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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo sugerir ações de posicionamento de 

marca ao Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, considerando a atual percepção 

de seus públicos de interesse a fim de atingir os objetivos estratégicos do 

Clube. Através de uma pesquisa qualitativa exploratória, para atender seu 

objetivo central, o estudo buscou descrever a percepção dos públicos de 

interesse do Clube, analisar aspectos da estratégia (missão, visão e valores), 

oferecer sugestões de novas definições mais coerentes com a imagem 

desejada e mapear a identidade, imagem atual e desejada da Instituição. 

A análise dos dados foi realizada utilizando a técnica da análise de 

conteúdo, que junto com os dados secundários levantados e a observação do 

autor proporcionaram os subsídios necessários para a viabilidade do estudo, 

visando sugerir um novo posicionamento para o Grêmio, para auxiliar o Clube a 

aproveitar melhor o seu potencial de mercado. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o futebol chegou no fim do século XIX por Charles Miller, 

brasileiro que foi a estudos para a Inglaterra e voltou em 1894 trazendo um 

livro de regras, dois uniformes e uma bola. 

Por algum tempo esse esport foi considerado quase que totalmente de 

elite, onde a participação de negros e operários era expressamente proibida. 

Mas com o objetivo de aumentar receitas através de venda de ingressos e 

títulos de sócios dos clubes, a abertura para as classes mais baixas acabou 

ocorrendo posteriormente. Quanto aos negros, só entre 1920 e 1930 puderam 

iniciar sua participação nos eventos relacionados a este esporte. 

Após as alterações sociais do futebol em nosso país, o caminho para o 

sucesso e a popularidade ficou bem mais curto, ocasionando o surgimento de 

muitos clubes e com boas participações da seleção brasileira nas Copas do 

Mundo, o que fazia aumentar o interesse da população. 

Depois de um terceiro lugar na Copa do Mundo de 1938, a Nestlé lançou 

no Brasil um novo chocolate, que tinha como nome o apelido do craque 

daquela seleção, Diamante Negro. O sucesso de vendas foi tão grande, que o 

produto tornou-se um clássico e permanece até hoje com grande procura. Esta 

ação pioneira da Nestlé foi talvez a primeira do país que soube utilizar a força 

do futebol como uma alavanca de sucesso para seus negócios. 

Já consolidado o sucesso desse esporte no Brasil e no mundo, os 

clubes começaram a construir grandes estádios para que uma maior 

quantidade de pessoas pudesse apreciar o esporte. Com os estádios foram 

criadas as sedes sociais, abrindo para as pessoas uma gama de opções que 

não se restringia mais apenas ao futebol, pois podiam utilizar as estruturas 

para outros tipos de lazer. Também iniciadas na metade do século XX foram: a 

venda de uniformes das equipes, os concursos de miss dos clubes, a criação 

de revistas mensais e carnês promocionais, sempre objetivando trazer o maior 

número de pessoas possível para o convívio das instituições. 
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Por volta de 1950, o surgimento da televisão permitiu que as 

competições esportivas pudessem ser transmitidas, o que acabou despertando 

o interesse das empresas, que iniciaram a utilização de espaços publicitários 

dentro dos estádios para a divulgação de suas marcas e produtos. Já na 

década de 1970, foram os fabricantes de material esportivo que começaram a 

divulgar suas marcas nos uniformes dos clubes e seleções. 

Em meados de 1980, iniciaram os patrocínios das grandes empresas 

nas camisetas dos clubes de futebol, o que acabou enterrando a idéia do 

esporte apenas como entretenimento e trouxe à tona uma atividade com 

grande movimentação de dinheiro entre as partes envolvidas. 

No fim da década iniciada em 1980, os clubes europeus iniciaram o 

processo de profissionalização da administração das entidades, iniciativa 

tomada devido a um grande número de clubes que, mesmo com os grandes 

investimentos das empresas no futebol, estavam enfrentando problemas 

financeiros. Criaram-se ligas de clubes com gestão profissional e, como não 

poderia ser diferente, também profissionalizaram-se as gestões dos clubes, 

que começaram a utilizar modelos de empresas tradicionais. Partindo daí, a 

organização dos campeonatos europeus (nacionais e internacionais) deu um 

salto enorme, o que acabou atraindo um número bem maior de investidores e 

de cifras, fortalecendo muito os cofres das instituições envolvidas. Diante desse 

fortalecimento, a quantidade de recursos começou a ser suficiente para investir 

não somente no time de futebol, mas no clube como um todo, iniciando o 

crescimento das demais áreas. Diante dessa situação, uma das áreas que 

passaram ser olhadas com mais atenção foi a área de marketing, dando início 

a um forte trabalho de gestão de marca dos clubes e a criação de projetos e 

planos voltados aos seus torcedores com o objetivo de conquistá-los e fidelizá-

los cada vez mais. 

Em nosso país, a visão de profissionalização ainda é muito recente, pois 

sabemos que a grande maioria dos clubes ainda não está adaptada aos novos 

modelos de gestão e ainda são administrados com diretrizes totalmente 

defasadas. Buscando a aceleração desse processo de profissionalização, o 
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governo federal criou leis e estatutos dirigidos aos clubes para que, o mais 

breve possível, eles possam evoluir rapidamente nesse processo. 

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é um clube que, apesar de ter 

atrasado um pouco o início de seu processo de profissionalização com 

administrações que quase inviabilizaram o Clube, vem avançando nos últimos 

anos. Porém, sabendo que o número de torcedores do Clube beira 

aproximadamente os 10 milhões (é a maior torcida do sul do país e 6ª maior do 

Brasil), que o atual número de associados se mantém estagnado há 

aproximadamente dois anos (apesar de considerado bom comparado a outras 

instituições), e que não faltam modelos de sucesso a serem seguidos pelo 

mundo, este projeto objetiva pesquisar a imagem e identidade do Grêmio. De 

modo que seja possível sugerir um posicionamento de marca que possa 

auxiliar o Clube a fazer com que essa imensa massa de torcedores contribua e 

participe mais ativamente de sua vida. Trazendo como conseqüência um 

círculo virtuoso que aumenta as receitas, permite mais investimento no clube 

como um todo e acaba satisfazendo plenamente seus aficionados através de 

possíveis conquistas. 

Tendo como ponto de partida a inquietação do autor surgida no convívio 

do Clube e na observação e pesquisa de dados secundários sobre o mercado 

do esporte, o estudo foi iniciado com a apresentação do problema, cuja análise 

possibilitou o desenvolvimento dos objetivos do projeto, além da pesquisa a ser 

aplicada. 

Ao longo do segundo capítulo é apresentada a justificativa do tema. 

Onde salienta-se a importância, a oportunidade e a viabilidade do projeto. 

Os objetivos gerais e secundários levados em consideração na pesquisa 

são abordados durante o terceiro capítulo. 

No capítulo quatro está exposta a revisão de literatura. Neste capítulo 

são abordados os assuntos da área de marketing relacionados ao tema 

proposto. Dentre os assuntos estão conceitos de organização e cultura, a 

caracterização de imagem, identidade, marca e posicionamento, além de 

definições e conceitos relacionados ao marketing esportivo. 
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O método de pesquisa é descrito no quinto capítulo, assim como as 

ferramentas de verificação, análise de dados e caracterização da amostra. No 

caso desse projeto, os conceitos abordados são referentes a uma Pesquisa 

Qualitativa. 

No sexto capítulo são relacionados os resultados e informações 

recebidas ao longo das entrevistas realizadas com os torcedores do Clube. A 

partir dessas informações, são feitas as caracterizações da cultura, imagem, 

identidade, e as ações de posicionamento sugeridas. O capítulo sete segue 

com as considerações finais e, finalizando o projeto, temos as referências 

bibliográficas, e os apêndices. 
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1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Considera-se o futebol o mais popular dos esportes no mundo e, como 

todos já ouvimos falar algum dia, o Brasil é considerado o “país do futebol”. 

Porém, analisando a trajetória desse esporte em nosso país, tem-se a 

impressão que tal reconhecimento foi obtido muito em razão de algumas 

circunstâncias culturais e geográficas. Sendo menor a parcela de contribuição 

das pessoas que, ao longo da história tiveram a missão de organizá-lo e 

desenvolvê-lo. 

Atualmente, contamos com milhares de jogadores distribuídos em 

centenas de clubes que, por sua vez, são filiados em dezenas de federações 

ligadas ao órgão maior do futebol nacional, a Confederação Brasileira de 

futebol (CBF). À primeira vista e, partindo do princípio que somos o “país do 

futebol”, tudo isso soa como um sistema totalmente harmonioso. Uma máquina 

de dinheiro que distribui empregos, cifras milionárias e ainda por cima enche de 

alegria o coração do povo. Todavia, salvo raras exceções, o cenário atual nos 

deixa a impressão de que as administrações (clubes, federações e 

confederação), ainda trabalham em meio a muita política e pouco 

profissionalismo. 

Neste contexto, até mesmo várias das maiores instituições não possuem 

qualquer tipo de planejamento, se fazendo sobreviver apenas pela inesgotável 

fonte de talentos produzida por um país em que as crianças nascem com uma 

bola no pé e pela imensa paixão dos brasileiros pelo futebol. Não usando da 

maneira mais correta as ferramentas da administração moderna e vivendo em 

uma realidade financeira dependente da venda de seus talentos, que saem 

cada vez mais jovens para o exterior. São poucos os casos em que a receita 

derivada de televisão, associados, bilheteria, licenciamentos, entre outras, é 

considerada realmente significante para a saúde financeira das instituições. 

Os poucos casos citados acima correspondem à elite de nosso futebol, 

os grandes clubes brasileiros. Esses clubes, mesmo contando com uma 



 

 

13 

 

diversidade maior de receitas, passam freqüentemente por sérias dificuldades 

de fluxo de caixa (Apêndice A – lista de balanços dos clubes do futebol 

brasileiro). Pois a demanda financeira para formar uma equipe competitiva ao 

nível exigido pelos aficionados dessas agremiações é normalmente maior do 

que o arrecadado.  

Neste contexto, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que é líder do 

ranking da CBF (Apêndice B – ranking oficial da Confederação Brasileira de 

Futebol), não é exceção à realidade. Após passar por sérios problemas de 

gestão que resultaram na maior crise do Clube, culminando com o 

rebaixamento da equipe para a segunda divisão nacional em 2004, iniciou-se 

um projeto de reestruturação. Projeto esse que vem buscando a gradual 

profissionalização de todas as áreas e tem como um dos objetivos o aumento 

da receita. O Grêmio deseja com isso sanear as dívidas obtidas, melhorar sua 

estrutura patrimonial e profissional além de, principalmente, competir com 

maior poder financeiro na disputa pela contratação dos melhores jogadores 

para maximizar as chances de conquistas de títulos e, por conseqüência, o 

nível de satisfação de seus torcedores. Para que isso aconteça, sugere-se ao 

Clube uma atenção especial ao fortalecimento de sua marca. Pois esta pode 

ser uma boa oportunidade para atrair melhores resultados nos mais variados 

sentidos, como o potencial a ser despertado pelo bom relacionamento com os 

seus aproximadamente dez milhões de torcedores, naturalmente motivados ao 

consumo de produtos/serviços assinados pelo Grêmio. Um breve exemplo de 

fonte de receita capaz de proporcionar investimento em todas as áreas da 

Instituição, melhorar a performance, maximizar as chances de conquistas de 

títulos e gerar um círculo virtuoso, aumentando a satisfação de seus 

torcedores.  

As principais fontes de receita de um clube de primeira divisão do futebol 

brasileiro são: a venda de jogadores, os direitos de transmissão dos jogos, 

arrecadação de sócios, receitas publicitárias, vendas de produtos e bilheteria 

(conforme Apêndice F – resumo da demonstração de resultados do Grêmio 

Foot-Ball Porto Alegrense). Porém, no Grêmio existe uma oportunidade de 

evolução na área de comunicação e marketing, incluindo o uso de ferramentas 
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que tem se mostrado úteis em várias empresas, agregando competitividade e, 

conseqüentemente, potencializando resultados. 

Considerando essa problemática, esse trabalho propõe uma pesquisa 

qualitativa de imagem e identidade da marca Grêmio, a fim de propor ações 

para um novo posicionamento de marca ao Clube, considerando a imagem 

desejada, a imagem atual e seus objetivos, a fim de melhor usufruir do seu 

grande número de aficionados. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Diante do quadro descrito, o reposicionamento e fortalecimento da 

marca Grêmio, baseado em uma pesquisa de imagem e identidade do Clube, 

vai trazer evidências sobre como seus principais públicos enxergam a 

instituição atualmente, oferecendo alternativas para que o Grêmio se aproxime 

da imagem desejada e um melhor embasamento para as futuras ações de 

marketing. Conforme Keller & Machado (2006), uma marca forte oferece várias 

vantagens: aumenta a fidelidade, melhora a percepção do desempenho 

produto/serviço, oferece margens maiores, usufrui de maior cooperação dos 

intermediários, conquista maior eficácia nas ações de comunicação e 

marketing e aumenta as oportunidades de licenciamento e extensão de marca. 

