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RESUMO 
 

Este trabalho analisa o Facebook do Sport Club Internacional, de Porto Alegre (RS). 

Hoje, as redes sociais são indispensáveis na construção de uma comunicação eficiente, 

inclusive dentro dos clubes de futebol. O estudo busca entender como a Assessoria de 

Comunicação do clube auxilia no relacionamento entre clube e torcedores, observando o 

comportamento de seus seguidores através das publicações relacionadas à Copa 

Libertadores da América 2019. A pesquisa tem como objeto o Sport Club Internacional 

e a sua fanpage no Facebook e conclui, através de um estudo de caso, que a rede social é 

bem explorada pelo clube gaúcho, que atingiu resultados positivos no período de 

análise. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Redes Sociais; Futebol; Assessoria de Comunicação;  

Facebook; Sport Club Internacional; 

 
  



 

 
 

ABSTRACT 
 

This paper analyzes the Facebook of Sport Club Internacional, from Porto Alegre (RS). 

Today, as social networks are indispensable in building efficient communication, even 

within football clubs. The study seeks to understand how a Club Communication 

Advisory assists in the relationship between clubs and fans, observing the behavior of 

their followers and following the publications related to the Copa Libertadores of 

America 2019. The study focuses on Sport Club Internacional and its fanpage on 

Facebook, and concludes that the social network is well explored by the club gaucho, 

which obtained positive results in the period of analysis. The Case Study Beacon or the 

Methodological Way of Work. 

KEY WORDS: Social networks; Soccer; Communication Advisory; Facebook; International 

Sport Club; 
 

 

  



 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Irmãos Poppe. Os fundadores do Sport Club Internacional........................ 25 

Figura 2 – O antológico Rolo Compressor, da década de 40........................................ 28 

Figura 3 – Jogadores do SC Internacional Bi-Campeão do Brasil de 1976.................. 30 

Figura 4 – Time Campeão da Copa do Brasil 1992...................................................... 32 

Figura 5 – Fernandão ergue a taça da Libertadores 2006............................................. 33 

Figura 6 – SC Internacional Campeão Mundial FIFA 2006......................................... 35 

Figura 7 – Jogadores e Comissão Técnica reunidos após confirmarem o retorno para 

a Série A do Brasileirão................................................................................................ 

 

38 

Figura 8 – Capa do Facebook do Sport Club Internacional.......................................... 41 

 

  



 

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................ 13 

2 MÍDIAS SOCIAIS X REDES SOCIAIS................................................................ 15 

3 O FACEBOOK......................................................................................................... 19 

4 ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS CLUBES DE FUTEBOL......................... 23 

5 O SPORT CLUB INTERNACIONAL................................................................... 25 

5.1 A ORIGEM............................................................................................................. 25 

5.2 INÍCIO DE UMA NOVA ERA.............................................................................. 27 

5.3 O SURGIMENTO DO ROLO COMPRESSOR..................................................... 27 

5.4 OS GLORIOSOS ANOS 70................................................................................... 29 

5.5 ANOS 90 E A NOVA ERA DO INTER................................................................ 31 

5.6 DO REBAIXAMENTO PARA O RENASCIMENTO.......................................... 36 

6 PERCURSO METODOLÓGICO......................................................................... 39 

7 O FACEBOOK DO INTERNACIONAL............................................................. 41 

7.1 CURTIDAS, ALCANCE, ENVOLVIMENTO E VISUALIZAÇÕES.................. 42 

7.2 PERFIL DOS TORCEDORES............................................................................... 43 

7.3 POSTAGENS, MENSAGENS E LINGUAGEM UTILIZADA............................ 43 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................. 45 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................................... 46 

ANEXO A.................................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

1 INTRODUÇÃO   

 

O futebol é uma paixão nacional. Esse esporte possui uma importância insigne 

na história social e cultural do Brasil e os clubes de futebol ultrapassam os limites 

físicos dos campos ou centros de treinamentos e atuam em contato direto com o público.  

Nos esportes de alto rendimento, principalmente no futebol, existe o conceito 

comum de que o principal aspecto para o engajamento dos torcedores é a “paixão”, o 

amor que a torcida tem pelo time ou pelo atleta. Por isso, existe uma discussão sobre 

qual seria a real importância das ações voltadas ao público para que a interação 

torcedor-clube aumente.       

O futebol é o esporte mais popular do Brasil, sendo o preferido por 81% dos 

brasileiros, segundo o Dossiê Esporte (2006). Ele movimenta milhões de pessoas pelo 

mundo e transforma clubes em empresas de grande poder financeiro.  

Nos dias atuais, a internet se tornou uma ferramenta muito útil para os clubes de 

futebol e organizações esportivas ganharam popularidade por meio das redes sociais, 

causando uma revolução no modo como os torcedores e fãs se aproximam do esporte. 

Por isso, é importante que entendamos o perfil desses torcedores conectados, buscando 

tornar as redes sociais um meio de aproximação e relacionamento com esse novo tipo de 

público para que a marca do clube se fortaleça.  

As redes sociais abrem espaço para que o clube seja produtor de seus próprios 

conteúdos, retornando a uma lógica inicial da midiatização. O clube, ainda, se apodera 

desta para manter o seu canal de comunicação, agora mais diret e com possibilidades de 

relação com os seus torcedores de forma dual. Diferentemente dos meios tradicionais, a 

internet possibilita a interação mais instantânea.  

A partir disso, a pesquisa se propõe a analisar as postagens realizadas pela 

Assessoria de Comunicação do Sport Club Internacional , durante a realização da Copa 

Libertadores da América em 2019, observando as formas como as postagens são 

realizadas e como conseguem se aproximar do torcedor colorado, sendo ele homem ou 

mulher. Para isso, é preciso entender qual a demanda, o perfil desse público e o que ele 

acha atraente quanto às informações e ao conteúdo.  

Por isso, o objetivo geral desta pesquisa é apontar os principais conceitos de 

redes sociais e analisar de que forma elas auxiliam no relacionamento entre clubes e 

torcedores. 

Este estudo é pertinente, pois o Facebook se tornou uma rede de informação para 
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muitos internautas. E esta prática é algo, relativamente, novo para as assessorias de 

imprensa, principalmente, para os clubes de futebol, que utilizam esta ferramenta para 

interagir e informar seus torcedores.  

Como procedimentos metodológicos, foram adotados a pesquisa bibliográfica, 

sustentada em Colnago (2010) e Telles (2010); estudo  de  caso  a  partir  de  Duarte 

(2006) e Yin (2001),  tendo  como  objeto  o Sport Club Interncional  e  a  sua  fanpage  

no  Facebook.  Além disso, foi  realizada  uma entrevista em profundidade com Felipe 

Silveira Ribeiro, jornalista e social media do clube. 
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2 MÍDIAS SOCIAIS X REDES SOCIAIS     

 

O termo rede social já é antigo e, basicamente, significa criar relacionamento 

com as pessoas compartilhando objetivos e valores em comum. Levando o termo para o 

universo online, site de rede social ou site de relacionamento é um site onde é possivel 

se conectar com outras pessoas ou grupo de pessoas, através de um perfil, e 

compartilhar conteúdo. A proposta principal da rede social é a interação entre as 

pessoas, sendo assim, sites como Facebook, Google+, MySpace, entre outros, podem 

ser considerados redes sociais.  

Kaplan e Haenlein (2010) definem mídias sociais como “um grupo de aplicações 

para Internet, construídas com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 

2.0, e que permitem a criação e troca de Conteúdo Gerado pelo Utilizador (UCG)”. 

Diante isso, de forma resumida, mídia social é o ambiente online onde podemos 

compartilhar informações.   

A evolução da comunicação de massa, que passou dos meios impressos aos 

eletrônicos e, mais recentemente, aos digitais, fez com que a comunicação 

organizacional absorvesse uma lista de ferramentas que vai da internet até os blogs, 

micro blogs, chats e redes sociais. Com a necessidade de agilidade nas comunicações 

com os diversos públicos, organizações veem  na comunicação digital uma opção para 

diálogo (TERRA, 2011). 

As redes sociais digitais são serviços fornecidos em rede que permitem que 

indivíduos construam perfil público dentro de um sistema limitado, gerenciando uma 

lista de outros usuários com quem interagem, vejam e cruzem suas listas de conexões 

com aquelas feitas por outros dentro do sistema (BOYD; ELISSON, 2008).  

Por outro lado, vale lembrar que, fora  do  meio  eletrônico,  a  comunidade  

também  participa  de  redes  sociais como: igrejas, salas de aula, clubes de futebol e 

empresas (RECUERO, 2009). 

