo masculino mencionando o 

perfil @RiograndenseFC 

Mulheres Mensagens de seguidores do sexo feminino mencionando o perfil 

@RiograndenseFC 

Indefinidos Mensagens de perfil de empresas ou fake, mencionando o perfil 

@RiograndenseFC 

 

No dia 2 de maio, data da primeira análise, ocorreu a partida do Riograndense contra o 

Riopardense. Durante todo este dia, o perfil oficial do Riograndense Futebol Clube publicou 

48 tweets. As postagens que antecedem a partida foram publicadas em forma de chamada para 

a disputa que viria a seguir. Mensagens foram publicadas no Facebook e redirecionadas para o 

microblog, em até 140 caracteres, juntamente com um link que redireciona o seguidor para a 

página com a mensagem por completo. Estas mensagens traziam informações com o serviço 

de jogo, como o horário e local. As mensagens publicadas diretamente no perfil do Twitter 

foram postadas momentos antes do inicio do jogo, com as informações do momento atual do 

time e com a escalação dos jogadores que atuaram, além de uma chamada para a torcida 

visitar a Fan Page oficial.  
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Figura 1 – Time Line @RiograndenseFC 02/02/12 

Fonte: https://twitter.com/RiograndenseFC 

 

Após o inicio do jogo, em Rio Pardo (RS), os seguidores começaram a interagir com o 

@RiograndenseFC de forma mais maciça. Durante a transmissão em tempo real, 28 

mensagens foram postadas, sendo 13 no primeiro tempo e, 15, no segundo. Após o clube de 

Santa Maria ter sofrido gol, durante os 20 minutos iniciais, os seguidores enviaram 

mensagens de apoio ao time. Após o gol de empate do Riograndense, a interatividade da 

torcida com o perfil, aumentou significativamente. Durante o intervalo da partida, 

Riograndense retuitou algumas mensagens de torcedores que o mencionaram, até então. Após 

o fim do jogo e com a derrota para o Riopardense, por 2 a 1, os seguidores mencionaram o 

perfil do @RiograndenseFC projetando a tabela do campeonato, com previsões de 

classificação para a segunda fase. Das 38 menções referidas ao Riograndense, 28 partiram dos 

homens. Apenas sete mensagens foram do sexo feminino e três de perfis indefinidos. Ao 

término da partida, apenas três postagens foram feitas no Twitter, com projeções para o último 

jogo. As demais mensagens foram originadas do Facebook e reproduzidas na Time Line do 

microblog, com anúncios de promoções e chamada para a publicação das fotos do jogo, 

https://twitter.com/RiograndenseFC
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capturadas pela Assessoria de Imprensa.  

 

TABELA 3 – Mensagens publicadas pelo perfil @RiograndenseFC, em 02/05/2012 

TWEETS 

2 de maio – Riopardense x Riograndense 

Facebook Pré-

Jogo 

Jogo RT’s Pós-

Jogo 

Interações TOTAL 

1°tempo 2°tempo 

9 6 13 15 2 3 0 48 

 

TABELA 4 – Interação dos seguidores com o perfil do @RiograndenseFC, em 02/05/12 

02/05 (Quarta-Feira) MENÇÕES 

RETWEETS Homens Mulheres Indefinido TOTAL 

13 28 7 3 38 

 

No dia seguinte do jogo contra o Riopardense, a movimentação foi pequena no perfil 

do @RiograndenseFC. Em um total de oito publicações na Time Line, a maioria foi dedicada 

a promoções realizadas no Facebook. Uma mensagem postada pelo então treinador, Tiago 

Nunes, em seu próprio perfil, foi retuitada pelo clube. Além de um link, que redirecionava o 

leitor a outra promoção. A pouca movimentação na rede teve reflexo, também, na 

interatividade dos seguidores com o perfil. A pauta das menções ao perfil do Riograndense era 

em relação às projeções da torcida para a próxima partida, contra o Internacional, de Santa 

Maria. Os seguidores retuitaram apenas mensagens sobre as promoções em andamento. Nas 

tabelas 5 e 6, estão as movimentações no Twitter, no dia 3 de maio. 