Às razões descritas, soma-se a intenção do Grêmio em construir um 

novo estádio, projeto considerado o maior da história centenária do Clube. Pois 

para maximizar os benefícios desse empreendimento, recomenda-se uma 

atenção especial da Instituição com relação a gestão de sua marca e demais 

questões de marketing e comunicação. 

Existe ainda o fato de existir um grande mercado potencial no Brasil, 

considerando o produto futebol. Tendo como motivação extra a confirmação do 

país como cede da Copa do Mundo em 2014. Acredita-se que tudo isso venha 

a acelerar os negócios no setor, deixando pra trás as instituições que não 

acelerarem o processo de profissionalização nessas áreas. 

Além disso, existe uma carência do Grêmio em projetos dessa natureza 

e boa receptividade por parte de muitos conselheiros e dirigentes que 

enxergam no marketing do Clube, potencial para se tornar uma mola 

propulsora de ótimos resultados. 
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3 OBJETIVOS 

Abaixo, seguem os objetivos propostos para o presente estudo. 

3.1 Objetivo Geral 

Sugerir ações de posicionamento de marca ao Grêmio, considerando a 

atual percepção dos públicos de interesse a fim de atingir os objetivos 

estratégicos do Clube. 

3.2 Objetivos Específicos 

- Descrever a percepção dos públicos de interesse do Clube (torcedores, 

associados e conselheiros) sobre o Grêmio; 

- Analisar aspectos de estratégia (missão, visão e valores) atuais do 

Clube em relação à percepção dos públicos entrevistados, buscando uma 

melhor definição para essas referências para usá-las como fonte de 

comunicação da imagem desejada;  

- Mapear a identidade/imagem atual e a imagem desejada, sob o ponto 

de vista de seus principais públicos; 

- Sugerir ações de posicionamento de marca. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo tem como objetivo, através da literatura, fornecer a 

fundamentação teórica para o desenvolvimento do trabalho em questão, 

abordando os seguintes tópicos: organizações, cultura organizacional, 

identidade e imagem organizacional, marca, posicionamento e marketing 

esportivo. 

4.1 ORGANIZAÇÕES E CULTURA  

Nesta primeira parte do capítulo, trabalharemos os conceitos de 

organizações e cultura, temas relacionados ao estudo proposto. 

Chiavenato (1997) diz que a palavra organização significa qualquer 

empreendimento humano, moldado intencionalmente para atingir objetivos 

determinados. Essa definição aplica-se a qualquer tipo de organização, sejam 

elas lucrativas ou não, como empresas, bancos, financeiras, hospitais, igrejas, 

clubes, entre outras opções. 

Vivemos em um mundo repleto de organizações que influenciam e são 

influenciadas por seu meio ambiente, estando em permanente interação com 

as outras organizações, com os seus diferentes públicos e com a própria 

sociedade. (Hall, 1984). Por esse motivo, a importância e o poder das 

organizações no mundo atual são considerados fatos relevantes. 

A organização é o local onde diferentes agentes contribuem com seus 

recursos para a produção de objetos e serviços e também o lugar que cada 

indivíduo explora e habita, a fim de realizar seus próprios objetivos. (Fischer, 

1993). Contribuindo sobre o conceito de organização, Chanlat (1993) 

compreende a empresa como uma entidade socialmente responsável pelos 

efeitos de suas ações sobre a comunidade, agindo enquanto “cidadã”. Enriquez 

(1983) acrescenta que as organizações não são somente sistemas de 

produção ou sistemas sociais. Essas têm levado em conta a vida psíquica e o 

imaginário dos sujeitos, na medida em que sempre lhes propuseram uma 



 

 

18 

 

representação delas mesmas (um imaginário social), que os sujeitos deveriam 

interiorizar para serem aceitos como membros. 

Os autores citados, Hall, Fischer, Chanlat e Enriquez, reforçam através 

de seus conceitos de organização a respeito da influência que essa exerce e 

sofre do ambiente. Considerando-se “o ambiente” em seu sentido holístico, que 

inclui os públicos (internos e externos), bem como demais variáveis 

controláveis e incontroláveis no âmbito mundial. Pois mesmo que uma 

organização atue localmente, as ocorrências do mundo globalizado moderno 

impactam em maior ou menor grau em tudo e em todos. 

Kreps (1995) oferece conceitos sobre a cultura e a comunicação nas 

organizações. Em um deles, define a cultura como “comunicação modelada” e 

explica que a cultura se baseia na comunidade da comunicação que consiste 

em modelos socialmente estereotipados, incluindo hábitos de linguagem e 

pensamento, que sucedem através de várias formas de aprendizagem social, 

particularmente através da criação infantil. A cultura da organização se cria por 

meio do desenvolvimento da lógica coletiva fundamental de seus membros, 

assim como suas lendas e identidade. Essas lógicas e lendas estão 

incrustadas e se transmitem através de canais formais e informais de 

comunicação. 

O autor prossegue citando a existência de duas funções básicas da 

comunicação nas organizações: prover os membros informações sobre a 

cultura organizacional e socializá-los com ela. A cultura se comunica 

informalmente aos membros e pessoas relevantes através de contos e 

conversas, e formalmente por meio da publicidade, dos slogans, de 

documentos, cartas, informes anuais, manuais e outras publicações da 

empresa, reuniões e apresentações públicas. 

A cultura organizacional também se reflete a partir das declarações 

como missão, visão e princípios/valores expostas publicamente. Churchill e 

Peter (2000) dizem que a missão de uma organização é o seu propósito de 

existência, e sua declaração deve ser suficientemente específica para orientar 

seus membros quanto à divisão de quais atividades devem ser priorizadas. 
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Além disso, também deve descrever o propósito da empresa de forma a 

diferenciá-la de outras empresas similares. Kotler (2000) acrescenta que, no 

início, a missão da empresa é geralmente clara, porém, ao longo do tempo a 

missão pode perder relevância pela ocorrência de alterações no mercado ou 

por mudanças nos próprios rumos da empresa. Percebendo que a empresa 

está se afastando da sua missão, a gerência deve reavaliar seus propósitos. 

Podem ser feitas algumas perguntas que facilitarão este processo. Qual é o 

nosso negócio? Quem é o cliente? O que tem valor para o cliente? Qual será 

nosso negócio? Como deveria ser nosso negócio? Apesar de parecerem 

simples, estas são perguntas nada fáceis de responder. Organizações de 

sucesso continuamente fazem-se estas perguntas e as respondem com critério 

(Kotler, 2000). 

O autor prossegue ressaltando que as organizações devem declarar a 

missão de forma a ser compartilhada por todos na empresa. Uma missão bem 

formulada dá aos funcionários um senso compartilhado de propósito, direção e 

oportunidade. Além disso, ele acrescenta que as melhores declarações de 

missão são aquelas guiadas por uma visão. A qual o autor conceitua como um 

sonho audacioso que direciona a empresa para muitos anos adiante. A 

capacidade de administrar continuidade e mudança está estreitamente 

vinculada com a capacidade de desenvolver uma visão. Para formular a visão 

leva-se em conta a ideologia central da empresa (seus valores, princípios e 

finalidade básica) e uma visualização de futuro (o que deseja se tornar). É a 

visão que indica quais princípios básicos (valores) devem ser preservados e 

para qual futuro se deve progredir. 

Schuler (2004) informa que a Comunicação nas organizações, nas 

relações profissionais, pessoais ou diplomáticas é de fundamental importância. 

A boa comunicação é responsável por excelentes resultados, enquanto a 

comunicação ineficiente pode gerar até guerra entre países.  

A autora informa ainda que há um aumento significativo da consciência 

da necessidade de bem administrar a comunicação, mas pouco se sabe como 

fazê-lo. Em seu livro, Comunicação Estratégica, explica que não existem 

fórmulas prontas, de rápida e fácil aplicação para conquistar a comunicação 
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eficiente. Faz-se necessário elaborar estratégias de comunicação caso a caso, 

levando em conta as situações específicas para a elaboração de uma 

estratégia adequada. 

Costa (1995) também traz válidas contribuições sobre a comunicação 

corporativa. O autor chama atenção para o fato de que tudo comunica: a 

empresa, os empregados, os produtos e serviços oferecidos, tudo que procede 

da cultura corporativa como estratégias, decisões e ações. A publicidade, mídia 

de massa e propaganda correspondem a um poderoso canal capaz de 

persuadir e difundir massiva e simultaneamente informações. Portanto, importa 

haver coerência entre a realidade da empresa e suas ações com a 

comunicação corporativa com fins publicitários e propagandísticos. Salientando 

ainda que o problema não está na questão em “dizer ou não dizer”, e sim em o 

que dizer, a quem e como, mas, sobretudo, a relação entre o dizer e o fazer, o 

comunicar e o atuar, a fim de gerar uma forma unitária de comunicação 

corporativa. E pondera: a comunicação é, por natureza, uma realidade 

diferente da ação. É um nexo entre coisas e indivíduos; uma linguagem. Mas 

as imagens também comunicam e valem por mil palavras, igualmente como 

estas, podem mentir. O conflito ético não está nas mensagens ou nas ações 

das empresas; e sim nas relações que se estabelecem entre si. Sendo que 

estas relações, caso não sejam estabelecidas pela própria empresa, os 

indivíduos da sociedade as realizam. São, de qualquer modo, inevitáveis e 

irredutíveis. 

Costa (1995) também observa a partir da década de 1980,o surgimento 

de fenômenos quantitativos, dando lugar a respostas sociais qualitativas: 

indiferença, atitudes seletivas e uma nova cultura de consumo.  

A atomização das técnicas de comunicação e a transformação 

sociocultural profunda apresentam respostas qualitativas de uma sociedade 

sensível aos problemas éticos, gerando uma crise econômica generalizada em 

escala praticamente planetária. Com isso, o mito da comunicação 

propagandística e publicitária desmorona. As tradicionais técnicas de 

comunicação massiva já não são capazes de resolver todos os males, como se 

acreditava (Costa, 1995).  
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A partir daí, segundo o autor, já não basta comunicar bem. O que a 

sociedade e os indivíduos exigem vai além. Exige-se informação real e útil, e 

uma atitude ética das organizações. Surgem normas para a publicidade, 

legislação para embalagens e fortes ações em defesa do consumidor. O 

conceito de “identidade” (visual, cultural, corporativa) torna-se corrente e se 

compreende bem que tal conceito representa um autêntico vetor diferenciador 

e estratégico para as organizações. 

Ao abordar o imaginário moderno, e vendo a cultura organizacional sob 

a perspectiva psicanalítica, Freitas (1991) citou alguns aspectos do ideal da 

organização de hoje: empresa excelente, cidadã, ecológica, flexível, humana e 

ética. A imagem que transmite é a de grandeza, onipotência, consenso, 

perfeição, lugar de realização dos desejos e das expectativas de seus 

membros e do público externo. Essa imagem será vivida, ainda que 

parcialmente, pelos seus membros, na ilusão de sentir-se seguros, protegidos, 

amados e prestigiados. A organização moderna diz realizar uma grande, 

virtuosa e nobre missão, que lhe confere um aspecto quase religioso, 

transcendental. 

Freitas (1991) enxerga a cultura organizacional primeiro como 

instrumento de poder; segundo como conjunto de representações imaginárias 

sociais que se constroem e reconstroem nas relações cotidianas dentro das 

organizações e que se expressam em termos de valores, normas, significados 

e interpretações, visando um sentido de direção e unidade, tornando a 

organização fonte de identidade e reconhecimento para seus membros. 

Através da cultura organizacional se define e transmite o que é importante, qual 

a maneira apropriada de pensar e agir em relação aos ambientes interno e 

externo, o que são condutas e comportamentos aceitáveis, o que é realização 

pessoal, etc. 

Abordados os conceitos de organizações e cultura organizacional, o 

estudo parte para a fundamentação de duas das principais derivações do 

contexto descrito nos parágrafos acima, identidade e imagem. 
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4.2 IDENTIDADE E IMAGEM 

A identidade de uma empresa é como a personalidade de um indivíduo. 

Trata-se de um valor especialmente qualitativo; um conjunto de dados de 

percepção e experiência, significados que o público extrai de forma subjetiva, 

sempre em função de suas motivações e quadros de valores. Os públicos 

incorporam a imagem resultante de esquemas mentais e a utilizam, 

conscientemente ou não, para realizar seus atos, expressar suas opiniões e 

relacionar-se com a empresa. A identidade transforma-se assim em imagem 

(Costa, 1995). 

O mesmo autor acrescenta que a imagem é o reflexo da empresa: 

simplesmente existe, querendo-se ou não. A Imagem por sua capacidade de 

orientar decisões e opiniões dos indivíduos, e por extensão, do mercado ou de 

uma coletividade representa um instrumento da estratégia corporativa. A 

estratégia da credibilidade, identificação ou empatia com o consumidor, boa 

reputação extensiva a todo o mercado e a opinião pública, se traduz em termos 

de eficácia e rendimento para a organização. 