A primeira rede social online, chamada de SixDegress, foi criada em 1997  e 

tinha características específicas para ser uma rede social, conforme denominações, perfil 

dos outros e listas de amigos. Acabou saindo do mercado em 2001. Seguindo o sucesso 

inicial da SixDegress, inúmeras outras redes surgiram como: AsianAvenue (1997), Black 

Planet (1999), LiveJournal (1999), MiGente (2000), Ryze.com (2001), Friendster  

(2002),  entre  outras. Destacam-se:  MySpace (2003), Facebook (2004), Orkut (2004) e 

Twitter  (2006) (MONGE; CONTRACTOR, 2003).   
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As empresas têm, cada dia mais, utilizado as ferramentas disponíveis pelas  

redes sociais,  para se comunicar com seus clientes ou seu público-alvo. Da mesma 

maneira, os clubes de futebol utilizam essas ferramentas com a intenção de estreitar o 

relacionamento com seus torcedores. 

As redes sociais na internet surgem, nesse contexto, como um cenário 

fértil para se pensar na midiatização empresarial e nas tensões 

decorrentes desse fenômeno. Isso porque, ao mesmo tempo em que 

representam novas chances de visibilidade para as organizações se 

legitimarem diante de seus públicos, essas novas mídias são uma 

ameaça para os mecanismos tradicionais de gestão e reputação e de 

comunicação em contextos organizacionais (MOL, 2012, p. 266).       

    

Os departamentos de comunicação dos clubes de futebol devem estar atentos aos 

prós e contras da exposição em uma mídia tão participativa com as digitais, como 

explica Mol (2012, p. 270): “ao mesmo tempo em que a organização busca se mostrar,  

se expor, enfim, tornar-se visível diante do outro para ser reconhecida, vive o dilema de 

ter de controlar como essa visibilidade se dará”. 

Para Terra (2010), as redes sociais possuem características como a interatividade 

e utilizam as tecnologias que permitem novas formas de comunicação, trazendo 

melhores resultados. Para a autora, essas plataformas são feitas para 

públicossegmentados e com características específicas. 

A interação social trazida pelas redes sociais ocorre “a partir de processos 

contínuos de comunicação que se desenrolam no ambiente chamado, por convenção, de 

mídia social” (COLNAGO, 2015, p. 06).  

Com as novas tecnologias, surgiu também o termo mídia social, muitas vezes 

confundindo com o conceito de redes sociais, que são coisas distintas para Telles 

(2010). O autor coloca mídia social como ferramentas para divulgação de conteúdo e 

que permitem certa relação ou interação com os indivíduos. Um exemplo de mídia 

social, segundo o conceito de Telles (2010), é um blog que divulga informações e aceita 

comentários das mais diversas pessoas que têm interesse no assunto divulgado pela 

plataforma. Já as redes sociais, para o autor, são partes das mídias sociais. 

Os sites de relacionamento ou redes sociais são ambientes que focam 

em reunir pessoas, os chamados membros, que, uma vez inscritos, 

podem expor seu perfil com dados como: fotos pessoais, textos, 

mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, criando 

listas de amigos e comunidades (TELLES, 2010, p. 78).  

As redes sociais permitem que pessoas, normalmente com interesses em comum, 
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interajam entre si por meio de ferramentas oferecidas por essas plataformas. Como 

explica Telles (2010, p. 78): "a maioria das redes sociais contém o conceito de um 

grupo - um conjunto de pessoas unidas com um interesse comum” 

Enquanto outros autores preferem colocar mídias sociais e redes sociais como 

duas coisas distintas, Colagno (2015) utiliza a expressão “mídias e redes sociais 

digitais” para explicar o conceito dos termos, que, segundo ela, é formado pela: 

Interação de grupos com interesses comuns que se relacionam e se 

sustentam por meio de processos contínuos de comunicação no 

ambiente digital, viabilizados a partir do uso da internet e de 

dispositivos tecnológicos como os computadores, os tablets e os 

smartphones (COLNAGO, 2015, p. 10). 

 

Para a autora, podem ser consideradas mídia e rede social digital as ferramentas 

que reúnem tecnologia e interação social, além de permitir a criação de perfis 

personalizados e apresentação de usuários de forma pública, trazendo interação e 

admitindo o compartilhamento e a discussão de conteúdos (COLAGNO, 2015). 

Esse trabalho segue o conceito de Telles (2010), para quem as redes sociais são 

parte das mídias sociais. Para ele, as mídias sociais são os blogs, por exemplo, que 

permitem comentários e certa interação, mesmo que limitada. As redes sociais são os 

sites de relacionamento, que permitem aos usuários a criação de perfis e um maior nível 

de interação entre eles.     

Segundo Martino (2014), trata-se não de uma relação apenas entre indivíduos, 

mas de uma relação entre relações, isto é, uma perspectiva mútua e recíproca sobre a 

maneira como as pessoas interagem.  

    Os meios de comunicação digital trouxeram uma nova forma de interação 

entre os torcedores e as equipe de futebol. As mídias sociais passam a integrar a 

estratégia de sobrevivência dos clubes, para garantir que serão vistos pelos torcedores, 

mesmo que a TV não dê espaço para eles.  Se antes os torcedores tinham que ler as 

reportagens diretamente no jornal, ver os noticiários e mesas redondas na TV, ou torcer 

para que o jogo do seu time fosse televisionado, agora o relacionamento com esses 

torcedores é móvel, global e personalizado, além de, relativamente, muito mais 

democrático, acessível. 

As redes sociais ampliaram a experiência de torcer e desvincularam o futebol do 

que é mostrado na televisão. Com os recursos disponíveis nas ferramentas sociais, é 

possível dialogar com um público que de fato torce pela equipe. Diferentemente da 

televisão, na qual não é possível ter controle sobre quem está do outro lado, o meio 
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digital torna tudo mais direcionado, personalizado. Cada partida passa a ser uma 

possibilidade de experiência única de interação, mesmo antes de começar e, até mesmo, 

depois de acabar.   
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3 O FACEBOOK  

   

O Facebook é a maior rede social de todo o mundo, contando com 2 bilhões de 

usuários ativos (2016), segundo a Análise de Marketing Rock Cotent1. Por causa do seu 

grande sucesso e adesão, pode-se considerar que o Facebook consegue influenciar 

diretamente na política, cultura e opinião pública dos usuários.    

Nele, é possível criar um perfil pessoal ou uma fanpage e interagir com outras 

pessoas conectadas ao site, através de trocas de mensagens instantâneas, 

compartilhamentos de conteúdos e as famosas “curtidas” nas postagens dos usuários. 

Além de executar estas funções, também é possível participar de grupos, de acordo com 

seus interesses e necessidades, dentro da rede social. 

Atualmente, é uma das formas mais utilizadas entre aqueles que acessam a 

internet, para se conectar com outras pessoas e também para realizar buscas rápidas de 

informações, além de funcionar como espécie de centralizador de contatos. 

Criado para ser um site exclusivo para universitários nos Estados Unidos, o 

Facebook surgiu em outubro de 2003, dentro de um quarto na universidade de Harvard, 

com o nome de Facemash. O site foi criado pelos estudantes americanos Mark 

Zuckerberg, Chris Hughes, Dustin Moskovitz e o brasileiro Eduardo Saverin, que 

estavam no segundo ano de faculdade. Era uma mídia social restrita a estudantes e 

fechado ao público, como lembra Las Casas (2014). 

 

Foi criada como um meio de contato entre os alunos de algumas 

instituições e logo recebeu plena aceitação no meio. Por volta de 

2006, as portas foram abertas para o grande público, tornando-se a 

empresa sensação dos anos 2007. Somente para ter uma ideia de sua 

aceitação, os associados quintuplicaram em 12 meses, passando a 50 

milhões depois de sua abertura.  O número de visitantes (unique 

visitors) dobrou para a casa de 20 milhões, de 2007 a 2008 (LAS 

CASAS, 2014, p. 64).  

 

Pelo Facemash, era possível escolher quais eram as meninas mais atraentes do 

campus, através de comparações de fotos que foram coletadas a partir do sistema de 

segurança da Universidade. Logo, o website despertou a fúria dos universitários e os 

executivos de Harvard o fecharam rapidamente. Mark Zuckerberg sofreu uma série de 

acusações, como violação de privacidade e de segurança, enfrentando sérios problemas 

                                                      
1 https://rockcontent.com/blog/facebook/ 
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em sua faculdade, segundo Adriana Aguiar do site rockcontent.com2.     

Após este episódio, o Facemash passou a se chamar TheFacebook, onde os 

estudantes começaram a programar o código de uma rede virtual que, mais tarde, iria se 

expandir para o uso de estudantes de outras universidades das redondezas. Nesse novo 

site, era possível criar laços de amizade virtuais entre os universitários.   

