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RESUMO 

 

As mídias sociais são uma necessidade para as empresas na atual sociedade 
conectada, já que permitem o contato e a interação com o público-alvo. Com a 
modernização do futebol, os clubes também se configuram no mesmo patamar que 
as empresas e também devem procurar se conectar aos torcedores, buscando 
transmitir as informações e construir uma imagem positiva. Para alcançar esse 
objetivo, deve-se existir uma abordagem adequada e sólida por parte dos clubes de 
futebol. É dessa forma que é proposto um modelo para a atuação do Clube Atlético 
Paranaense no Facebook e Twitter.  
 

Palavras-chave: Clube Atlético Paranaense, Facebook, mídias sociais, Twitter 



ABSTRACT 

 

Social media is a requirement for companies in today´s society that is increasingly 
connected to the Internet, as they allow contact and interaction with the audience. 
Nowadays, the football clubs stand on the same level of the companies with 
modernization of the football, and should also seek to connect with fans, looking 
forward information and build a positive image. To achieve this goal, football clubs 
must have an appropriate and solid approach. Therefore, it is proposed a model for 
Clube Atlético Paranaense on Facebook and Twitter. 
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INTRODUÇÃO 
 

As organizações utilizam cada vez mais as mídias sociais como uma nova 

forma de comunicação e interação com seus públicos. Com os clubes de futebol não 

é diferente. Eles também buscam estar presentes nessas mídias, principalmente no 

Twitter e Facebook. Essas ferramentas, além de levar informação, ajudam na 

divulgação da imagem corporativa dessas instituições. 

No caso do Clube Atlético Paranaense, que já utiliza essas mídias sociais, é 

necessário ajustar o modelo utilizado, suprindo as carências observadas. Dessa 

forma, o clube poderá maximizar o poder do Twitter e Facebook, amplificando 

também a influência da comunicação e do marketing do clube. 

 Tendo em vista a importância dessas duas mídias sociais propõe-se, a partir 

deste trabalho, a construção de um manual, que servirá como norteador no 

gerenciamento e atuação do clube no que refere as mídias sociais, sempre 

buscando fortalecer e aprimorar a comunicação já realizada. 

É necessário destacar, que além de promover a aproximação com o torcedor, 

às mídias sociais possuem um “universo” a ser explorado em relação à forma de 

comunicar a divulgar a imagem do clube perante seus torcedores.  

Para a elaboração do manual, foi realizada uma análise dos dados destas 

mídias sociais correspondente ao ano de 2012, e uma pesquisa de opinião realizada 

no início de janeiro de 2013 com os torcedores do Atlético Paranaense que tem 

acesso à Internet, e consequentemente, às mídias sociais. 

Através do site “migre.me”, analisaremos todos o número de cliques e 

retweets, que uma mensagem postada pelo perfil do clube, com algum link, teve no 

Twitter. A partir disso, pode-se chegar à conclusão se um tipo de abordagem 

específica gera melhores resultados que outra. 

Neste aspecto, o Google Analytics também foi utilizado. O site fornece os 

dados de acesso do site oficial do Atlético Paranaense e nos permitiu comparar se 

as notícias mais acessadas no portal são as mesmas no Twitter, o que indicará a 

eficiência do método utilizado no microblog.  

 No Facebook, os dados do Google Analytics foram comparados com as 

informações fornecidas pela própria rede social. Estas nos forneceram uma análise 

detalhada, que compreende não só o número de visualizações que uma mensagem 
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teve. Elas também indicam quantas pessoas se tornaram fãs da página em um dia, 

qual a faixa etária delas, cidade em que estão situadas, entre outras informações.  

Também foi aplicada uma pesquisa online, com os internautas atleticanos, 

que puderam apontar quais conteúdos postados nas mídias são de maior interesse 

e opinaram sobre o que pode melhorar em relação ao uso do Twitter e Facebook 

pelo clube. 

Desta forma, com esse trabalho, buscamos apontar sugestões e melhorias 

que podem ser observados e implementadas na gestão das mídias sociais do Clube 

Atlético Paranaense, sempre visando uma melhor forma de se comunicar e se 

posicionar perante seus públicos de interesse, adequando-se aos objetivos 

propostos pelo clube não só extracampo, mas também dentro dele.
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1. HISTÓRICO E POPULARIZAÇÃO DA INTERNET 

 

 O surgimento da Internet acontece no período da Guerra Fria. Em 1957, a 

Rússia lançou o satélite Sputnik , provocando uma reação dos militares norte-

americanos. A partir de então, a DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, assumiu diversas 

iniciativas ousadas.  

 Dentre os projetos, havia um que buscava a criação de um sistema de 

comunicação invulnerável a um ataque nuclear russo. Em 1969, surge o primeiro 

sistema dessa natureza, chamado de ARPANET, que ligava inicialmente quatro 

universidades dos Estados Unidos.  

 
Os primeiros computadores (calculadoras programáveis capaz de 
armazenar os programas) surgiram na Inglaterra e nos Estados 
Unidos em 1945. Por muito tempo reservados aos militares para 
cálculos científicos, seu uso civil disseminou-se durante os anos 60. 
Já nessa época era previsível que o desempenho do hardware 
aumentaria constantemente. Mas que haveria um movimento geral 
de virtualização da informação e da comunicação, afetando 
profundamente os dados elementares da vida social, ninguém, com a 
exceção de alguns visionários, poderia prever naquele momento   
(LÉVY, 1999, p. 378). 

 

 A revolução da vida social, citada acima, feita pelos computadores, estava 

tendo início com a criação da ARPANET. O ciberespaço estava emergindo. Catorze 

anos depois da criação da rede, ela sofre uma divisão. A ARPANET passa a ser 

voltada a projetos científicos e a MILNET volta-se para aplicações militares. Durante 

a década de 80 ainda são criadas outras redes paralelas, com outras formas de 

financiamento. A maioria, no entanto, é voltada para universidades.  
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Figura 1: ARPANET em setembro de 1971
1
 

 

 Em 1990, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos encerra as 

atividades da ARPANET. Ela é substituída pela NSF, que se populariza com o nome 

de Internet. Mas para que tudo isso fosse aberto ao público, era necessária uma 

rede de comunicação mundial. O sistema operacional Unix permitiu isso. Como o 

financiamento dele foi realizado com recursos públicos, o software passou a ser 

disponibilizado pelo custo de distribuição. A rede se expandiu e qualquer pessoa que 

tivesse linha telefônica e um modem poderia acessar a Internet.  

 Neste processo de abertura da rede, além da criação do Unix, os hackers 

tiveram participação importante. Foram dois deles, Ward Christensen e Randy 

Suess, que inventaram o modem em 1978. Baseados nos princípios da 

contracultura, eles difundiram a tecnologia sem nenhum custo.  

 

Ironicamente, essa abordagem contracultural da tecnologia teve 
efeito similar na estratégia de inspiração militar do sistema de rede 
horizontal: disponibilizou meios tecnológicos a qualquer pessoa com 
conhecimento tecnológico e uma ferramenta computacional, o PC, 
que logo iniciaria uma tremenda progressão simultânea de poder 
crescente e preço decrescente (CASTELLS, 1999, p. 378). 

 

                                                        
1 An Atlas of Cyberspaces. Disponível em: 
<http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/atlas/historical.html> 
Acesso em: set. 2012. 

http://personalpages.manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/atlas/historical.html
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Ainda vale destacar que as duas fontes da rede mundial de computadores, o 

setor militar/científico norte-americano e a contracultura, surgiram no mundo 

universitário, pois “o início da CMC (comunicação mediada por computadores) em 

larga escala ocorreu, nos EUA, entre pós-graduandos e corpo docente de 

universidades no início dos anos 90” (CASTELLS, 1999, p.379). 

Com a abertura ao público, a Internet rapidamente cresceu. Em 1995, 

surgiram os primeiros provedores privados de acesso à rede. Neste mesmo ano, 

segundo um levantamento do Emerging Technologies Research Group, 9,5 milhões 

de norte-americanos usavam a Internet regularmente. Dois terços deles entravam no 

sistema uma vez por semana.  

 

Foi preciso um longo tempo para que a rede mundial de 
computadores (World Wide Web, em inglês; o próprio significado da 
sigla “www”, que precede o endereço de todos os websites do 
mundo) crescesse até o ponto de tornar-se uma parte essencial da 
vida cotidiana das pessoas. A palavra “internet” não se tornou um 
termo corriqueiro senão na década de 1990, quando as conexões 
discadas e a América Online eram as ferramentas de utilização 
obrigatória para as pessoas e empresas que quisessem incluir-se na 
onda das mais recentes inovações tecnológicas (GUNELIUS, 2012, 
p. 20) 

 

No Brasil, a chegada da Internet também ocorreu por iniciativa do setor 

acadêmico. Em 1988, três pontos estavam conectados à rede, um em São Paulo e 

dois no Rio de Janeiro. Entre 1989 e 1990, foi criada a RNP, a Rede Nacional de 

Pesquisa. Ela ligava universidades, centros de pesquisa e órgãos do governo.  

 

[...] a RNP é a principal espinha dorsal de acesso à Internet no Brasil 
que, a partir de setembro de 1995, passou a permitir a sua 
exploração comercial, o que provocou uma verdadeira explosão de 
organizações comerciais com o desejo de explorar esse acesso com 
fins lucrativos (ROSA, 1998, p. 48) 
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Figura 2:  RNP em 2000
2
 

 

Já em 1998, uma pesquisa realizada pelo Ibope constatou que 2,5 milhões de 

brasileiros usavam a Internet com regularidade, sendo que 46% acessavam a rede 

diariamente. Na época, o Jornal do Commercio do Recife afirmou que o 

levantamento consolidava “de vez o espaço virtual como veículo”.3 

Em 2008, onze anos depois, foi feita uma nova pesquisa do Ibope, que 

revelou que o número de internautas residenciais brasileiros já alcançava a marca 

de 25,5 milhões. O número era 10% maior que o mesmo período no ano anterior. 

Também segundo a pesquisa do Ibope, o Brasil era recordista em tempo de 

navegação por pessoa, superando o Reino Unido, Alemanha e França.  

No início de 2012, de acordo com levantamento do Ibope considerando até o 

quarto trimestre de 2011, 79,9 milhões de brasileiros tinham acesso à rede. O 

número significou um aumento de 8% em relação ao mesmo período em 2010 e 

19% levando em conta os dados de 2009.  

                                                        
2 ALMEIDA;RODA, 2000, p.26. 
3 Edição online do Jornal do Commercio do dia 10 de fevereiro de 1999.  
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Seis meses depois, em junho, o Ibope divulgou novos números sobre os 

brasileiros conectados à rede. Com um crescimento de 3%, o número chegou a 82,4 

milhões no primeiro trimestre de 2012. No segundo trimestre, o número teve 

aumento de 1% e alcançou a marca 83,4 milhões de internautas. 

Dos pouco mais de 83 milhões de internautas brasileiros, 14,1% (5,9 milhões) 

são crianças de 2 a 11 anos. O número representa um crescimento de 15% dos 

internautas desta faixa etária. 

 

 

Gráfico 1 - Crescimento de brasileiros conectados à Internet: número já chega a 83,4 milhões de 
brasileiros segundo último levantamento do Ibope.

4
 

 

1.1 Uma sociedade conectada 

 

O ciberespaço, que é criado a partir da rede mundial de computadores, 

revolucionou a sociedade. Vivemos em um mundo conectado, em uma sociedade 

em rede (CASTELLS, 1999). De acordo com os dados divulgados pelo Ibope e pelo 

IBGE em agosto de 2012, os 83,4 milhões de brasileiros com acesso à Internet 

representam mais de 40% do total da população do país.  

Dentro deste ciberespaço, desenvolve-se a cibercultura, que “quando ao 

neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

                                                        
4  Número de internautas no país passa dos 80 milhões. IDGNOW! Disponível em: 
<http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/06/11/numero-de-internautas-no-pais-passa-dos-80-
milhoes/>. Acesso em: ago. 2012. 

http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/06/11/numero-de-internautas-no-pais-passa-dos-80-milhoes/
http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/06/11/numero-de-internautas-no-pais-passa-dos-80-milhoes/
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desenvolvem juntamente com o desenvolvimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 

17). 

A cibercultura explicita-se de diversas formas na rede. Os “memes” são um 

dos exemplos destes fenômenos intimamente ligados à Web. Os “memes de 

Internet” são conteúdos que se propagam de maneira viral na rede mundial de 

computadores e que podem ser desenhos, vídeo ou mesmo um website. 

Cipriani (2011, p.176) define os “memes” como “uma ideia original ou 

marcante que se espalha quase automaticamente por meio de links em blogs e 

páginas da web”. Com a popularização das mídias sociais, eles tiveram a sua 

expansão potencializada através de compartilhamentos no Facebook ou retweets no 

Twitter. 

 
 

Figura 3 - “Meme” sobre comportamento dos usuários no Facebook
5 

 
A cibercultura, como os “memes”, é motivada pela inteligência coletiva. O 

ciberespaço permite isso com o encurtamento das distâncias e facilidade do contato 

                                                        
5 Dino Pensador. Disponível em: <https://www.facebook.com/dinopensador>. Acesso em: 
set. 2012. 

https://www.facebook.com/dinopensador
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entre os indivíduos. Essa mesma característica propicia ao ciberespaço a sua 

própria expansão (LÉVY, 1999). 

A inteligência coletiva está também diretamente relacionada a denominada 

ciberarte, a arte dentro do ciberespaço. A ciberarte tem como uma de suas principais 

características a criação coletiva. Lévy (1998, p. 138) explica como isso funciona: 

 

Uma das características mais constantes da ciberarte é a 
participação nas obras daqueles que as provam, interpretam, 
exploram ou leem. Nesse caso, não se trata apenas de uma 
participação na construção do sentido, mas sim uma coprodução da 
obra, já que o “espectador” é chamado a intervir diretamente na 
atualização (a materialização, a exibição, a edição, o desenrolar 
afetivo aqui e agora”de uma sequência de signos ou de 
acontecimentos 

 

Outra transformação da arte através do ciberespaço está ligada diretamente à 

música. Criou-se uma música globalizada, eclética. Pode ser tanto difundida pelo 

globo através da Internet, quanto “apreciada”. Segundo Lévy, “a música popular 

gravada é frequentemente “mundial” (LÉVY, 1999, p. 139). 

Um exemplo desta globalização é a música “Gangnam Style”, do rapper sul-

coreano PSY. O hit da Coreia do Sul ganhou o mundo através do YouTube e chegou 

às rádios brasileiras. O clipe da música no YouTube tornou-se, no dia 20 de 

setembro de 2012, o mais popular da história da mídia social, segundo o Guinness. 

Até a data mencionada, 2.141.748 usuários tinham clicado na opção “Gostei” 

localizada embaixo dos vídeos do YouTube. 

Enfim, o ciberespaço, visto inicialmente como algo “virtual”, ultrapassa a 

barreira dos aparatos que nos mantém em contato com ele. O “virtual”, explica Lévy, 

pode ser entendido em ao menos três sentidos distintos: técnico, ligado à 

informática; corrente, definição empregada no cotidiano; e filosófico (LÉVY, 1999).  

Utilizemos o uso corrente da palavra “virtual” para explicarmos como com a 

Internet, na concepção de Castells, observamos uma “virtualidade real”. Pierre Lévy 

afirma que, no uso corrente, “a palavra virtual é muitas vezes empregada para 

significar a irrealidade – enquanto a ‘realidade’ pressupõe uma efetivação material, 

uma presença tangível” (LÉVY, 1999, p. 47).   

Atualmente não se fala mais em uma “realidade virtual” criada pela Internet, 

pois o que é observada é a “virtualidade real” (CASTELLS, 1999). Aquilo que 

chamamos de “real” interage e se confunde com o que é denominado “virtual”.  
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Eventos e manifestações organizados pela Internet são transportados para a 

“realidade”, da mesma forma como os acontecimentos do cotidiano influenciam na 

rede. O Réveillon fora de época de Curitiba, que reuniu oito mil pessoas em sua 

primeira edição em 2011, ou mesmo as manifestações políticas no Egito são apenas 

dois entre milhares de exemplos de como a sociedade em rede (CASTELLS, 1999) 

modificou a sociedade.  

 

1.2 Surgimento das mídias sociais 

 

 Desde os primórdios das civilizações humanas, uma rede social é uma forma 

de relacionamento. É através dela que acontece a representação das relações 

afetivas e profissionais, através do compartilhamento de informações e opiniões.  

 

A ideia de rede social começou a ser usada há cerca de um século 
para designar um conjunto complexo de relações entre membros de 
um sistema social a diferentes dimensões. A partir do século XXI, 
surgiram as redes sociais na internet, e, do ponto de vista 
sociológico, permanecem os mesmos conceitos (TELLES, 2011, p. 
7). 

  

Como Telles (2011) já afirma, o termo redes sociais, utilizado na Internet, é 

semelhante àquele criado há muito tempo para representar o relacionamento entre 

as pessoas. Porém, por ser recente a popularização da rede mundial de 

computadores, o conceito se confunde com o de mídias sociais. Ambos acabam 

sendo usados para representar sites de relacionamento, o que é incorreto. 

De acordo com Telles (2011, p. 19) “as mídias sociais são sites na internet 

construídos para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e o 

compartilhamento de informações em diversos formatos”. As redes sociais ou os 

sites de relacionamento social estão, por sua vez, contidos nas mídias sociais. 

 

Os sites de relacionamento ou redes sociais são ambientes que 
focam reunir pessoas, os chamados membros, que, uma vez 
inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos pessoais, 
textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, 
criando listas de amigos e comunidades (TELLES, 2011, p. 82). 
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 Portanto, encaixam-se no conceito de redes sociais sites como Orkut, 

Facebook, MySpace, etc. Estes sites também podem ser denominados como mídias 

sociais, que também abrangem o Twitter, YouTube, Flickr, entre outros. 

 

Mídia social (ou conteúdo gerado pelo usuário), inclui blogs, “wikis”, 
votações, comentários, marcações, “social bookmarking”, fotos e 
vídeo. Mídia social é tudo sobre conteúdo. Pessoas são secundárias, 
elas só estão lá para interagir com o conteúdo através de postagens, 
comentários, marcações, votos e assim por diante. Sites de 
relacionamento social transformam o modelo de conteúdo centrado 
em seu cerne. Todo site de relacionamento social possui dois 
componentes: perfis e conexões (SHIH, 2011, p. 17, tradução 
nossa). 