 

TABELA 5 – Mensagens publicadas pelo perfil @RiograndenseFC, em 03/05/12 

TWEETS – 3 de maio 

Facebook RT’s Link TOTAL 

6 1 1 8 
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Figura 2: Menções a @RiograndenseFC 03/05/12 

Fonte: https://twitter.com/RiograndenseFC 

 

TABELA 6 – Interação dos seguidores com o perfil @RiograndenseFC, em 03/05/12 

03/05 (Quinta-Feira) MENÇÕES 

RETWEETS Homens Mulheres Indefinidos TOTAL 

3 10 0 0 10 

 

O dia 4 de maio foi a véspera do clássico Rio-Nal. O perfil @RiograndenseFC 

manteve a mesma linha do dia anterior com apenas oito postagens. Porém, as mensagens e a 

repercussão das mesmas alcançaram outro patamar. O clube entrou em um período de muita 

movimentação. Além da preparação para o jogo, neste mesmo dia, ocorreu o baile de 

comemoração aos cem anos do clube, junto com muitas homenagens ao aniversário que 

transcorreria em 7 de maio. Nas redes sociais, a movimentação era para chamar o torcedor 

para o estádio no jogo de sábado. As mensagens postadas no Twitter, mais uma vez, foram 

referentes ao serviço do jogo, como ponto de vendas dos ingressos e informações sobre o 

movimento na procura da venda dos bilhetes. Mensagens postadas no Facebook e 

https://twitter.com/RiograndenseFC
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reproduzidas no microblog eram de incentivo para o time e o fortalecimento da importância 

da presença da torcida no Estádio dos Eucaliptos no dia 5 de maio. Além das informações, 

que antecederam o clássico, havia, também, clima para a festa do centenário. A reportagem 

em um jornal da cidade, sobre a história do clube, foi retuitada pelo perfil oficial. Na Tabela 7, 

está o perfil das mensagens publicadas no @RiograndenseFC. 

 

TABELA 7 – Mensagens publicadas por @RiograndenseFC, em 04/05/12 

TWEETS – 4 de maio 

Facebook RT’s pré jogo Link TOTAL 

3 1 3 1 8 

 

 
Figura 3: Tweets de @RiograndensFC 04/05/12 

Fonte: https://twitter.com/RiograndenseFC 

 

Embora o perfil oficial do Riograndense tenha sido mencionado apenas 12 vezes 

durante o dia 4 de maio, a abrangência dos tweets postados foi maior. Parte dos torcedores foi 

contagiada pelas mensagens e, como forma de ajudar a prestar serviços, retuitou18 vezes as 

https://twitter.com/RiograndenseFC


35 

 

publicações do clube de Santa Maria.  

Ao mesmo tempo em que eram postadas informações da venda de ingressos, os 

torcedores informaram, ao longo do dia, as suas próprias movimentações sobre a compra de 

ingressos. Através de suas próprias experiências com o caso, surgiam também, dúvidas para 

outros seguidores sobre a venda das entradas. As últimas referências ao @RiograndenseFC, 

neste dia, era em relação à expectativa da torcida para o clássico do dia seguinte. Na Tabela 8, 

estão as informações detalhadas sobre a interação da torcida com o perfil oficial do 

Riograndense no Twitter. 

 

TABELA 8 – Interação dos seguidores com o perfil @RiograndenseFC, em 04/05/12 

04/05 (Sexta-Feira) MENÇÕES 

RETWEETS Homens Mulheres Indefinidos TOTAL 

18 10 2 0 12 

 

 
Figura 4 – Menções para @RiograndenseFC 04/05/12 

Fonte: https://twitter.com/RiograndenseFC 

 

https://twitter.com/RiograndenseFC
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A maior movimentação, durante a análise, no perfil @RiograndenseFC ocorreu no dia 

5 de maio, quando ocorreu o jogo entre Riograndense e Inter-SM. O confronto era o mais 

esperado de todo o campeonato e contava com grande expectativa da torcida e de todos os 

envolvidos.  

Os primeiros tweets do dia eram destinados às comemorações do centenário do clube, 

com a publicação de links de reportagens sobre o assunto. Das 51 publicações na Time Line 

do @RiograndenseFC, apenas duas foram na parte da manhã. Somente na parte da tarde que 

as postagens tiveram frequência e a partir deste momento apenas com informações sobre o 

clássico Rio-Nal.  

 

 
Figura 5 – Tweets de @RiograndenseFC 05/05/12 

Fonte: https://twitter.com/RiograndenseFC 

 

As seis mensagens informaram a torcida sobre a situação dos ingressos e o ambiente 

dentro do estádio, juntamente com a tradicional escalação do time esmeraldino. Após o início 

da partida, todas as postagens partiram diretamente do perfil no Twitter.  

https://twitter.com/RiograndenseFC


37 

 

No primeiro tempo, foram publicadas 13 tweets, informando os principais lances da 

partida, inclusive os cartões amarelos apresentados pelo árbitro. A grande maioria das 

mensagens informava o tempo regulamentar em que a jogada descrita ocorreu. Ao final da 

primeira etapa da partida, houve o gol do Inter-SM, sendo descrito de forma discreta pela 

seguinte mensagem: “Gol, Paulo Henrique - Riograndense 0 x 1 Inter-SM #VamosSubirRFC”. 