Com o crescimento do site, em 2005, TheFacebook começou a se chamar de  

Facebook, a partir dos conselhos de Sean Parker, cofundador do Nepster, que sugeriu a 

mudança sutil no nome.   

Em 2006, o acesso passou a ser liberado para alunos do ensino secundário e 

também trabalhadores de empresas em geral e não eram mais apenas os estudantes 

universitários que podiam usufruir do uso da rede. No ano de 2011, o site se tornou o 

maior servidor de fotos do mundo. Já no final do mesmo ano, o número de usuários que 

acessavam o Facebook pelo celular ultrapassava a marca dos 350 milhões,segundo o 

site rockcontent.com.   

Hoje, muitas pessoas deixaram de utilizar o Facebook apenas como uma maneira 

de se conectar aos amigos e passaram a vê-lo como uma ferramenta de trabalho, além de 

um meio de divulgação de empresas e marcas.   

Atualmente, o Facebook apresenta uma série de recursos que deixam a 

experiência do usuário mais completa e mais divertida. Além disso, as atualizações no 

site são constantes e, volta e meia, novos recursos são adicionados. Entre as principais 

atualizações que podem ser encontradas, está a personalização, que ocorre quando o 

usuário cria a sua página pessoal no Facebook, sendo possível personalizá-la de acordo 

com suas preferências, adicionando uma foto de perfil, que permite que os outros 

identifiquem melhor o usuário, e uma foto de capa. É permitido também adicionar 

amigos, que possibilita ao usuário se conectar a seus amigos e conhecidos, não só de sua 

cidade, mas de todo o mundo, sendo esta a grande chave das redes sociais, já que todas 

elas giram em torno do relacionamento entre pessoas.   

Também é encontrado no Facebook o recurso de chat, que é a maneira  mais 

prática e rápida de se comunicar, não apenas com  amigos, mas com outras pessoas que 

estão cadastradas na rede. Nele, é possível enviar mensagens em tempo real, além de 

compartilhar imagens, vídeos, links, áudios, arquivos e enviar gifs, figurinhas e a 

localização atual do usuário. Encontra-se também a recurso de Curtir Páginas, que 

                                                      
2 Adriana Aguiar, Analista de Marketing na Rock Content 

https://rockcontent.com/blog/dicas-de-divulgacao/
https://rockcontent.com/blog/como-criar-um-gif/
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permite ao usuário acompanhar as atualizações e também novidades que são postadas. 

O interessante de utilizar páginas no Facebook é que elas dão maior visibilidade para o 

proprietário e permitem que o público interaja diretamente através de comentários, 

curtidas e mensagens.   

Um dos recursos mais utilizados pelos usuários é o compartilhamento de 

conteúdo, que proporciona mais interação entre os usuários. Ao realizar o 

compartilhamento, o usuário pode dividir informações, novidades, opiniões e notícias. 

Também é possível compartilhar fotos, pessoais ou não, diretamente pelo Facebook, ou 

através da integração com o Instagram, que foi comprado por Mark Zuckerberg em 

2012.  O Facebook também utiliza o recurso de aplicativos, que são ferramentas de 

interação que vão desde jogos, brincadeiras e testes que são integrados à sua conta, até 

abas que podem ajudar seu negócio, dentro de sua página. Além disso, existem   muitos 

outros recursos que são utilizados como: botão “cutucar”, anúncios e criação de eventos 

e grupos.   

De acordo com os estudos realizados pela Análise Marketing Rock Cotent, as 

estatísticas do Facebook vêm crescendo de forma estrondosa desde sua criação.  

Segundo dados atualizados deste ano, a rede social conta com 99 bilhões de usuários 

ativos mensais e 89 bilhões de usuários móveis ativos mensais.  

Segundo Telles (2010), a rede social atingiu as classes A e B da população 

brasileira com média de idade de 38. Em 2010, o número de usuários ativos era de 

aproximado de 40 milhões (TELLES, 2010). No final de 2015, Mark Zuckerberg 

anunciou que a rede social havia batido seu recorde, registrando 1 a cada 7 pessoas na 

Terra usando o Facebook ao mesmo tempo. 

O Facebook é uma ferramenta de fácil utilização, principalmente se levar em 

conta que qualquer pessoa com acesso a internet em qualquer dispositivo ou parte do 

mundo pode se cadastrar na rede social e ter um perfil pessoal. Para Las Casas (2014, p. 

65), “uma das vantagens do Facebook é que ele permite uma grande variedade de 

inserções, tais como fotos, comentários de filmes, de televisão, de atividades pessoais e 

sociais, entre uma série de outras possibilidades”.  

Alcântara (2013) diz que o Facebook funciona como “um grande mural”, no 

qual os usuários podem interagir por meio não só de mensagem privada, mas também 

compartilhando links, imagens e mensagens no perfil, ou mural, dos amigos. Além 

disso, existe a possibilidade de se “limitar quem pode ver seus posts, fotos e 

informações pessoais” (ALCÂNTARA, 2013, p. 40). 

https://rockcontent.com/blog/instagram-dicas-para-se-destacar/
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Existem também os recursos de perfil personalizados, as chamadas fanpages, 

que conectam os clientes (ou futuros clientes) às empresas, por exemplo, promovendo 

em relacionamento mais próximo entre as partes.  

   Las Casas (2014) atenta para o fato de o Facebook ser uma ferramenta que 

pode ser utilizada como uma grande base de dados, servindo como um complemento 

das atividades de uma empresa na web. 

   Telles (2010) cita o lançamento de novas informações, fotos e vídeos 

regularmente como algo fundamental para manter os clientes e seguidores sempre 

atualizados: “atividade consistente e compartilhamento ativo são essenciais para o 

sucesso do Facebook” (TELLES, 2010, p. 83).    

Segundo o balanço financeiro da empresa, em abril de 2016, o Facebook atingiu 

o número de um bilhão de usuários que acessam a rede social todos os dias, 

representando um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O crescimento na 

quantidade de pessoas usando a plataforma fez com que os ganhos da empresa também 

aumentassem. No primeiro trimestre de 2016, o lucro triplicou em relação ao mesmo 

período de 2015, chegando a US$ 1,5 bilhão (PORTAL G1, 2016). 

Já no primeiro trimestre de 2017, os números da rede social cresceram e a 

empresa atingiu a marca de cerca de 1,94 bilhão de usuários, o que gerou uma receita de 

US$ 8,03 bilhões ao Facebook (PORTAL G1, 2017).  

Em 2019, o Facebook completou 15 anos, no dia 4 de fevereiro. A rede social 

reuniu neste período mais de 2,32 bilhões de usuários diários, segundo dados 

divulgados pelo próprio Facebook. A partir de um cruzamento de pesquisas que levou 

em consideração números globais mostra que o Brasil é o terceiro país com mais 

usuários do Facebook no mundo. Dos 2,32 bilhões de perfis da plataforma, mais de 300 

milhões de pessoas estão na Índia, primeira do ranking, seguida por Estados Unidos, 

com 210 milhões, e Brasil, com mais de 130 milhões de usuários. Em 2018, a empresa 

faturou US$ 55 bilhões, 38% a mais do que um ano antes e lucrou US$ 24,9 bilhões. Ao 

lado do Google, as duas têm mais de 60% do mercado de publicidade digital.      

Diante disso, percebe-se que o Sport Club Internacional, de Porto Alegre (RS), 

usa a rede social facebook para se relacionar de forma mais proxima com seus 

torcedores,sócios e patrocinadores. A atividade acaba por gerar mais visibilidade e, 

consequentemente, mais receita ao clube, como veremos mais adiante. 
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4 ASSESSORIA DE IMPRENSA NOS CLUBES DE FUTEBOL   

  

O trabalho das assessorias de imprensa no futebol brasileiro e, até mesmo, no 

meio esportivo em geral é uma atividade muito recente, tendo sido iniciada no começo 

dos anos 90.   

   

O jornalista é um profissional de quem é exigido conhecimento da 

realidade que o cerca, domínio do uso da linguagem, curiosidade 

intelectual, rapidez e observação cuidadosa dos fatos, características 

imprescindíveis para o exercício da carreira (CHINEM, 2003, p.138). 

 

Atualmente, a importância da assessoria de imprensa no esporte é unânime.  E o 

crescimento das equipes de comunicação nos clubes acompanhou a evolução 

desenfreada do mercado esportivo. Desta forma, os clubes e entidades esportivas 

cobram melhor preparação no tratamento de sua imagem e no relacionamento 

profissional com os patrocinadores. Os clubes vivem um momento de transição para o 

formato clube-empresa, em que deixam de lado o amadorismo e programam uma 

estrutura cada vez mais profissional, com elevados padrões de gestão.   