 

 Da mesma forma como os conceitos não são um consenso na academia, o 

surgimento das redes sociais também não é. De acordo com Madeira e Gallucci 

(2009), o surgimento delas está ligado à Web 2.06. A primeira a aparecer na rede 

mundial de computadores teria sido a SixDegrees.com, criada em 1997. A 

SixDegrees.com, que saiu do ar em 2000, permitia ao usuário criar um perfil e 

navegar pelos outros perfis.  

Outros autores dão o crédito do pioneirismo a outras redes sociais. Telles 

(2011) considera que o Friendster, site semelhante ao Facebook, abriu a rede 

moderna das redes sociais em 2002. Já Shih (2011) afirma que as pioneiras foram a 

Classmates.com e a SixDegrees.com.  

 

 

 

                                                        
6 A principal característica do conceito de Web 2.0 é a “forte participação dos usuários na             

construção e edição dos conteúdos publicados” (MADEIRA e GALUCCI, 2009, pg. 7). 
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Figura 4 - Página inicial do Friendster
7
 

 

 O fato é que o surgimento das mídias sociais, não só redes sociais, remonta à 

virada do segundo para o terceiro milênio, poucos anos após o lançamento dos 

primeiros provedores de acesso à Internet. No início do terceiro milênio, logo após à 

chegada do Friendster, é observada uma explosão. Entre 2003 e 2004, surgem o 

Orkut, Facebook, MySpace, LinkedIn, entre outras.  

Esse surgimento das mídias sociais é considerado por Shih (2011, p.11) 

como uma quarta revolução das plataformas tecnológicas. “Nos anos 70, foi o 

mainframe. Nos anos 80, o PC. Nos anos 90, a Internet. E hoje isso são as mídias 

sociais”. (SHIH, 2011, p. 11, tradução nossa) 

 Em 2012, de acordo com os últimos dados divulgados pela Experian Hitwise 

US, as três maiores mídias sociais do mundo foram: Facebook, YouTube e Twitter. 

Os dados da Experian são atualizados semana a semana e mostram o número total 

de acessos à página.    

Já dados do site StatCounter, referentes ao meses de janeiro a agosto de 

2012, colocam o Facebook, Stumbleupon e YouTube como as maiores mídias 

sociais do mundo. O Twitter aparece na quarta posição.  

                                                        
7 Conheça a Viewtron, a “internet” que surgiu antes da internet. TecMundo. Disponível em: 
<http://www.tecmundo.com.br/internet/21161-conheca-a-viewtron-a-internet-que-surgiu-
antes-da-internet.htm>. Acesso em: set. 2012. 
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Gráfico 2 - As maiores mídias sociais do mundo nos primeiros oito meses de 2012
8
 

 

No Brasil, segundo levantamento da comScore divulgado no início de 2012, 

as três primeiras posições ficam com: Facebook, Orkut e Windows Live. O Twitter 

fica com a quarta posição de acordo com a pesquisa. Para o site StatCounter, as 

três maiores mídias sociais em 2012 no país, considerando os oito primeiros meses 

do ano, são o Facebook, YouTube e Twitter.  

 

 

Gráfico 3 - Orkut representa parcela quase insignificante comparado ao Facebook
8
 

                                                        
8 StatCounter. Disponível em: <http://gs.statcounter.com>. Acesso em: ago. 2012. 
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1.3 Twitter e Facebook 

  

 No cenário mundial das mídias sociais, o Twitter e o Facebook se destacam. 

O Twitter, com mais de 140 milhões de usuários ativos, de acordo com dados de 

setembro de 2012, é o maior microblog do mundo. Já o Facebook, com mais de 950 

milhões de usuários ativos, segundo números de junho de 2012, lidera o ranking de 

redes sociais no planeta. 

O Twitter, criado em 2006 pela Obvius Corp., é considerado uma mídia social, 

não uma rede social, e se encaixa em um conceito específico: o de microblogging 

ou, em português, microblog. “Os sites de microblogs estabelecem limites estritos 

para o conteúdo que deve ser inserido... e pensam que esses limites incentivam a 

criatividade” (COMM, 2009, p. 16). 

Telles também destaca o aspecto da agilidade na comunicação que os 

microblogs propiciam. “Encorajando posts menores, ele diminui o gasto de tempo e 

o pensamento investido para a geração de conteúdo.” (TELLES, 2011, p. 60) 

 O limite de conteúdo no Twitter é de 140 caracteres nos chamados tweets, ou 

nos denominados “tuítes” em português. Essas publicações curtas são visualizadas 

por aqueles que decidiram seguir o perfil que escreveu o tweet. Os donos dos perfis 

podem escolher se precisam aceitar quem deseja seguir as mensagens dele ou não.  

 

 

Figura 5 - Caixa de texto para tweetar
9
 

 

 Nos tweets, podem ser “anexados” vídeos através de links e compartilhadas 

fotos. Mas o internauta que deseja ver a foto ou o vídeo não precisa entrar no página 

onde estão hospedados. Basta um clique na mensagem e a foto ou o vídeo é aberto. 

                                                        
9 Arquivo pessoal. 
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  Além dos tweets “comuns”, também existe a possibilidade do usuário 

responder alguém ou comentar uma publicação através da função reply ou, em 

português, “resposta”. Ainda há a opção do retweet, ou seja, compartilhar o tweet, 

com algum comentário ou não, com os seus seguidores.  

 O Twitter também possui um sistema de busca eficaz. As hashtags, palavras 

precedidas pelo símbolo #, auxiliam as pesquisas. As hashtags também são 

utilizadas pelos usuários para criar movimentos e destacar uma emoção ou opinião 

em mensagens.  

 

 

Figura 6 - Exemplo de hashtag voltada a um movimento político
10

 

 

 Esse eficaz sistema de busca permite que qualquer usuário veja, do lado 

esquerdo da tela, os chamados trending topics, que são os assuntos mais 

comentados no momento no microblog. Podem ser visualizados assuntos mundiais, 

por países, nas principais cidades e também personalizados, baseados na 

localização de onde acessa à Internet e nos usuários que segue, isto é,  “os trending 

topics são como um termômetro para o que a comunidade Twitter está falando 

naquele momento” (TELLES, 2011, p. 63). 

                                                        
10 Arquivo pessoal. 
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Figura 7 - Assuntos mais comentados no Brasil na noite de 25 de junho de 2012
11

  

  

O Facebook, como já destacado, encaixa-se no conceito de rede social 

(TELLES, 2011) e lidera os acessos entre todas as mídias sociais no mundo. Foi 

criado em fevereiro de 2004, em Harvard, pelo estudante de Ciência da Computação 

Mark Zuckerberg, financiado pelo brasileiro Eduardo Saverin. Pode-se dizer que “se 

você está vivendo no planeta Terra, anda ereto e já viu um computador, você 

provavelmente já ouviu falar do Facebook” (HLINKO, 2012, p. 54, tradução nossa). 

Em 2004, só podia ser acessado por estudantes de Harvard, com o e-mail da 

universidade. Com o sucesso do site – em quatro dias 900 estudantes tinham se 

cadastrado, o Facebook passou aos poucos a abranger outras instituições de 

ensino. Em 2006, tornou-se um site de “acesso livre”, a quem quisesse se cadastrar. 

                                                        
11 Arquivo pessoal.  
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Gráfico 4 - Crescimento do número de usuários do Facebook
12

 

 

O site permite que os usuários construam um círculo de amizade adicionando 

amigos e compartilhando com eles informações, fotos, vídeos, entre outros. O 

recurso, chamado pelo Facebook de “feed de notícias”, é um microblog dentro da 

rede social. “Isso é o Facebook em poucas palavras. Você coloca suas coisas e 

pessoas que optaram por ver suas coisas têm elas mostradas nas páginas delas”. 

(HLINKO, 2012, p. 55) 

O feed de notícias exibe as postagens de duas formas diferentes: as mais 

recentes e as de destaque. As destacadas ganham esse status através das 

interações, “quanto mais pessoas estão interessadas no conteúdo ou quanto mais 

pessoas tiveram uma experiência positiva com um produto ou serviço relacionado ao 

conteúdo, mais ‘curtir’ ele receberá e mais destacado estará no feed” (KERPEN, 

2011, p. 42, tradução nossa). 

A mídia social também possui aplicativos, como jogos, permite a criação de 

grupos para a discussão de assuntos específicos e disponibiliza um chat que inclui 

os amigos adicionados. 

                                                        
12 SHIH, 2011, p. 12. 
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Outra característica do Facebook e que pode ser considerada um diferencial 

em relação a outras mídias sociais, como o Orkut, são as fan pages. Os usuários 

“curtem” a página e passam a receber as atualizações, da mesma forma como fosse 

um perfil de uma pessoa. As fan pages permitiram às empresas entrar com força no 

Facebook, de uma forma que o Orkut impossibilita. Segundo Shih (2011), outra 

razão pela qual o “Facebook venceu” foi o ambiente confiável da rede social.  

 

Primeiro, os fundadores do Facebook logo perceberam que as 
pessoas iriam entrar somente se a rede social contivesse 
informações valiosas e que as pessoas iriam compartilhar 
informações valiosas somente em um ambiente que confiassem 
(SHIH, 2011, p.20, tradução nossa). 

 

A autora ainda destaca que o Facebook mantém os usuários engajados 

através do feed de notícias. Segundo ela,  foi esse recurso que colocou a rede social 

em outro patamar comparada às demais.  

 

1.4 Por que as mídias sociais são importantes? 

 

 O fenômeno das mídias sociais não atinge somente a fatia jovem da 

população mundial com condições de acesso à Internet. Shih (2011) usa os dados 

do Facebook e do Twitter para exemplificar o cenário. Segundo a autora, a faixa 

etária que mais contribui para o crescimento destas mídias sociais é a de pessoas 

com idade entre 35 e 49 anos.  

 Shih (2011) explica que essa importância das mídias sociais também em 

faixas etárias que possuem tendência em ter receios em relação à tecnologia 

acontece devido a aspectos naturais do ser humano. 

 

As mídias sociais apelam aos desejos naturais dos seres humanos 
de auto-expressão, conexão humana e senso de pertencimento. 
Esses desejos são especialmente fortes online. Antes dos sites de 
relacionamento social, muitos usuários consideravam a Internet 
muito vasta, inavegável e anônima. Sites de relacionamento social 
como o Facebook capturam nossas imagens, sentimentos e 
relacionamentos, e fazem a Web se parecer humana novamente 
(SHIH, 2011, p. 13, tradução nossa). 

 



19 
 

 Essa difusão das mídias sociais nas diversas faixas etárias está diretamente 

relacionada com a importância delas, sejam em termos sociais, políticos ou 

empresariais, já que “faz algum tempo que as mídias e redes sociais deixaram de 

ser brincadeira de adolescente para fazer parte do dia a dia dos usuários de internet 

do mundo”. (TELLES, 2011, p. 61) Assim como Telles, Gunelius também destaca a 

importância das mídias sociais em todas as “esferas da vida”, já que “em outras 

palavras, as mídias sociais permeiam todas as esferas da vida, ao redor do mundo”. 

(GUNELIUS, 2012, p. 22) 

 Na política, a importância das mídias sociais ficou em evidência recentemente 

nas revoltas na denominada “Primavera Árabe”, no início de 2011. O presidente 

tunisiano Zine El Abidine Ben Ali deixou a presidência do país depois de protestos, 

que tiveram participação do Twitter e Facebook. “O Twitter e a rede social Facebook 

desempenharam um importante papel na revolta tunisiana, ajudando a manter a 

coesão entre os manifestantes e informando o resto do mundo sobre a situação do 

país”, afirmou a versão online da revista Veja em 26 de janeiro de 2011.  

Após a revolução na Tunísia, os egípcios foram às ruas para pedir a saída de 

Hosni Mubarak. Da mesma forma como os tunisianos, a população do Egito também 

utilizou as mídias sociais como ferramentas nos protestos. 

Em 25 de janeiro de 2011, o Twitter confirmou que seu serviço foi bloqueado 

no país. Dois dias depois do bloqueio do microblog, foi a vez da Internet. Sem citar a 

Tunísia ou o Egito, o cofundador do Twitter divulgou um comunicado no blog oficial 

da empresa, no dia 28 de janeiro de 2011, defendendo a liberdade de expressão e 

destacando que os tweets “deveriam fluir livremente”.  

 

 



20 
 

 

Gráfico 5 - Tráfego da Internet no Egito teve diminuição brusca na noite do dia 27 de janeiro de 
2011

13
 

 

 Outro exemplo da relevância das mídias sociais na política são as eleições de 

2008 nos Estados Unidos. Foi a primeira grande eleição depois da criação do 

microblog Twitter, que se tornou centro de discussão sobre o pleito.  

 

Utilizando vídeos, blogs e sites de redes sociais, pela primeira vez, o 
mundo acompanhou de perto a campanha presidencial entre os 
candidatos Barack Obama e John McCain e os efeitos da internet 
nela. Através do Twitter, por exemplo, era possível acompanhar o 
que os usuários comentavam da campanha. O vídeo mashup “Yes, 
we can” (lançado em fevereiro) criado por William do Black Eyed 
Peas, híbrido de um discurso proferido pelo então candidatos Barack 
Obama durante as primárias de New Hampshire, acompanhado por 
uma canção e diversas personalidades, rapidamente tornou-se um 
hit no YouTube. Ao mesmo tempo, durante essa campanha, 
protagonizou-se um dos maiores índices de comparecimento de 
todos os tempos nas eleições americanas. (RECUERO,  2009, p. 16) 

 

 Telles (2011, p. 188) também destaca a atuação da campanha de Obama, em 

2008, nas diferentes mídias sociais. Além do YouTube, o até então candidato à 

presidência utilizou o Facebook, Linkedin, MySpace, entre outras. Em suas palavras, 

“foi a partir da campanha de Obama que realmente ocorreu o boom da social media 

na política” (TELLES, 2011, p. 188).  

                                                        
13  Cerco à internet derruba 93% da rede egípcia. Veja Online. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/os-dias-em-que-
%E2%80%98desligaram%E2%80%99-a-internet-no-egito>. Acesso em: ago. 2012. 
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 Ray Valdes, na obra “The Facebook Era” de Clara Shih (2011), compara 

utilização das mídias sociais pelos candidatos McCain e Obama. Os números do 

presidente eleito dos Estados Unidos superaram os de McCain em todas as frentes.  

 

 

Quadro 1 - Atividades nas mídias sociais na campanha presidencial dos Estados Unidos em 2008
14

 

 

Tão explícita, ou até mais, quanto a importância das mídias sociais 

politicamente está a relevância no aspecto social. Shih (2011) destaca que 

estudantes universitários preferem postar uma mensagem no mural de um amigo no 

Facebook ou mandar uma mensagem de texto no celular ao invés de enviar um e-

mail. Para SHIH (2011, p. 12, tradução nossa) “dos estudantes universitários que 

entrevistamos para a primeira edição deste livro, 94% disseram que não usam e-

mail de forma regular. Eles preferem mensagens de texto ou mensagens postadas 

no mural do Facebook.”. 

A Comunicação Mediada pelo Computador, através de espaços como o 

Facebook e Twitter, proporciona diferentes maneiras de interação social e 

capacidade de expressão, “essa comunicação, mais do que permitir aos indivíduos 

comunicar-se, amplificou a capacidade de conexão, permitindo que redes fossem 

criadas e expressas nesses espaços: as redes sociais mediadas pelo computador” 

(RECUERO, 2009, p.16).  

 É importante ressaltar que, para Recuero (2009), o termo “redes sociais” é 

utilizado para expressar a interação entre os usuários, que acontece nas mídias 

sociais. A autora não utiliza o termo para denominar os sites de relacionamento 

social, segundo conceitos de Telles (2011) e Shih (2011).  

                                                        
14 SHIH, 2011, p. 307. 
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 Para a autora, o conceito de mídias sociais de Telles (2011) e Shih (2011), 

encaixa-se nos chamados sites de redes sociais, pois “sites de redes sociais são os 

espaços utilizados para a expressão das redes sociais na Internet” (RECUERO, 

2009, p. 102). 

Nos sites de redes sociais, o capital social tem importância central. Sobre a 

definição de capital social, Recuero (2009, p. 45) afirma que é variada, mas que “o 

que se concorda é que o conceito refere-se a um valor constituído a partir das 

interações entre os autores sociais”. Shih (2011, p. 46, tradução nossa) também 

define capital social, conforme conceito de Robert Putnam, “professor de Ciências 

Políticas de Harvard que adaptou o termo, define capital social como o valor 

acumulado de todas as mídias sociais e as inclinações que surgem a partir dessas 

mídias para fazer coisas uns aos outros.”. 

 Um tipo de capital social representativo nas mídias sociais, de acordo com 

Recuero (2009) refere-se à quantidade de conexões. Um usuário com um número 

grande de amigos no Facebook, por exemplo, pode ser visto como popular pelas 

pessoas também fora do universo das mídias sociais. Tal status poderia não ser 

atribuído ao indivíduo sem que houvesse a popularidade na rede.  

 Outros valores relacionados com as mídias sociais, de acordo com a autora, 

são: visibilidade, reputação e autoridade. A visibilidade, por exemplo, permite que o 

usuário receba determinados tipos de informações e suporte social quando 

necessário. Também ajuda a superar as distâncias geográficas. 

 

Finalmente, a visibilidade também está relacionada com a 
manutenção da rede social: um site de rede social, como apontaram 
Elisson, Steinfield & Lampe (2007), pode ser utilizado para auxiliar a 
manter laços sociais com quem está fisicamente distante Isso 
significa que há um efeito complexificador das redes sociais 
originado pelos sites também no plano off-line. (RECUERO,  2009, p. 
108) 

 

 As mídias sociais ainda são, ao mesmo tempo, espaços de inclusão e 

exclusão. Ao mesmo tempo que contribuem para a interação social, excluem os 

indivíduos que não fazem parte dela, pois “quanto mais comunicados, fotos e 

convites para eventos forem ao Facebook, não estar no Facebook de modo geral é 

um risco de ser deixado para trás, da mesma forma que as pessoas que na última 
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década recusaram estar conectadas ou comprar um celular.” (SHIH, 2011, p. 33, 

tradução própria)    

 Por fim, temos a importância empresarial, ligada a empresas e outras 

instituições. As mídias sociais, além de serem uma forma de divulgar e vender 

produtos, são um caminho de aproximação das corporações aos clientes e de 

expansão da marca.  