Já Aaker (1991), considera a identidade da marca um conceito 

extremamente importante para a construção do brand equity, considerando-a o 

conjunto de associações que representam o que a marca defende e promete 

aos clientes. Além disso, o autor também traz os conceitos de identidade 

central (a essência fundamental e eterna, que tem mais chances de 

permanecer constante à medida que a marca avança para novos mercados e 

produtos) e identidade estendida, que inclui vários elementos de identidade da 

marca, organizados em importantes grupos: marca como produto, marca como 

organização, marca como pessoa e marca como símbolo. 

Kotler (2000) cita que as empresas também podem ajudar a construir 

uma identidade, por exemplo, por meio dos eventos que ela patrocina. A 

Perrier, empresa francesa de água mineral, consolidou uma identidade ligada à 

saúde e aos esportes instalando pistas de exercícios e patrocinando eventos 

esportivos. A AT & T e a IBM foram por um caminho diferente, patrocinando 

concertos sinfônicos, orquestras e exposições artísticas. 
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Voltando ao assunto imagem, de acordo com Tavares (1998) seu 

conceito por volta de 1955 estava vinculado à constatação de que os 

consumidores compram os produtos não somente por seus atributos e funções 

físicas. Os significados que lhes são conferidos pela marca são igualmente 

importantes. A imagem, nesta perspectiva, significa personalidade, e os 

produtos, como as pessoas, tem personalidade. Essa idéia de personalidade 

era consistente com o que ocorreu nos primórdios da atividade empresarial, 

quando o proprietário transferia para o negócio parte de suas características. 

Passado algum tempo, esse conceito foi ampliado para abranger uma 

infinidade de relações da empresa e seus públicos, até daquelas restritas as 

transações com os consumidores de seus produtos. 

Na perspectiva da empresa, as ações responsáveis pela formulação da 

imagem têm várias facetas. Correspondem a outras dimensões e não apenas 

àquelas prescritas por seus produtos e marcas. Possuem alguns pontos de 

contato com a marca, mas em certos casos a extrapolam. 

Tavares (1998), também diz que a imagem da marca abrange uma 

infinidade de relações da empresa e seus públicos, inclusive aquelas restritas 

às transações com os consumidores de seus produtos. O autor também 

ressalta que ocorrem em vários níveis as relações da empresa com seus 

públicos, níveis estes que correspondem às perspectivas de imagem. No 

primeiro, a imagem se constrói a partir de como a empresa forma sua 

estratégia e políticas relacionadas a produtos, preço, distribuição e promoção. 

Já o segundo nível trata das impressões deixadas por seus vendedores, 

empregados, aparência das instalações, escritório, etc. No terceiro, temos as 

relações com os vários públicos com os quais a empresa lida, direta ou 

indiretamente, e suas conseqüências. Nesses públicos incluem-se: formadores 

de opinião, imprensa, fornecedores, comunidade, concorrentes, intermediários, 

etc. Os fatores que ocorrem no quarto nível estão, na maioria das vezes, fora 

de controle da empresa. Neste nível, a imagem é formada de forma ampla, a 

partir das ações desenvolvidas em seu setor de negócios, encontramos as 

questões políticas, econômicas, sociais, entre outras. Questões essas que tem 

forte influência de valores, ideologias e crenças que predominam em 
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determinados ambientes. Em suma, a imagem de uma empresa, marca ou 

produto é formada pelas impressões positivas, neutras, ou negativas que cada 

um de seus públicos desenvolve em suas relações, existindo 

independentemente de haver um esforço para administrá-la. 

Vistos os conceitos de Identidade e Imagem, que se fazem 

extremamente necessários para o bom aproveitamento dos dados da pesquisa 

proposta, parte-se agora, para os conceitos de marca e posicionamento. 

4.3 MARCA E POSICIONAMENTO  

Hoje em dia, a marca já é reconhecida como um ativo societário, e como 

tal, representa um patrimônio. Seu valor é variável, ou seja, pode ser ampliado 

ou diminuído em função da competência de sua gestão. A Nike, por exemplo, 

dispõe de poucos ativos tangíveis, mas sua marca tem alto valor e propicia um 

importante fluxo de renda. As marcas têm se tornando um diferencial 

importante e observa-se que no atual mercado não será possível competir no 

com base nas na administração tradicional de marketing: produto, preço, praça 

e promoção. Estamos na era da tecnologia e da informação, portanto 

diferenciais competitivos comuns são facilmente copiados e superados (Shultz 

e Barnes, 2001). 

Kotler (1996, p.403-412) apresenta a definição de marca adotada pela 

American Marketing Association: “Marca é um nome, designação, sinal, 

símbolo ou combinação dos mesmos, que tem o propósito de identificar bens 

ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los de 

concorrentes”. Conforme se depreende pelo conceito, a marca além de exercer 

o papel de identificação, também tem por dever a diferenciação dos 

concorrentes, além de outras tarefas mais complexas. O que acaba 

corroborando para a importância de seu estudo. 

Segundo Runkel e Brymer (1997), o termo marca, de brand ou brander, 

vem da antiga palavra norueguesa que significava to burn, “queimar”. O termo 

original foi desenvolvido para identificar a fonte, o fabricante ou o proprietário 

de um produto ou item. Inicialmente, a associação mais comum a se fazer era 

marcar o gado. Porém, à medida que o comércio se desenvolveu, a marca 



 

 

25 

 

passou a significar a origem ou fonte de um produto, proporcionando uma 

diferenciação, principalmente para os produtores de artigos semelhantes. Hoje 

em dia, a marca é utilizada para identificar um fabricante ou vendedor de um 

produto ou serviço. 

Já para Kapferer (1992, p. 38):  

“Uma marca representa a promessa do vendedor 
entregar, consistentemente, um conjunto 
específico de características, benefícios e serviços 
aos compradores. As melhores marcas trazem 
garantia de qualidade. Porém, uma marca é um 
símbolo ainda mais complexo”.  

Para exemplificar tal complexidade, o autor divide a marca em seis 

níveis: atributos, benefícios, valores, cultura, personalidade e usuário. 

“Atributos” é o nível que engloba todas as idéias que a marca remete à 

mente instantaneamente. Por exemplo, Mercedes sugere preço alto, qualidade 

de construção, boa engenharia, durabilidade, elevado prestígio, alto valor de 

revenda, velocidade, etc. Assim, a empresa pode utilizar um ou mais destes 

atributos para divulgar seus automóveis. Durante anos, os carros da Mercedes 

foram anunciados com o seguinte título: “Trabalho de engenharia que não é 

oferecido em nenhum outro carro no mundo.” Esse slogan acabou servindo 

como plataforma de posicionamento para projetar outros atributos do carro 

(Kapferer, 1992). 

Salientando que a marca não é apenas um conjunto de atributos, 

partimos para o segundo nível apontado pelo autor, os benefícios. Eles são na 

verdade aquilo que o consumidor busca em sua compra. A transformação dos 

atributos que podem ter como resultado tanto benefícios funcionais e/ou 

emocionais. Por exemplo, o atributo durabilidade pode ser transformado em 

benefício funcional: “Não terei de comprar um carro novo por muitos anos”. O 

atributo preço elevado pode ser traduzido em benefício emocional: “O carro 

ajuda-me a sentir importante e admirado.” O atributo qualidade de construção 

pode ser transformado em benefício funcional e emocional: “Estou seguro no 

caso de um acidente” (Kapferer, 1992). 



 

 

26 

 

Além de atributos e benefícios, a marca também transmite algo sobre os 

valores associados ao fabricante. Exemplificando o nível denominado pelo 

autor como “valores”, podemos dizer que a marca Mercedes representa alto 

desempenho, segurança, prestígio, etc. Portanto a empresa deve descobrir 

grupos de compradores de carros que procuram estes valores (Kapferer, 

1992). 

Chegando ao nível “cultura” e continuando com o exemplo da Mercedes 

Benz, observamos que a marca representa a cultura alemã: organizada, 

eficiente e de alta qualidade. O penúltimo item é a “personalidade”, que 

trabalha com projeções que a marca, dependendo de algumas circunstâncias, 

pode criar. Vamos partir da hipótese que a marca fosse uma pessoa, animal ou 

objeto, o que viria a mente? Mercedes pode sugerir um chefe expressivo 

(pessoa), um leão reinando (animal) ou um palácio austero (objeto). A marca 

também sugere o tipo de consumidor que compra o produto. O nível “usuário” 

nos esclarece como isso ocorre: Ficaríamos surpresos de ver uma secretária 

de 20 anos de idade comprando um automóvel Mercedes. A expectativa é ver 

um alto executivo de 55 anos de idade atrás do volante. Os usuários serão 

aqueles que se relacionam com os valores, cultura e personalidade do produto. 

Por todas essas questões, constata-se que a marca é, realmente, um 

símbolo complexo. Se uma empresa tratá-la somente como um nome, falha em 

não lhe dar o destaque necessário. O desafio consiste em desenvolver um 

conjunto profundo de significados para a mesma marca, permitindo que a 

audiência visualize todas as suas dimensões. Do contrário, será uma marca 

superficial. 

Já analisados os conceitos de marca, observa-se agora as definições 

dobre o segundo tema proposto nessa parte do estudo, o posicionamento. 

Posicionamento é o ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa 

para ocupar um lugar destacado na mente dos clientes-alvo. Sugere-se que a 

estratégia de posicionamento inclua uma diferenciação significativa, difícil de 

ser copiada pela concorrência, que seja um benefício relevante e a preço viável 

ao consumidor, e permita maior lucratividade à empresa (Kotler; 2000). 
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Entretanto, Carpenter, Glazer e Nakamoto (1994) afirmam que as marcas 

podem muitas vezes se diferenciar por atributos irrelevantes. O xampu Alberto 

Natural Silk, da Alberto Culver, é anunciado com o slogan “colocamos seda em 

um frasco”. Sendo que foi admitido pelo próprio porta-voz da empresa que a 

seda não traz benefício nenhum ao cabelo (Carpenter, Glazer e Nakamoto, 

1994). 

Segundo Kotler (2000) a palavra posicionamento foi popularizada por 

dois executivos da área de propaganda: Al Ries e Jack Trout. Segundo estes 

profissionais, o posicionamento pode ser aplicado a um produto, uma 

mercadoria, um serviço, uma empresa, uma instituição ou até mesmo uma 

pessoa. Mas o posicionamento não é o que você faz com o produto, e sim o 

que você faz com a mente do cliente em potencial. Ou seja, é o significado 

conquistado na mente do público-alvo. Dessa forma, para definir o 

posicionamento de uma marca, produto ou empresa, o profissional de 

marketing deve identificar o atributo ou benefício importante que possa 

oferecer, e que seja convincente.  

Ries e Trout (1982) são a favor de uma mensagem de posicionamento 

sistemática. Para eles, cada marca deveria selecionar um atributo e ser a 

número um nele. Porém, nem todos concordam que um posicionamento de 

benefício único é sempre o melhor. Existem posicionamentos de benefício 

duplo, e até triplo que são bem-sucedidos, como o creme dental Aquafresh: 

proteção anti-cárie, hálito mais fresco e dentes mais brancos. O desafio, neste 

caso, é convencer os consumidores de que a marca realmente oferece todos 

esses benefícios. A solução encontrada pela empresa foi fazer com que o 

creme dental saísse do tubo em três cores, proporcionando assim a 

confirmação visual dos três benefícios. Dessa forma, a marca passou a atrair 

três segmentos distintos, em vez de um. Ries e Trout lidam apenas com 

estratégias de comunicação para posicionamento ou reposicionamento de 

marca. Entretanto sabem que o posicionamento requer que todos os aspectos 

tangíveis da empresa e do produto ofereçam suporte a ele.  

À medida que as empresas aumentam o número de afirmações sobre 

suas marcas, elas arriscam perder o posicionamento e o crédito. Solucionar o 
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problema do posicionamento permite a empresa resolver o problema do mix de 

mercado. Por exemplo, a posição de “alta qualidade” exige que a empresa 

fabrique produtos de alta qualidade, tenha um preço superior a média do 

mercado, distribua-os em revendedores de alto nível e divulgue-os em revistas 

de alta qualidade. 

Aaker e Shansby (1982) informam que existem diferentes estratégias de 

posicionamento: por atributo, por benefício, por aplicação/utilização, por 

usuário, por concorrente, por categoria de produtos, por qualidade ou preço. A 

escolha do posicionamento deve considerar não apenas a capacidade da 

empresa em efetivamente concretizá-lo, mas também se este significa valor 

para o mercado-alvo.  

Estudados os conceitos de posicionamento e suas variávies e, partindo 

do princípio que a organização pesquisada tem como atividade fim o futebol. A 

próxima etapa do estudo traz a fundamentação de marketing esportivo. 