 

Na área esportiva há também muito trabalho - por exemplo, uma 

assessoria de um time ou de alguns esportistas que tenham a visão do 

que representa a divulgação de um tipo de trabalho especializado 

como esse. Os times de futebol têm mais recursos, chegam a 

movimentar vultosas quantias e a venda de passe dos jogadores, 

sobretudo para os clubes de países estrangeiros, é pauta obrigatória no 

jornalismo esportivo. É aí que o assessor entra literalmente em campo 

(CHINEM, 2003, p. 120).   

 

As assessorias de imprensa de futebol, contudo, sofrem com o processo de 

descontinuidade. Por se tratar de um cargo de confiança (KOPPLIN; FERRARETTO, 

2001), acabam reféns das mudanças no poder dos clubes. Em geral, o estatuto dos 

clubes prevê eleições presidenciais a cada três anos, com a opção de, no máximo, uma 

reeleição.   

Essa realidade vivida não só pelos clubes e instituições esportivas, mas pelas 

empresas em geral, é criticada por Faria (2003), que enxerga, inclusive, um papel 

estratégico da assessoria de imprensa nesses casos.   

  

A realidade das instituições – com culturas próprias, processos 

decisórios complexos e jogos de poder particulares –pode apresentar 

um quadro de comportamentos reativos, atitudes corporativas e visões 
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estreitas.  Daí, o valor adicional do assessor de imprensa, que além de 

atuar diretamente na interface com a mídia, destina ações para um 

trabalho pedagógico interno a fim de abrir perspectivas fechadas e 

unir visões fragmentadas, comuns nos universos das organizações 

(FARIA, 2003, p. 161). 

  

O papel da assessoria de imprensa em um clube de futebol se torna 

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

alimentadas 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”. 

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 está em manter contato frequente 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; 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.  

   Frota (2011),  acredita que 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 o momento um alto número de profissionais em sua porta, tal fato 

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. 

 

  



 

25 

5 O SPORT CLUB INTERNACIONAL   

 

5.1 A ORIGEM 

 

A origem do Sport Club Internacional está associada a três irmãos da família 

Poppe: Henrique Poppe Leão, José Eduardo Poppe e Luiz Madeira Poppe (Figura 1). 

Eles chegaram na primeira década de 1900 em Porto Alegre/RS, apos virem embora de 

São Paulo.   

 

Figura 1 – Irmãos Poppe. Os fundadores do Sport Club Internacional. 

 

Fonte:  Sport Club Internacional, 2019 

 

Henrique Poppe logo conseguiu um emprego no comércio da capital, no bazar 

"Ao Preço Fixo", localizado na Rua da Praia. Em seguida, por influência do tio Thomé 

Castro Madeira, filiou-se ao PRR (Partido Republicano Riograndense – comandado por 

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

(Prefeitura), além de escrever para "A Federação" (jornal do PRR). Ainda trabalharia 

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

de redação do semanário "A Rua", segundo o site do Sport Club Internacional.   

Os irmãos mais jovens da família Poppe, José e Luiz, tinham o desejo de jogar 

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

Henrique, o irmão mais velho e influente, articulou a criação de um novo clube. Aos 18 

anos, João Leopoldo Seferin, que emprestou o porão da casa do pai para a reunião de 

fundação do Inter, na Rua da Redenção, 141 (atual Avenida João Pessoa, na altura do 

número 1.025), foi eleito presidente, conforme o site do clube.  

Para dar credibilidade ao clube, o capitão Graciliano Ortiz foi escolhido 

presidente de honra do Inter. Além de militar, Ortiz também era o diretor do Asseio 

Público e homem de prestígio junto a José Montaury, intendente de Porto Alegre. Foi 
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através de Ortiz que o Inter, recém-fundado, obteve junto à Intendência o seu primeiro 

campo: a Ilhota. Além de ser o primeiro presidente de honra do novo clube, Graciliano 

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

1909, Henrique se casou com sua filha, Maria Conceição Ortiz. 

Os valores fundadores do Sports Club Internacional sempre giraram em torno de 

um princípio muito importante para os Poppe e para aqueles que ali estavam. O 

Internacional estava sendo criado para brasileiros e estrangeiros, uma clara alusão à 

política de discriminação dos outros dois clubes existentes em Porto Alegre, o Grêmio 

Foot Ball Porto Alegrense e o Fuss-Ball.   

Os demais valores envolvidos entre os jovens que se reuniram para a fundação 

do Sport Club Internacional eram: a prática do futebol, a celebração da própria 

juventude e a possibilidade de criarem um clube, onde teriam a oportunidade de manter 

novos contatos sociais.  

As cores tiveram origem em um grupo carnavalesco da época, os “Venezianos”. 

Os membros deste grupo eram maioria na reunião e, por isso, ganharam a eleição para 

escolher a cor do SC Internacional (DAMO, 2002a, p. 66). A disputa era entre o 

vermelho, o branco e o verde defendidos por integrantes de setores elitizados da 

Sociedade Esmeralda, uma associação carnavalesca. Parece que o espírito popular, 

carnavalesco e democrático é uma vocação do SC Internacional desde sua fundação 

(BRAGA, 2000, p. 17).  

O primeiro símbolo do Internacional era formado com as iniciais SCI, bordadas 

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

em seguida. Já na década de 1960, aconteceu a inversão, com a combinação de letras 

passando a ser branca sobre o fundo vermelho.   

Dez meses antes de sua morte, Henrique viu o Inter crescer, ser campeão da 

cidade em 1913, e derrotar pela primeira vez o Grêmio em 1915. O Grêmio foi o 

primeiro clube a ser desafiado pelo Inter e estava, naquele momento, imbatível há seis 

jogos. Após esses seis jogos, inclusive com duas derrotas por 10 gols, o Inter goleou o 

Grêmio por 4 a 1, na Baixada, a casa do adversário. Vencia o rival pela primeira vez e 

iniciava um novo ciclo na sua vida.   

Aos 35 anos, Henrique Poppe faleceu em Porto Alegre, vítima de euremia 

(doença provocada pelo mau funcionamento dos rins, incapazes de filtrar as impurezas 

do sangue). Henrique não teve filhos e foi enterrado no cemitério da Santa Casa.   
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5.2 INÍCIO DE UMA NOVA ERA  

 

Conforme o site do Sport Club Internacional,em 1928, o Asilo da Providência 

(dono da Chácara dos Eucaliptos) resolveu vender o terreno, dando preferência ao Inter, 

embora o preço fosse alto. Mas o Inter não se interessou pelo terreno e, sem sede, esteve 

próximo de fechar.  

Então, o engenheiro Ildo Meneghetti iniciou uma campanha de arrecadação de 

dinheiro para comprar um terreno no bairro Menino Deus. Depois de 20 anos, utilizando 

campos alheios, o Colorado finalmente adquire uma propriedade. O Estádio dos 

Eucaliptos, com suas arquibancadas de madeira que abrigavam aproximadamente 10 

mil pessoas, já era uma realidade. No dia 15 de março de 1931, o Inter inaugurou o 

estádio. E para a partida de inauguração, o time convidado foi o Grêmio. No Gre-Nal de 

inauguração deu Inter: 3 a 0 sobre o rival. Em reconhecimento ao seu grande esforço, o 

Internacional homenagearia anos mais tarde o presidente Ildo Meneghetti com o título 

de patrono colorado. O Estádio dos Eucaliptos seria a casa colorada até o aparecimento 

do Beira-Rio, em 1969.  

O patrono colorado Ildo Meneghetti foi um engenheiro e político brasileiro, 

prefeito de Porto Alegre por duas vezes e governador do estado do Rio Grande do Sul 

também por duas vezes. Foi presidente do Sport Club Internacional entre 1929 e 1934 e, 

novamente, em 1938.  

Com a conquista do segundo título estadual em 1934, os jogadores já 

começavam a receber alguma forma de remuneração para jogar futebol. O time não era 

mais formado por tios, primos, filhos e amigos da família. Estavam em campo 

jogadores das ligas periféricas, gente mais simples, alguns pobres e negros. Foi nesta 

época que começou a grande rivalidade do futebol gaúcho.   

Os anos 30 foram dominados pelo competitivo time tricolor de Foguinho e Luiz 

Carvalho e raros títulos foram conquistados pela equipe colorada. E, a partir dos anos 

40, surgiu o fantástico “Rolo Compressor” e com ele foi inaugurada uma nova era do 

futebol gaúcho.    

 

5.3 O SURGIMENTO DO ROLO COMPRESSOR 
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Em 1940, com a chegada do novo presidente Hoche de Almeida Barros, 

apelidado de “Rocha” por causa de sua rigidez, ordem e controle de tudo, e com o setor 

administrativo em ordem, iniciava uma nova era no clube.   