 
Mídias sociais são uma força disruptiva para os negócios. Cada 
cliente e funcionário repentinamente tem voz, e o que eles dizem 
importa. As empresas não tem escolha a não ser se tornarem 
transparentes, ágeis e colaborativas, ou então correm o risco de 
ficarem de fora dos negócios (SHIH, 2011, p. 4, tradução nossa) 

 

 Comm (2009, p.77) também destaca o “universo das mídias sociais” que pode 

ser utilizado pelas empresas, em que “portanto, podemos ver que os sites de mídia 

social não apenas atraem crianças à procura de lugares para bater-papo com os 

amigos e baixar músicas de graça. Eles estão atraindo também adultos cultos e 

inteligentes com dinheiro para gastar”.  

 Cientes do potencial das mídias sociais, diversas corporações investem nelas 

a fim de fidelizar clientes, divulgar produtos, melhorar a imagem, expandir sua marca 

e, porque não, gerar mais lucro com tudo isso.  

Telles (2011) destaca a utilização do Twitter por parte da Dell, empresa de 

informática. O autor ressalta que a Dell descobriu o microblog como uma forma de 

se comunicar com os clientes e passou a utilizar a mídia social para divulgar 

produtos em promoção. De acordo com Telles, a empresa ganhou milhões com os 

tweets.  

Outras empresas, como a Ponto Frio, apostaram em uma maneira diferente 

para utilizar o microblog. A loja aproveitou o pinguim da marca para um abordagem 

diferente na mídia social. O perfil da corporação no Twitter é “administrado” por um 

pinguim. Ele é quem divulga promoções, ofertas, lançamentos e novidades da loja. E 

tudo isso sem deixar de interagir com outros usuários.  

Shih (2011, p. 38, tradução nossa)  explica que “devido ao perfil de identidade 

e de relacionamentos, as mídias sociais parecem pessoais”. É nesse conceito que a 

Ponto Frio aposta. 

 Outro caso recente de utilização das mídias sociais, dessa vez no Facebook, 

é o da rede de fast-food Burger King. Para comemorar a marca de um milhão de fãs 
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na rede social, a empresa deu um milhão de Whoppers, seu sanduíche mais 

famoso, em agosto de 2012.  

Para ser premiado, era necessário ser fã da página e se cadastrar em um 

aplicativo, escolhendo um dos restaurantes participantes. Na hora da “retirada” do 

sanduíche, em prazo estipulado pela empresa, o ganhador do Whopper precisava 

adquirir uma batata frita média ou grande e um refrigerante. 

Outro caso de uso do Facebook por parte de empresas é o da cerveja 

Budweiser, produzida no Brasil pela Ambev. A cerveja oficial da Copa do Mundo de 

2014 entrou oficialmente no mercado brasileiro, sendo produzida em Jacareí (SP), 

na semana do dia 28 de agosto de 2011. Porém, antes mesmo do produto fabricado 

em território nacional estar disponível aos consumidores, a página oficial da marca 

na rede social já interagia com os usuários. A utilização do Facebook começou no 

dia 10 de agosto de 2011, promovendo o UFC Rio, outro evento patrocinado pela 

empresa. 

 

 

Figura 8 - Postagem na página oficial da Budweiser Brasil, antes do lançamento da cerveja 
no país

15
 

  

Além de empresas como o Burger King, Dell, Ponto Frio e Ambev, que 

buscam em primeiro lugar clientes, outras instituições também utilizam as mídias 

sociais para comunicar, aproximar-se do público e conservar ou melhorar a imagem. 

É o caso dos clubes de futebol, que falaremos mais adiante, e de instituições que 

atuam em causas sociais. Telles (2011) cita a iniciativa do projeto sem fins lucrativos 

Veia Social, voltado à doação de sangue. O projeto teve origem no Twitter para 

                                                        
15 Arquivo pessoal. 
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divulgar aqueles que precisam de sangue. Logo, expandiu-se para outras mídias 

sociais e ganhou um site. 

Sobre a imagem das instituições, sejam elas empresas ou sem fins lucrativos, 

e onde as mídias sociais entram nisso, falaremos a seguir. 
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2. COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL  

 

É fato que todas as organizações estão expostas a um processo 

comunicativo, mesmo que este não esteja institucionalizado. A comunicação é a 

principal responsável pelo processo de sintetizar, transmitir e expressar os 

propósitos da organização a seus públicos, ou seja, tornando claro os objetivos e o 

papel da organização na sociedade. 

Por um longo tempo deixada em segundo plano, hoje a presença da 

comunicação é essencial na construção das estratégias da empresa, não sendo só 

vista apenas como ferramenta facilitadora, mas sim integradora e de extrema 

importância, que está presente nas relações entre as organizações e seus públicos. 

 

A comunicação pode ser entendida, então, como um alicerce que dá 
forma à organização, fazendo-a ser aquilo que ela é. Porém, isso 
não significa que a comunicação seja algo autônomo, porque ela 
será sempre correspondente à forma de ser daquilo que a engendra, 
neste caso, a empresa ou instituição. (CARDOSO, 2006, p. 1132). 

 

Encontramos, no Brasil, diversas nomenclaturas para a comunicação que 

acontece dentro das organizações. Kunsch ressalta essas diferenças de se nomear 

essa atividade: 

 

[...] o sistema, o funcionamento e o processo da comunicação entre a 
organização e seus diversos públicos. “Comunicação 
organizacional”, “comunicação empresarial” e “comunicação 
corporativa” são terminologias usadas indistintamente no Brasil para 
designar todo trabalho de comunicação levado a efeito pelas 
organizações em geral. Fenômeno inerente aos agrupamentos de 
pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam, a 
comunicação organizacional configura as diferentes modalidades 
comunicacionais que permeiam sua atividade, [compreendendo] a 
comunicação institucional, comunicação mercadológica, a 
comunicação interna e a comunicação administrativa (KUNSCH, 
2003, p. 200). 

 
Utilizaremos, neste trabalho, a terminologia comunicação organizacional, que 

se remete a todo o processo comunicativo da organização, visto de forma integrada, 

ou seja, englobando toda forma de comunicação, de forma abrangente e podendo 

ser aplicada em todo e qualquer tipo de organização. 
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A nosso ver, o termo comunicação “organizacional”, que abarca todo 
o espectro das atividades comunicacionais, apresenta maior 
amplitude, aplicando-se a qualquer tipo de organização – pública, 
privada, sem fins lucrativos, ONGs, fundações etc., não se 
restringindo ao âmbito do que se denomina “empresa” (KUNSCH, 
2003, p.150). 

 

Ou seja, a comunicação organizacional é uma visão holística das várias 

modalidades de comunicação que é produzida nas organizações, ela forma essa 

sinergia desse “mix” da comunicação. E as organizações, cada vez mais, buscam 

trabalhar em cima dessa filosofia de comunicação integrada, onde é preciso pensar 

em todas as formas de comunicar, visto que apenas uma dessas modalidades não é 

mais suficiente para as demandas da atual sociedade. Portanto, podemos dizer que 

a comunicação integrada precisa ser entendida como uma orientação e filosofia, 

para as organizações poderem conduzir as várias formas de comunicar com seus 

públicos. 

 

Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da 
comunicação mercadológica, da comunicação interna e da 
comunicação administrativa, que forma o mix, o composto da 
comunicação organizacional (KUNSCH, 2003, p.150). 
 

Apesar de encontrarmos outras terminologias para definir a comunicação 

realizada pelas organizações, percebe-se que os autores seguem uma mesma 

linha de pensamento em relação à importância da comunicação no planejamento e, 

consequentemente, às estratégias da organização. Utilizando o termo 

comunicação empresarial, Bueno (2003, p.33), destaca essa importância: 

 

A comunicação empresarial evoluiu de seu estágio embrionário, em 
que se definia como mero acessório, para assumir, agora, uma 
função relevante na política negocial das empresas. Deixa, portanto, 
de ser atividade que se descarta ou se relega a segundo plano, em 
momentos de crise e de carência de recursos, para se firmar como 
insumo estratégico, de uma empresa ou uma entidade lança mão 
para “fidelizar” clientes, sensibilizar multiplicadores de opinião ou 
interagir com a comunidade.  
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2.1. Comunicação institucional 

 

A comunicação institucional é uma das integrantes do “mix” de comunicação 

pregado pela comunicação organizacional integrada descrita anteriormente. É 

através dessa forma de comunicação que as organizações buscam que seus 

públicos construam e consolidem a  imagem que tem de sua organização, que pode 

ser definida: 

 

Entende-se por imagem o modo como os públicos vêem a 
organização, isto é a idéia, a percepção que eles tem da 
organização. Os públicos constroem a imagem, seja positiva ou 
negativa, mediante um processo de elaboração que contempla a 
relação de suas experiências com as informações advindas, 
oficialmente ou não, da organização. Portanto, não são, 
necessariamente, condizentes com a realidade ou os objetivos de 
uma organização (BALDISSERA, 2000 p.13). 

 

A transmissão de mensagens, que era visto como único e principal objetivo da 

comunicação, dá lugar a preocupação com a imagem que é gerada na mente dos 

públicos, a partir de estratégias e técnicas dentro processo comunicativo, que vão 

em busca melhor desempenho das organizações e, consequentemente,  das 

imagens percebidas. 

A comunicação evoluiu junto com o homem, desenvolvendo-se ao longo do 

tempo. Hoje, a comunicação institucional, tem expressiva representatividade nas 

organizações, pois se utiliza de várias ferramentas, para construir relacionamentos 

entre seus públicos. O trabalho desenvolvido tem caráter estratégico e contribui de 

forma decisiva na construção da identidade corporativa, interferido diretamente na 

imagem que seus públicos irão construir acerca da organização. 

É comum que as organizações se relacionem com diferentes públicos, e que 

cada um a perceba de maneira diferente. Portanto, cada vez mais, as organizações 

buscam se posicionar no mercado, de forma em que fiquem claro seus propósitos 

organizacionais. 

As organizações têm grande preocupação em relação a sua imagem no 

mercado, e por isso, elas buscam constantemente que seus públicos a percebam e, 

construam e consolidem uma imagem corporativa favorável, e que esta continue 

intacta mesmo se algo fora do planejado acontecer, resultando uma possível crise. 

Por isso, a comunicação institucional “deve agregar valor ao negócio das 
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organizações e contribuir para criar um diferencial no imaginário dos públicos” 

(KUNSCH, 2003, p. 167). 

O processo de construção da identidade da organização, e 

consequentemente imagem, deve estar atento a diversos instrumentos que compõe 

a comunicação institucional e que participam direta ou indiretamente de sua 

constituição, sendo eles: relações públicas, jornalismo empresarial, assessoria de 

imprensa, editoração multimídia, propaganda institucional, marketing social, 

marketing cultural e identidade corporativa. 

Os conceitos imagem e identidade muitas vezes se confundem, mas apesar 

de se relacionarem diretamente, são totalmente diferentes. Kunsch (2003, p. 170) 

diz que imagem é o que passa na mente dos públicos, no seu imaginário, enquanto 

identidade é o que a organização é, faz e diz.  

2.2. Identidade corporativa 

 

A identidade corporativa de uma organização é a sua personalidade, ou seja, 

é composta por um conjunto de características únicas. Capriotti (2005, p. 140) define 

que a identidade corporativa seria o conjunto de características, valores e crenças 

com as quais a organização se autoidentifica e se autodiferencia das outras 

organizações concorrentes no mercado. Fascioni (2006, p.13) complementa esta 

explicação:  

 

Identidade corporativa é o conjunto de características essenciais que 
tornam uma empresa única, especial, inigualável […] A identidade de 
uma empresa é a sua essência, seus princípios, crenças, manias, 
defeitos, qualidades, aspirações, sonhos, limitações.  

 

Ela deve ser vista como um dos principais patrimônios da organização, visto 

que a partir de sua construção e manutenção é que é gerada sua credibilidade e 

segurança perante seus públicos, sendo intangível e importante para qualquer 

organização. Ela precisa ser pensada e delineada cuidadosamente, já que “a 

identidade pode ser vista como um instrumento de administração, na medida em que 

define as relações dentro da organização e torna visível o propósito da corporação” 

(PINHO, 1996, p. 33). 

Por isso, é necessário que exista um gerenciamento da identidade 

corporativa, para que possa ser refletido em uma imagem positiva e em longo prazo 
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se consolide um reputação favorável da organização. Para isso é necessário que ela 

seja trabalhada a partir de um processo de comunicação planejado.  

2.3. Imagem corporativa 

 

Imagem é algo subjetivo, que está na cabeça das pessoas. Kunsch (2003, p. 

170) complementa dizendo que “a imagem tem a ver com o imaginário das pessoas, 

com as percepções. É uma visão intangível, abstrata das coisas, uma visão 

subjetiva de determinada realidade”. 

No caso das organizações, a imagem corporativa nada mais é que o 

resultado da identidade da organização refletido no imaginário das pessoas. Isto é, a 

maneira que a organização é percebida por seus diversos públicos. 

 

A imagem representa o que está na cabeça do público a respeito do 
comportamento institucional das organizações e dos seus 
integrantes, qual é a imagem pública, interna, comercial e financeira 
que passa pela mente dos públicos e da opinião pública sobre as 
mesmas organizações (KUNSCH, 2003, p. 171). 

 

Portanto, observamos que ao contrário da identidade corporativa que busca 

passar o que a empresa é, a imagem representará o que a organização parece ser, 

ou seja, o que o público tem retratado em sua mente a seu respeito. É de total 

relevância que a imagem que o público tem da organização seja o mais próximo 

possível da identidade corporativa, portanto, imagem e identidade estão diretamente 

ligadas. 

 

2.3.1. Imagem, mídias sociais e futebol 

 

Com a profissionalização e modernização dos clubes de futebol brasileiros, 

que veremos a seguir, a comunicação passa a ser vista como uma ferramenta 

estratégica na administração do clube, trabalhando em prol da reputação corporativa 

e construção de uma imagem favorável perante seus públicos estratégicos, os 

torcedores, pois “imagem é o resumo de um conjunto de atributos, e os torcedores 

têm até quatro imagens da marca – favorável, desfavorável, mista e indiferente” 

(REIN, 2008, p. 215). 
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A comunicação institucional tem papel essencial nesse processo, onde 

pensar e agir estrategicamente em busca da imagem favorável perante seus 

torcedores é tão importante quanto o desempenho dentro das quatro linhas. 

Deve sempre ser buscado, por meio de ações estratégicas, o fortalecimento 

da identidade do clube, e consequentemente uma boa imagem perante seu público, 

buscando, a longo prazo, uma reputação corporativa favorável, tornando-se uma 

vantagem competitiva. Para Rein (2008, p. 213), “uma das principais tarefas da 

comunicação com o torcedor é colocá-lo no centro da mensagem. Estratégias 

centradas nos torcedores incentivam e entusiasmam o público a se identificar e 

envolver com a marca esportiva preferida”.  

A presença dos clubes de futebol nas mídias sociais é fundamental, e ações 

estratégicas voltadas para uma maior interação entre torcedores e simpatizantes são 

necessárias, pois dessa maneira o vínculo deste público-alvo e o clube serão 

fortalecidos, sem esquecer que as mídias sociais também atuam como canal oficial 

de comunicação. Para isso, é necessário levar em conta sentimentos que permeiam 

essa relação, visto que o torcedor é passional. Por isso é preciso buscar 

compreender o comportamento humano: 

 

Para ter sucesso é preciso encarar o mercado como grupos de 
pessoas, e os clientes como indivíduos humanos. É estudando o ser 
humano que podemos tecer variadas conclusões sobre seu 
comportamento, preferências e reações dentro do universo das 
mídias sociais (CIPRIANI, 2011, p. 22). 
 

Desta forma, há inúmeras possibilidades de se gerenciar as mídias sociais, 

sempre buscando maior interação, geração de valor da marca esportiva, e 

consequentemente, um fortalecimento da imagem corporativa do clube. Portanto, o 

planejamento das ações a curto, médio e longo prazo. Cipriani (2011, p. 22) afirma 

que só o “estabelecimento de uma estratégia de mídias sociais é o que possibilita 

planejar e operacionalizar ações para atingir os benefícios prometidos pelas mídias 

sociais”. 

Portanto, além do uso das mídias tradicionais no processo de construção, 

manutenção e solidificação da identidade e imagem corporativa, é preciso se pensar 

na gestão especializada das mídias sociais, levando em conta que esta é uma área 

em constante transformação e que é preciso estar atento a novas ferramentas 

interativas. 
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3. A MODERNIZAÇÃO DO FUTEBOL 

 

Como as mídias sociais se encaixam no contexto dos clubes de futebol? 

Como podem elas servirem como instrumentos de imagem e comunicação para 

esse tipo específico de corporação? Para responder a essas perguntas e chegarmos 

a um modelo de utilização das mídias sociais neste universo, precisamos entender 

como surgiu o futebol e a mais recente transformação pela qual passou. 

O futebol tem origem longínqua. Os jogos com bola, com semelhanças ao 

esporte que conhecemos hoje, têm origem milhares de anos atrás, “há 3.400 anos 

a.C, na região hoje conhecida como México, os mesoamericanos já praticavam um 

jogo coletivo disputado com uma bola de borracha” (CARRAVETTA, 2012, p. 15). 

Carravetta (2012) também dá exemplos de outros jogos com características 

semelhantes: o Suchu dos chineses (entre 206 a.C e 220 d.C) o Kemari dos 

japoneses, o Haspartum dos romanos, entre outros.  

 
O jogo com bola, portanto, não é um privilégio dos anos recentes. 
Em diferentes civilizações, separadas por distâncias geográficas e 
temporais, ele floresceu, em parte, determinado por crenças e 
hábitos de cada contexto e, em parte, como manifestação de algo 
em comum: a vontade de reunir semelhantes, exercitando corpo e 
espírito em rituais devotados às mais altas aspirações de cada povo. 
Ao voltarmos a essas experiências, perceberemos que o futebol não 
é um evento isolado, mas a recorrência atual de uma história tão rica 
quanto antiga (CARRAVETTA, 2012, p. 17). 