Durante o intervalo da partida, não houve nenhuma postagem. 

O segundo tempo de jogo teve 15 publicações. Utilizando a mesma linguagem formal 

e informando o tempo de partida em cada lance, o único momento em que a forma de escrita 

padrão foi quebrada ocorreu no momento do gol de empate do Riograndense. A mensagem 

descrita no momento do empate foi: 

“GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL”. Seguido pela mensagem que informou a autoria do gol: 

“TIAGO DUARTE EMPATA - 1X1 #VamosSubirRFC”. Dois minutos depois, houve outra 

quebra na formalidade escrita na Time Line do @RiograndenseFC com o segundo gol do 

time: “GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL, 

KELSON....GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL”. Somente no 

próximo tweet, a jogada foi descrita, ainda de fora do padrão de sua linguagem: “DE 

CABELA O K-9 MATADOR...9 MINUTOS....KELSON É VIRA VIRA---RIOGRANDENSE 

2X1 INTER-SM #VamosSubirRFC”. A forma escrita foi a forma encontrada para transmitir a 

emoção vivida naquele instante no estádio.  Além da palavra “Gol” ser descrita por quase 

todos os 140 caracteres, a escrita em letras maiúsculas elevou a importância do feito e chamou 

a atenção dos seguidores. A linguagem tradicionalmente utilizada pelo perfil oficial do 

Riograndense no Twitter foi quebrada apenas no momento do gol e na descrição da jogada. 

Logo após o feito, a transmissão em tempo real continuou normalmente. Nos momentos finais 

da partida, a atenção dada já não era para as jogadas. A cada cinco minutos, as postagens eram 

dedicadas a informar o tempo e placar do jogo até o apito final do juiz. Com o tweet “FIM DE 

JOGO. DEU RIOGRANDENSE JOGANDO MUITO MAIS. 2 X 1, de 

virada...CLASSIFICADO #VamosSubirRFC”, o perfil @RiograndenseFC encerrou a 

transmissão do jogo pelo microblog. As mensagens seguintes apenas descreveram a 

comemoração dos atletas com a torcida. 

  

https://twitter.com/#%21/search/%23VamosSubirRFC
https://twitter.com/#%21/search/%23VamosSubirRFC
https://twitter.com/#%21/search/%23VamosSubirRFC
https://twitter.com/#%21/search/%23VamosSubirRFC
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Figura 6 – Tweets @RiograndenseFC 05/05/12 (Momento do gol) 

Fonte: https://twitter.com/RiograndenseFC 

 

Mais tarde, o link para as fotos da partida no Facebook foi reproduzido no Twitter. 

Algumas mensagens de apoio de torcedores foram retuitadas pelo perfil do clube. A tabela 9 

mostra a forma que foram distribuídos os tweets do @RiograndenseFC. 

 

TABELA 9 – Mensagens publicadas por @RiograndenseFC, em 05/05/12 

TWEET – 5 de maio (Rio-Nal) 

Facebook Pré 

jogo 

Jogo RT’s Interação Pós 

jogo 

Link TOTAL 

4 6 1ºTempo 2ºTempo 9 2 1 2 51 

13 15 

 

Notamos que a interação da torcida do Riograndense foi muito intensa desde antes do 

início da partida. Os próprios seguidores se encarregaram de fazer a chamada para o jogo que 

ocorreria logo mais. Além de mensagens de incentivo para os atletas, comissão técnica e 

dirigentes, os torcedores mencionaram @RiograndenseFC para marcar ponto de encontro com 

https://twitter.com/RiograndenseFC
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outros torcedores para se dirigirem ao Estádio dos Eucaliptos. Das 86 menções ao perfil do 

clube, nove partiram das mulheres, aumentando sua participação. Os homens tiveram a 

maioria absoluta mais uma vez, com 72 menções. Houve, ainda, cinco menções indefinidas. 

Pouco antes do jogo, alguns torcedores contavam os minutos, assim como o momento em que 

saiam de suas casas em direção ao local do jogo. Enquanto o assunto principal não era o jogo, 

muitos enfatizavam reportagens referentes ao aniversário de 100 anos.  