A luta entre Inter e Grêmio começava a se equivaler. O Internacional venceu um 

clássico por 6 a 1. O Grêmio vingou-se com um 4 a 2 em seguida. A rivalidade 

prosseguiu em 1941. Nos dois jogos pelo campeonato, cada time venceu um clássico. 

No primeiro, 3 a 0 para o Internacional, no segundo, 2 a 1 para o Grêmio. Com isso, um 

forte ataque do Inter se apresentava com Tesourinha, Russinho, Vilalba, Rui e Carlitos.  

O Rolo Compressor (Figura 2), como ficou conhecido o Inter nos anos de 1940 

até 1948, foi um time extremamente ofensivo, conquistando oito estaduais em nove 

anos. O motivo de tamanha superioridade datava de 1928, ano em que o Inter passou a 

utilizar jogadores negros em seu grupo, prática ainda não adotada pelo rival Grêmio até 

1952. Isto acabou fortalecendo a equipe, que não tinha restrições e acabava sempre com 

os melhores jogadores, além de criar o apelido de 'Clube do Povo'. Esta equipe contou 

com vários dos maiores craques já surgidos no Internacional.  

 

Figura 2 – O Time considerado Rolo Compressor, da década de 40. 

 

Fonte:   Sport Club Internacional, 2019l 

 

Porém, como apenas abnegados amadores atuavam no Clube até 1926, os atletas 

eram, em sua maioria, de classe alta. Os jogadores negros preferiam jogar 

“profissionalmente” na “Liga da Canela Preta”, que pagava bonificações para os atletas 
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participantes. Somente quando os clubes passaram a se profissionalizar e pagar salários, 

ainda que baixos, os atletas negros começaram a aceitar convites para jogar no 

Internacional.  

Em 18 de novembro de 1945, o Rolo do Inter ganhou o inédito título de 

hexacampeão gaúcho, na Timbaúva, estádio do Força e Luz, jogando contra o Pelotas. 

Os grandes clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo apareciam com propostas 

milionárias, mas os jogadores recusaram sair de Porto Alegre. Em Gre-Nais, os números 

eram avassaladores: 19 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas em 28 jogos. O time 

mais ofensivo de todos os tempos já surgido no Rio Grande do Sul durou praticamente 

toda a década.  

A criação da expressão “Rolo” surgiu de Vicente Rao. Jogador na década de 

1920, acabou sendo inscrito na história do Clube por ser um insuperável animador de 

torcida. Foi o Primeiro Rei Momo de Porto Alegre e criou as primeiras escolinhas de 

futebol do Inter. E, nesse tempo, começaram a surgir as grandes bandeiras e entradas do 

time em campo abaixo de foguetes, serpentinas, uma barulhada de sinos e sirenes. Por 

iniciativa de Rao, também surge nesta mesma década prodigiosa a primeira torcida 

organizada do Internacional.  

 

5.4 OS ANOS 70 

 

Foi na década de 1970 que o Internacional mostrou quem era o maior clube do 

Rio Grande e do Brasil. O Internacional conquistou oito títulos gaúchos, a maior série 

de títulos consecutivos no Estado, ganhando todos os campeonatos regionais de 1969 a 

1976. Os anos 70 seriam ainda mais alegres para o torcedor colorado, que ainda veria 

seu time ser tricampeão brasileiro. O período ainda consagrou grande parte dos maiores 

ídolos da história colorada, como Paulo Roberto Falcão, Figueroa, Carpegiani e 

Valdomiro. O primeiro título brasileiro foi em 14 de dezembro de 1975, com o gol  de 

Figueroa, no já criado e lotado Estádio Beira- Rio. O Inter teve o melhor ataque do 

campeonato, a melhor defesa, o artilheiro e o goleiro menos vazado. A grande final teve 

a maior renda do campeonato: CR$ 1.743.805,00 e um público de 82.568 pessoas no 

Beira-Rio. 

O bicampeonato foi em 1976 (Figura 3), com o time base do primeiro título. A 

conquista do bicampeonato foi em cima do Corinthians. Valdomiro foi o grande nome 

da partida, marcando um gol e sendo decisivo em outro. Também em 1976, o Inter teve 
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outra importante conquista, batendo seu próprio recorde e, principalmente, 

ultrapassando a marca do grande rival, o Colorado ganhou o oitavo título gaúcho 

consecutivo e consolidou o octacampeonato gaúcho, deixando para trás o hepta que o 

Grêmio havia conquistado em 1968. O Campeonato Brasileiro de 1976 contou com 54 

times distribuídos em seis grupos de nove equipes. A final disputada entre Inter e 

Corinthians aconteceu em 12 de dezembro de 1976, com gols de Dario e  Valdomiro, o 

colorado conquistou a sua segunda estrela, representando a afirmação da maioridade do 

futebol gaúcho. A partida contou com uma renda de Cr$ 3.200.795 e um público de 

84.000 pagantes.  

 

Figura 3 – Jogadores do SC Internacional Bi-Campeão do Brasil de 1976. 

 

Fonte:   Sport Club Internacional, 2019 

   

Em 1979, o Internacional se tornaria o primeiro e, ainda, o único campeão 

brasileiro invicto. Nessa campanha incrível, o time colorado marcou 40 gols e sofreu 

apenas 13, em uma trajetória espetacular nunca vista.   

O começo da temporada do Inter antes da conquista do campeonato brasileiro 
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não foi muito atrativo para os torcedores, a equipe ficou em terceiro lugar no 

campeonato gaúcho e o brilho das grandes equipes formadas pelo clube parecia estar se 

apagando. A direção do Inter, na época, teve grande dificuldade para montar a equipe, 

porque qualquer jogador que o clube colorado estivesse interessado custava o dobro do 

que poderia pagar. Muitos jogadores foram trazidos de outros estados e do exterior, 

entre eles estão jogadores históricos como Benitez, Mário Sérgio, Cláudio Mineiro e 

Bira.  

A grande decisão foi disputada em dois jogos cotra o Vasco da Gama. Na ida, o 

colorado foi até o Rio de Janeiro, conquistando uma vitória de 2 a 0 em cima do time 

carioca. Três dias depois, o Beira-Rio lotou para mais uma partida antológica, com gols 

de Jair e Falcão e, assim, o colorado conquista o campeonato brasileiro pela terceira vez 

em cinco anos.  

Nesta mesma época, surgiu no clube um dos grandes ídolos da torcida colorada,  

Paulo Roberto Falcão. Iniciou no time principal do Internacional em 1973, vindo do 

juniores do clube. Entre as suas conquistas, estão: três títulos brasileiros e vários 

gaúchos, o que lhe rendeu convocação para a seleção brasileira e até transferência para 

o exterior.    

 

5.5 ANOS 90 E A NOVA ERA DO INTER 

 

Na última década do século XX, o Inter teve sua história construída com um 

título nacional, quatro títulos gaúchos e uma  vitória sobre seu maior rival, o GreNal do 

5 a 2 de 1997. O clube colorado reafirmou seu destino de glórias: em 1992, contra o 

Fluminense, em um jogo dramático, o Inter conquistou a Copa do Brasil e gravou no 

coração do clube mais uma estrela dourada (Figura 4). 

O Inter entrou no novo milênio buscando nas categorias de base a essência do 

seu futebol. A hegemonia do futebol gaúcho veio naturalmente com a conquista de 

quatro estaduais consecutivos (2002-2003-2004-2005). O clube colorado modernizou-se 

em todas suas áreas, preparando-se para a nova era do futebol. Depois de anos de 

disputas jurídicas, toda a área do complexo Beira-Rio foi integralmente regularizada 

pela prefeitura de Porto Alegre, possibilitando ao Sport Club Internacional escriturar o 

terreno. Isso também proporcionou ao time o avanço no projeto de modernização do 

estádio, com a obtenção de novas receitas, situando-no na elite dos clubes brasileiros.   

Em 2004, o Inter voltou a disputar confrontos sul-americanos. O time que, na 
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época, era treinado por Muricy Ramalho realizou uma boa campanha na Copa Sul-

Americana, chegando até as semifinais da competição e sendo eliminado pelo Boca 

Juniors, da Argentina. 

Figura 4 – Time Campeão da Copa do Brasil 1992. 

 

Fonte:  Sport Club Internacional, 2019 

   

No ano de 2005, o Internacional ficou com a segunda colocação do Campeonato 

Brasileiro, que começou a ser chamado de “Brasileirão”. A competição passou por 

alguns escândalos relacionados à compra de jogos. Inter e Corinthians decidiram o 

campeonato até o final, já na regulamentação de pontos corridos, e o confronto entre os 

dois clubes decidiu o campeonato. O time gaúcho acabou sendo prejudicado por um 

penalti não marcado no jogador Tinga e o empate favoreceu a equipe paulista. Com 

isso, o crescimento do clube e a tentativa de buscar conquistas maiores foram se 

tornando ambição para os jogadores e a direção que comandava o time colorado na 

época.  