 

 A partir do século XIX, com o desenvolvimento da indústria e tecnologia, 

surgem os primeiros clubes de futebol e são redigidas as primeiras normas do 

esporte que conhecemos. O responsável pelas primeiras regras é Thomas Arnold, 

eclesiástico britânico do colégio de Rugby, que utilizou diversos esportes para 

reformular a educação. 

 

Foram esses princípios pedagógicos que provavelmente 
provocaram, em 1845, a redação das primeiras normas de futebol, 
elaboradas no colégio de Rugby. As normas legitimavam a função 
administrativa dos prefeitos (coordenadores disciplinares das 
escolas) e regulavam a prática do esporte. As concepções de Arnold 
se difundiram rapidamente por toda a Inglaterra, até o ponto de se 
converterem em elementos integrantes da cultura britânica 
(CARRAVETTA, 2012, p. 22). 
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 A padronização das regras aconteceu em 1863, em uma reunião entre 

representantes de 11 clubes, que resultou em 14 normas e na primeira associação 

de futebol. Anos depois, em 1871, a Football Association de Londres criou o primeiro 

torneio, vencido pelo Wanderers. A tradicional competição, denominada FA CUP, é 

disputada até hoje entre os clubes ingleses. O vencedor da edição 2011 foi o 

Manchester City, que derrotou o Stoke City por 1 a 0 na decisão. 

 O futebol se popularizou. Em 1882 foi criada a Football Association Board, a 

fim de “proteger” as regras do esporte, e “dali em diante, o esporte só cresceu: o 

profissionalismo foi sancionado em 1885; a Liga de Futebol, fundada em 1888; e, em 

1891, para punir a falta dentro da área, foi estabelecido o pênalti” (CARRAVETTA, 

2012, p. 23). 

 Em 1900, na segunda edição dos Jogos Olímpicos, o futebol se tornou a 

primeira modalidade coletiva. Quatro anos depois, é criada a FIFA, Fédération 

Internationale de Football Association, que contou inicialmente com sete associados: 

França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça.  

 Neste momento, o esporte já havia chegado ao Brasil. Charles Miller 

“apresentou” o futebol ao país em 1894. Anos depois, ainda no final do século XIX, 

surgem os primeiros times de futebol, “nessa época, o futebol era amador e, ao 

mesmo tempo, elitista, excludente e racista” (CARRAVETTA, 2012, p. 27).  

 
Poucos tinham acesso e o conheciam, notadamente aqueles que 
estudaram ou passaram temporadas de férias na Europa, além, é 
claro, dos ingleses e seus descendentes, que também compunham 
as elites urbanas brasileiras (SANTOS, 2002, p. 33). 

  

 Na época, o escritor Graciliano Ramos, autor de “Vidas Secas”, deu o seu 

palpite: para ele, o jogo de origem inglesa não iria conquistar o Brasil.  

 

Não que o escritor alagoano tivesse alguma coisa contra a bola 
jogada com os pés ou que fosse apaixonado pelo remo, o esporte 
mais popular no início do século. O que ele achava era que o que 
vinha de fora não poderia “pegar” com facilidade no Brasil. E nada 
mais inglês do que o futebol. Pelo menos do que o futebol jogado 
naquele tempo. (COELHO, 2008, p. 7). 

 

 Em Curitiba, o futebol começa a ser difundido com o médico paranaense 

Victor Ferreira de Amaral e Silva, em 1903. Diretor da Instrucção Pública do Paraná, 

Victor Ferreira do Amaral trouxe do Rio de Janeiro uma bola de futebol, junto com 
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um livro de instruções do jogo. O médico paranaense, também professor do 

Gymnasio Paranaense, introduziu o esporte na instituição.  

 No restante do país, o futebol passava a ser incentivado por fábricas e 

indústrias, o que gerou um novo “boom” de surgimento de clubes. As primeiras 

competições brasileiras começam a ser disputadas no início do século XX. É o caso 

do Campeonato Carioca, que teve a sua primeira edição em 1906. Também neste 

período, em 1914, a Seleção Brasileira disputou a sua primeira partida, contra o 

Exeter City, clube inglês. 

 Na época, ela era formada somente por jogadores brancos. A massificação 

do esporte, segundo Carravetta (2012), aconteceu em 1923. O Vasco da Gama, que 

tinha subido para a Primeira Divisão do Carioca, conquistou o torneio com uma 

equipe formada por negros, mulatos e brancos pobres.  

 

A inclusão de um número expressivo de jogadores humildes no 
elenco vascaíno, culminando com a conquista do bicampeonato 
carioca (1923 e 1924), foi o marco final da discriminação nas ligas de 
elite e o início formal da massificação do futebol brasileiro 
(CARRAVETTA, 2012, p. 30). 

  

Os campeonatos começaram a se multiplicar pelo Brasil e a aceitar não só 

clubes de elite. Essa popularização levou o futebol ao início do profissionalismo.  Em 

1933, o presidente Getúlio Vargas assinou nova legislação social e trabalhista. Foi 

criada a profissão de jogador de futebol. “O ato marcou a passagem do amadorismo 

para o profissionalismo” (CARRAVETTA, 2012, p. 35).  

Profissionalismo este considerado precoce, por Vídero Santos, se comparado 

com outros esportes, “um dos poucos campos em que foi pioneiro foi o da 

profissionalização de seus atletas, que ocorreu no início do século XX, muito antes 

que em outros esportes” (SANTOS, 2002, p. 29). Mas para o autor (2002), a 

profissionalização, juntamente com a democratização, foi a primeira, e talvez única, 

transformação real no futebol brasileiro. 

No restante do mundo, na época, o esporte já estava profissionalizado. Nos 

anos 20 até o início da década de 30, Áustria, Hungria, Espanha, Itália, Argentina e 

Uruguai já tratavam o futebol de forma profissional. A Copa de 1930 no Uruguai, 

inclusive, foi disputada por muitos jogadores nesta condição.  

 Nos anos 40, houve a afirmação da incorporação do esporte no dia-a-dia dos 

brasileiros. Para atender à demanda de torcedores, estádios maiores começaram a 
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ser construídos. O Estádio do Pacaembu, em São Paulo, foi inaugurado em 1940. O 

Maracanã, erguido para a Copa do Mundo de 1950 no Brasil, começou a ser 

construído em 1948 e foi inaugurado dois anos depois.  

Neste cenário, houve a regulamentação do futebol brasileiro em 1941. O 

Governo Federal criou naquele ano o Conselho Nacional de Desportos (CND), 

organizando de vez o esporte no país de maneira federativa e explicitando o controle 

do governo sobre ele. O CND determinou que as entidades estaduais que 

controlavam o futebol deveriam ser denominadas federações e estar subordinadas a 

Confederação Brasileira de Desportos (CBD). 

Para Santos (2002), o modelo teve inspiração nos países europeus e a 

influência da FIFA sobre eles. A entidade máxima do futebol mundial reconhecia, e 

reconhece até hoje, somente uma instituição em cada país. Na época, tal instituição 

era a CBD.  

Santos (2002) ainda destaca que a estrutura fez com que houvesse ainda 

mais a difusão do esporte no país, assim como Carravetta, “a formalização da 

atividade se traduz em conteúdo: ocorre uma proliferação dos campos de várzea, 

aparecem novas equipes e, no quadro geral, o futebol amador cresce a todo vapor” 

(CARRAVETTA, 2012, p. 40). No entanto, para Vídero Santos, a estrutura teve um 

efeito colateral. 

 

Se, por um lado, essa estrutura permitiu a difusão e o 
desenvolvimento do futebol profissional no país; por outro lado 
solidificou a antiga estrutura oligárquica baseada em forças políticas 
locais, o que tornava as decisões esportivas meros acordos 
eleitoreiros. Portanto, a democracia existia apenas no papel 
(SANTOS, 2002, p. 47). 

 

O futebol brasileiro evoluía, ainda que atrelado à política. Em 1958, com João 

Havelange no comando da CBD, junto com Paulo Machado de Carvalho, houve 

mudanças que levaram a Seleção Brasileira ao seu primeiro título mundial. Foram 

incluídos na comissão técnica, por exemplo, um médico, um psicólogo e um dentista 

(CARRAVETTA, 2012).  

Em 1962, a “fórmula de sucesso” foi mantida e o bicampeonato conquistado. 

Quatro anos depois, o Brasil sucumbiu “aos avanços técnicos, táticos e 

organizacionais dos europeus” (SANTOS, 2002, p. 62), mas voltou a conquistar a 
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Copa do Mundo em 1970. O técnico Zagalo priorizou a parte física, fator 

considerado muito importante para o título (CARRAVETTA, 2012). 

Nos anos 70, mais precisamente em 1971, foi criado o “novo” Campeonato 

Brasileiro, já que anteriormente existia um torneio regular com clubes de todas as 

regiões, a Taça Brasil, com origem em 1959. A nova competição, que se estende até 

hoje (em diferente forma de disputa), teve 229 jogos em sua primeira edição. O 

campeão foi o Clube Atlético Mineiro, e “ficou famosa na época a seguinte frase: 

‘Onde a Arena (partido de apoio ao governo militar) vai mal, um time no Nacional. 

Onde vai bem, outro também’”. (SANTOS, 2002, p. 52) 

A influência política no futebol pôde ser observada mais uma vez no 

Campeonato Brasileiro. Em 1979, 94 clubes participaram da competição. Foram 

disputados nada menos do que 581 partidas. Os anos 70 também marcam o 

crescimento da FIFA e da Copa do Mundo. Tal fato levou os clubes, a Europa, a 

iniciarem a profissionalização de suas gestões, tratando o futebol com um negócio.  

 

Esse processo de profissionalização da gestão, mesmo na Europa, é 
relativamente recente, coincidindo com o desenvolvimento da 
indústria do futebol, a partir dos anos 1970, o crescimento da FIFA, e 
a transformação da Copa do Mundo em um evento esportivo 
lucrativo (VÍDERO SANTOS, 2002, p. 30). 

 

 Atualmente, essa transformação do futebol em um esporte lucrativo 

movimenta bilhões de dólares por ano, já que “a FIFA transformou o futebol 

contemporâneo numa atividade economicamente ativa, que movimenta uma quantia 

superior a US$ 4 bilhões por ano, e responde a uma demanda de contínua evolução 

em que intervêm diversas atividades empresariais” (CARRAVETTA, 2012, p. 55). 

 O futebol como negócio também chegava ao Brasil na década de 70, quando 

a CBD foi desmembrada e criada a Confederação Brasileira de Futebol (CBF),  

através da publicidade. Vídero Santos (2002) destaca que a publicidade estática 

começou a ser introduzida na beira dos gramados em 1977. Quem levava os lucros 

eram a administração do estádio e a federação. 

 Na década seguinte, em meados dos anos 80, a publicidade passa a 

aparecer nas camisas dos clubes brasileiros. “Nos anos 1980, a modernização 

gerencial ainda era uma exceção, mas a sua incidência estava aumentando. O 

primeiro grande fato foi a aceitação de patrocínio nas camisas dos clubes” 

(SANTOS, 2002, p. 72). 
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Era um momento em que, embora a gestão começasse a ser levada a sério 

no Brasil, as equipes passavam por uma grande crise. Como motivos, estavam a 

profissionalização europeia e a recessão que o país vivia. Vídero Santos (2002) 

destaca que, para equalizar o orçamento, a exportação de jogadores aumentou.  

 

 

Gráfico 6 - Jogadores brasileiros exportados por ano
16

 

 

 Dentro de campo, destaque para a Copa União de 1987. As condições 

financeiras levaram à CBF alegar que não tinha condições de organizar o 

Campeonato Brasileiro. Para disputar um torneio nacional, 16 clubes se uniram e 

organizaram uma competição, que contou com o apoio de grandes patrocinadores.  

 A Confederação Brasileira de Futebol, no entanto, organizou um outro 

certame no país, com outros clubes, que foi chamado de Módulo Amarelo. A Copa 

União foi denominada, pela confederação, de Módulo Verde. Os dois primeiros de 

cada módulo se enfrentariam para que se conhecesse o campeão brasileiro. Mas 

Flamengo e Internacional, primeiros da Copa União, recusaram-se a disputar a fase 

decisiva.  

 Guarani e Sport, os primeiros colocados do Módulo Amarelo, disputaram o 

título, vencido pelo clube pernambucano. O imbróglio segue até hoje, em meio a 

decisões judiciais sobre quem realmente foi o campeão nacional de 1987. A disputa 

nacional foi “normalizada” no ano seguinte.  

 Os anos 90 foram de mais mudanças na gestão do futebol brasileiro. Para 

Vídero Santos (2002), a década marca o início de parcerias de empresas com 

clubes. O autor coloca a parceria Palmeiras-Parmalat como a principal, e que deu 

resultados dentro de campo, pois “o acordo de co-gestão feito entre a Parmalat e a 

                                                        
16 VÍDERO SANTOS, 2002, p. 71 
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Sociedade Esportiva Palmeiras, assinado em 1992, inaugurou uma nova fase na 

administração de clubes brasileiros” (SANTOS, 2002, p. 74). 

 O Palmeiras não ganhava títulos há muito tempo e, com a parceria, que durou 

até 1999, conquistou de imediato dois Campeonatos Paulistas (1993 e 1994) e dois 

Campeonatos Brasileiros (1993 e 1994). Atualmente, o campeão brasileiro de 2012, 

Fluminense, possui uma grande empresa parceira.  

A parceria com a Unimed foi feita também na década de 90, quando o clube 

estava na Terceira Divisão, e já dura mais de 14 anos. A importância da empresa 

pode ser observada nas palavras de Sandro Lima, vice de futebol do Fluminense em 

novembro de 2012, “acho que o Fluminense tem que se preparar para a saída da 

Unimed, ela não vai ser eterna no Fluminense”, afirmou em entrevista à Rádio 

Globo, reproduzida pelo site Globoesporte.com em 17 de novembro de 2012.  

 É a empresa que, segundo reportagem do site da ESPN Brasil sustenta a 

equipe do Rio de Janeiro, em um período com prejuízo financeiro. Em 2012, teriam 

sido gastos mais de R$ 20 milhões pela empresa, só em contratações, “dos R$ 7,5 

milhões por mês gastos com o elenco campeão brasileiro de 2012, a Unimed paga 

mais de 80%”, afirma a matéria, publicada em 13 de novembro de 2012.  

 Além da ser marcado pela parceria de empresas com clubes de futebol, os 

anos 90 também tiveram mudanças com a Lei Zico e, a mais famosa, Lei Pelé. A 

primeira procurava, segundo Vídero Santos (2002), criar o clube-empresa e 

regulamentar os jogos de azar. Foi desfigurada, mas acabou sendo um ponto 

importante, segundo o autor, para a Lei Pelé, sancionada em 1998 e que entrou em 

vigor a partir de 2000. A legislação procurava mais uma vez modernizar a gestão do 

futebol brasileiro.   

 

Porém, mais uma vez a chamada bancada da bola no Congresso 
Federal, grupo formado por parlamentares ligados a clubes, 
federações ou associados a eles, e frutos do uso político dos clubes 
e federações, impediu a aprovação de uma série de medidas e 
alterou outras, o que acabou mais uma vez adiando uma mudança 
definitiva (SANTOS, 2002, p. 55). 

 

 Uma das principais mudanças que a lei instituiu fora dos gramados foi a 

extinção do passe. Anteriormente, os clubes detinham o passe do jogador. Com a 

Lei Pelé, ele foi extinto e os contratos dos atletas passaram a ser regidos por 

milionárias multas contratuais. Em setembro de 2012, reportagem na versão online 
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da Gazeta do Povo “Lei Pelé produz primeiro time de ex-boleiros” destacava que a 

revolução ajudou os jogadores a adquirir uma melhor condição financeira.  

 O passo mais recente da modernização dos clubes de futebol e do próprio 

esporte no Brasil tem relação com a Copa do Mundo de 2014. Devido ao maior 

evento do esporte no mundo ser realizado no país pela segunda vez na história, fez-

se necessário a modernização e construção de diversas praças esportivas no país. 

Outros clubes, em meio a este panorama, apostaram em parcerias com empresas 

para construir um novo estádio, embora não receba jogos do Mundial em 2014.  

 Santos (2002, p. 91) destaca que foi a modernização das praças esportivas o 

catalisador para a transformação do futebol inglês no final do último século, “na 

Inglaterra isso foi fundamental para a recuperação do futebol como atividade 

econômica e diversão para a população, tendo inclusive sendo criado uma linha de 

crédito governamental para financiar as reformas” (SANTOS, 2002, p. 91).  

 

3.1. A comunicação e o futebol 

 

 No início da introdução do esporte inglês no Brasil, a divulgação por parte da 

imprensa ainda era pequena. Segundo Coelho (2008), um dos primeiros veículos a 

dar destaque ao futebol foi o jornal “Fanfulla”, em 1910. A publicação era voltada aos 

italianos de São Paulo e foi a responsável pela fundação do clube Palestra Itália, 

hoje Palmeiras. Nele, “um aviso não muito pretensioso de uma das edições 

chamava-os a fundar um clube de futebol. Foi assim que nasceu o Palestra Itália, 

que se tornaria Palmeiras décadas mais tarde, no meio da Segunda Guerra Mundial” 

(COELHO, 2008, p. 8). 

 A massificação do esporte nos anos 20, através do Vasco da Gama 

(CARRAVETTA, 2012), deu mais espaço ao futebol na imprensa, principalmente no 

Rio de Janeiro. Na década de 30, na antiga capital brasileira, nasceu o “Jornal do 

Sports”, primeiro veículo dedicado aos esportes no país e, consequentemente, com 

espaço para o futebol. O periódico esteve em circulação até o dia 10 de abril de 

2010, quando mudou seu domínio para “Jsports.com.br”.  
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Figura 9 - Reprodução de parte da edição comemorativa do Jornal dos Sports, em 11 de março de 
2008, trazendo capas marcantes do periódico

17
 

 

É também nesta época que o rádio passa a ter ligação estreita com o esporte. 