 

 
Figura 7 – Menções para @RiograndenseFC 05/05/12 

Fonte: https://twitter.com/RiograndenseFC 

 

O início do jogo teve baixa interação dos seguidores com o perfil @RiograndenseFC. 

Poucos seguidores começaram a transmitir trechos da partida em tempo real através de sua 

conta pessoal. A movimentação começou com o gol de virada do Riograndense. Das cinco 

menções de perfis indefinidos, uma mensagem partiu do perfil oficial do time do Riopardense, 

(@Riopardense_RP), de Rio Pardo, que torcia para o clube esmeraldino para classificar-se.  

  

https://twitter.com/RiograndenseFC
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Figura 8 – Menções para @riograndensefc 05/05/12 (Momento do gol) 

Fonte: https://twitter.com/riograndensefc 

 

Somente após o fim do jogo que os seguidores começaram a interagir com força 

novamente. Todas as mensagens partiram de torcedores com felicitações ao clube pela 

importante vitória e classificação para a segunda fase do torneio.  A tabela 10 mostra o 

número de seguidores que retuitaram os tweets publicados por @RiograndenseFC por 69 

vezes. Quase todas as postagens de antes e depois do jogo teve RT de pelo menos uma pessoa. 

 

TABELA 10 – Interação dos seguidores com o perfil @RiograndenseFC, em 05/05/12 

05/05 (Sábado) MENÇÕES 

RETWEETS Homens Mulheres Indefinidos TOTAL 

69 72 9 5 86 

 

O 6 de maio, domingo, apresentou o dia com a menor movimentação no microblog 

durante a análise. A euforia pós-jogo passou, tanto por parte dos seguidores, quanto por parte 

da Assessoria de Imprensa, que controla a conta. Neste di,a foram publicados oito tweets. 

https://twitter.com/RiograndenseFC
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Nenhuma destas postagens foi originada diretamente no Twitter. Foram quatro mensagens 

reproduzidas do Facebbok, com notícias e publicação de fotos. Além de duas postagens com 

links para as notícias sobre o jogo do dia anterior e também duas mensagens do treinador 

Tiago Nunes prestando uma homenagem aos 100 anos do clube. A tabela 11 mostra isso. 

 

TABELA 11 – Mensagens publicadas por @RiograndenseFC, em 06/05/12 

6 de maio 

Facebook RT’s Link TOTAL 

4 2 2 8 

 

Mais uma vez, a pouca movimentação por parte do perfil @RiograndenseFC refletiu 

na interação da torcida com o clube. As mensagens postadas pelo periquito foram retuitadas 

três vezes. Os tweets com a menção ao time relatavam a emoção de algumas pessoas na 

partida de sábado, dia 5 de maio, e também a projeção de alguns dirigentes do clube para os 

próximos dias de campeonato. A tabela 12 mostra que no domingo, dia 6 de maio, houve 

cinco interações com o Riograndense. 

 

TABELA 12 – Interações dos seguidores com o perfil @RiograndenseFC, em 06/05/12 

06/05 (Domingo) MENÇÕES 

RETWEETS Homens Mulheres Indefinidos TOTAL 

3 4 1 0 5 

 

Em 7 de maio, não houve nenhuma partida, nem treino no Estádio dos Eucaliptos, mas 

ainda assim ocorreu uma grande interação da torcida com o clube. Esta interação foi 

retribuída pelo clube. Neste dia, foi comemorado o aniversário de 100 anos do Riograndense 

Futebol Clube, com grande movimentação nas redes sociais e comentários sobre o assunto. 

As primeiras postagens falaram exatamente sobre o centenário. O primeiro tweet 

partiu do perfil no Facebook e o segundo foi uma informação publicada diretamente no 

Twitter. Logo depois destas mensagens, a interação aumentou. Muitos seguidores 

mencionaram o perfil @RiograndenseFC desejando felicitações pelo importante dia em sua 

história. Houve apenas duas interações diretas da conta do clube com outras pessoas.   
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FIGURA 9 – Tweets ao @riograndensefc 07/05/12 

Fonte: https://twitter.com/riograndensefc 

 

Essa interação foi um pedido dos administradores da conta para alguns radialistas do 

estado, para que fosse divulgado o centenário do clube. A forma encontrada pelo 

Riograndense em retribuir as mensagens foi em RT’s. A tabela 13 mostra que foram retuítados 

49 tweets que congratularam o clube pelo seu aniversário. Ou seja, das 62 postagens do 

Riograndense, somente 11 foram publicadas pela assessoria, fazendo com que a torcida 

fizesse parte da agremiação. Um fato que observamos foi que a cada mensagem replicada pelo 

clube esmeraldino, o número de seguidores aumentava significativamente e, por 

consequência, mais mensagens eram enviadas, tornando-se um efeito dominó. Neste dia, a 

conta alcançou a marca de 1000 seguidores. 