Em 2006, após 13 anos, o Inter voltava a disputar a Copa Liberadores da 

América. A estreia na edição desse ano foi com um empate diante do  Maracaibo, em 

partida disputada em Maracaibo, na Venezuela.  

Nessa época, criou-se, junto à ambição da conquista da América, um novo ídolo 

para os torcedores colorados, chamdo de  Fernando Lúcio da Costa, mais conhecido 

como Fernandão. 
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A jornada para a conquista da América foi longa.  O time do técnico Abel Braga 

superou seis adversários diferentes em quatorze partidas, para conquistar o inédito título 

para o clube colorado. Na fase classificatória, o Inter ficou no Grupo 6, ao lado de 

Maracaibo (Venezuela), Pumas (México) e Nacional (Uruguai). A equipe colorada 

obteve a segunda melhor campanha da competição na primeira fase, ficando atrás 

somente do Vélez Sarsfield da Argentina, que acabou sendo eliminado nas quartas-de-

finais. Com isso, o Inter teve sempre a vantagem de jogar em casa a partida de volta a 

partir das oitavas-de-final. Na grande final, contra o São Paulo, o capitão Fernandão 

teve o privilégio de erguer o troféu da maior conquista da história dos 97 anos do clube 

(Figura 5). 

 

Figura 5 – Fernandão ergue a taça da Libertadores 2006.  

 

Fonte: Jefferson Bernardes. Disponível em: < 

http://www.internacional.com.br/conteudo?modulo=1&setor=1&secao=100>. Acesso em: 02 

out2019. 

  

Com a conquista da Libertadores, o Internacional conseguiu a classificação para 

o Campeonato Mundial de Clubes, o torneio que reúne os melhores times de cada 

continente. No dia 7 de dezembro de 2006, o Sport Club Internacional desembarcava no 

Japão para este torneio. 

O Inter, campeão da América, e o Barcelona, campeão da Europa, disputaram a 

competição a partir das semifinais. O América do México (campeão da Concacaf), o 

Auckland, da Nova Zelândia (campeão da Oceania), o Al-Ahly, do Egito (campeão 
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africano), e o Jeonbuk Motor, da Coréia do Sul (campeão asiático), disputaram entre si 

as outras duas vagas.  

A estreia do colorado na competição foi contra o Al-Ahly em Tóquio. O Inter 

venceu a partida com gols de dois jogadores da categoria de base, que eram revelação 

do clube na época: Alexandre Pato e Luiz Adriano.  Com a vitória, o Inter se classificou 

para a final e ficou esperando o adversário que sairia no outro confronto entre Barcelona 

e América do México.  

No dia 17 de dezembro de 2006, foi realizada a  final do campeonato Mundial de 

Clubes entre o Sport Club Internacional e o Futbol Club Barcelona. Esta partida foi 

marcada por estar em campo um dos melhores jogadores do mundo e em grande fase no 

clube catalão, o brasileiro, gaúcho e revelado pelo Grêmio, Ronaldinho Gaúcho. A 

grande final foi disputada em Yokohama, no moderno Estádio Internacional de 

Yokohama, mesmo estádio em que a seleção brasileira de futebol se consagrou campeã 

mundial pela última vez em 2002.  

 A conquista do colorada saiu dos pés de um jogador que não tinha muita 

credibilidade com a torcida e que substituiu o maior ídolo do time, Fernandão que, com 

câimbras, deixou a partida. O Barcelona entrou na partida como o time favorito ao 

título, após vencer a equipe mexicana na semifinal pelo placar de 5 a 0 e jogando um 

futebol com  facilidade.   

O ambiente no estádio não era muito favorável ao Inter. A maioria dos japoneses 

presentes torcia para o time espanhol. Isso, porém, não tirou o ânimo de cerca de mil 

colorados que estavam presentes  para acompanhar a grande final. O Barcelona tentou 

impor seu jogo de toque de bola no início. O Inter ficou mais postado atrás, tirando os 

espaços. Aos poucos, o time colorado passou a se soltar mais e ir à frente em busca do 

gol. O Internacional acabou se consagrando campeão no segundo tempo da partida, com 

gol de Adriano Gabiru, e conquistando o primeiro título mundial da história do clube, 

um dos momentos mais marcantes para o clube e torcedores (Figura 6).    

No ano seguinte, 2007, o Internacional volta a disputar a final de mais uma 

competição americana, desta vez, a Recopa Sul Americana, que é o confronto entre o 

Campeão da Copa Libertadores e o da Sul-Americana. O confronto foi contra o Pachuca 

do México e, por uma vitória de 4 a 0 no Estádio Beira-Rio, o colorado conquistou o 

inédito título. Com isso, o Internacional, depois de erguer as taças da Libertadores, do 

Mundial Fifa e da Recopa, garantiu a Tríplice Coroa.     

Em 2008, o Colorado voltou a estar na vitrine do futebol, com a conquista da 
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Copa Sul-Americana. A vitória sobre os Estudiantes, da Argentina, que, na época, 

contava com a presença do jogador Juan Sebastián Verón, um dos maiores ídolos do 

clube e da seleção Argentina, fez com que a conquista tivesse um sentimento diferente 

e, principalmente, de superação.   

 

Figura 6 – SC Internacional Campeão Mundial FIFA 2006. 

 

Fonte:  Sport Club Internacional  

 

A segunda partida foi realizada no Estádio Beira- Rio e a confirmação do título 

só aconteceu na prorrogação. A vitória de 1 a 0 sobre o time argentino consagrou o 

colorado com mais um título internacional e, a partir desta vitória, surgiu a expressão 

“Campeão de Tudo”, pois o colorado conquistou todos os títulos que disputou. 

Como aconteceu em 2006, o Sport Club Internacional voltou a conquistar a 

Copa Libertadores da América em 2010. E assim como ocorreu  na primeira vez, o time 

colorado teve o privilégio de erguer o troféu no gramado do Beira-Rio. Com a presença 

de 50 mil torcedores e consagrando um dos novos ídolos da torcida colorada, o 

argentino Andrés Nicolás D'Alessandro, como um dos destaques da conquista do time.  

A grande final foi disputada contra o Chivas Guadalajara, do México. Em um 

jogo difícil, onde o time gaúcho começou perdendo, em nenhum momento se poderia 

imaginar que Rafael Sobis, ídolo criado na base do Sport Club Internacional, pudesse, 

novamente, decidir a maior competição Sul-Americana como aconteceu em 2006 contra 
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o São Paulo. Foi dele o gol do empate, quando o Inter perdia por 1 a 0 e via os 

fantasmas dos anos 90 sobrevoarem o Gigante. Leandro Damião, novato, promessa do 

clube, entrou em campo para fazer o segundo e o  Giuliano fechou o resultado, 

consagrando o colorado como o novo “dono” da América. A grande final contou com a 

presença de 53,124 torcedores que viram o Internacional campeão novamente.   

 

5.6 DO REBAIXAMENTO PARA O RENASCIMENTO  

  

No dia 11 de dezembro de 2016, o Sport Club Internacional viveu um dos 

momentos mais tristes desde a sua criação. O clube amargou o rebaixamento para a 

Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, em uma campanha onde o clube somou 

apenas 43 pontos em 38 rodadas, juntando-se a outros grandes clubes brasileiros como: 

Corinthians, Vasco, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, entre outros que foram obrigados a 

disputar o Brasileirão Série B, em anos anteriores.  

A temporada começou com a conquista do título Gaúcho e da Recopa Gaúcha, 

mas com uma série de equívocos, desmandos, trocas de treinadores e departamento de 

futebol, culminou com o inédito rebaixamento à segunda divisão.   

Porém, para o verdadeiro torcedor colorado, o ano já tinha começado estranho, 

pois um dos seus principais ídolos, o jogador D'Alessandro, anunciava a sua saída por 

empréstimo para o River Plate da Argentina e, além disso, o clube teve quatro trocas de 

treinadores, confusões no vestiário e até briga de “ringue” entre dois jogadores. 

Apesar da ilusão criada no começo do Brasileirão, nada evitou a decepção do 

final. O time colorado teve uma arrancada fantástica e chegou a liderar o Brasileirão, 

uma vez que conquistou 19 pontos em 24 possíveis, o que representava 79% de 

aproveitamento.   

O ano colorado começou a ficar turbulento, quando o treinador Argel Funcks, às 

vésperas do Gre-Nal do primeiro turno e sem vencer há quatro jogos, se envolveu em 

uma polêmica: o vazamento de uma conversa com um amigo no WhatsApp mostrou 

que o treinador falava que o colorado iria passar o “trator” sobre o time gremista.  