Em 1931, Nicolau Tuma narrou na “Rádio Educadora Paulista” a primeira 

transmissão de um jogo de futebol no Brasil através do veículo. A partida colocou 

frente a frente as seleções do Estado de São Paulo e do Paraná. Na televisão, a 

primeira transmissão, ainda experimental, aconteceria somente na década 

seguinte.18 

 Para todo o país, a primeira partida transmitida pelo rádio aconteceu em 

1938, com Gagliano Neto, pela “Rádio Clube do Brasil”. O jogo era pela Copa do 

Mundo, entre Brasil e Polônia. Para Coelho (2008), foi o momento em que o rádio 

atingiu caráter nacional, ao menos no futebol. 

O início da cobertura do esporte pela imprensa também ficou marcada pelas 

crônicas de Nelson Rodrigues e Mario Filho. Os textos, segundo Coelho (2008), 

eram mais voltadas ao romantismo do que o jornalismo, possuindo inclusive 

imprecisão dos fatos. “Nos relatos sobre o tetra e o pentacampeonato faltou a 

                                                        
17 Jornal dos Sports. Que fim levou? Disponível em: 
<http://terceirotempo.bol.uol.com.br/quefimlevou/qfl/foto/jornal-dos-sports/edicao-
comemorativa-77-anos-18352.html>. Acesso em: 19 jan. 2013. 
18 Em 1948, foi realizada uma transmissão experimental em Juiz de Fora (MG). Um jogo 
entre Bangu (RJ) e Tupi (MG) fez parte das imagens geradas.  
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dramaticidade que sobrava nas coberturas das campanhas de 1958, 1962 e 1970. 

Talvez tenha faltado simplesmente Nelson Rodrigues” (COELHO, 2008, p. 22). 

Até a década de 60, jornais e revistas esportivas, como a “Revista do 

Esporte” e “O Jornal”, apareceram e desapareceram. Foi somente a partir do fim dos 

anos 60 que a imprensa esportiva, e consequentemente a imprensa voltada ao 

futebol, pode ser considerada de “larga extensão”, segundo Coelho (2008, p. 10):  

 

A Itália, por sua vez, lançava seu primeiro exemplar de revista 
dedicada exclusivamente aos esportes em 1927. A Argentina 
também. Países com muito mais vocação para o assunto, mesmo 
que esta seja muito mais cultural do que esportiva. De todo jeito, a 
partir da segunda metade dos anos 60, com cadernos esportivos 
mais presentes e de maior volume, o Brasil entrou na lista dos países 
com imprensa esportiva de larga extensão.  

 

 E não foram só cadernos esportivos que marcaram essa expansão da 

imprensa esportiva. Em 1970, a revista Placar foi fundada, no ano do tricampeonato 

mundial do Brasil. A publicação, com foco no futebol, chega até hoje às bancas de 

jornais e revistas brasileiras.  

O ano de 1970 não foi apenas um marco quando se leva em conta meios 

impressos e futebol. Outro tão importante quanto, aconteceu na televisão brasileira. 

A Copa do Mundo daquele ano, disputada no México, foi a primeira transmitida ao 

vivo, com direito aos replays.  

 

Em 1970, na Copa do México, a primeira transmitida ao vivo, tivemos 
novidades tecnológicas como o replay em slow motion (câmera 
lenta) e podemos ver com detalhes toda a magia de Pelé. Foi a 
primeira vez também que câmeras eram posicionadas atrás do gol 
diversificando os ângulos das jogadas de ataque. Em Paris, a final da 
Copa de 70 registrou mais aparelhos de TV ligados do que a 
transmissão da chegada do homem à Lua, um ano antes 
(BARBEIRO, 2006, p. 98). 

 

 No final dos anos 70, o esporte, sendo o carro-chefe o futebol, também era 

destaque nas emissoras de rádio. As jornadas de domingo em São Paulo, por 

exemplo, contavam com mais sete opções para os torcedores acompanharem os 

jogos, como as rádios “Globo” e “Bandeirantes”. Para essa tipo de cobertura 

esportiva, não faltavam patrocinadores.  
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 Em 1982, a cobertura sofreu mudanças. A “Jovem Pan”, com o apresentador 

Milton Neves, criou o programa “Terceiro Tempo”. “A necessidade de preencher a 

lacuna deu origem a um programa de entrevistas nos vestiários que chegava a durar 

três horas e ao novo formato dos programas radiofônicos pós-jogo” (COELHO, 2008, 

p. 33). 

 Na televisão, as inovações tecnológicas se incorporavam, aos poucos nas 

transmissões. Barbeiro (2006) destaca um novo tipo de câmera utilizado, “na Copa 

de 1990, na Itália, a novidade foi colocada na parte superior dos estádios e 

chamavam câmeras ‘italianas’ que com suas lentes bem abertas acompanharam os 

ataques e permitiram verificar a linha de impedimento”.  

 Nos anos 2000, o “boom” da Internet também “atingiu” a imprensa esportiva. 

Em 2000, profissionais dos mais diferentes veículos de comunicação migraram para 

a rede, que oferecia salários melhores. Coelho conta o caso do canal de TV por 

assinatura “PSN” (Pan American Sports Network), que estava inaugurando o seu 

site na Internet e, para isso, contratou diversos profissionais qualificados. A 

experiência, no entanto, não deu certo, pois “em 2001, a situação já era outra. 

Vários sites estavam anunciando falência. A PSN anunciou a sua em outubro, o que 

causou demissões não apenas nos sites, mas também na emissora de TV” 

(COELHO, 2008, p. 25). 

 Embora a “PSN” tenha saído do mercado televisivo no início da última 

década, a cobertura do futebol na televisão era abrangente e ganhava se expandia 

ainda mais com o passar do tempo. Na década de 1990, na TV fechada, já existiam 

dois canais voltados ao esporte: a “TVA Esportes” (fundada em 1993), hoje “ESPN 

Brasil”, e o “SporTV” (fundado em 1992). O segundo pertence ao grupo “Globosat”, 

da Rede Globo, que possui os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro 

desde 1995.  

 Também foi no final dos anos 90 que a “Globosat” trouxe o sistema “pay-per-

view” para o Brasil, através do “Premiere Esportes”. O “pay-per-view” ou PPV, em 

tradução literal “pagar para ver”, permite aos assinantes de TV por assinatura 

comprar jogos ou pacotes de campeonatos. 

 O “Premiere Esportes” mudou de nome diversas vezes e hoje é chamado de 

“Premiere FC”. “O Premiere FC foi criado para pessoas que amam futebol e que 

desejam acompanhar o ano inteiro os jogos AO VIVO do seu time do coração, com a 
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maior cobertura dos principais campeonatos nacionais e estaduais, em primeira 

mão”, define o site da empresa.  

 Atualmente, o sistema “pay-per-view” da Globosat disponibiliza todos os jogos 

dos Brasileiros Série A e B, além de partidas dos principais estaduais, como o 

Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Paranaense, entre outros. O assinante, 

chamado de sócio pela empresa, paga uma mensalidade, dependendo das 

competições que adquirir.  

 A chegada do PPV ao Brasil, embora tenha abrangido a cobertura do futebol 

no país, transformou as transmissões da rádio em alternativas, segundo Coelho, que 

dá como exemplo a CBN. Alternativas, é claro, para quem possui condições 

financeiras de adquirir os pacotes do “Premiere FC”. “Com a chegada do pay-per-

view, sistema da Globosat que permite que se assista a quase todos os jogos da 

mesma rodada do Campeonato Brasileiro, as transmissões da CBN viraram 

alternativa” (COELHO, 2008, p. 31). 

 Alternativas, mas não enfraquecidas. Embora não se possa contestar a 

importância da televisão para os eventos esportivos e para o futebol, e mais 

recentemente a Internet, Reid (2008, p. 82) destaca o rádio como meio fundamental 

nos dias atuais.  

 
Embora a exposição na TV tenha constituído historicamente como o 
canal de massa para os principais acontecimentos esportivos, outras 
mídias também exercem importante papel. As transmissões pelo 
rádio foram durante muito tempo a principal mídia dos esportes, e 
ainda é a maneira pela qual milhões de pessoas, dirigindo o seu 
automóvel ou mesmo desempenhando inúmeras outras atividades, 
podem acompanhar ao vivo o andamento das competições 
envolvendo seus atletas e equipes de preferência  
 

 

 O autor ainda ressalta a importância dos meios impressos nas coberturas 

esportivas, através de mais “detalhada e abrangente cobertura”. (REID, 2008) 

 A importância dos meios de comunicação no contato entre os torcedores e os 

esportes é um dilema para os executivos da área, segundo Reid (2008). A 

administração da imprensa e a relação dela com os esportes torna a função dos 

assessores de imprensa ainda mais relevante. Nesse caso, a modernização da 

gestão dos clubes está intimamente ligada à modernização e abrangência da 

cobertura dos veículos de comunicação.  
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 Barbeiro resume o trabalho de um assessor de imprensa no esporte, mais 

especificamente em um clube de futebol, como “o assessor de imprensa faz a ponte 

entre o jornalista e seu assessorado, seja uma equipe ou um atleta” (BARBEIRO, 

2006, p. 90). 

 O autor lista uma série de atitudes e tarefas que o assessor de imprensa deve 

cumprir, em um clube de futebol, para ser considerado um “bom profissional”. Para 

Barbeiro (2006), entre as funções, o assessor deve manter atualizada as estatísticas 

da equipe, não privilegiar nenhum veículo de comunicação, informar sobre lesões de 

jogadores, organizar e coordenar entrevistas coletivas e atender às solicitações da 

imprensa.  

 Tudo isso, é claro, sem se esquecer da comunicação em si com o torcedor. 

Em uma equipe de futebol, muitos assessores também produzem conteúdo para os 

veículos do clube, o que gera também, paradoxalmente, conflitos com a mídia. “A 

mídia esportiva tradicional enfrenta hoje a concorrência de inúmeras marcas que 

desenvolvem e distribuem seus conteúdos diretamente aos torcedores. Em 

consequência, emergem conflitos em todos os setores da indústria” (REIN, 2008, p. 

219). 
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4. O CLUBE ATLÉTICO PARANAENSE 
 

 A história do Clube Atlético Paranaense (CAP), time de futebol mais popular 

do Estado do Paraná19, começa anos antes de sua fundação. Em 1912, no dia 22 de 

maio, Joaquim Américo Guimarães funda o International Football Club. O fundador 

do clube também arrendou, na época, uma chácara na Baixada do Água Verde, 

onde foi construído um estádio. Hoje, o estádio se chama Joaquim Américo 

Guimarães, mais conhecido como Arena da Baixada, palco dos jogos da Copa do 

Mundo de 2014 em Curitiba.  

 

 

Figura 10 - Escudo do Internacional, fundado na capital paranaense em 1912
20

 

 

 Além de ser o ano da fundação do Internacional (nome como o clube ficou 

conhecido posteriormente), 1912 também foi um marco para Curitiba e para o Brasil 

em relação à educação. É neste ano que é fundada a Universidade Federal do 

Paraná.  

                                                        
19 Segundo pesquisa do “Instituto Ipsos Marplan”, realizada no primeiro semestre de 2012, o 

Atlético Paranaense é o 18º clube de futebol mais popular do Brasil e o com o maior número 
de torcedores no Estado do Paraná. 
20 MACHADO, 2010, p. 18. 
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 Ainda em 1912, em julho, o alvinegro Internacional enfrentou o Coritiba. O 

clube recém-criado venceu por 1x0, com um gol contra, e foi considerado o 

campeão de 1912. “A partir de então, o International passou a ser a estrela máxima 

do futebol paranaense, vencendo todas as partidas que disputou contra os seus 

adversários [...]” (MACHADO, 2010, p. 18). 

 Mas apenas dois anos depois de sua fundação, em 1914, o Internacional 

sofre uma divisão. De dentro do clube, cria-se um novo time de futebol, o América 

Foot-Ball Club.  

 

 

Figura 11 - Escudo do América, formado por “dissidentes” do Internacional
21

 

 

 A “dissidência” duraria uma década. Isso porque, também em 1914, foi 

fundado um outro novo clube de futebol: o Britânia. O time de futebol originário do 

bairro Rebouças rapidamente se tornou invencível no Campeonato Estadual. Foram 

seis conquistas, em 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 e 1923.  

 A força do Britânia, associada a uma crise financeira e técnica do América, 

reaproximou novamente os “dissidentes” com o Internacional. Dessa forma, no dia 

26 de março de 1924, os dois times se tornaram um só clube novamente, dando 

origem ao Clube Atlético Paranaense. A nova equipe, rubro-negra, adotou o preto do 

Internacional e o vermelho do América. 

                                                        
21 MACHADO, 2010, p. 19. 
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Figura 12 - Primeiro distintivo do Clube Atlético Paranaense
22

 

 

 O primeiro título do novo clube veio já no ano seguinte, em 1925. A equipe 

rubro-negra conquistou o Campeonato Estadual ao derrotar o Savóia, antigo time 

paranaense, na decisão. Em 1929 e 1930, veio o primeiro bicampeonato. 

 Como campeonatos em nível nacional ainda não eram, de fato, organizados, 

o CAP disputava somente os Campeonatos Paranaenses. Levantou o troféu em 

diversas oportunidades no início de sua história. Depois dos três primeiros títulos, 

vieram as conquistas de 1934, 1936, 1940, 1943, 1945 e, enfim, a que marcou para 

sempre a história do clube: de 1949. 

 Naquele ano, o Atlético Paranaense ganhou um apelido que carrega até hoje. 

O Furacão venceu o Estadual com direito a uma sequência de 11 vitórias 

consecutivas, com 49 gols marcados nas 11 primeiras partidas. “A imprensa 

começou a referir-se à equipe como ‘tufão’. A maioria das manchetes era assim. 

Depois verificaram que a equipe era mais poderosa do que um tufão e passaram a 

denominá-la... ‘Furacão’!” (MACHADO, 2010. p. 88). 

                                                        
22 MACHADO, 2010, p. 25. 
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 Depois da campanha marcante, o Furacão só voltou a conquistar o 

Paranaense em 1958, ano do primeiro título mundial do Brasil. A conquista rendeu 

ao Rubro-Negro, em 1959, a participação na Taça Brasil. Foi o primeiro clube do 

Estado a participar de um torneio nacional. 

 Nos anos 60, apesar de não ter conquistado títulos, o Atlético Paranaense 

sofreu uma revolução. Em 1968, com Jofre Cabral e Silva na presidência, a equipe 

rubro-negra contratou Bellini e Djalma Santos, ambos campeões mundiais com a 

Seleção Brasileira. Um ano que também ficou marcado na história do Rubro-Negro, 

já que Jofre Cabral e Silva faleceu durante uma partida contra o Paraná, de 

Londrina, pelo Estadual. 

 Se o título não veio em 1968 com os campeões, saiu dois anos depois, no 

Paranaense de 1970, encerrando um “jejum” de 11 anos sem conquistas. Depois, 

veio outro longo “jejum”, mas não um período sem memórias para os torcedores.  

Em 1978, outro personagem se eternizou na história do Clube Atlético 

Paranaense. Foi Ziquita, no dia 5 de novembro daquele ano, em uma partida contra 

o Colorado. No Estádio Joaquim Américo, a Baixada, o CAP perdia por 4x0 até os 

30 minutos do segundo tempo. 

 
Foi quando o centro-avante Ziquita, numa jogada inesperada, aos 
30’, fez o mínimo esperado pela torcida: o que justamente parecia 
ser o gol de honra! Mais quatro minutos, precisamente aos 34’, e o 
mesmo Ziquita faz o segundo, pegando um rebote surpresa. A 
torcida vibrava, porque dois gols assim relâmpagos não eram 
disponíveis todo dia. E uma estranha festa começou, bem ao modo 
da torcida atleticana. A derrota já estava quase esquecida. Estava 
valendo mesmo a estrela do “gênio” Ziquita. Nova saída de bola, 
rapidinho, e enquanto a torcida era ainda só aplausos na direção do 
novo ídolo, vai lá o próprio, aos 36’, e faz o terceiro gol. O estádio 
quase veio abaixo. Perder assim, valia a pena! Nelson Rodrigues 
diria que, naquele momento, baixara no crioulo Ziquita o 
“sobrenatural de Almeira”! Alguns acabrunhados torcedores que 
haviam abandonado o campo quando estava 4x0 começaram a 
voltar. Os portões do estádio escancararam-se. Que entrassem à 
vontade! Dera a louca no Ziquita!!! Os jogadores do Colorado ficaram 
assustados. Pegaram a bola do fundo das redes e partiram para o 
meio de campo devagar, com o nítido intuito de acalmar os ânimos 
do Atlético e, em especial, do centro-avante, que endoidara, com a 
toda a certeza. Logo em cima deles? Do Colorado? E como é que 
iria ser no dia seguinte? Brincadeira tem hora! Como se tudo isso 
não bastasse – plena a euforia da torcida, que já assumia aquele 
resultado tipo vitória incomum, vitória moral ou coisa que valha – 
surge o crioulo de novo, vindo das trevas ou sabe lá de onde e, 
precisamente aos 43’, decreta inapelavelmente o empate. Endoidara 
de vez! 4x4! Em quatorze minutos Ziquita levara a torcida à loucura. 
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Alguns torcedores, já dentro do carro ou distantes do estádio, só 
ouvindo pelo rádio o inusitado espetáculo, lamentavam a falta de 
paciência. Também, não tinham culpa de torcer para um time como o 
Atlético! Há trinta anos acompanhavam o futebol e nunca tinham 
visto coisa parecida. “Na verdade, nunca acontecera aquilo.” E o 
quinto gol só não aconteceu porque a cabeçada de Ziquita, aos 44’, 
chocou-se com o travessão do goleiro Alexandre, abobalhado 
embaixo dos três paus, entendendo patavina do que acontecia 
(MACHADO, 2010, p. 164). 

 

  Depois do episódio marcante de Ziquita, passaram-se mais quatro anos sem 

que o clube conquistasse um título. Em 1982, o troféu do Campeonato Paranaense 

voltou a ser levantado pelo clube da Baixada, encerrando mais um período sem 

conquistas.   

 O feito estadual foi repetido no ano seguinte, repetindo a história de 53 anos 

antes, quando havia conquistado o bicampeonato (1929 e 1930). Também em 1983, 

o Atlético Paranaense quase chegou à decisão do Campeonato Brasileiro, em sua 

melhor campanha até então em competições nacionais.  