 

TABELA 13 – Mensagens publicadas por @RiograndenseFC, em 07/05/12 

TWEETS - 7 de maio – 100 anos 

Facebook Informação RT’s Link Interação TOTAL 

2 2 49 7 2 62 

https://twitter.com/RiograndenseFC
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Como mostra a tabela 14, mesmo com as poucas mensagens publicadas pelo 

Riograndense no Twitter, foram retuitadas 36 vezes  por seus seguidores. As menções 

referidas ao perfil @RiograndenseFC foram, em quase sua totalidade, em relação ao 

centenário do clube. Ao passo em que mensagens eram enviadas por alguns seguidores e ao 

ser retuitado pelo perfil oficial, mais mensagens eram publicadas. Mas esta situação se 

mostrou diferente das demais analisadas. Primeiramente, as menções já observadas partiam, 

prioritariamente, de torcedores ou pessoas ligadas ao clube. Neste moment,o observamos que 

entidades e também pessoas ligadas a outros clubes formalizaram as felicitações via Twitter.  

 

 
FIGURA 10 – Menções ao @riograndensefc 07/05/12 

Fonte: https://twitter.com/riograndensefc 

 

Em 76 menções ao perfil, 66 foram de homens, três de mulheres e sete indefinidas. 

Número que chamou atenção foi em relação a mensagens de perfis indefinidos. Alguns clubes 

de futebol e outras entidades também postaram suas homenagens ao time santa-mariense. A 

https://twitter.com/RiograndenseFC
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maioria das mensagens foi retuitada pelo clube, porém, muitas destas menções não 

caracterizaram homenagem nem interação direta. Muitos perfis retuitaram os tweets do 

@RiograndenseFC como citação direta, como por exemplo: “RT @RiograndenseFC É hoje! 

Nesta segunda-feira, dia 7 de maio de 2012, o Riograndense Futebol Clube completa 100 

anos: http://fb.me/1202Ndacb”. Abrir o tweet com “RT” é uma forma encontrada por muitos 

para manter a sua autoria na mensagem apenas referenciando o próprio autor. 

 

TABELA 14 – Interação dos seguidores com o perfil @RiograndenseFC, em 07/05/12 

07/05(Segunda-Feira) MENÇÕES 

RETWEETS Homens Mulheres Indefinidos TOTAL 

36 66 3 7 76 

 

  

https://twitter.com/#%21/RiograndenseFC
http://t.co/pBcoWB2l
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término deste Trabalho Final de Graduação (TFG), podemos concluir que o uso 

das redes sociais é de suma importância para a comunicação dos clubes de futebol. A 

utilização do Twitter pelas assessorias de imprensa das agremiações, de fato, aproxima o 

torcedor do seu time do coração. Mas, para que esta dinâmica dê certo, é preciso que os 

clubes de futebol tenham uma estrutura mínima de trabalho e pessoas capacitadas para lidar 

com este tipo de serviço. 

Através dos seis dias de análise no Twitter, foi possível entender a forma em que o 

Riograndense Futebol Clube utiliza o microblog. Em uma das semanas mais movimentadas 

no Campeonato da Divisão de Acesso do Rio Grande do Sul, os debates na rede foram um 

reflexo do que foi cada dia para o clube.  

Observamos que a interação dos seguidores do perfil @RiograndenseFC se deu a 

partir das postagens do clube no Twitter. O número de menções foi sempre próximo da média 

de tweets publicados. Fato que caracteriza ainda mais o Twitter como ferramenta de 

instantaneidade. Em geral, as menções foram em resposta a uma mensagem recente, publicada 

no máximo uma hora antes. Outro indicador que também fortaleceu este entendimento foi a 

interação da torcida com o clube, nos dias de jogos do time. Neste período, foi quando a 

assessoria de imprensa, responsável pela administração da conta, movimentou o perfil a fim 

de chamar a torcida para a transmissão do jogo em tempo real através desta ferramenta. Após 

esta expectativa criada na rede, torcedores entraram no clima minutos antes de começar a 

partida e a interação aumentou.  