O desejo do treinador acabou não se concretizando e o colorado perdeu por 1 a 0 

em pleno Beira-Rio e se afundou na crise. Após seis partidas sem vencer, a direção 

decretou a demissão do técnico Argel.   

Para substitui-lo, o escolhido pela direção foi Paulo Roberto Falcão. O maior 

jogador da história do clube retornava para sua terceira passagem como treinador. 
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Apesar do carinho da torcida, a cúpula não respaldou seu trabalho. Foram apenas cinco 

jogos comandados pelo ex-volante. Sem vitória, acabou demitido com dois empates e 

três derrotas.  

Para tirar o Inter da crise, Vitorio Piffero, presidente do clube na época, recorreu 

ao antigo parceiro Fernando Carvalho, que aceitou o chamado e assumiu como vice de 

futebol. O histórico dirigente, presidente campeão do mundo em 2006, trouxe com ele 

Ibsen Pinheiro para ser o diretor de futebol, Newton Drummond, o Chumbinho, como 

executivo e Celso Roth como treinador, naquilo que chamou de "Swat" Colorada.  

Sem conseguir muitas evoluções, Celso Roth acabou desligado em 17 de 

novembro, após 100 dias, ou 22 partidas, com seis empates e dez derrotas. Para o seu 

lugar, foi escolhido o treinador Lisca, que teve a missão de comandar o colorado nas 

três últimas partidas e tentar evitar o rebaixamento.   

Na última rodada, o Inter foi até Mesquita enfrentar o Fluminense, no Rio de 

Janeiro. E, mesmo com uma defesa de pênalti de Danilo Fernandes, o time não 

conseguiu a vitória sobre os cariocas, empatando em 1 a 1, e com a vitoria do Sport sbre 

o Figueirense, por 2 a 0 e sacramentou o primeiro rebaixamento da história do Inter.  

No ano seguinte, em 2017, o Sport Club Internacional buscava a sua 

reconstrução moral. A disputa da Série B do Campeonato Brasileiro fez com que o 

colorado passasse por novas logísticas e até por viagens longas de ônibus, já que para a 

maioria dos clubes da Série B, os jogos são realizados pelo interior do Brasil, 

diferentemente da Série A, em que os clubes ficam nas grandes capitais. Em 

comparação aos demais clubes e com a sua estrutura e poder financeiro, o colorado 

conseguiu tirar proveitos para arquitetar a sua logística. Em muitos dos jogos longes do 

Beira-Rio, o Inter teve de enfrentar gramados irregulares. Além disso, a queda para a 

Série B desvalorizou alguns jogadores do elenco colorado, que poderiam render um 

valor alto para venda.  

O Inter ainda teve a sua marca desvalorizada, comparada à elite nacional. Ao 

longo deste ano, o time teve seus jogos transmitidos para todo o país nos canais de 

televisão por assinatura, em faixas da programação distante do horário nobre.  

As partidas disputadas no Beira-Rio tiveram ingressos vendidos com preços 

populares, o que ocasionou a queda da  receita ao longo do ano. Em 2016, o clube 

arrecadou R$ 18.844.976 em 34 jogos, com uma média de 20.372 torcedores pagantes e 

R$ 554.264 por partida . Já em 2017, com os jogos disputados na Série B, os torcedores 

renderam R$ 16.772.025 em 33 partidas, com uma média de 19.711 torcedores e de R$ 
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506.728 de renda por partida, de acordo com o levantamento do GloboEsporte.com3. Na 

36º rodada da Série B, o colorado empatou em 0 a 0 com o Oeste-SP e confirmou sua 

volta à elite do brasileirão, após sofrer ao longo de uma temporada atípica, 

consequência do primeiro rebaixamento da história do clube (Figura 7).  

 

Figura 7 – Jogadores e Comissão Técnica reunidos após confirmarem o retorno para a 

Série A do Brasileirão. 

 

Fonte: Ricardo Duarte. Disponivel em: 

<https://globoesporte.globo.com/rs/futebol/times/internacional/noticia/adeus-serie-b-inter-

deixa-para-tras-maculas-de-pior-mancha-de-sua-historia.ghtml> acesso: 1 out 2019 

 

Já em 2018, no seu renascimento de volta à Série A do Brasileirão, o Sport Club 

Internacional começou a se reestruturar e a pensar em ter novas conquistas. Com a 

presidência de Marcelo Medeiros, a estruturação colorada começou a partir da 

permanência do treinador Oldair Hellmann para comandar o clube em toda a campanha 

da Série A. Em um ano de reconstrução e de busca de permanência na elite do futebol 

brasileiro, o Sport Club Internacional acabou surpreendendo a todos com a continuidade 

na primeira divisão e, principalmente, em conseguir terminar o campeonato na terceira 

colocação, garantindo vaga para a Copa Libertadores da América de 2019.     

                                                      
3 https://globoesporte.globo.com/rs/futebol/times/internacional/noticia/adeus-serie-b-inter-deixa-para-tras-

maculas-de-pior-mancha-de-sua-historia.ghtml>. Acesso em: 1 out. 2019 
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6 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

O Sport Club Internacional usa a rede social como meio de aproximação com 

sócios e torcedores, buscando agregar valor à marca e criar uma imagem institucional 

positiva e forte. Por meio de uma página no Facebook, o torcedor tem acesso à 

informação e entretenimento customizado.   

A metodologia adotada para esta pesquisa foi o Estudo de Caso, um método 

qualitativo, que consiste em “ uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno 

e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 

utilizadas” (YIN, 2001, p. 32).   

O Estudo de Caso trata as ações promovidas pelo Sport Club Internacional no 

período da participação na Copa Libertadores da América de 2019, obsrvando as 

diferentes ações de cada partida e os resultados obtidos em cada momento em relação à 

interação com os torcedores.   

Duarte (2006) diz que o método do Estudo de Caso é, frequentemente, adotado 

em pesquisas de Ciências Sociais e também é, facilmente, encontrado em teses e 

dissertações: “talvez porque seja uma boa maneira de introduzir o pesquisador iniciante 

nas técnicas de pesquisa ao integrar o uso de um conjunto de ferramentas para 

levantamento e análise de informações” (DUARTE, 2006, p. 215).  

A análise foi feita em cima dos dados da Fanpage do Sport Club Internacional, 

resultado de uma avaliação quantitativa do desempenho da página. Além disso, o 

método qualitativo foi aplicado a partir de entrevista feita com um profissional do clube, 

que contou detalhes de como o trabalho de social media é feito dentro do time gaúcho.   

Com as informações cedidas pelo clube, foi possível analisar o desempenho do 

trabalho feito pelo Internacional, além de se identificar de que forma as estratégias de 

comunicação em redes sociais são adotadas e exploradas pelos profissionais do Sport 

Club Internacional.   

Também foi realizada uma entrevista com Felipe Silveira Ribeiro, social media 

do Sport Club Internacional. Entrevista em profundidade, segundo Duarte (2006), é a 

“técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca de informações, 

percepções e experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma 
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estruturada” (DUARTE, 2006, p. 62).     

Os dados foram fundamentais, visto que, por meio deles, foi possível traçar o 

perfil do torcedor que costuma acompanhar o conteúdo postado na página, bem como 

analisar o desempenho das estratégias utilizadas pela Assessoria de Comunicação do 

clube. Os dados coletados são referentes ao período em que o clube participou da Copa 

Libertadores da América de 2019, do primeiro jogo realizado na fase de grupos no dia 6 

de março até 28 de agosto, com a eliminação nas quartas de final.    
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7 O FACEBOOK DO INTERNACIONAL   

 

A página do Sport Club Internacional no Facebook (Figura 8) existe desde 13 de 

janeiro de 2011. A principal função da fanpage é ser um canal de relacionamento do 

clube com seus sócios e torcedores, servindo como fonte oficial de comunicação, além 

de ser um espaço para a divulgação da marca, buscando chamar atenção de 

patrocinadores, por exemplo.  

 

É uma ferramenta primordial na nossa estratégia de comunicação. 

Hoje é impossível pensar em uma grande instituição como o SC 

Internacional não estar presente no Facebook. É de fundamental 

importância para o posicionamento institucional do clube (RIBEIRO, 

2019).  

 

Figura 8 – Capa do Facebook do Sport Club Internacional. 

 

Fonte: Capa do Facebook Oficil do Sport Club Internacional  

 

O clube conta com um pessoal exclusivo, que se dedica para realizar as 

postagens nas redes sociais, como o Facebook. Segundo Ribeiro (2019), há um 

planejamento de comunicação voltado para estas plataformas, no qual são pensadas 

estratégias abrangentes, mas também situações rotineiras, como a cobertura de um 

treino, campanhas a serem realizadas pelo clube, entre outros.  