 O time, que contava com Washington e Assis, o Casal 20, chegou até às 

semifinais. Na primeira partida, foi derrotado pelo Flamengo por 3x0, no Maracanã. 

No jogo da volta, no lotado Couto Pereira (o estádio recebeu o seu maior público da 

história: 67.491 torcedores), vitória por 2x0 do Furacão. Por um gol, a equipe rubro-

negra não chegou à decisão. 

 Nos anos 80, foram mais dois títulos estaduais, em 1985 e 1988. Foi também 

nesta década que o clube saiu da Baixada (1986) e passou a mandar seus jogos no 

Pinheirão, além de começar a ter, definitivamente, a sua camisa número um com 

listras rubro-negras na vertical (1989). 

 Em 1990, veio mais um troféu do Campeonato Paranaense. Quatro anos 

depois, a volta à Baixada, com o estádio reconstruído. Um ano antes de uma 

revolução acontecer no Clube.  

  

4.1. A revolução 

 

 O ano de 1995 está marcado na história recente do Atlético Paranaense. Mais 

precisamente um domingo de Páscoa, no dia 16 de abril. Naquela data, foi disputado 

no Couto Pereira mais um clássico entre Atlético e Coritiba. A equipe rubro-negra foi 

goleada por 5x1.  
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Esses cinco a um, por ironia, foram o resultado mais bem-vindo de 
toda a história rubro-negra. Atordoados, torcedores saíram 
revoltados, pensando na desgraça da gozação que os esperava no 
dia seguinte. Coisa, aliás, costumeira. Outros gritava e expeliam a 
sua angústia. Havia quem chorasse (MACHADO, 2010, p. 164). 

 

 Depois desse resultado no Atletiba, Mario Celso Petraglia, empresário e 

membro do Conselho Deliberativo, iniciou uma revolução no dia 26 de maio. Formou 

uma Comissão Gestora, formada por, além dele, nove nomes: Ênio Fornea, Ademir 

Adur, João Fleury da Rocha, José Henrique de Farias, Ademir Gonçalves, Eliomar 

Ribeiro, José Carlos Farinhaque, José Hélio Drabeski e Edílson Thiele.  

 Houve uma reformulação não só dentro de campo, mas também 

administrativamente. A gestão foi profissionalizada e a formação de atletas ganhou 

ainda mais importância. Afinal, “é fato que nesse mundo não há lugar para 

amadorismo” (SANTOS, 2002, p. 31). 

Naquele ano, o Atlético Paranaense foi campeão da Série B do Campeonato 

Brasileiro e voltou à elite do futebol nacional, onde permaneceu por outros 16 anos.  

Em 1997, a velha Baixada foi demolida para dar lugar à construção de um 

moderno estádio: a Arena. Novamente jogando fora de sua casa, o Rubro-Negro se 

sagrou campeão estadual em 1998.  

 O novo estádio, a Arena da Baixada, foi inaugurado no dia 24 de junho de 

1999, em um amistoso contra o Cerro Porteño, do Paraguai, vencido pela equipe 

rubro-negra por 2 a 1. Dois dias depois, a Seleção Brasileira também faria parte da 

festa da inauguração do estádio, enfrentando a Letônia.  

 O ano de 1999 também ficou marcado por outro feito: a classificação do 

Atlético Paranaense para a Copa Libertadores da América de 2000. A vaga veio em 

uma Seletiva promovida pela Confederação Brasileira de Futebol entre os clubes 

que não se classificaram para a fase eliminatória do Campeonato Brasileiro. 

 O Furacão chegou até as oitavas de final de sua primeira Libertadores, sendo 

eliminado pelo Atlético Mineiro, nos pênaltis. No mesmo ano, a equipe rubro-negra 

conquistou mais um Campeonato Estadual.  

 O ano de 2001, assim como 1995, também está marcado na história recente 

atleticana. O bicampeonato paranaense é esquecido em meio a maior conquista do 

clube: o Campeonato Brasileiro de 2001. O título nacional veio com duas vitórias 
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sobre o São Caetano na decisão, 4 a 2 em Curitiba e 1 a 0 em São Caetano do Sul 

(SP).  

 O troféu deu o direito ao Rubro-Negro de disputar mais uma Copa 

Libertadores no ano de 2002. No entanto, o Atlético Paranaense foi eliminado ainda 

na primeira fase. No Estadual, veio o tricampeonato paranaense, conquistado em 

decisão contra o Paraná Clube.  

 O ano seguinte, 2003, não traz grandes lembranças ao torcedor rubro-negro. 

No Paranaense, o time não se classificou para as finais e no Brasileiro fez uma 

campanha mediana. Porém, no ano seguinte, o Furacão ficou perto do 

bicampeonato nacional. Acabou na segunda colocação, tornando-se vice-campeão.  

 O vice-campeonato rendeu mais uma participação na Libertadores da 

América, em 2005. O Atlético Paranaense foi longe e chegou até a decisão do 

campeonato continental. Sem poder jogar na Arena da Baixada, devido à 

capacidade mínima estipulada para as finais pela Conmebol (Confederación 

Sudamericana de Fútbol), os rubro-negros enfrentaram o São Paulo no estádio 

Beira-Rio, em Porto Alegre, pela primeira partida. Em terras gaúchas, deu empate: 1 

a 1. Já no Morumbi, vitória do clube paulista por 4 a 0. Também naquele ano, o 

Furacão foi campeão paranaense.  

 Também em 2005, o clube foi o primeiro do país a negociar o nome de seu 

estádio. A prática, denominada “naming rights”, quando uma empresa paga para ter 

a sua marca no nome da praça esportiva, transformou o Estádio Joaquim Américo 

Guimarães em Kyocera Arena.  

 O Rubro-Negro continuou em evidência na América do Sul em 2006, dessa 

vez na Copa Sul-Americana, torneio continental disputado no segundo semestre. 

Eliminando equipes como o River Plate (Argentina) e o Nacional (Uruguai), o 

Furacão chegou até a semifinal, na qual foi derrotado pelo Pachuca, do México.  

 Em 2008, o Atlético Paranaense bateu o recorde de vitórias consecutivas do 

Furacão de 1949. Foram 12 triunfos seguidos no Campeonato Estadual. Na final, no 

entanto, a equipe rubro-negra foi derrotada pelo Coritiba.  

 No ano seguinte, o Rubro-Negro conquistou o Estadual e também obteve 

vitórias extra-campo. Dois anos antes, a Copa do Mundo de 2014 havia sido 

confirmada para o Brasil e o presidente Mario Celso Petraglia tinha o desejo de que 

Curitiba sediasse partidas do Mundial na Arena da Baixada. Em 2009, sem Petraglia 

na presidência do clube, Curitiba e o estádio atleticano foram confirmados como 
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uma das sedes da Copa. As arquibancadas do setor Brasílio Itiberê Inferior também 

foram inauguradas. 

 Em 2011, com uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro, o Atlético 

Paranaense foi rebaixado para a Segunda Divisão. As obras na Arena da Baixada 

para a Copa do Mundo de 2014 começaram a ser realizadas em outubro, em um 

terreno anexo ao estádio, que antes pertenceu ao Colégio Expoente. Com o término 

da temporada, a Arena foi fechada para as obras. 

 

4.2. Panorama atual 

 

Depois de ser rebaixado em 2011 para a Segunda Divisão do Campeonato 

Brasileiro, o presidente Mario Celso Petraglia, idealizador do projeto Copa do Mundo 

na Arena, voltou à presidência do Conselho Administrativo do Atlético Paranaense, 

em dezembro, com as missões de fazer o clube retornar à elite do futebol brasileiro 

e de concluir a Arena para o Mundial de 2014.  

Com o estádio fechado para as obras da Copa, a equipe rubro-negra passou 

a mandar seus jogos em diferentes estádios. Na reta final da Série B, foi mandante 

no Ecoestádio Janguito Malucelli, de propriedade do J. Malucelli, onde conquistou o 

acesso a Primeira Divisão no dia 24 de novembro de 2012, na terceira colocação, ao 

empatar em 1 a 1 com o Paraná Clube. 

 Em 2013, está prevista a reinauguração da Arena da Baixada, chamada pelo 

clube de Arena dos Paranaenses, em alusão aos jogos da Copa do Mundo de 2014 

em Curitiba. O primeiro estádio com teto retrátil do Brasil será administrado pela 

empresa norte-americana AEG, gestora de mais de 100 arenas espalhadas pelo 

mundo.  
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Figura 13 - Projeto da Arena dos Paranaenses para a Copa de 2014
23

  

 

A utilização do estádio nas normas da FIFA busca potencializar as receitas já 

obtidas com a reforma da Arena da Baixada em 1999, um dos pilares da 

modernização do Atlético Paranaense, que busca o máximo aproveitamento de uma 

arena. Para Santos (2002, p. 91) “Além dos jogos, a arena também pode ser 

utilizada em outros eventos, como shows, convenções, encontros e reuniões, 

potencializando seu uso e, portanto, seus rendimentos”.  

 

4.2.1. O setor de comunicação do Atlético Paranaense 

 

O setor de comunicação do Clube Atlético Paranaense possui oito 

funcionários que atuam diretamente. Existem ainda profissionais terceirizados que 

fazem parte da TV do clube, que produz vídeos para a divulgação no site oficial do 

Rubro-Negro.  

Os funcionários estão divididos em dois locais de trabalho: Sede 

Administrativa, localizada ao lado da Arena e mais voltada a questões institucionais 

e às obras do estádio; e CT (Centro de Treinamentos) do Caju, onde acontece a 

maior parte da cobertura do futebol rubro-negro. 

                                                        
23 Clube Atlético Paranaense. Disponível em: <http://www.atleticoparanaense.com>. 
Acesso em: 31 nov. 2012. 
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 O veículo oficial da assessoria de imprensa do clube é o site oficial 

(www.atleticoparanaense.com). Nele são divulgadas as notícias do Atlético 

Paranaense e por onde acontecem os pronunciamentos oficiais. Atualmente, de 

acordo com dados do clube, a página é acessada, em média, 287.223 vezes por 

mês. Os números são baseados nos acessos no ano de 2012.  

 A comunicação do Rubro-Negro também é responsável pelo contato da 

imprensa com os funcionários da instituição (jogadores, dirigentes, etc.) e pelas 

coletivas de imprensa dos atletas no CT do Caju. 

 Entrevistas exclusivas e participação de atletas em programas são realizadas 

após o contato dos veículos de comunicação com a assessoria de imprensa e a 

liberação da gerente de comunicação do clube. 

 Em 2013, houve novidades no Departamento de Comunicação do Atlético 

Paranaense. No dia 19 de janeiro, o novo portal do clube na Internet foi lançado. Um 

dia depois, na estreia do Campeonato Paranaense 2013 contra o Rio Branco, foi 

realizada pela Internet a primeira transmissão de uma partida através da Rádio CAP, 

rádio oficial do Atlético.  

 O jogo contra o Rio Branco, disputado no Ecoestádio, também marcou uma 

nova política de entrevistas nas partidas. Para valorizar os veículos oficiais do clube, 

as coletivas de imprensa após os jogos foram extintas no Estadual. Os jogadores 

também não concedem entrevistas no gramado, seja antes da partida, no intervalo 

ou depois dela.  

 

4.2.1.1. O Atlético Paranaense e as mídias sociais 

 

 O Atlético Paranaense possui presença ativa em quatro diferentes mídias 

sociais: Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Existem ainda perfis que foram 

criados no Foursquare, Google+ e Orkut, mas que não são utilizados. 

 A página do clube no Facebook (www.facebook.com/atleticopr) foi criada em 

13 de janeiro de 2011. Atualmente, possui foco na divulgação das notícias do site 

oficial, interação com os usuários através de quadros semanais e resposta de 

perguntas feitas na página, e atuação relacionada aos jogos.  

 A divulgação das notícias do site oficial é feita, geralmente, através do título 

da matéria que está no portal e um link para que seja acessada. Poucas vezes 

http://www.atleticoparanaense.com/
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ocorre uma abordagem diferente, específica para a rede social. Quase a totalidade 

das notícias veiculadas no site são divulgadas no Facebook.  

 A interação com os usuários é feita, além da resposta de indagações, através 

de quadros semanais. Na segunda-feira e terça-feira, são duas interações: “Foto da 

Semana”, no qual os torcedores enviam imagens e a mais curtida pelos internautas 

é colocada na capa da página por uma semana e “Sangue rubro-negro”, no qual os 

usuários enviam imagens de crianças atleticanas e as duas mais curtidas são 

postadas na página. 

 Quarta-feira é o dia da “Quarta Quiz”. A página publica uma série de 

perguntas durante o dia sobre a história do Atlético Paranaense. Os torcedores 

respondem nos comentários e, antes que seja postado o próximo quiz, o clube dá a 

resposta correta, também nos comentários.  

 Nas quintas-feiras, é publicada o “Memória CAP”. São posts que resgatam a 

história do clube, sejam de jogadores, partidas, títulos ou presidentes.  

 Nas sextas-feiras, é publicado o último quadro semanal, o “Charada CAP”. A 

página posta, inicialmente, uma imagem com a silhueta de um jogador do clube, seja 

atual ou de outras equipes rubro-negras na história, com uma dica. Os torcedores 

tentam adivinhar nos comentários. A cada postagem, uma parte da imagem do atleta 

é revelada e novas dicas postadas. Ao final, é publicada a imagem “completa” do 

jogador.  
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Figura 14 - Imagem final do quadro “Charada CAP”
24

 

 

Existem, ainda, as publicações relacionadas aos jogos do clube. Geralmente 

dois dias antes de uma partida, é postada uma imagem com informações sobre o 

“próximo desafio” do clube (adversário, data, horário, local, entre outros). Já um dia 

antes, é publicada uma figura mais detalhada, com o retrospecto do confronto entre 

as equipes e a escalação do adversário no último jogo.  

No dia da partida, a cobertura da página do Atlético Paranaense inclui a 

divulgação da escalação do time atleticano, postagem de fotos e atualização das 

informações do jogo, como gols e o resultado final.  

No perfil oficial do clube no Twitter (www.twitter.com/atleticopr), criado em 16 

de dezembro de 2009, a abordagem segue a mesma linha. A principal atuação no 

                                                        
24 Arquivo pessoal. 

http://www.twitter.com/atleticopr
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microblog é a divulgação de notícias do site oficial, geralmente com o mesmo título 

do Facebook e do portal atleticano. A interação ocorre somente através de respostas 

a perguntas de usuários. Poucas vezes são postadas imagens.  

Em dias de jogos, o perfil do clube no Twitter faz o “lance a lance” da partida. 

Antes do confronto, é divulgada a escalação, principais informações do time para o 

jogo, arbitragem, entre outros. Poucos minutos antes da bola rolar, inicia o relato dos 

acontecimentos e lances.  

O perfil do Atlético Paranaense no Instagram, mídia social voltada ao 

compartilhamento de imagens, é mais recente, sendo criado em 14 de agosto de 

2012. Nele, são postadas fotos dos jogos, de jogadores e de torcedores, tiradas em 

partidas nas quais o clube é mandante. A mídia social é integrada com o Facebook. 

Dessa forma, geralmente o que é publicado no Instagram também aparece na 

página da rede social.  

Por fim, existe também o perfil no YouTube. Os vídeos gravados pela TV 

CAP, que são postados em um outro player no site do Atlético Paranaense, são 

exportados também para a mídia social. 
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5. MANUAL DO FACEBOOK E TWITTER RUBRO-NEGROS 

 

 Cientes da importância das mídias sociais para um moderno clube de futebol 

como o Atlético Paranaense, que pretende crescer no cenário nacional e 

internacional, propomos, neste capítulo, um manual de utilização do perfil atleticano 

no Twitter e da página oficial do clube no Facebook.  

Dentro da proposta apresentada, incluiremos não só conteúdo a ser postado 

nestas duas mídias sociais, mas também aspectos como linguagem e layout. Todos 

os pontos estão embasados através de dados coletados, estudos dos autores da 

área e a opinião dos torcedores rubro-negros.  

A intenção do manual é orientar as abordagens nestas mídias sociais do 

Atlético Paranaense. A palavra orientação é importante, já que na medida em que o 

Facebook e Twitter se configuram como espaços democráticos e onde interagem 

milhões de usuários. Além disso, são espaços que ainda “vivem a sua infância” 

(GUNELIUS, 2012, p. 55).  

Tendo em vista os pontos acima, as abordagens podem necessitar de ajustes 

em certas ocasiões, como veremos ao final deste capítulo, para se tornarem 

totalmente eficazes, pois “como as mídias sociais são democráticas e seu uso é 

livre, não existem receitas absolutas de sucesso” (CIPRIANI, 2011, p. 105). 

 

5.1. Os dados que norteiam o manual 

 

 Antes de iniciar os pontos do manual das mídias sociais, serão apresentados 

todos os números que dão sustentação aos pontos que serão propostos. Os dados 

se referem ao site oficial do Atlético Paranaense, a página do clube no Facebook, o 

perfil da equipe no Twitter e uma pesquisa feita com os torcedores rubro-negros.  

 As estatísticas referentes ao portal, ao microblog e à rede social 

correspondem ao ano de 2012. A pesquisa, por outro lado, foi realizada entre 7 e 22 

de janeiro de 2013. Os períodos de tempo foram escolhidos para que a análise fique 

o mais próxima da realidade.  
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5.1.1 Os números do site oficial 

 

 O endereço oficial do Atlético Paranaense na Internet está no ar desde 1996. 

Até o ano de 2007, esteve disponível somente em www.atleticopr.com.br, quando o 

clube adquiriu o domínio www.caparanaense.com . Em 2008, houve mais uma 

mudança, com o endereço www.atleticoparanaense.com sendo adotado, fato que 

permanece até hoje. Os antigos domínios ainda redirecionam para o site. 

 De acordo com dados do clube, através da ferramenta Google Analytics, o 

site teve 3.446.683 acessos no ano de 2012. Os números representam, em média, 

287.223 visitas por mês. Do total de acessos no último ano, 1.097.718 representam 

visitantes únicos e 30,38% acessaram o portal pela primeira vez.  