4.4 MARKETING ESPORTIVO 

O esporte é um substantivo que engloba diversas atividades 

enquadradas num critério de participação ativa. Diferente do termo “atividade 

esportiva”, que implica um conjunto de atividades físicas. Sendo assim, o 

segmento esportivo abrange uma vasta gama de empreendimentos comerciais 

relacionados a atividades esportivas específicas. Pitts, Fielding e Miller (Apud 

STOTLAR e DUALIB, 2005) dividiram o segmento esportivo em três partes: 

performance esportiva, produção esportiva e promoção esportiva. O primeiro 

refere-se a todos os elementos relacionados a assistir ou participar de eventos 

esportivos, de forma amadora ou profissionalmente. Incluem-se aí a educação 

esportiva, programas esportivos não lucrativos, organizações associativas 

esportivas, entre outros. 

Sobre produção esportiva, os mesmos autores incluem todos os 

produtos necessários para a realização de performance esportiva, como trajes 

especiais e equipamentos. Além dá série de serviços importantes para a 

otimização do desempenho como: treinadores, terapeutas, médicos, etc. Já a 

última das três partes contempla os produtos e serviços relacionados à 
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promoção do esporte. Dentro desse leque podemos citar o merchandising, a 

mídia esportiva e os patrocínios a atletas e equipes como exemplos de 

atividades econômicas que se enquadram nessa categoria. 

Para evidenciar a evolução do segmento, de acordo com dados de Meek 

(Apud STOTLAR e DUALIB, 2005), nos Estados Unidos as cifras 

movimentadas pelo esporte giram em torno de 152 bilhões de dólares, 

ocupando a 11ª colocação no ranking dos maiores empreendimentos 

econômicos norte-americanos. Pode-se notar o crescimento obtido por esse 

setor comparando-se com os números de 1987, onde o esporte ocupava 

apenas a 23ª colocação no ranking citado. 

Para definir o marketing esportivo cita-se primeiramente, Mullin, Hardy e 

Sutton (2004) que dizem que o marketing esportivo comporta todas as 

atividades designadas a satisfazer as necessidades e desejos dos 

consumidores esportivos e divide-se em dois eixos principais: o marketing de 

produtos e serviços esportivos direcionado para os consumidores esportivos e 

o marketing de outros produtos e serviços que se utiliza das promoções 

esportivas. 

Na mesma linha, Shank (2002) caracteriza o marketing esportivo como a 

aplicação específica dos princípios e processos de marketing aos produtos 

esportivos e ao marketing de produtos não-esportivos por meio da associação 

ao esporte. 

Além das definições recém citadas, Pitts e Stotlar (Apud STOTLAR e 

DUALIB, 2005) definem o tema afirmando que o marketing esportivo é o 

processo de projetar e implementar atividades para a produção, fixação de 

preços, promoção e distribuição de um produto esportivo, a fim de satisfazer às 

necessidades ou aos desejos dos consumidores e alcançar os objetivos da 

empresa. Para uma melhor compreensão do conceito, vamos abordar algumas 

particularidades que os esportes possuem, principalmente em relação ao 

produto esportivo. 

A palavra “produto” é utilizada por muitos profissionais do marketing para 

descrever tanto bens manufaturados específicos, quanto programas e serviços 
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oferecidos. Stotlar e Dualib (2005) consideram que serviços são produtos, ou 

podem ser parte de um produto. Partindo desse princípio, a melhor maneira de 

descrever produtos e serviços num ambiente esportivo talvez seja “oferta de 

produtos”. Expressão que no ambiente esportivo divide-se em oferta de produto 

ou serviço. Ainda que em muitos casos, como em uma academia de ginástica, 

tenhamos a possibilidade de encontrar a oferta dos serviços de um instrutor de 

musculação junto com a venda de roupas e acessórios esportivos no mesmo 

ambiente, o que acaba satisfazendo aos dois casos.  

Entretanto, observando Mullin, Hardy e Sutton (Apud STOTLAR e 

DUALIB, 2005), constatamos que existe uma considerável dificuldade para 

classificar os eventos esportivos como produtos ou serviços. Eles trazem a 

idéia de que o ramo do esporte tem muitas peculiaridades que, 

conseqüentemente, diferenciam os produtos ou serviços esportivos daqueles 

comercializados na economia de uma maneira geral. Seguindo essa linha de 

raciocínio, os autores julgam o evento esportivo como efêmero, pois se não for 

usado ou vendido será perdido, não tem vida na prateleira. Para ilustrar essa 

questão podemos utilizar o exemplo dos famosos cambistas que, à medida que 

o evento vai se aproximando começam a reduzir o preço cobrado pelos 

ingressos. Eles sabem que se as entradas não forem comercializadas naquele 

momento não terão valor algum posteriormente. Bem diferente do que costuma 

acontecer com bens concretos produzidos para o consumo, que não costumam 

perder o valor dessa maneira. 

Além das questões recém abordadas, os autores ainda chamam a 

atenção para a restrição de controle que os profissionais de marketing no 

esporte têm sobre os produtos. Na indústria, se um produto não alcançar o 

resultado esperado por causa de sua embalagem, cor, ou outros atributos, o 

profissional tranqüilamente toma a liberdade de conversar com a área de 

produção, buscando um entendimento para que as mudanças necessárias ao 

gosto do consumidor sejam efetuadas. Já no esporte esse tipo de questão 

torna-se mais delicado, pois o profissional de marketing não pode, por 

exemplo, solicitar ao treinador da equipe que modifique o esquema tático de 

jogo ou escale determinado jogador em prol de uma maior venda de ingressos. 
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Complementando, Stotlar e Dualib (2005) afirmam que o ramo esportivo 

está mais freqüentemente envolvido com serviços do que com bens 

manufaturados. Centros esportivos, equipes amadoras e profissionais, 

estádios, arenas, academias e uma série de outros exemplos estão 

comprometidos, primeiramente, com a provisão de serviços relacionados ao 

esporte. Todavia, as indústrias que fabricam bens esportivos e seus 

revendedores (atacadistas e varejistas) estão no negócio de produzir bens de 

consumo relacionados a esses agentes. Sendo assim, concluímos que cada 

segmento desse mercado é dependente um do outro. 

Fazendo uma relação com o assunto “marca”, trabalhado anteriormente, 

Keller e Machado (2005) observam que muitas organizações esportivas, por 

estarem descontentes apenas em ditar seus resultados financeiros de acordo 

com derrotas ou vitórias, estão investindo em conhecimento de marca, imagem 

e fidelidade. Medidas que tem auxiliado na obtenção de receita 

independentemente do desempenho real no esporte. Além disso, os autores 

ressaltam o imenso patrimônio que representam as marcas dos grandes times 

de futebol do Brasil e ressaltam a importância de um melhor gerenciamento. Os 

clubes brasileiros não parecem ter posicionamento de marca que consiga 

aproveitar seus respectivos potenciais e independer dos resultados de campo. 

A partir dessas constatações, comprovamos a importância da gestão da marca 

nas organizações esportivas que almejam o sucesso e, por conseqüência, na 

elaboração do presente estudo. 
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5 MÉTODO 

Nesse capítulo, constam os seguintes tópicos: o propósito do estudo e 

delineamento da pesquisa, o plano de pesquisa, as técnicas de coleta e análise 

dos dados, bem como a caracterização da amostra. 

5.1 Delineamento da Pesquisa 

O objetivo desta pesquisa foi levantar dados suficientes para o 

desenvolvimento de um estudo, com foco em gestão de marca, delimitado a 

proposta a criação de um novo posicionamento ao Grêmio. 

A pesquisa de Marketing pode ser definida como “a investigação 

sistemática, controlada, empírica e crítica de dados com o objetivo de descobrir 

e (ou) descrever e (ou) de verificar a existência de relações presumidas entre 

fatos (ou variáveis) referentes ao marketing como área de conhecimento de 

administração” (MATTAR, 2000, p.15). 

Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma Pesquisa 

Exploratória Qualitativa Descritiva, utilizando fontes secundárias, entrevistas 

pessoais e observação. 

Segundo Mattar (2000), a pesquisa exploratória tende a fornecer ao 

pesquisador um conhecimento maior em relação ao tema ou problema de 

pesquisa. É apropriada nos primeiros estágios da averiguação quando a 

familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do 

pesquisador são comumente insuficientes ou inexistentes. Neste tipo de 

pesquisa, procura-se entender os fenômenos conforme a percepção dos 

envolvidos, sendo os dados descritivos obtidos através do contato direto e 

interativo do pesquisador com o objeto de estudo (Neves, 1996). 

Para Malhotra (2001), a pesquisa qualitativa é uma metodologia de 

pesquisa não-estruturada, que propicia insights e a percepção do contexto da 

problemática. Para Santos (2000), os dados necessitam ter um processo lógico 
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secundário por parte dos pesquisadores, para que possam fazer sentido em 

uma pesquisa qualitativa. Fachin (2002) acrescenta que estes dados não são 

meros aspectos mensuráveis, eles também precisam ser vistos como aspectos 

descritivos que devem passar por uma profunda análise. 

5.2 Plano e Instrumentos de Coleta de Dados 

“Há quatro diferentes fontes de dados em pesquisas de Marketing: o 

pesquisado, pessoas que tenham a informação sobre o pesquisado, situações 

similares e dados disponíveis” (MATTAR, 2000, p.46). Existem os próprios 

indivíduos pesquisados (onde os dados podem ser obtidos da pessoa 

pesquisada através de declarações orais, por escrito ou por meio de sua 

observação), também existem situações em que o indivíduo a ser pesquisado é 

inacessível, situação em que pode ser mais fácil obter as informações 

desejadas por meio de pessoas ligadas a ele, entre outras situações. 

Na pesquisa em questão, foram utilizados três instrumentos para a 

coleta de dados: fontes secundárias (dados disponíveis), entrevistas individuais 

com pessoas pertencentes aos públicos-alvo (torcedores, associados e 

conselheiros do Grêmio), além da observação. 

5.2.1 Levantamento de Fontes Secundárias (Dados Disponíveis) 

 

Dados secundários são aqueles que foram coletados para propósitos 

diferentes de um problema de pesquisa específico. Na grande maioria dos 

casos são informações de obtenção mais rápida, mais acessível e mais barata: 

estão disponíveis, diferentemente dos dados primários que precisam ser 

coletados. Com o advento da internet e de outras tecnologias de comunicação 

e armazenamento de dados, a facilidade para obtenção de dados secundários 

tem sido cada vez maior. Por outro lado, a dificuldade encontra-se em 

selecionar fontes confiáveis e precisas (Révillion, 2003).  

Os dados secundários podem compreender: levantamentos 

bibliográficos, documentais, relatórios estatísticos, entre outras informações 

sobre o tema pesquisado. Se consideradas relevantes, confiáveis e estejam 
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acessíveis. Na atual Pesquisa, além da utilização de fontes bibliográficas, 

também foram coletados dados na internet, na mídia impressa e no próprio 

Clube. 

5.2.2 Entrevistas em Profundidade 

Roesch (2005, p.159), define o tema do seguinte modo: 

A entrevista em profundidade é a técnica da 
pesquisa fundamental qualitativa. É considerada 
por Elton Mayo – o fundador da Escola de 
Relações Humanas da Administração – como o 
método básico das Ciências Sociais. É uma 
técnica demorada e requer muita habilidade do 
entrevistador. Seu objetivo primário é entender o 
significado que os entrevistados atribuem a 
questões e situações em contextos que não foram 
estruturados anteriormente a partir das suposições 
e do pesquisador.  

Malhotra (2001) informa que é uma técnica de entrevista pouco 

estruturada, conduzida por um moderador experiente, com um único 

entrevistado de cada vez, para obter dados sobre um assunto determinado. 

Sua principal vantagem é a possibilidade de aprofundamento maior do tema. O 

autor ressalva, ainda, que esse tipo de instrumento se presta apenas a 

pesquisas exploratórias, possui custos elevados, exige maior prazo para 

aplicação e utiliza amostras menores. 

As entrevistas foram realizadas objetivando captar dados referentes a 

percepções de três segmentos de torcedores do Clube.  

a) Conselheiros: membros do Conselho Deliberativo da Agremiação 

(incluem-se nesse grupo dirigentes atuais e potenciais do Grêmio). 

b) Associados: torcedores que contribuem mensalmente com o Clube. 

c) Torcedores propriamente ditos: pessoas que simpatizam com o 

Grêmio, porém não contribuem financeiramente.  

Buscou-se a proporção mais aproximada possível da composição tanto 

de torcida quanto de sócios em termos de sexo, idade e localidade – 

interior/capital (de acordo com Pesquisa Ipsos Marplan – Sisem Suite realizada 
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pelo autor em agosto de 2008 – Apêndice D e pesquisa encomendada pelo 

Clube à Suzana Sá Planejamento e Pesquisa – não consta no apêndice por 

pedido de sigilo do próprio Grêmio). Ao todo foram realizadas 36 entrevistas 

com 12 representantes de cada um dos segmentos, durante os meses de 

agosto e setembro de 2008.  