O espaço é usado para fazer postagens sobre o cotidiano do clube com 

informações, desde a categoria de base, passando pelo time feminino até o time 
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principal. A escolha dos conteúdos é feita através da Assessoria de Comunicação do 

clube, que, junto com designers e marqueteiros, definem a forma com a qual o conteúdo 

será divulgado: “a partir do nosso perfil de seguidores e relevância da notícia, 

elencamos quais comunicações e conteúdos serão postados nessa rede” (RIBEIRO, 

2019). 

Por meio do Facebook, o clube estreita as relações com o torcedor, buscando 

interação e conhecendo o perfil desta torcida.  

 

Ter este contato direto e forte com nosso público, sócios, torcedores, é 

muito importante para o clube. Uma das principais preocupações é 

tentar, sempre que possível dentro da nossa hierarquia, fortalecer 

todos os canais de comunicação do clube, e dentro disso o Facebook é 

essencial. Através dele, podemos fortalecer a nossa marca, criar este 

vínculo com interações e deixar o clube como referência de 

comunicação (RIBEIRO, 2019). 

 

Visualmente, a página segue sempre o mesmo padrão, utilizando as cores 

vermelha e branca, com linhas retas, sempre com o mesmo layout, colocado como uma 

“moldura” nas imagens postadas. O planejamento visual da página é feito entre o 

departamento de comunicação e os designers do clube.  

 

7.1 CURTIDAS, ALCANCE, ENVOLVIMENTO E VISUALIZAÇÕES  

 

As curtidas do Facebook representam o número de pessoas que acessaram a 

página e optaram por clicar em “curtir” e seguir as publicações daquela fanpage. Ter fãs 

nas redes sociais é de extrema importância quando se quer atingir visibilidade. Desde 

que foi criada, a fanpage do Sport Clube Internacional foi curtida por mais de 2 

milhões4 de pessoas (IBOPE REPUCOM5, 2019). A participação do clube na Copa 

Libertadores da América, somada à chegada do clube na final da Copa do Brasil de 

2019 resultou em mais 82 mil curtidas na página.  

O Inter conseguiu figurar no Top 5 de novos inscritos, durante o mês de outubro 

de 2019. No Facebook, o clube foi o segundo que mais ganhou inscritos, atrás apenas 

do Flamengo, segundo dados do GloboEsporte.com.    

O alcance é outro dado importante na mensuração de um trabalho de social 

                                                      
4 Os dados são referentes a outubro de 2019- http://www.iboperepucom.com/br/rankings/ranking-digital-

dos-clubes-brasileiros-out2019/ 
5 Levantamento mensalfeito pelo instituto Ibope para medir o desempenho das redes sociais dos clubes 

brasileiros. 
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media e representa o número de pessoas para a qual a publicação foi exibida. Entre 6 de 

março e 28 de agosto de 2019, último jogo realizado pela Copa Libertadores, as 

publicações tiveram um alcance de mais de 21 milhões de pessoas por mês.   

O número de envolvimentos com a publicação, que mostra quantas pessoas 

publicaram no mural, curtiram, comentaram, clicaram ou compartilharam posts da 

página, ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas no mesmo período. O total de 

visualizações na página chegou a cerca de 560 mil nas publicações e mais de 943 mil 

visualizações nos vídeos postados na fanpage, durante o período analisado. 

 

7.2 PERFIL DOS TORCEDORES    

 

Segundo Felipe Ribeiro, a maioria dos torcedores que acessou a rede social o fez 

por meio de smartphones e tablets.  Cerca de 80 mil pessoas acessaram a fanpage por 

meio de dispositivos móveis e aproximadamente 15 mil utilizaram computadores.  

Entre os mais de 2 milhões de curtidores da página, 59% são homens, dos quais 

31% possuem entre 18 e 24 anos, sendo o perfil predominante entre os seguidores do 

clube na rede social estudada. As mulheres somam 41%, dos quais 12% têm entre 18 e 

24 anos.  

A Fanpage do SC Internacional é acessada em diversos lugares do mundo, mas o 

Brasil ocupa o primeiro lugar como país de origem de mais de 670 mil pessoas, sendo 

que o Peru está na segunda posição com mais de 56 mil indivíduos, seguido por India, 

Argentina, Mexico, Urugiai e Estados Unidos.  

Porto Alegre é a cidade de origem da maioria das pessoas, com mais de 290 mil 

acessos, seguido de Florianópolis (28 mil pessoas) e cidades do interior do Rio Grande 

do Sul, entre as quais estão: Viamão, Pelotas, Santa Cruz, Santa Maria, Uruguaiana. Por 

sua vez, Salvador, Rio de Janeiro e New York também aparecem na lista.  

 

7.3 POSTAGENS, MENSAGENS E LINGUAGEM UTILIZADA  

 

A maioria dos posts feitos na página representa o compartilhamento de links de 

notícias publicadas no site oficial do Sport Club Internacional. Porém, o clube também 

aposta em publicações de pré e pós-jogo, informações de viagem e treinos, conteúdos 

em vídeo através do Youtube, lance a lance dos jogos, com apresentação de dados como 

gols, início ou fim de partida, por meio de imagens e artes personalizadas para a rede 
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social Facebook.   

Uma das funções principais das fanpages do Facebook é que elas permitem o 

envio de mensagens particulares entre pessoas que acessam a página e os 

administradores dela. 

Percebeu-se também que a linguagem utilizada para comunicar no Facebook é a 

padrão. Em alguns casos, ela se mistura com jargões típicos do futebol, mas sem 

dificultar a comunicação entre clube e torcedores.   
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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 Facebook pelas assessorias de imprensa das instituições esportivas, 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.  

O Sport Club Internacional usa a sua fanpage como um canal para a divulgação 

de informações exclusivas do clube, passando confiabilidade para seus torcedores. As 

notícias são, normalmente, veiculadas no portal oficial do clube e o link é divulgado nas 

redes sociais, para tornar mais fácil o acesso às informações oficiais.   

Além da divulgação de notícias, o clube também explora o lance a lance dos 

jogos, postando imagens e artes personalizadas a cada gol, início de partida ou resultado 

final. Esse tipo de conteúdo é o que mais chama a atenção e recebe mais curtidas por 

parte dos torcedores e seguidores da página.  

No período em que o clube participou da Copa Libertadores da América 2019, a 

página recebeu um grande número de acessos de torcedores do time, que 

acompanharam a rotina dos jogadores através dos treinos, viagens, escalação e eventos 

criados pela Assessoria de Comunicação do clube para a divulgação dos jogos, 

principalmente os que foram realizados no Estádio Beira-Rio. Através da competição, o 

clube soube trabalhar a imagem da instituição para que os torcedores conseguissem ficar 

mais próximos da entidade e, principalmente, acreditassem na conquista da Copa.   

Os conteúdos veiculados são confiáveis, já que são produzidos pelo 

departamento responsável pela comunicação oficial do clube e são sempre bem 

informativos. Em algumas oportunidades, o clube também se utiliza do entretenimento 

para fortalecer o relacionamento com sua torcida.  

Por fim, ressalta-se que a maioria dos torcedores que curte a página no Facebook 

do Sport Club Internacional é formada por homens com idade entre 18 e 24 anos. Eles 

acessam a página por meio de dispositivos móveis e costumam interagir por meio de 

reações e curtidas, comentários e compartilhamento dos conteúdos postados.  
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ANEXO A – POSTAGENS REALIZADAS NO FACEBOOOK DO SPORT CLUB 

INTERNACIONAL DURANTE A COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA 2019 

 

Postagem 1 – Jogo de estreia do SC Internacional contra o Palestino na Copa 

Libertadores 2019. 

 

Fonte: Facebook do Sport Club Internacional 
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Postagem 2 – Delegação colorada embarcando para o jogo no Chile. 

 

Fonte: Facebook do Sport Club Internacional 
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Postagem 3 – Primeiro jogo do SC Internacional no Estádio Beira-Rio. 

 

Fonte: Facebook do Sport Club Internacional 
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Postagem 4 – O Beira-Rio vai rugir. Chamada para o jogo do SC Internacional contra o 

River Plate-ARG. 

 

Fonte: Facebook do Sport Club Internacional 
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Postagem 5 – Evento criado na Página do Facebook do SC Internacional para divulgar 

o confronto contra o River Plate-ARG. 

 

 

Fonte: Facebook do Sport Club Internacional 
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Postagem 6 – SC Internacional garante vaga nas Oitavas da Copa Libertadores da 

América. 

 

Fonte: Facebook do Sport Club Intenrcional 
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Postagem 7 – Última postagem realizada pela Assessoria de Comunicação na Copa 

Libertadores, clube não divulgou nada sobre a eliminação. 

 

Fonte: Facebook do  Sport Club Internacional 

 