 

 

Gráfico 7 - Dados gerais dos acessos ao site oficial do Atlético Paranaense no ano de 2012
25

 

 

 Dos 3.446.683 acessos em 2012, 95.62% (3.295.579) são provenientes de 

usuários no Brasil. Na sequência, aparecem os Estados Unidos (0,75% e 25.738 

acessos), Uruguai (0,45% e 15.342 acessos) e Portugal (0,17% e 5.968 acessos).  

 

                                                        
25 Arquivo pessoal. 

http://www.atleticopr.com.br/
http://www.caparanaense.com/
http://www.atleticoparanaense.com/
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Gráfico 8 - Mapa demográfico de acessos ao site oficial do Atlético Paranaense, levando em 
consideração os países

26
 

 

 Dentro do Brasil, a maior parte dos usuários que acessam o site são da 

região de Curitiba. A capital paranaense representa 69,01% das visitas ao portal 

(2.378.719). Na sequência, estão São Paulo (4,48% e 154.331 visitas) e Ponta 

Grossa (1,7% e 58.754 visitas).  

 

 

Quadro 2 - Cidades onde o site oficial do Atlético Paranaense é mais acessado. “Not set” significa 

localidades que a ferramenta não conseguiu determinar26 

 

As visitas ao site em 2012 são provenientes de três fontes principais: tráfego 

de pesquisa (39,03%), tráfego de referência (30,41%) e tráfego direto (30,55%).  

O último representa os usuários que acessaram o site oficial do Atlético 

Paranaense diretamente, digitando o link no navegador. Já o primeiro, tráfego de 

                                                        
26 Arquivo pessoal. 
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pesquisa, refere-se às palavras que levam os internautas, em ferramentas de busca, 

ao site. A palavra mais pesquisada é “atletico paranaense”, com 21,58% (290.257 

visitas através dela). Já o buscador é o “Google”, com 94,65% (1.273.315 visitas).  

Já o tráfego de referência se relaciona aos domínios que mais redirecionam 

tráfego de internautas ao site do clube. As três primeiras posições ficam com o 

Facebook (46,17%), o domínio “t.co”, encurtador de endereços utilizado pelo Twitter 

(19%); e o “Furacao.com”, site não-oficial sobre o Atlético Paranaense (8,16%).  

 

 

Gráfico 9 - Fontes de tráfego ao site oficial do Atlético Paranaense
27

 

 

Quando se leva em conta somente o tráfego que vem de mídias sociais 

(761.469 visitas em 2012), a liderança do Facebook é ainda maior. A rede social 

representou 67,46% (513.666 visitas) de todo esse tipo de acesso ao site. Na 

sequência aparece o Twitter, representado pelo encurtador “t.co” nos dados 

anteriores (26,5% e 201.815 visitas) e Orkut (5,24% e 39.888 visitas).  

Quando se compara as visitas ao site e o tráfego das mídias sociais, observa-

se uma semelhança grande nos gráficos, revelando a importância desses sites ao 

portal do Atlético Paranaense. 

 

Gráfico 10 - Gráficos de acesso ao portal e tráfego das mídias sociais
27

 

 

                                                        
27 Arquivo pessoal. 
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5.1.2. Os números do Facebook 

 

 Para a elaboração do manual, também foram coletados dados da página 

oficial do Atlético Paranaense no Facebook, fornecidos pela mídia social.  

  

As estatísticas são limitadas e longe de serem tão robustas como o 
Google Analytics, mas ainda boas para dar a você uma visão de 
tendências globais – número de fãs, fãs que deixaram de curtir ou 
ocultaram suas postagens, interações por postagens, usuários ativos 
e uma quantidade de outros indicadores de como sua página está 
indo (HLINKO, 2012, p. 59, tradução nossa). 

 

Para facilitar a análise e para se adequar às limitações da ferramenta da rede 

social, o ano de 2012 foi de forma bimestral. Isso porque o período máximo em que 

os dados podem ser obtidos é de 89 dias. No início da análise, no dia 1º de janeiro, 

31.680 pessoas curtiam a fan page.  

 No primeiro bimestre analisado, o sexo predominante dos usuários era o 

masculino, com 55,9%, contra 44% do público feminino. A faixa etária predominante 

em ambos os sexos era de internautas entre 18 e 24 anos. 22,6% dos usuários eram 

homens dessa faixa etária e 19,1% eram mulheres compreendidas nesta faixa.  

 O dia 26 de fevereiro de 2012 foi o mais relevante em relação a acessos à 

página neste período. No dia em que o Atlético Paranaense conquistou o primeiro 

turno do Estadual 2012, 479 pessoas curtiram a fan page e houve 4.819 

visualizações dela.  

 Entre as referências externas à página, destaque ao site oficial do clube. 

Foram 2.658 visitas através do portal do Atlético Paranaense.  
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Gráfico 11 - Visualizações da página oficial do Atlético Paranaense no Facebook no primeiro 
bimestre de 2012

28
 

 

O segundo bimestre iniciou com 39.938 usuários que curtiam a página. Pouco 

se alterou em relação ao gênero predominante e às porcentagens. O masculino 

aumentou em 0,1%. Os valores também ficaram próximos quando levada em conta 

a faixa etária.  

 O dia 1º de março de 2012, primeiro do período analisado, destacou-se no 

número de novos fãs, um dia depois de derrota por 3 a 0 para o Londrina, pelo 

Estadual. Foram 373, contra 340 do dia 22 de abril, quando o Coritiba venceu o 

clássico válido pelo segundo turno do Paranaense por 4 a 2. Nas visualizações, 

foram 3.980 no dia 1º de março e 4.728 em 22 de abril.  

 O grande número de opções curtir no primeiro dia de março se explica por 

uma promoção realizada na data, em que foi sorteada uma camisa oficial número 

dois do Atlético Paranaense. Para concorrer, bastava compartilhar a imagem 

postada. A publicação foi curtida por 760 usuários e compartilhada 3.315 vezes.  

Nas referências externas, novamente o portal oficial se destacou. Foram 

3.181 visualizações através do site do Atlético Paranaense no segundo bimestre de 

2012.  

                                                        
28 Arquivo pessoal. 
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Gráfico 12 - Picos de opções curtir no segundo bimestre de 2012
29

 

  

 Nos meses de maio e junho de 2012, pouco se alterou nos gêneros e faixa 

etária predominantes na fan page, que início o período com a marca de 48.207 

internautas. Nos novos fãs, destacou-se o dia 13 de maio, com 433 novos usuários, 

data em que o clássico Atletiba decidiu o Estadual. O Coritiba se sagrou campeão 

após vitória nos pênaltis. Nas visualizações, o dia também foi o primeiro em número 

no período, com 7.319 visitas. 

 A referência externa na liderança novamente ficou com a página oficial, com 

3.446 acessos a partir dela. Vale destacar que o portal possui um link para a fan 

page na parte superior. Na segunda colocação, ficou o buscador “Google”, com 661.  

 

 

Gráfico 13 - Usuários que curtiam a página ao final do período29 

  

                                                        
29 Arquivo pessoal. 
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 No início do segundo semestre de 2012, com 56.739 internautas curtindo a 

página, o pico de novos fãs da página foi no dia 17 de julho, com 313 novos 

usuários. A data teve dois motivos para o aumento no número de internautas que 

curtiam a página. No período da tarde, o volante Derley foi anunciado como reforço 

da equipe atleticana. Já à noite, o Atlético Paranaense venceu o Avaí em 

Florianópolis (SC), por 2 a 1, e chegou a terceira vitória seguida na Série B do 

Campeonato Brasileiro.  

 O dia 17 de julho de 2012 também foi a data com maior número de 

visualizações da página no período. Foram 2.860, contra 2.613 de 25 de agosto, 

quando o Furacão venceu o Paraná Clube por 2 a 1, fora de casa, também pelo 

Brasileiro Série B. 

 Os gêneros e faixa etária dos usuários que curtiam a página até o dia 31 de 

agosto de 2012 mantiveram a mesma média. A referência externa também 

permaneceu a mesma. O site oficial do Atlético Paranaense foi a “porta de entrada” 

para 2.441 acessos à página.   

 

 

Tabela 1 - Principais referências externas à página oficial do Atlético Paranaense no Facebook nos 
meses de julho e agosto de 2012

30
 

 

 Nos meses de setembro e outubro de 2012, foram registrados cinco grandes 

“picos” de opções curtir na página oficial: 7 de setembro (339, Barueri 0x6 Atlético), 

11 de setembro (362, Atlético 4x1 CRB e entrada no grupo de acesso à Primeira 

Divisão), 16 de outubro (400, Atlético 3x1 Avaí), 20 de outubro (452, Vitória 0x2 

Atlético e novamente entrada no grupo de acesso) e 29 de outubro (331, promoção 
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de camisa número 200 do zagueiro Manoel). Novamente, assim como nos outros 

períodos analisados, os “picos” tem relação direta com o bom desempenho, 

importantes partidas do time ou promoções relevantes.  

  

 

Gráfico 14 - Melhor desempenho da equipe em campo produz maior número de “picos” de opções 
curtir e acessos à página nos meses de setembro e outubro

31
 

 

A mesma lógica é seguida pelas visualizações da página. O dia 23 de outubro 

(empate em 1x1 com o Guarani) teve 4.251 acessos, seguido por 6 de outubro 

(4.245), 11 de setembro (4.184) e 16 de outubro (4.069). Visualizações que tiveram 

como principal referência externa novamente o site oficial, 2.980 acessos. 

De 63.920 opções curtir no dia 1º de setembro, a página saltou, em dois 

meses, para 73.588 no dia 31 de outubro, maior aumento até então da estatística da 

fan page.   

O último bimestre de 2012, nos meses de novembro e dezembro, houve o 

maior “pico” já registrado na página de opções curtir em um único dia. Em 24 de 

novembro, data em que o Atlético Paranaense retornou à Primeira Divisão do 

Campeonato Brasileiro, 2.090 pessoas curtiram a fan page oficial. O número ficou à 

frente dos outros dois “picos” registrados no período: 3 de novembro (585, São 

Caetano 1x3 Atlético) e 12 de dezembro (575, promoção de kits do clube e camisa 

oficial para quem curtisse e compartilhasse uma publicação).  

As visualizações de página também seguiram a lógica dos números 

anteriores. A data com maior número de acessos foi o dia 24 de novembro, com 
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17.633 visualizações. Na sequência, a segunda data foi 3 de novembro, com 6.024 

visualizações.  

O acesso à Primeira Divisão alavancou ainda mais o constante crescimento 

da página do Facebook durante todo o ano de 2012.  

 

 

Gráfico 15 - Aumento do número de fãs da página oficial do Atlético Paranaense no ano de 2012
32

 

 

 O último ano terminou com números semelhantes ao seu início, quando 

levadas em conta as estatísticas de gênero e faixa etária. Houve um ligeiro 

decréscimo do público feminino em relação ao masculino que curte a fan page, que 

passou de 44% no primeiro bimestre do ano para 43,2% ao final de 2012.  
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Gráfico 16 - Gêneros e faixa etárias dos usuários que curtiam a página oficial do Atlético Paranaense 
no Facebook ao final de 2012

33
 

 

 Em todos os bimestres, a principal referência externa à página foi o site oficial 

do Atlético Paranaense. Portal que, levando em conta os dados já apresentados 

anteriormente, também possui uma quantidade significativa de acessos relacionados 

à mídia social. No último período analisado de 2012, 3.837 acessos à rede social 

vieram do site do clube.  

 

5.1.3. Os números do Twitter 

 

 Outra parte da elaboração do manual requer números do perfil oficial do 

Atlético Paranaense no Twitter. A análise de dados do microblog foi realizada 

através da ferramenta de análise de endereços do “migre.me”, que fornece o 

número de cliques e retweets em links publicados.  

Foram levantados os três links com maior número de acessos e retweets de 

cada mês. Através deles, foram selecionados os assuntos mais clicados e com mais 

retweets em 2012. Também foram analisados os horários e datas em que ocorreram 

essas publicações.  
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Quadro 3 - Links mais clicados e com mais retweets de em cada mês de 2012
34

 

 

O endereço mais clicado durante todo o ano de 2012 refere-se ao tweet 

“Atlético Paranaense contesta matéria do Portal UOL”, com 5.780 cliques e 36 

retweets, publicado no dia 13 de agosto, às 21h15. Já o link com mais retweets foi 

“Torcedor atleticano está convocado para participar de mobilização no Twitter às 

16h”, com 842 cliques e 628 retweets, publicado no dia 7 de novembro, às 14h51. 

Entre os 36 endereços que mais foram clicados, 61,1% (22 do total) referem-

se às obras na Arena para a Copa do Mundo de 2014. Notas oficiais atingiram a 

marca de 19,4% (sete do total). Também existem links remetendo a notas oficiais, 

negociações, jogos, datas comemorativas e notícias sobre o futebol do clube. 

Entre os horários das publicações, a maior parte foi postada nos períodos da 

tarde (entre 12h e 18h) e noite (entre 18h e 0h). Foram 15 postagens à tarde 

(41,6%) e 16 à noite (44,4%). Entre os destaques, foram ainda quatro links 

publicados pela manhã (entre 6h e 12h) e um de madrugada (entre 0h e 6h).  

Em relação aos endereços com mais retweets, entre os 36 mais repassados, 

destacam-se os referentes a negociações (19,4% e sete do total), notícias sobre o 
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futebol do clube (16,6% e seis do total), datas comemorativas (11,1% e quatro do 

total) e notas oficiais (8,3% e três do total). Existem ainda links que remetem a 

interações com a torcida, marketing, jogos da equipe, Categorias de Formação, 

institucionais, jogadores e a vídeos.  

A maior parte das publicações no Twitter com maior número de retweets 

foram postadas no período da tarde (entre 12h e 18h), sendo responsáveis por 52, 

7% (19 do total). Na sequência, aparece o período da noite (entre 18h e 0h), com 

nove links; manhã (entre 6h e 12h), com cinco; e madrugada (entre 0h e 6h), com 

três.  

 

5.1.4. Pesquisa sobre as mídias sociais do Atlético Paranaense  

 

 Para complementar os dados do site oficial, Facebook e Twitter do Atlético 

Paranaense, foi realizada uma pesquisa online, através da ferramenta “Google 

Docs”, a fim de saber a opinião dos internautas atleticanos sobre os conteúdos 

postados nas duas mídias sociais do clube.  

 De 7 a 22 de janeiro de 2013, 411 pessoas participaram da pesquisa, que foi 

divulgada no Twitter e Facebook neste período, já que se tratava de um público 

específico.  

A maior parte dos participantes, 44% (182), tem entre 19 e 25 anos. A faixa 

etário é seguida pelos usuários entre 26 e 35 anos (100 internautas e 24%) e entre 

14 e 18 anos (86 internautas e 21%).  

Em relação ao gênero, a maioria é masculino, sendo que 312 homens, que 

respondem a 76%, responderam a pesquisa. O número de mulheres ficou em 99, 

sendo 24%. 
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Gráfico 17 - Gêneros e faixa etárias dos participantes da pesquisa
35

 

 

 Após responder as duas primeiras perguntas, os participantes eram 

questionados em relação à escolaridade e para qual time torciam, já que apesar de 

ter como foco torcedores do Atlético Paranaense, o fato de estar na rede permitiria a 

participação de fãs de outras equipes.  

 Quanto à escolaridade, a maioria dos internautas assinalou a opção “Ensino 

superior incompleto”, que foi marcado 135 vezes, representando 33% do total. Em 

seguida, aparecem as opções “Ensino superior completo” (90 usuários e 22%), “Pós-

graduação” (67 usuários e 16%) e “Ensino Médio completo” (64 usuários e também 

16%).  

 Já em relação ao “time do coração”, a pesquisa atingiu o seu público-alvo, já 

que 96%, 394 internautas, assinalaram o Atlético Paranaense. Seis usuários 

assinalaram o Coritiba (1%), cinco o Paraná Clube (1%) e outros seis (1%) a opção 

“Outro”, referindo-se a outro time.  
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Gráfico 18 - Nível de escolaridade dos participantes da pesquisa
36

 

 

 Após as informações básicas, os internautas foram questionados sobre as 

mídias sociais nas quais possuem perfis. Como opções, foram colocadas: Facebook, 

Twitter, Orkut, Google+, Foursquare, StumbleUpon, YouTube, Pinterest, Instagram, 

MySpace, LikedIn e outra. Foi possível marcar mais do que uma opção apresentada. 

 Apenas quatro participantes da pesquisa não marcaram o Facebook como 

mídia social em que possuem perfil. Assinalaram esta opção 407 usuários, o que 

representa 99% do total. O Twitter foi marcado 300 vezes, representando 73% do 

total. O resultado era esperado, devido às formas de divulgação e o público-alvo 

desejado. 

 Na sequência da lista de perfis em mídias sociais, aparecem o YouTube (279 

usuários e 68%), Orkut (212 usuários e 52%), Instagram (161 usuários e 39%), 

Google+ (136 usuários e 33%), Foursquare (105 usuários e 26%) e LinkedIn (82 

usuários e 20%).  

 Com menor destaque, ficaram o MySpace (32 usuários e 8%), Pinterest (31 

usuários e também 8%), StumbleUpon (seis usuários e 1%) e a opção “outras”, 

assinalada cinco vezes (1%).  

 Depois de responderem quais mídias sociais “frequentam”, os participantes 

eram questionados sobre os motivos que os levavam a ter esses perfis. As 

seguintes opções foram colocadas: interagir com amigos, interagir com outras 

pessoas, debater assuntos de seu interesse, informar-se sobre notícias, procurar 
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novas amizades, participar de promoções e outros. Mais uma vez, era possível 

assinalar mais de uma opção. 

 “Interagir com amigos” recebeu quase a totalidade dos votos dos 

participantes, sendo marcada 377 vezes, o que representa 92% do total. Na 

sequência, foram mais assinaladas as opções “informar-se sobre notícias” (316 

usuários e 77% do total) e “debater assuntos de seu interesse” (276 usuários e 67% 

do total). 

 

 

Gráfico 19 - Motivos que levam os participantes da pesquisa a possuir perfis em mídias sociais
37

 

 

 E com que frequência e quais períodos eles acessam as mídias sociais? 

Esses foram os dois próximos questionamentos da pesquisa. Eles apontaram que 

94% dos participantes, o que representa 387 usuários, acessam diariamente. As 

demais opções, “duas a seis vezes por semana”, “uma vez por semana” e 

“mensalmente”, receberam, respectivamente, 22, um e um votos.  