Desta forma, com entrevistados representando diferentes níveis de 

relacionamento com o Grêmio, visou-se obter as mais diferenciadas opiniões e 

visões a respeito da imagem da instituição, sua identidade, suas ambições, sua 

relação com seus públicos, entre outras variáveis. Os principais aspectos 

abordados nas entrevistas foram referentes aos pontos fortes e fracos do 

Grêmio, a situação atual do Clube em termos de gestão e resultados, as 

motivações das pessoas em se tornarem torcedoras e sócias, entre outros 

questionamentos. 

Salienta-se que todas as entrevistas seguiram o mesmo roteiro 

(Apêndice C – Roteiro de Entrevistas), desenvolvido com o objetivo de conter 

questões claras e imparciais. Roesch (2005) chama atenção para o fato de que 

o entrevistador deve tomar todo o cuidado para não influenciar as respostas, 

pois dessa forma pode comprometer os resultados da pesquisa.  

5.2.3 Observação 

Como torcedor desde criança, sócio desde 1996 e conselheiro eleito em 

outubro de 2007, o autor já vivenciou todos os papéis dos públicos 

entrevistados e, por atualmente ser membro do Conselho Deliberativo, participa 

e observa (mesmo que indiretamente por não possuir cargo diretivo) muito de 

perto o trabalho de cada um dos departamentos do Clube, incluindo a 

comunicação e o marketing.  

Segundo Mattar (2000, p.23) “Para a utilização em pesquisas 

exploratórias, a observação deverá ser informal, dirigida, pois deverá estar 

centrada unicamente em observar objetos, comportamentos e fatos de 

interesse para o problema em estudo, mesmo que obtidos informalmente”. 
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Para Kotler (1998), dados importantes podem ser obtidos pela 

observação de agentes e grupos relevantes ao tema da pesquisa. A 

observação informal em pesquisas exploratórias envolve uma capacidade de 

observar continuamente objetos, comportamentos e fatos. 

5.2.4 Análise de Dados 

A análise dos dados foi realizada aliando dados secundários, entrevistas 

e informações a partir da observação do autor. Como técnica, foi utilizada a 

análise de conteúdo. 

Krippendorff (1988), diz que análise de conteúdo é uma técnica de 

pesquisa utilizada para fazer inferências válidas e reaplicáveis de dados, dentro 

de seus contextos. Os dados analisados podem ser vistos com base em 

diversas perspectivas. O autor ressalta ainda que os significados das 

mensagens não são necessariamente os mesmos para todos, deixando 

implícita a idéia de subjetividade na interpretação. A análise dos dados 

referidos através da técnica descrita proporcionaram os subsídios necessários 

para a elaboração do estudo proposto visando sugerir um novo posicionamento 

para o Grêmio, para auxiliar o Clube a aproveitar melhor o seu potencial de 

mercado. 

5.3 Caracterização da Amostra: Perfil dos Entrevistados 

Foram realizadas trinta e seis entrevistas com torcedores do Grêmio 

Foot-Ball Porto Alegrense de ambos os sexos, habitantes de diferentes regiões 

do Rio Grande do Sul, ditos apaixonados por futebol e pelo Grêmio, e das mais 

variadas faixas-etárias. Conforme explicado anteriormente, os torcedores foram 

subdivididos em três grupos, de acordo com o tipo de relação com o Clube. 

Dessa forma, nos próximos parágrafos segue a descrição. 

O grupo 01 é composto por doze membros do Conselho Deliberativo do 

Clube, todos do sexo masculino (a representatividade das mulheres no 

Conselho Deliberativo do Grêmio ainda é muito pequena) e, entre eles, 

encontram-se profissionais das mais variadas áreas de atuação: funcionários 

públicos, empresários, publicitários, analistas de sistema, contadores, etc. 



 

 

37 

 

Todos, sem exceção, foram eleitos conforme as novas normas do estatuto do 

Clube, isto é, pelo voto direto do associado do Grêmio para fiscalizar e auxiliar 

na gestão da Instituição de um modo geral. Também é interessante salientar 

que para estar apto a concorrer ao Conselho Deliberativo do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense, o sócio deve ter no mínimo 5 anos de vínculo e mensalidades 

pagas sem interrupção, além de mais de 18 anos de idade. Saliento também 

que tal posto não oferece qualquer tipo de remuneração. Dentre os 

entrevistados, existe um atual vice-presidente (o Grêmio possui seis), um ex-

vice-presidente e alguns diretores de diferentes áreas do Clube. Os demais 

são, como todo o conselheiro, dirigentes em potencial, além de serem 

reconhecidamente responsáveis com as obrigações a que lhes são cabidas no 

cenário político da Instituição. 

O grupo 02 é constituído pelos associados, aqueles que contribuem 

mensalmente com o Clube e, por essa ligação são atualmente clientes diretos 

do Grêmio. Os doze componentes deste grupo foram escolhidos de uma forma 

que se mantivesse fiel ao atual perfil da torcida do Grêmio e do quadro social 

do Clube (as proporções são muito parecidas e encontram-se no apêndice do 

trabalho), isto é, aproximadamente 50% da capital (Porto Alegre) e 50% do 

interior do Rio Grande do Sul. 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. 

As faixas etárias também foram respeitadas, foram entrevistadas três pessoas 

entre 15 e 24 anos, duas entre 25 e 34, quatro indivíduos com idades entre 35 

e 49 anos e três pessoas com 50 ou mais anos de idade. 

A escolha dos entrevistados do grupo 03 respeitou a mesma “regra 

amostral” utilizada pelo grupo 02. A diferença desse grupo é que, por algum 

motivo, apesar de se dizerem apaixonados por futebol e pelo Clube, estes não 

são sócios, portanto não representam uma receita mensal para os cofres da 

Instituição. Mesmo sabendo que os membros de todos os grupos são 

torcedores do Grêmio, caberá a este, a denominação “torcedores”, para 

diferenciar dos outros públicos e também por não se encontrar termo melhor 

para descrevê-los. Em uma análise simples, pode-se dizer que representam a 

maioria da torcida gremista, pois dos aproximadamente 10 milhões existentes, 

apenas 45 mil (aproximadamente) são associados ao Clube. Se por falta de 
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condições financeiras, ou qualquer outro motivo, explorar esse fenômeno 

acaba sendo papel desse estudo e será analisado posteriormente.  
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O objetivo deste capítulo é apresentar informações relevantes obtidas na 

pesquisa referentes à marca Grêmio.  

6.1 Percepções e Motivações Relacionadas à Marca Grêmio 

Abaixo seguem descritos os principais pontos levantados nas  respostas 

de cada um dos grupos sobre as questões propostas no roteiro. 

Quando questionados sobre qual a primeira coisa que vêm à cabeça ao 

ouvir a palavra Grêmio, todos os grupos manifestaram a forte relação 

sentimental existente com a Instituição. Emoção, raça e paixão foram as 

respostas mais comuns a todos, até porque todos são torcedores do Grêmio, 

diferenciando-se apenas pelo tipo de relação com o Clube.  

Quanto à definição do Grêmio em uma frase, as palavras paixão, garra, 

raça, emoção, “imortalidade”, e o aparecimento de trechos do hino do clube 

chamam a atenção nos três públicos. Além disso, pode-se destacar uma 

suposta afinidade da cultura gremista com a cultura do Rio Grande do Sul, 

notada nas respostas dos conselheiros e sócios: “Clube de raça, campeão e 

orgulho gaúcho” e “Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra”. Além 

disso, destaca-se a clara dicotomia alegria-tristeza, que acaba aparecendo nas 

declarações dos associados e torcedores (“Alegria dos domingos, ou a tristeza” 

e “...nos traz muitas alegrias e tristezas também.”). 

Quando perguntados sobre como enxergam o Clube atualmente, nota-se 

a percepção geral de que o Grêmio encontra-se em um processo de evolução 

e gradual profissionalização, apesar das queixas referidas sobre a 

comunicação do Clube. Além disso, a falta de estabilidade financeira se faz 

presente nas respostas de todos os grupos, juntamente com a desconfiança na 

honestidade dos dirigentes. Comum aos públicos também é a percepção sobre 

o “bom momento do Grêmio”, se comparado a gestões e situações anteriores. 

Porém também existe a crença de que o Clube ainda está longe de oferecer a 
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confiança desejada sobre sua capacidade de disputar todos os títulos com 

boas chances de sucesso. 

Neste aspecto ainda, nota-se que a personificação das gestões é muito 

forte entre os Torcedores “Eu acho que o Koff tem ainda um grande destaque 

como pessoa do Grêmio, mas com o Odone e com as pessoas que tão lá 

agora, trouxeram mais caráter de empresa pro clube, que é o que falta pros 

clubes brasileiros” e os Sócios “O nosso time melhorou bastante, e o 

presidente Odone acho que arrumou bastante coisa”, não se fazendo presente 

entre os Conselheiros. Ainda sobre essa questão, constata-se uma suposta de 

“perda de paixão” no futebol brasileiro na resposta de um dos entrevistados, 

situação em que o associado acaba por se sentir apenas parte de um negócio, 

o que enfraquece relação sentimental com a Instituição: “A gestão parece bem 

organizada, mas não sei se é porque eu sou de fora, acho que virou muito 

negócio, comércio. Acho que tá faltando um pouco de paixão. Mas não é só do 

Grêmio, digo isso do futebol em geral”. 

Já como particularidade dos Torcedores, encontrou-se a forma de 

análise, que fica muito restrita aos resultados do clube dentro de campo e a 

comparação do Grêmio com outros clubes, citando principalmente o São Paulo 

como exemplo de sucesso. 

No que se refere a como os torcedores de outras equipes do país 

enxergam o Grêmio, existem vários conceitos comuns a todos os públicos. 

Uma mistura de respeito, admiração, ligação com o Estado (“...a mais profunda 

representação do gaúcho.”) e um clube guerreiro (que não desiste nunca), 

resumem os bons sentimentos e conceitos sentidos e formados pelos 

adversários, segundo nossos entrevistados. Outros como: medo e inveja da 

torcida do Tricolor Gaúcho são comuns entre os Associados e Torcedores. 

Segundo as respostas, esses sentimentos são ocasionados pelas inúmeras 

vezes em que o Grêmio, mesmo inferior econômica e tecnicamente, vence os 

adversários na base da raça e da vontade.  

Ainda como particularidade, acrescenta-se a percepção de que o Grêmio 

é tido pelos torcedores adversários como um time violento, fato ocasionado, na 
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opinião de respondentes dos grupos formados por Conselheiros e Torcedores, 

pela sua forma aguerrida de jogar. 

Analisando a questão que aborda as principais características do Grêmio 

de acordo com os três grupos entrevistados, notamos uma forte identidade 

solidificada em alguns valores lembrados tanto por Conselheiros, como Sócios 

e Torcedores. Garra, raça, determinação e superação, além de “torcida 

apaixonada”, foram características apontadas em todos os públicos. 

Características diferentes das citadas acima foram mencionadas pelos 

Grupos 01 e 03, o primeiro lembrando a exclusividade do clube por suas cores 

e sua camisa e o segundo, em duas observações muito particulares, 

percebendo que os grandes times do Grêmio foram construídos sempre em 

situações de dificuldade financeira “...eu acho que o Grêmio sempre teve 

grandes times quando não teve muito dinheiro...” e que o comportamento do 

time em campo, por todas as características apontadas no parágrafo acima, 

acaba servindo como “lição de vida” às pessoas. 

Quanto às respostas obtidas sobre a posição do Grêmio em ordem de 

grandeza no cenário nacional, de acordo com os públicos em geral, o Grêmio 

está entre os três ou cinco maiores clubes do país, atrás de São Paulo e 

Cruzeiro (em termos de estrutura, organização e resultados) e num mesmo 

nível de Internacional, Flamengo e Corinthians (os dois últimos, mas a nível de 

“mística” e apelo popular). Já em paixão de torcida, segundo os grupos 

entrevistados, o Grêmio está em primeiro lugar. 

Os grupos 02 e 03 (Sócios e Torcedores) apontam ainda o Palmeiras à 

frente do Grêmio, e acrescentam ainda que o Grêmio fica muito atrás dos 

clubes de Rio de Janeiro e São Paulo em apelo de mídia. Exclusivamente os 

Sócios, apontam ainda o Fluminense acima do Grêmio em termos de estrutura 

e poder. Já os Torcedores, observam que o Grêmio acaba superando as 

desigualdades financeiras e estruturais existentes se igualando com seus rivais 

por sua maior força e vontade.  

Quanto aos pontos fortes do Grêmio, seus Conselheiros, Sócios e 

Torcedores os listam da seguinte forma: raça, garra, determinação, torcida e 
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sua administração atual. No grupo 01, ainda são lembrados como pontos fortes 

a camisa do Grêmio, a “alma” do Clube e os bons dirigentes existentes na 

Instituição. Já os Torcedores observam como um ponto forte o avanço da atual 

gestão no que diz respeito à democracia no Clube. 