A transmissão dos jogos via Twitter tem muito crédito para os seguidores. Segundo o 

jornalista Ramiro Guimarães, muitos profissionais dos mais diversos veículos de 

comunicação do estado utilizam a ferramenta para atualizar os resultados dos jogos em sua 

jornada esportiva, tornando o seu uso extremamente necessário. Além disso, figura como uma 

ferramenta muito útil aos seus torcedores, em jogos realizados no meio de semana e durante a 

tarde. Grande parte da torcida acompanha a transmissão pelo Twitter, pois, muitos relatam que 

estão em aula ou no trabalho, sem poder escutar o jogo pelo rádio.  

No período da análise, entre 2 e 7 de maio de 2012, a interação do clube com a 

imprensa foi baixa, mas significativa. Não houve nenhuma interatividade direta, mas sim um 

“feedback” do clube em relação a reportagens sobre o time em alguns veículos de 

comunicação. Os membros da assessoria apenas retuitaram ou reproduziram em 

@RiograndenseFC reportagens que mostraram parte da história do clube de futebol. Estas 
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postagens acabaram tendo grande visibilidade através dos RT’s de seus seguidores, sendo 

assim, uma forma da assessoria de imprensa realizar a clipagem do material e expor o arquivo 

sobre seu assessorado para quem demonstrar interesse.  

Porém, ficou evidente que o clube não interage com a torcida e com a imprensa de 

forma direta. A interação é estimulada via Twitter e, na maioria das vezes, é correspondida 

pelos seguidores. Estes seguidores são na grande maioria torcedores do Riograndense e 

enviam mensagens de apoio ou troca de informações. Mas a maior parte destas mensagens 

não conta com o retorno do clube pelo microblog. Um dos motivos para que isto ocorra é a 

sua instantaneidade. Muitas mensagens são enviadas, mas os assessores não visualizam no 

mesmo instante, por não estarem conectados a ferramenta naquele instante. Quando 

visualizada, o momento da resposta já passou, seja porque a dúvida já fora sanada ou porque a 

resposta não se faz relevante naquele instante devido ao tempo decorrido.  

A maneira encontrada de retribuir as mensagens de apoio ao time ou de felicitações ao 

time foi os RT’s. A cada mensagem, com a menção ao perfil @RiograndenseFC e algum tipo 

de homenagem ou elogio, era retuitada. Esta fórmula se tornou eficaz no ponto de vista em 

que cada mensagem retuitada estimulava outras pessoas a enviar suas mensagens, 

aumentando também o número de seguidores do Riograndense no Twitter.  

Entretanto, esta prática não substitui a importância de uma interação direta com o 

torcedor e com a imprensa. Um diálogo através destas mensagens de apoio pode aumentar a 

relação do torcedor com o clube. Além de gerar o ciclo que percebemos com a prática dos 

RT’s, a interação mais direta com os seguidores pode estreitar a relação fora das mídias 

sociais e ser refletida em uma campanha de sócios e também na média de público que 

comparece ao estádio em dias de jogos. Esta atenção ao torcedor é fundamental também para 

uma maior aceitação do clube, diante da comunidade santa-mariense, o que facilitaria ações 

de marketing. Este tipo de interação, sendo utilizada com frequência, aumentaria a 

credibilidade junto à torcida, entidades e empresariado, e ainda ajudaria na captação de 

recursos dos times de futebol, com a qualificação deste serviço. 

É compreensível que este serviço não seja realizado desta forma. O perfil oficial do 

Riograndense Futebol Clube é administrado pelos integrantes da assessoria de imprensa do 

clube. O trabalho realizado pela equipe é bem conduzido com a estrutura que lhe é disponível. 

Contudo, para o sucesso absoluto de uma assessoria de imprensa, é preciso estrutura física e 

humana.  

Para a realização da atividade pela Assessoria de Imprensa do Riograndense, formada 

pelo jornalista Ramiro Guimarães e acadêmicos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, do 
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Centro Universitário Franciscano (Unifra), o clube precisa oferecer mais condições ao 

Departamento de Comunicação no Estádio dos Eucaliptos. Não existe um local adequado para 

a prática do trabalho. Assim, as atividades são improvisadas em vários locais do estádio. Além 

disso, para que o serviço através do Twitter seja perfeitamente realizado, a assessoria 

necessita de mais profissionais trabalhando nesta ferramenta. A atenção ao Twitter e demais 

redes sociais deve ser permanente, gerando interação com a imprensa e o torcedor do clube. 
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