Entre os pontos fracos do Grêmio, foram lembrados pelos três grupos o 

excesso de envolvimento político nas gestões, o conservadorismo dos 

dirigentes e do Conselho Deliberativo e a dificuldade do clube em utilizar o 

marketing para transformar o potencial da torcida gremista em receita. Além 

disso, os grupos 02 e 03 também observaram a falta de estabilidade do clube 

(principalmente a cada troca de gestão), as constantes dificuldades financeiras 

“...parece que sempre falta grana...”e a má organização e acomodações do 

estádio como pontos negativos. Para o grupo 02, o fato de ter uma quantidade 

de sócios menor que o rival, mesmo tendo uma torcida maior, também é 

considerado ponto fraco, além da falta de diálogo e democracia ainda 

existentes no clube, apesar dos avanços. Finalizando a análise dos pontos 

fracos do Grêmio, o grupo 03, formado pelos torcedores, ainda aponta a falta 

de poder na mídia como um acréscimo à lista negativa. 

Quanto ao que os entrevistados mais gostam no Grêmio, os Sócios 

citam o “patriotismo” do Clube. Já os grupos 01 e 03 (Conselheiros e 

Torcedores) se agradam mais com a força da torcida do Grêmio. Comum aos 

grupos 02 e 03 temos: a emoção sentida a cada jogo, a ida ao estádio em si e 

todo o envolvimento que antecede e sucede as partidas do Grêmio para estes 

públicos. Envolvimento esse que, segundo os entrevistados, reforça vínculos 

familiares, de amizade e traz muitas lembranças boas ”...acho que é essa coisa 

que tenho desde pequena de toda a função de acordar de manhã em Caxias já 

pensando em ir pro jogo, com meu pai, minha mãe, meu irmão... minhas 

amigas agora. Acho que o Grêmio me une a muita coisa boa que me traz 

lembranças desde a minha infância até agora...”. Seguindo a lógica das outras 

respostas, a raça, a determinação e a superação mostradas pelo Clube são os 

pontos unânimes a todos os grupos nas respostas referentes a essa questão. 

Várias particularidades e dois pontos em comum aos três públicos 

caracterizaram a questão “o que você não gosta no Grêmio?”. Os pontos de 
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desgosto referidos pelos três grupos foram o excesso de política na gestão do 

Clube e o conseqüente caminho aberto que isso proporciona a dirigentes 

oportunistas que acabam utilizando o Grêmio para fins pessoais e vaidade 

própria, porém existem outras coisas, talvez mais pontuais, que não agradam a 

alguns entrevistados. Os grupos 01 e 03 não gostam do conservadorismo de 

alguns dirigentes e do Conselho Deliberativo que, segundo os respondentes, 

acaba atrasando a democratização do Clube e tornando-se uma das causas do 

atraso na evolução do Grêmio como Instituição. Já o que mais desagrada em 

comum aos grupos 02 e 03 são: a incerteza a cada troca de gestão, os altos 

preços dos produtos licenciados do Grêmio e as vaias que alguns torcedores 

ainda costumam utilizar como forma de protesto dentro do estádio. Para 

acrescentar, a má exploração da marca Grêmio é um ponto negativo destacado 

pelo grupo 01 e não lembrado nos outros. Grupos 02 e 03 por sua vez, trazem 

vários outros pontos exclusivos de descontentamento com o clube. Os 

Associados, por exemplo, reclamam das acomodações do estádio, da 

dificuldade em se comunicar com o Clube, das filas para pagar mensalidades, 

das provocações e seguidas comparações com o rival (Internacional) para 

nortear os rumos do Clube e de uma suposta falta de ambição existente no 

Grêmio, que ultimamente “se contenta com vaga na Libertadores (competição 

sul americana)” e acaba não passando a confiança suficiente de que disputará 

as competições em condições de vencê-las. Aos Torcedores, os desagrados 

passam pelas brigas existentes dentro do estádio, a constante dificuldade 

financeira do clube comparado aos seus rivais (“Se a gente conseguisse fazer 

mais dinheiro e juntasse com a raça do Grêmio, ia ser difícil de segurar.”) e, 

principalmente, a falta de atrativos e benefícios para se associarem ao clube. 

O que desperta a paixão da torcida gremista segundo percepções dos três 

Grupos é a garra, a determinação e o espírito lutador do Clube. Conselheiros e 

Sócios acreditam ainda que a autenticidade do clube (cores, camisa e estilo) 

também é um fator determinante para esse sentimento. Além disso, a 

expressão “não sei explicar” também chamou a atenção e foi comum entre os 

dois grupos. Em sintonia com os Torcedores, os Conselheiros também 

creditam a paixão da torcida gremista a uma analogia com a vida pessoal e o 

dia a dia de cada um dos indivíduos, pois em ambos os grupos existe a 
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percepção de que as pessoas utilizam o “espírito guerreiro” do Grêmio como 

exemplo para as batalhas diárias da vida fora das quatro linhas do campo e 

das arquibancadas do estádio: “O sentimento de representação que o torcedor 

tem ao ver o Clube colocando os valores mencionados anteriormente em 

campo. O dia a dia dos torcedores mais comuns é feito de batalhas diárias – e 

sempre se espera que aquilo que se gosta ao mesmo tempo gere uma 

identificação”. 

 

Além disso, comum entre os grupos 02 e 03 é o sentimento de união 

familiar que o Clube proporciona, pois segundo relatos dos dois públicos, a 

cada encontro que tenha o Grêmio como motivação são despertadas 

lembranças de infância (de parentes com os quais aprenderam a gostar do 

Grêmio) e fortalecidos laços de amor e amizade (os jogos são, às vezes, o 

único momento em que se encontram com antigos grupos de amigos e/ou 

familiares. Já exclusivamente ao público 03, o momento da equipe, as 

conquistas do clube e a rivalidade com o Internacional foram itens lembrados 

como importantes para despertarem a paixão das pessoas pelo Tricolor 

Gaúcho. 

No que diz respeito à análise do que os entrevistados mudariam no 

Clube, vamos iniciar pelas percepções exclusivas de cada grupo, observando 

primeiro os Conselheiros que, em relato incomum aos demais, mudaria a 

mentalidade dos dirigentes do Clube, no sentido de oferecer mais ao Grêmio 

sem esperar quaisquer recompensas em troca. 

Os focos de mudança referidos pelos Sócios do Grêmio seriam: a 

renovação dos dirigentes (abertura de espaço aos mais jovens), os preços dos 

produtos licenciados do Clube, a forma do clube buscar receitas (insuficiente, 

de acordo com as opiniões), o atendimento ao público e o planejamento 

estratégico do clube (desconhecido, segundo percepções). Entretanto, os 

Torcedores mudariam: os benefícios e atrativos para a associação no Grêmio 

(foram citados investimentos na parte social – piscinas, eventos, formação de 

uma rede conveniada com estabelecimentos variados e opções de 
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entretenimento no entorno do estádio). Além disso, foram desejadas mudanças 

na aceleração do processo de profissionalização do clube (incomoda o “troca-

troca” de dirigentes), na falta de ousadia do marketing e da comunicação e, 

mais uma vez, na política do clube, chamando atenção para as “dinastias” 

existentes no Conselho Deliberativo (“Toda a velharada que passa título de 

Conselheiro de pai pra filho e não pensa no bem do Clube...”). 

Finalizando esta questão, vamos às mudanças citadas por todos os 

públicos. São elas: maior profissionalização no marketing e no futebol, gestão 

mais moderna e corporativa (mais voltada aos interesses da torcida e dos 

sócios), a mudança do estádio e um aumento na participação do associado no 

Clube (maior democratização). 

Quanto aos resultados obtidos na questão de o que leva uma pessoa a 

associar-se ao Grêmio, Conselheiros, Sócios e Torcedores tem em comum a 

crença em três motivações: a paixão pelo clube, o gosto por ir ao estádio e a 

maior facilidade para a compra de ingressos. Para os grupos 01 e 02, a 

importância de contribuir financeiramente com o clube também consiste em 

uma motivação importante. Além disso, tanto o público 02 quanto o 03, 

acreditam que uma pessoa se associa ao Clube em busca de vantagens como: 

clube social, rede conveniada, eventos, etc. Essas, segundo os grupos, são 

desconhecidas do grande público que gosta do Grêmio. 

Acrescentando, os Torcedores apontam como motivação a confiança de 

que o Clube vai entrar em condições de vencer as competições e, os 

Conselheiros acreditam na idéia de que se tornando sócio o torcedor alcança 

um status especial e constrói uma relação de parceria que permite ao Clube ter 

mais receitas e planejar melhor o futuro. Isso por si só consistiria em uma 

motivação. 

Opiniões e percepções diferentes caracterizaram a análise da 

comunicação do Grêmio pelos entrevistados. Aos três grupos é comum a 

opinião de que a comunicação do Clube é ruim e sem planejamento. 

Expressões como “inexistente”, “solene porcaria”, “precária” e iniciante 

chamaram a atenção negativamente. 
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Uma percepção um pouco mais otimista é encontrada nos públicos 01 e 

03, que enxergam a comunicação do Clube em desenvolvimento e com boas 

iniciativas como a rádio, a TV Grêmio, o Antena Tricolor (informativo eletrônico) 

e o site. Além disso há os que julguem (públicos 02 e 03) como bom o trabalho 

de comunicação do clube, apesar de normalmente existir a comparação do 

tipo: “Boa, se comparada com o passado...”. Acrescenta-se ainda aos pontos 

comuns dos dois grupos a observação de que o Clube possui pouco espaço na 

mídia. Porém, nos públicos 01 e 02 foi observado que o trabalho do marketing 

e da comunicação não possuem alinhamento no Grêmio. 

Os Sócios do Clube (público 02) ainda chamaram a atenção para a falta 

de informativos impressos e de informações sobre seus benefícios de direito. A 

expressão “Do Grêmio pra mim, só chega o doc pra pagar no dia 15” 

caracteriza com clareza essa insatisfação. Já o público formado pelos 

Torcedores, observa a falta de uma liderança na comunicação do Clube e 

percebe uma falta de criatividade e inovação no setor. Além disso, há os 

Torcedores que afirmam desconhecer a comunicação do Grêmio Fot-Ball Porto 

Alegrense.  

Após analisados os dados fornecidos pelos entrevistados em cada uma 

das questões propostas no roteiro, segue na próxima página um quadro com o 

resumo das respostas de cada um dos grupos de interesse. 
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Quadro 1 – Resumo dos dados levantados 
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6.2 Cultura Organizacional 

Após um breve histórico da organização, serão analisados aspectos de 

estratégia (missão, visão e valores) atuais do Clube em relação à percepção 

dos públicos entrevistados. Através dessa análise, o trabalho sugere uma 

melhor definição para essas referências, de forma a usá-las como fonte de 

comunicação da imagem desejada 

6.2.1 Histórico da Organização 

Fundado em 1903, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é um clube 

esportivo que tem como principal atividade o futebol profissional. Conforme 

ocorria a evolução do futebol no Brasil, o Grêmio inseriu-se de forma 

importante neste contexto, adotando medidas consideradas pioneiras a esse 

esporte na época. Dentre elas destacam-se a realização de excursões 

internacionais, processos de racionalização administrativa e inclusão de 

processos de preparação física e cultura tática aos seus jogadores. Por 

conseqüência, o Clube acabou colhendo grandes resultados que variaram do 

âmbito regional ao mundial, fazendo-se reconhecer internacionalmente a partir 

da década de 1980. 

Diante do sucesso obtido, estabeleceu-se uma zona de conforto aos 

dirigentes do Clube, deixando as questões administrativas de lado em nome do 

foco exclusivo no futebol, gerando uma série de conseqüências negativas. A 

gestão ineficaz e a falta de um rígido controle dos recursos (estruturais, 

financeiros e humanos) trouxeram dificuldades financeiras, dando margem 

inclusive para desconfiança em relação a fraudes. 

Em 2004, por conseqüência dessa sucessão de problemas, a equipe foi 

uma das rebaixadas para a segunda divisão da principal competição nacional. 

Como se não bastasse, figurou na última colocação da tabela de classificação 

durante boa parte do campeonato, sendo essa sua posição final. Pouco antes 

de finalizar o ano mais crítico da história da Agremiação, foi providenciada uma 

reformulação no estatuto do Clube visando a modernização da gestão. Entre 

outras coisas, o novo estatuto incluiu o modelo de eleições diretas (pelo voto 
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do associado) para a renovação do Conselho Deliberativo, o qual não era 

renovado há mais de duas décadas, e escolha do presidente. Mudanças que 

tiveram por objetivo trazer pessoas mais motivadas e comprometidas com o 

trabalho de reformulação do Grêmio como um todo. 

Juntamente com o presidente eleito assumiram seis vice-presidentes, 

conjunto este de pessoas que configurava o Conselho de Administração do 

Clube (órgão também criado pela mudança estatutária). Cada um dos vices 

teria uma área sob sua responsabilidade para acelerar o processo de 

modernização e profissionalização. Foram contempladas as áreas financeira, 

jurídica, administrativa, planejamento estratégico, futebol e marketing. 

Com objetivos traçados no início da nova administração em 2005, o 

presidente e seu Conselho de Administração escolheram dar ênfase ao 

saneamento das finanças do Clube e à implantação do planejamento 

estratégico, que deveriam ser direcionadas ao grande desafio de trazer o 

Grêmio de volta à elite do futebol nacional. 

Transformação em 360º, na estrutura política, 
legal, executiva, parceiros internos e externos. 
Houve a necessidade de redimensionar e criar 
uma nova estrutura organizacional, adaptada às 
novas exigências e realidade do Grêmio, através 
de um processo de oxigenação, mobilização e 
comprometimento. (Cristiano Koheler; diretor 
executivo de planejamento e controle do Grêmio 
em entrevista ao site Gazeta do Sul em 16 de 
fevereiro de 2008). 

Passados quatro anos desta mesma administração e deste modelo de 

gerir o Clube, foi percebida uma evolução em praticamente todas as áreas, 

confirmada nas respostas da pesquisa quando questionados sobre como 

enxergam o Grêmio atualmente. O torcedor gremista soube “abraçar” a 

Instituição no momento de maior dificuldade, associando-se em massa, foram 

contratados executivos para as diversas áreas contempladas no mapa de 

estratégia da gestão (Apêndice F) e, após voltar à primeira divisão nacional o 

Grêmio se manteve estável e conseguiu posições, apesar de não serem as 

desejadas pela torcida (que tem os títulos como obsessão), respeitáveis no 

cenário nacional e até continental. Acredita-se que a partir do alcance dessa 

estabilidade, o Clube possa buscar através de um trabalho de valorização de 
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sua marca, o diferencial necessário para transformar em receita seu amplo 

potencial. Dessa forma, crescem as chances de melhores investimentos no 

futebol e, conseqüentemente, maximiza-se as possibilidades de conquistas de 

títulos. 

6.2.2 Missão 

De acordo com o site oficial do Clube, a missão do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense é a seguinte: Satisfazer o universo de torcedores e o público 

aficionado com vitórias e conquistas de títulos. 

Fazendo a leitura da missão do Clube, percebe-se a permanência do 

foco único e exclusivo no futebol, porém segundo dados da pesquisa realizada 

pelo autor, a relação do associado com a Instituição e algumas das motivações 

relatadas por torcedores (não sócios) a associarem-se ao Grêmio vão além das 

“quatro linhas do gramado”. Foi mencionado durante as entrevistas o desejo da 

existência de um “clube social”, rede de estabelecimentos conveniados, 

realização de eventos, entre outros benefícios. As associações do Grêmio com 

momentos de convívio em família favorecem a conotação de “agente 

agregador” ao Clube, que poderia trabalhar com a realização de outros tipos de 

atividades que possibilitassem esse tipo de convívio e sensação de união e 

momentos felizes. Além disso, é fato que o esporte competitivo inclui 

momentos de vitória e derrota, independente do potencial da equipe ou clube. 

Desta forma, recomenda-se desenvolver novas oportunidades de interação 

entre o Clube e seus torcedores/associados. A idéia é inserir cada vez mais o 

Grêmio na vida das pessoas de uma forma positiva, que as façam sentir 

orgulhosas e seguras do investimento financeiro que fazem na Instituição. 

Estas medidas minimizam a chance do público ter como único termômetro de 

satisfação os resultados de campo, os quais foram citados como eventuais 

motivos de tristeza pelos entrevistados. 

Considerando a missão do Grêmio, que dá a impressão de uma 

Instituição focada quase que exclusivamente nos resultados do futebol, as 

percepções fornecidas pela pesquisa e o objetivo do Clube em maximizar 

receita utilizando o marketing, a comunicação e o fortalecimento da sua marca, 
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sugere-se uma quebra de paradigma. Pois da maneira como está colocada a 

missão institucional, o Grêmio parece abdicar de sua natureza de clube e se 

transforma exclusivamente em um time de futebol. Medida que desfavorece a 

interação marca-torcedor e, como analisamos anteriormente, acaba delegando 

somente aos resultados de campo a função de medir a satisfação dos públicos 

de interesse. A partir das idéias propostas e considerando que a missão 

institucional deve refletir de forma mais completa qual a proposta de negócio e 

sua forma particular de realizá-la, uma sugestão de missão ao Clube pode ser: 

Satisfazer ao universo de torcedores através de vitórias, títulos, esporte, 

entretenimento e laser, incluindo ações relacionadas aos demais públicos 

(comunidade, formadores de opinião, imprensa especializada, entre outros) 

através de uma gestão competente, visando tornar-se uma marca do futebol 

referência no cenário mundial.   

6.2.3 Visão 

Oficialmente, o Grêmio tem sua visão descrita pela seguinte frase: Até 

2008, pela excelência de sua gestão, o Grêmio será reconhecido como uma 

liderança permanente no cenário mundial do futebol. 

A visão do Clube parece condizer com seu potencial e com as ambições 

de seus torcedores, mas observa-se que o prazo apresentado oferece indícios 

de influência política. Um dos pontos fracos diagnosticados pelos três grupos 

entrevistados na pesquisa. 

Foram realizadas eleições presidenciais do Clube no final de 2004 e em 

2006, quando diante da inscrição de apenas uma chapa (a de situação) o 

mesmo grupo de pessoas continuou no comando. O prazo inserido na visão do 

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense casualmente coincide com o término de mais 

um mandato político. O que dá indícios da insegurança dos dirigentes em 

relação ao comprometimento da nova gestão com os objetivos de longo prazo. 

Tal fato não apenas prejudica a elaboração de uma visão institucional coerente 

em termos teóricos, como também na prática prejudica os resultados de um 

modo geral, pela ausência de uma gestão profissional orientada para os 
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objetivos estratégicos institucionais. Tal fato é confirmado pelo sentimento 

manifestado pelos entrevistados durante a pesquisa: 

“Agora tem eleição, tenho muito medo que volte 
algum presidente que acabe com tudo o que foi 
feito. Porque olha a diferença que foi o Odone pro 
anterior. Acho que tinha que dar um jeito pra 
acabar com essa falta de seqüência”. 

Descartando-se essa hipótese, o prazo soa como um pouco pretensioso 

demais e um tanto quanto utópico, pois sabedores da crise em que se 

encontrava a Agremiação até meados de 2005, nem o mais otimista dos 

gremistas se atreveria a dizer que em quatro anos o Clube seria reconhecido 

como “uma liderança permanente no cenário mundial do futebol”, apesar de 

todas as melhorias alcançadas. De acordo com o vice-presidente atual, 

responsável pela área de planejamento, Eduardo Antonini, em resposta à 

pesquisa realizada pelo autor, avaliando em que posição estaria o Clube 

atualmente no cenário nacional foi dito: 

“Na paixão somos o primeiro. Em gestão atrás do São Paulo que se 

organizou 10 anos antes. Como perspectiva será possível estar na frente em 

10 anos.” Isto é, se o prazo coerente ao vice-presidente de planejamento para 

alcançar a liderança nacional é de 10 anos, se tornar uma “liderança 

permanente no cenário mundial do futebol” em um prazo bem inferior a esse 

parece demasiadamente exagerado. 

Diante disso, pode-se sugerir que a visão do Clube seria mais correta se 

situada em um prazo maior, ao menos até o ano de 2014, onde possivelmente 

o novo estádio estará construído e as melhorias estruturais advindas da 

realização da Copa do Mundo no país também estarão à disposição. Além 

disso, sabendo que a Instituição tem o futebol como core business, seria 

conveniente não apostar somente na “excelência de sua gestão” para obter o 

reconhecimento como uma liderança permanente no cenário mundial do 

futebol, pois também se farão necessárias as conquistas (presentes na missão 

do Clube) de títulos em todos os âmbitos. Segundo Koheler, na mesma 

entrevista mencionada anteriormente: 

Um clube de futebol é movido por vitórias e títulos 
em campo. Em especial o Grêmio, como um 
grande clube e por sua estratégia de montar times 
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competitivos e vencedores, acaba por ficar com a 
obrigação de sempre estar entre os primeiros. 
Neste nível, os torcedores ficam cada vez mais 
exigentes e o Clube deve estar estruturado para 
suprir tais expectativas. 

 Porém, mantendo a lógica sugerida na concepção da missão do Clube, 

precisamos alinhar a Visão do Grêmio com a quebra de paradigma proposta 

(time-clube). Lembrando que não é objetivo desse estudo desfocar a Instituição 

de sua atividade fim, o futebol. O que se sugere é uma ampliação de foco que 

facilite o fortalecimento da marca, auxilie no aumento da receita e, por 

conseqüência, maximize as chances de conquistas dentro de campo. Portanto, 

reescrevendo a visão do Clube sugere-se: Tornar o Grêmio reconhecido como 

uma liderança permanente no cenário mundial do futebol até 2014, pela 

excelência de sua gestão, força de sua marca e constantes conquistas. 

6.2.4 Valores 

Princípios e crenças a serem seguidos pelos funcionários do Grêmio são 

os seguintes: bom senso e atitude; atenção e respeito ao torcedor; valorização 

da história; atualização e inovação; ética e responsabilidade; espírito vencedor; 

honestidade e propósito; humanismo e responsabilidade social; competência 

gerencial e valorização dos funcionários; unidade e comprometimento; doação, 

amor e paixão pelo Clube e transparência. 

Analisando a lista de valores considerados pelo Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense, ao menos à primeira vista, sugere-se a inclusão de mais um, a 

“valorização da marca”. Pois para que o Clube acelere esse processo, 

presume-se ser necessário que todos na Instituição tenham com clareza esse 

propósito. 

Ainda observando a lista e considerando os dados da pesquisa, 

percebe-se que várias das insatisfações, preocupações e descontentamentos 

de Conselheiros, Sócios e Torcedores se dão pela quebra desses valores 

considerados pelo Clube. “Transparência”, “Ética e Responsabilidade” e 

“Atualização e Inovação” são, por exemplo, valores que têm passado um tanto 

quanto despercebidos pelos entrevistados de acordo com suas respostas à 

pesquisa. A desconfiança na honestidade dos dirigentes e o conservadorismo 
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citado sugerem, no mínimo, um conflito entre o que é dito e o que é executado 

pelo Grêmio. 

Em compensação, o “espírito vencedor” exposto como um dos valores 

da Instituição parece estar sendo seguido com algum sucesso. Palavras como 

raça, garra e determinação, utilizadas com freqüência para caracterizarem o 

Clube, realmente sugerem a existência desse espírito na Instituição. 

Quanto aos demais valores como “valorização da história”, “bom senso e 

atitude”, “unidade e comprometimento”, entre outros, não se têm indícios 

suficientes para que se perceba suas presenças, ou não, na vida do Grêmio. 

6.3 Identidade  

Conforme vimos anteriormente, Costa (2005) diz que a Identidade de 

uma empresa é como a personalidade de um indivíduo. Ela é um valor 

especialmente qualitativo; um conjunto de dados de percepção e experiência. 

Formada também por significados que o público extrai de forma subjetiva, 

sempre em função de suas motivações e quadros de valores. Além disso, para 

o autor, os públicos incorporam a imagem resultante de esquemas mentais e a 

utilizam, conscientemente ou não, para realizar seus atos, expressar suas 

opiniões e relacionar-se com a empresa. Dessa forma, pode-se considerar que 

a Identidade transforma-se em Imagem. 

De acordo com os dados levantados pela pesquisa, a identidade ou 

imagem real do Grêmio de acordo com os entrevistados é de um Clube que 

está em gradual evolução, apesar do atraso em algumas áreas decorrente, 

entre outros motivos, da ainda excessiva presença da política e do 

conservadorismo em sua gestão. Esse excesso, de acordo com os 

respondentes, vem prejudicando a continuidade de projetos do Clube e ainda 

tem aberto espaço para a desconfiança na honestidade dos que dirigem a 

Instituição. 

Apesar destes problemas, os entrevistados vêem o Grêmio entre os 

cinco maiores clubes do país em termos de estrutura, gestão e resultados e, 
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tratando-se de torcida, a do Grêmio é considerada a mais apaixonada do 

Brasil. 

Raça, garra, determinação, superação e identificação com a cultura 

gaúcha são características muito fortes enraizadas no Clube e observadas na 

pesquisa. Estas por sua vez reforçam a imagem de um Clube lutador e que, 

por esse comportamento, leva “lições de vida” às batalhas diárias dos 

indivíduos. Porém também se faz presente a imagem de um Clube em 

constantes dificuldades financeiras e que, por tais dificuldades, fica 

extremamente prejudicado na disputa da contratação dos melhores jogadores. 

O que acaba prejudicando a Agremiação na disputa pelos títulos desejados. 

De acordo com os respondentes, o Grêmio também é um Clube que tem 

dificuldades em transformar o potencial de seus aficionados em receita e que 

não oferece motivações, além da maior facilidade de assistir aos jogos, aos 

seus torcedores se associarem. 

Para finalizar, o Clube também é visto como um “agente agregador”, que 

possibilita momentos de alegria e convívio ao lado de pessoas queridas. Mas 

como comentado anteriormente, não tem fomentado outras maneiras que 

possibilitem esse tipo de contato com a marca além das idas ao estádio e à loja 

de produtos Clube. 

6.4 Imagem Desejada 

Como vimos no breve histórico do Clube, o passado recente do Grêmio 

se caracterizou por dificuldades das mais diversas ordens que obrigaram a 

Instituição a reformular sua gestão e quebrar alguns paradigmas, como a 

questão das eleições diretas. 

Desde a implantação dessas mudanças, o Clube vêm crescendo e, se 

ainda faltam alguns degraus para se chegar à imagem desejada, vários 

avanços foram alcançados. Segundo Koehler, de uma forma geral o Grêmio 

resgatou a credibilidade e a respeitabilidade junto aos parceiros internos, 

externos e, principalmente, com o seu maior ativo, a torcida. Como objetivos 

oficiais ainda não alcançados, o diretor lista: liquidar integralmente o passivo 
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existente (tornar o clube superavitário); concluir a transição do modelo de 

gestão (alta eficiência nos processos e máximo retorno nos investimentos 

realizados); obter prêmio de qualidade (PGQP – Plano Gaúcho de Qualidade e 

Produtuvidade); expandir as lojas Grêmio Mania através de franquias em pólos 

regionais com potencial de venda, concluir a implementação do modelo de 

marketing (desenvolvimento da marca e alta geração de receita e 

rentabilidade), bem como captar e manter cem mil torcedores associados. 

Diante desses objetivos oficialmente reconhecidos, analisando missão, 

visão e valores do Clube e conhecendo o nível de exigência de seus 

aficionados, pode-se considerar que a imagem buscada pelo Grêmio é de um 

Clube líder no cenário continental e referência em gestão, estrutura e 

resultados. Reconhecido mundialmente por sua organização, administração de 

sua marca, suas constantes conquistas e sua maneira peculiar de jogar futebol, 

além da enorme paixão e força de sua torcida. 

6.5 Posicionamento 

Keller e Machado (2005), dizem que o posicionamento de marca está 

presente no coração da estratégia de marketing. Como o nome dá a entender, 

definir o posicionamento implica em descobrir o “local” adequado na mente de 

um grupo de pessoas ou segmento de mercado, de maneira que eles pensem 

em um produto ou serviço do modo desejado. Um posicionamento de marca 

correto ajuda na orientação da estratégia de marketing e esclarece o 

significado da marca. Se ela é exclusiva ou similar às marcas concorrentes e 

por que os consumidores devem ter preferência por ela. 

Ao longo de toda a pesquisa, seja nas entrevistas, dados secundários ou 

observações do autor, não foi notada a existência de um claro posicionamento 

estratégico no Clube. Porém, para atingir os objetivos propostos pelo presente 

estudo é necessário que, tendo como base todas as informações colhidas ao 

longo do trabalho, se sugira um posicionamento coerente com a imagem 

desejada pela Instituição, além de idéias de algumas ações condizentes com o 

posicionamento proposto. 
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Para alcançar seus objetivos, reforça-se mais uma vez a sugestão da 

quebra de paradigma time-clube para, principalmente, o Grêmio conseguir 

através de uma boa gestão de sua marca um significativo aumento de sócios e 

receitas das mais diferentes fontes (patrocinadores, parceiros, licenciamento de 

produtos, etc...). 

Dentro da idéia de boa gestão da marca, está a do aumento do número 

de contatos com ela. Quando os entrevistados referem-se à necessidade de 

rede de estabelecimentos conveniados ou a existência de uma cede social com 

piscina e outras atividades, estão corroborando exatamente com esse conceito. 

Isto é, quanto mais o Grêmio estiver inserido na vida de seus torcedores de 

uma forma positiva, mais forte é sua marca, mais alta é sua receita, maiores 

são as chances de conquista e igualmente maior é a satisfação de sua imensa 

torcida. 

Prosseguindo na idéia de posicionamento do Clube, lembra-se 

novamente da relação feita pelos entrevistados entre a forma guerreira do time 

se comportar e as batalhas diárias da vida de cada um. Mais uma vez, a marca 

Grêmio presente de forma positiva na vida das pessoas. Se juntarmos a isso a 

imensa paixão existente dos torcedores para com o Clube e acrescentarmos a 

exclusividade das cores da Instituição (também mencionada na pesquisa), 

chegamos à sugestão desta frase. Que pode ser utilizada como uma 

representação do posicionamento da Instituição: 

Grêmio, sua vida em azul, preto e branco. 

Através dela, tenta-se traduzir tudo o que o se sugere que o Clube 

busque em relação à sua marca. Abdicando do foco exclusivo de contato 

através do campo de futebol e trazendo o Grêmio para a vida de seus 

torcedores. O que pode ocorrer tanto da forma reivindicada pelos entrevistados 

(cede social, rede conveniada, etc.), como pelo aumento de produtos 

licenciados, disponibilização de franquias de escolinhas de futebol do Clube, 

realização de eventos artísticos e culturais (utilizando a presença de torcedores 

ilustres – músicos, atores...), passeios ciclísticos, caminhadas, investimento em 

esportes olímpicos ou simplesmente a analogia com o dia a dia das pessoas, 
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também mencionada nas entrevistas. O que se busca é, cada vez mais, dar 

oportunidades aos gremistas de demonstrar sua paixão pelo Clube e se 

sentirem cada vez mais parte dele.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ponto de partida para a realização do trabalho, foi a observação e 

inquietação do autor (conselheiro do Clube) em relação à ausência de projetos 

e planejamento na área de marketing da Instituição. Mesmo sendo todos 

(dirigentes e conselheiros) sabedores das constantes dificuldades financeiras 

vividas e do enorme potencial de aproximadamente dez milhões de torcedores 

(clientes potenciais) espalhados pelo mundo.  

Diante desse quadro e após conversar com pessoas chaves do Clube e 

com professores da universidade, amadureceu a idéia da realização de um 

trabalho que auxiliasse o Grêmio nesse sentido. 

Dentre todas as possibilidades de trabalho, sempre foi ponto em comum 

ter por base em qualquer uma delas a opinião dos torcedores do Clube. E após 

alguns ajustes de idéias, resolveu-se que através de uma pesquisa qualitativa 

exploratória de imagem e identidade da marca Grêmio em que seriam 

entrevistados torcedores, sócios e conselheiros da Agremiação, este projeto 

teria o papel de sugerir um posicionamento de marca à Instituição. 

De acordo com as respostas verificadas na pesquisa, o levantamento de 

dados secundários e observações do autor no convívio da Instituição, tornou-se 

possível identificar os pontos fortes, pontos fracos, valores, mitos e 

particularidades do Grêmio. O que acabou possibilitando a identificação da 

imagem e identidade do Clube e no cumprimento de dois dos objetivos 

específicos traçados pelo presente estudo. 

Analisando os dados, também ficou evidente a necessidade do Grêmio 

em aumentar a interação de sua marca com seus torcedores. Pois atualmente, 

apenas os resultados de campo vêm medindo o nível de satisfação dos 

mesmos. Rede de estabelecimentos conveniados e a construção de uma cede 

social com espaço pra lazer e outros esportes foram citados e podem ser 
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tomados como exemplos de possibilidade de aumento dessa interação marca-

torcedor. 

Objetivando possibilitar o aumento dessa interação, foi proposta também 

uma quebra de paradigma para a Agremiação que, deixa de ser um time de 

futebol (analisado somente pelos seus resultados e campo) e torna-se um 

clube de futebol. Permitindo a abertura de um leque maior de opções de 

relacionamento com o público e perdendo a visão míope de foco único e 

restrito nesse esporte. Porém, é importante salientar que essa ampliação de 

foco proposta não têm por objetivo modificar a atividade fim do Clube. O que se 

busca através dessa abertura, é fortalecer a marca Grêmio (com o aumento da 

interação) e, por conseqüência, aumentar sua receita. O que pode trazer 

maiores possibilidades de investimento no futebol e uma maximização das 

chances de grandes conquistas.  

Quanto aos demais objetivos específicos do projeto, acredita-se que 

analisados aspectos estratégicos da Instituição e propostas sugestões de 

mudança baseadas nas percepções dos entrevistados, tenha se cumprido mais 

uma parte. Além disso, as sugestões a respeito do posicionamento de marca 

do Clube propostas no trabalho finalmente sugerem que cada um dos itens 

descritos no capítulo de objetivos foram atendidos. 

Futuramente, objetiva-se levar o estudo para grupos de discussão e 

comissões especializadas do Conselho Deliberativo. Para que se possa 

analisar os dados e verificar a possibilidade de implantação de algumas das 

sugestões. Porém, por atualmente se encontrar em transição de poder (uma 

nova diretoria tomará posse em 2009), a discussão do estudo dentro do 

departamento de marketing do Clube terá que aguardar algumas definições do 

tipo “quem ocupará a pasta” e se haverá algum tipo de mudança gerencial. 

Conhecendo a carência de projetos dessa natureza em clubes de futebol 

do Brasil, este trabalho pode servir como referência para a aplicação dos 

mesmos conceitos e ferramentas em outras instituições, colaborando para o 

crescimento e o profissionalismo desse mercado de enorme potencial. 
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Como colaboração ao meio acadêmico, acredita-se que a utilização das 

ferramentas e conceitos propostos pelo estudo em uma organização esportiva 

(o que não é tão comum), corroboram com a extrema utilidade e versatilidade 

de suas aplicações em qualquer tipo de organização. 

Pessoalmente, como profissional do mercado, desportista, conselheiro, 

sócio e torcedor do Grêmio, foi extremamente gratificante unir a aplicação de 

boa parte de um aprendizado do curso de Administração de Empresas em um 

assunto e uma Instituição que me trazem tanto prazer e motivação. 
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APÊNDICE A – LISTA DE BALANÇOS DOS CLUBES DO FUTEBOL 

BRASILEIRO 

Abaixo segue a lista de balanços dos principais clubes do futebol 

brasileiro publicada no site www.globoesporte.com em 18 de julho de 2008.  
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APÊNDICE B – RANKING CBF 

A seguir, temos o ranking segundo o site oficial da Confederação 

Brasileira de Futebol (http://www.cbf.com.br/ranking/ranking.pdf) até a 90ª 

posição em sua última atualização . 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

A seguir, são apresentadas as questões utilizadas como base para as 

entrevistas aplicadas com os três grupos de torcedores do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense. 

1. Quando você ouve a palavra “Grêmio”, qual a primeira coisa que 

lhe vem à cabeça? 

2. Como você definiria o Grêmio em uma frase? 

3. Como você enxerga o clube atualmente em termos de gestão e 

resultados? 

4. Como você acha que os torcedores de outros clubes enxergam o 

Grêmio? 

5. Quais as principais características do Grêmio? 

6. Em ordem de grandeza, onde estaria o Grêmio no cenário 

brasileiro comparado aos outros clubes? 

7. Quais os pontos fortes do Grêmio? 

8. Quais os pontos fracos do Grêmio? 

9. O que você mais gosta no Grêmio? 

10. O que você não gosta no Grêmio? 

11. O que te faz ser apaixonado pelo Grêmio? 

12. Se pudesse mudar alguma coisa no Grêmio, o que mudaria? 

13. O que você acha que motiva uma pessoa em se associar ao 

Grêmio? 

14. O que você acha da Comunicação do Grêmio? 
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 APÊNDICE D – PESQUISA IPSOS MARPLAN SISEM SUITE 

Segue a pesquisa realizada pelo autor para a caracterização da 

amostra. A Ipsos é fornecedora da empresa em que atualmente o autor realiza 

suas atividades profissionais e fornece no SISEM Suíte um banco de dados 

atualizado a cada três meses sobre comportamento e hábitos de consumo da 

população da grande Porto Alegre. 
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APÊNDICE E – MAPA DA ESTRATÉGIA DO GRÊMIO FOOT-BALL PORTO 

ALEGRENSE 

A seguir apresenta-se o mapa de estratégias divulgado pelo site oficial 

do Clube (www.gremio.net). 
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APÊNDICE F – RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DE ESULTADOS 

Abaixo temos o resumo da demonstração de resultados dos anos de 

2006 e 2007 do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. O importante salientar que o 

item “cessão de direitos federativos” refere-se à venda de jogadores. É a 

nomenclatura utilizada após a Lei Pelé ter entrado em vigência. Este quadro se 

encontra disponível no link: 

http://futebolnegocio.wordpress.com/2008/05/05/balanco-do-gremio/ 

Blog Futebol & Negócios. 
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