 No período do dia em que acessam as mídias sociais, o destaque ficou com a 

opção “noite”, com 85% (349 usuários). Em seguida, aparecem “tarde” (257 usuários 

e 63% do total), “manhã” (196 usuários e 48% do total) e “madrugada” (115 usuários 

e 28% do total). Era permitido, mais uma vez, marcar mais de uma opção.  

 Em seguida, as perguntas começavam a questionar sobre as mídias sociais 

do Atlético Paranaense. Em relação ao Facebook, foram três questionamentos: se o 

internauta curtia a página oficial do clube na rede social, qual ou quais conteúdos 

que são postados na página que mais o interessam e se o usuário acessa os links 

postados pela página. Mais de 90% dos usuários, precisamente 93% (382), 

assinalaram que curtem a página do Atlético Paranaense no Facebook.  
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 Em relação ao conteúdo postado atualmente pela página, era possível marcar 

mais de uma opção. A alternativa “notícias” foi marcada por 85% dos participantes 

(349), seguida por “imagens” com 59% (243) e conteúdos da TV CAP, com 54% 

(220).  

 

 

Gráfico 20 - Conteúdos postados atualmente na página do Atlético Paranaense no Facebook que 
mais interessam os participantes

38
 

 

 A última pergunta referente à página do Atlético Paranaense no Facebook 

ratifica a importância da mídia social ao site oficial do clube, já destacada em dados 

anteriores. Do total, 91% afirmaram que acessam os links postados, em diferentes 

frequências.  

O número de 30% (123 usuários) dos entrevistados assinalaram a opção 

“sim, sempre”, 38% (158 usuários) marcaram a alternativa “sim, geralmente”, 

enquanto 23% (95 usuários) responderam “sim, mas não com tanta frequência”. 

Somente 35 participantes (9%) marcaram que não acessam os endereços postados 

pela página.  

Em seguida, o participante deveria responder três perguntas relacionadas ao 

perfil do Atlético Paranaense no Twitter: se seguem o clube no microblog, qual ou 

quais conteúdos postados atualmente os interessam e se acessam os links 

divulgados pelo perfil. 
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Do total, 67% (274 usuários) responderam que seguem o perfil do Rubro-

Negro no Twitter e 137 assinalaram que não. O número de seguidores fica muito 

próximo a marca dos usuários que participaram da pesquisa e que possuem um 

perfil no microblog (300 usuários e 73%). 

Na sequência, os internautas deveriam assinalar qual ou quais dos tipos de 

conteúdos postados atualmente pelo perfil o interessam. A opção “notícias” recebeu 

86% dos votos (353 usuários), seguida pelo “lance a lance em dias de jogos” (236 

usuários e 57% do total) e fotos (212 usuários e 52% do total).  

 

 

Gráfico 21 - Conteúdos postados atualmente no perfil do Atlético Paranaense no Twitter que mais 
interessam os participantes da pesquisa

39
 

 

 A última pergunta sobre o Twitter e da pesquisa questionava sobre os 

endereços postados pelo clube, assim como foi perguntado sobre o Facebook. 

Novamente, o resultado foi condizente com o número já apresentado anteriormente 

em relação ao tráfego “site oficial x mídias sociais”. Do total de participantes, 64% 

assinalaram que acessam, dado próximo aos 67% dos usuários que seguem o perfil. 

 Em relação à frequência, 22% (89 usuários) marcaram a opção “sim, 

sempre”, 27% (111 usuários) a alternativa “sim, geralmente” e 16% (65 usuários) 

“sim, mas não com tanta frequência”. Outros 146 participantes, 36% do total, 

marcaram que não acessam.  

 Ao final da pesquisa, o participante tinha a oportunidade de deixar sugestões 

em relação à utilização das mídias sociais por parte do Atlético Paranaense. Do total 

de 411 participantes, 77 (19%) escreveram ao final da pesquisa. De todas as 

mensagens, 54,5% (42 do total) tinham sugestões, 16,9% (13 do total) críticas, 
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18,2% (14 do total) elogios e 22% (17 do total) não eram relacionadas às mídias 

sociais do clube.  

 Entre as sugestões, os participantes destacaram a necessidade de maior 

interação com os usuários (45,2% e 19 do total), mais promoções (35,7% e 15 do 

total) e notícias (26,2% e 11 do total).  

 

5.2. Manual do Facebook e Twitter rubro-negros: dicas em comum 

 

 Depois da apresentação dos dados coletados, iniciamos o manual proposto 

das duas mídias sociais do Atlético Paranaense com dicas em comum, que podem 

ser utilizadas tanto no Facebook e Twitter.  

 

5.2.1. Identificação do clube no Facebook e Twitter 

 

 O primeiro ponto a ser destacado neste manual é a identificação do clube no 

Facebook e no Twitter. Como identificação, referimo-nos como o clube é 

apresentado aos usuários nas mídias sociais, ou seja, a forma como o perfil e a 

página aparecem para os usuários.  

 Os perfis no Twitter e as páginas no Facebook são identificados através dos 

“avatares”, que são as fotos do perfil. Comm (2008, p. 167) destaca que utilizar o 

logo na imagem é uma das estratégias a serem seguidas, já que “é muito simples – 

e ainda bastante eficaz”.  

 Hlinko (2012, p. 58, tradução nossa) também ressalta outros atributos que os 

“avatares” devem conter, destacando a forma como elas aparecem para os outros 

usuários, especialmente no Facebook. “Certifique-se de que é nítida, clara e 

atraente, mesmo naquele tamanho minúsculo”.  

 É dessa forma que o Atlético Paranaense deve possuir as fotos de seu perfil 

no microblog e página na rede social. É uma maneira de identificação rápida do 

clube em meio aos diversos “tweets” dos internautas que são seguidos por 

determinada pessoa no Twitter ou às postagens dos amigos e páginas que ele 

possui no Facebook. 

 Além dos “avatares”, as duas mídias sociais também possuem “capas”. São 

imagens que aparecem na parte superior no perfil no microblog e na página na rede 
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social. Há ainda, no Twitter, mais uma forma de personalização: a imagem de fundo, 

também chamada de “background”. Em relação a esta última, mas que também 

podemos utilizar para as “capas”, Telles (2011, p. 64) afirma.  

 

Uma vez que estas imagens de fundo não são clicáveis, o que pode 
ser frustrante, especialmente para novos usuários, a melhor imagem 
de fundo personalizada para usar é uma que mostre as cores da sua 
empresa ou o logotipo para reforçar a imagem da sua marca.  
 

  

5.2.2. Facebook, Twitter e a integração com o portal rubro-negro 

 

O segundo ponto em comum do manual de utilização do Facebook e Twitter 

do Atlético Paranaense se refere à integração destes com o site oficial do clube. As 

mídias sociais como forma de divulgação do endereço oficial do clube, uma de suas 

principais funções atuais, geram resultados expressivos. Dessa forma, é importante 

continuar com esse papel, com suas especificidades, tanto no Facebook quanto no 

Twitter, pois “a meta é ‘espalhar as novidades’ do seu conteúdo para um público 

cada vez maior. Felizmente, as ferramentas das mídias sociais tornam fácil o 

processo de fazer exatamente isso” (GUNELIUS, 2012, p. 35). 

 O tráfego de referência do portal rubro-negro em 2012, aquele relacionado 

aos endereços que redirecionam usuários ao site, representou 30,41% do número 

total de acessos, 3.446.683 no último ano, de acordo com a ferramenta de análise 

“Google Analytics”. Deste tráfego, o Facebook é responsável por 46,17%, enquanto 

o Twitter, através de seu encurtador de endereços “t.co”, por 19%.  

 Quando se leva em conta somente os acessos provenientes de mídias 

sociais, o Facebook possuiu, em 2012, 67,46% do tráfego, enquanto o Twitter 

26,5%. Foram 761.469 visitas vindas da rede social em 2012 e 513.666 do 

microblog no mesmo período. 

 A pesquisa sobre as mídias sociais do Atlético Paranaense realizada com os 

torcedores também demonstrou a relevância deste tráfego. Dos participantes, 91% 

afirmaram que acessam links da página oficial do clube na rede social e 64% 

(próximo aos 67% que assinalaram que seguem) do perfil oficial no microblog.  

 Comm (2009) destaca que a divulgação das notícias é uma das principais 

funções do Twitter de corporações. Para o Facebook, como a extensão de uma 
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instituição já estabelecida na Internet através de um portal, isso não é diferente. E tal 

função vai de encontro com o que o torcedor atleticano espera dessas mídias 

sociais, como observado na pesquisa realizada. 

 Quando questionados que tipo de conteúdos são mais interessantes na 

página do Atlético Paranaense no Facebook, 85% dos internautas responderam a 

opção “notícias”. No Twitter, a porcentagem foi semelhante, atingindo 86% do total.   

Mas, é claro, as notícias não são a única função do Facebook e Twitter, muito 

menos das mídias sociais do clube, como veremos na sequência. Um perfil no 

microblog, por exemplo, que apenas divulga notícias, não se encaixa no conceito de 

interação destes sites. Com o Facebook, não é diferente. Comm reitera que postar 

apenas atualizações de notícias no Twitter gera uma “página bastante ineficaz” 

(2009, p. 172). 

Outro ponto a ser destacado em relação à integração entre as mídias sociais 

e o portal do Atlético Paranaense se refere à utilização de encurtadores de links ou 

“URLs” 40 , como são chamados em inglês. Além de deixarem a postagem 

“esteticamente melhor”, sites como o “migre.me” e “goo.gl” fornecem estatísticas 

sobre os endereços de forma simples e rápida.  

O primeiro, como já observado anteriormente com dados coletados, 

disponibiliza especificamente os cliques e retweets do link no microblog Twitter. Vale 

destacar que o microblog possui seu próprio encurtador, o “t.co”. Os links postados 

diretamente no Twitter são encurtados pelo “t.co”, mas aparecem aos demais 

usuários reduzidos e não no formado encurtado.  

 Comm recomenda a utilização de um encurtador, sem levar em conta as 

métricas que pode fornecer, para manter o estilo “bonito e simples” (COMM, 2009, p. 

121). 

 Assim, as publicações do site oficial devem ser divulgadas com o link do 

“migre.me” ou “goo.gl”. No entanto, faz-se necessário publicar conteúdos com o link 

original do site, ao menos uma vez ao dia. Afinal, o portal oficial é o principal veículo 

de comunicação do clube e deve ter seu endereço valorizado.  

 Para fazer como que o torcedor acesse os links e navegue no site, também 

são necessárias publicações que despertem a curiosidade do torcedor. Muitas 

vezes, somente utilizar o título da matéria, da mesma forma como está no site, não é 
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eficaz e não vai de encontro com a linguagem das mídias sociais, ponto que será 

abordado na sequência. 

 

5.2.2.1. Em primeira mão 

 

 As mídias sociais, como um veículo de comunicação oficial do clube, também 

podem ser utilizadas para divulgação de notícias em primeira mão. A agilidade, 

possibilitada pelo Facebook e Twitter, permitem o anúncio de contratações, por 

exemplo. Muitas vezes, a produção da matéria para o site oficial pode fazer com que 

o clube perca a chance de divulgar por primeiro uma informação, fato que gera 

perda de credibilidade. Que “a credibilidade sempre esteve no centro da interação 

humana. [...] Se o público não acredita no comunicador, promessas, juramentos e 

compromissos tendem a cair em ouvidos surdos” (REIN, 2008, p. 126).  

 As notícias em “primeira mão” também funcionam como recompensa para fãs 

e seguidores, e aumentam o “status” das mídias sociais, possibilitando-as crescerem 

ainda mais e aumentando o raio de influência para possíveis divulgações a ações 

futuras.  

É uma forma também de ir ao encontro do que os usuários esperam das 

mídias sociais. Kerpen (2011) destaca que os internautas navegam nesse tipo de 

sites procurando conteúdos relevantes e recomendados. O conteúdo principal, no 

caso do Atlético Paranaense, são as notícias do clube, que já provaram ser o que 

mais interessam os usuários no Facebook e Twitter oficiais, segundo pesquisa 

realizada (85% na rede social e 86% no microblog).  

 

5.2.3. Linguagem no Facebook e Twitter 

 

 De que forma divulgar as notícias do site oficial do Atlético Paranaense no 

Facebook e Twitter, além de executar as demais abordagens que serão 

apresentadas? Sim, existem diferenças significativas quanto ao espaço disponível e 

os recursos que cada mídia social oferece, mas podemos observar pontos em 

comuns na linguagem que deve ser utilizada. 

 Comm (2009) destaca que corporações que utilizam uma linguagem 

inadequada em mídias sociais podem parecer intrusas. Com um foco maior no 
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Twitter, o autor ressalta que é necessário produzir tweets amigáveis. Afinal, deve-se 

existir interação, como veremos na sequência deste manual, “devem parecer que 

vêm de uma pessoa real, de um outro membro da comunidade do Twitter, e não de 

uma companhia que cause medo só por se ouvir qualquer menção ao nome dela” 

(COMM, 2009, p. 171). 

 A utilização de uma “linguagem humana” também é destacada por Cipriani. 

Segundo o autor, as conversas, como ele define as publicações, “devem ser 

humanas, demonstrar sentimentos, elogios” (CIPRIANI, 2011, p.165). 

 Transportando isso para o Atlético Paranaense e suas mídias sociais que são 

foco desse manual, o Facebook e Twitter, isso quer dizer que se deve buscar utilizar 

palavras que aproximem o perfil oficial ou a página ao torcedor. Dessa forma, ao 

invés de usar a abreviação “CAP” para se referir ao clube, uma maneira institucional 

e que cabe muito bem em um veículo como o site oficial, melhor é escrever 

simplesmente “Atlético”, “Furacão” ou “Rubro-Negro”.  

 Uma linguagem que “converse” com o torcedor também é necessária. Iniciar 

a divulgação das notícias da manhã com um “bom dia” é uma das estratégias para 

deixar o perfil “mais humano”.  

Também é importante utilizar expressões e palavras como “você”, “sua 

opinião”, entre outros, que deixe o torcedor, individualmente, no “centro” da 

mensagem. Seguindo essa linha, letras maiúsculas (em caixa alta) devem ser 

evitadas, já que dão a impressão, na Internet, que a pessoa está gritando.  

 

Além de tudo, você deve ser humano e demonstrar personalidade. 
Ninguém quer se sentir como se estivesse falando com uma 
máquina ou lidando com alguém que não pode ter empatia com sua 
situação. Mídias sociais são interações humanas – conectar-se com 
alguém em algum nível (KERPEN, 2011, p. 96). 

 

 Mas atenção: utilizar uma “linguagem conversada” não significa deixar de 

lado a norma culta da língua portuguesa. Gramática e ortografia incorreta diminuem 

a credibilidade de uma mídia social voltada à comunicação. Abreviações, típicas da 

Internet e de mensagens de texto no celular, também não devem aparecer na 

página no Facebook e perfil no Twitter.  

 

Um conteúdo fantástico é escrito com a mesma linguagem e o 
mesmo tom empregado para dirigir-se ao seu público-alvo – sem, 
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contudo, perder um determinado nível de profissionalismo que 
satisfaça às expectativas desse mesmo público (GUNELIUS, 2012, 
p. 34). 

 

 Com foco no Twitter, mas que novamente podemos “transportar” para a rede 

social, Comm destaca que se deve manter um estilo nas postagens. E não usar 

abreviações é um importante elemento para uma boa linguagem nas mídias sociais.  

 

A linguagem tem de se parecer mais com palavras reais do que o 
estilo usual do SMS, com abreviações. Não preciso dizer que, ao 
digitar em letras maiúsculas, tem-se a impressão de que você está 
gritando. Mas, além de evitar digitar tudo em maiúsculas, você 
deverá escrever as palavras inteiras, sem abreviar e evitando usar 
números no lugar de letras sempre que possível (COMM, 2009, p. 
106). 

 

5.2.4. Promoções para expansão e fidelização 

 

 Ações promocionais ocupam um espaço importante quando se trata de 

mídias sociais e, especificamente, de Facebook e Twitter. Elas ajudam não só a 

conquistar novos fãs ou seguidores, mas também fidelizam os já existentes.  

 Cipriani também afirma que as promoções ajudam a estimular a participação 

do público, juntamente com um “diálogo transparente”. Em suas palavras, “distribuir 

prêmios é uma saída, mas, muitas vezes, o diálogo transparente pode surtir o 

mesmo efeito” (CIPRIANI, 2011, p. 165). 

 Esse tipo de atuação nas mídias sociais também vai de encontro com o que o 

público espera. Na pesquisa realizada com os torcedores do Atlético Paranaense, 

35,7% das sugestões deixadas ao final do questionário destacavam a necessidade 

de mais ações promocionais no Facebook e Twitter do clube.  

 Vai de encontro também com resultados já observados no Facebook em  

2012. Três datas se destacaram no último ano na página pelo número de novos fãs. 

Em 1º de março, quando foi sorteada uma camisa número dois do Atlético 

Paranaense (a publicação foi compartilhada mais de três mil vezes), 373 usuários 

curtiram a página. 

 Em 29 de outubro, também foi realizada uma promoção de camisa oficial, 

desta vez uma promocional, relacionada aos 200 do zagueiro Manoel. Na data, 331 

pessoas curtiram a fan page. Já em 12 dezembro, além de ser sorteada uma 
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camisa, kits do clube também fizeram parte da premiação e contribuíram para que 

mais 575 internautas começassem a seguir as publicações da página. 

 Todas essas promoções se mostraram eficazes envolvendo produtos do 

clube, principalmente camisas oficiais, e sendo de fácil participação, já que bastava 

curtir ou compartilhar. Pode-se seguir esse mesmo modelo, inclusive no Twitter 

através de retweets, que já demonstrou ser de sucesso, em futuras ações.  

 Com foco no Twitter, Comm (2009, p. 176) ainda destaca a necessidade de 

serem realizadas promoções somente nas mídias sociais. “Recompense os 

seguidores por ler seus tweets oferecendo-lhes promoções exclusivas que eles 

saibam que não conseguirão em nenhum outro lugar e você estará os incentivando 

para que continuem lendo”.  

 

5.3. Dicas específicas para o Facebook 

 

 Depois de explorarmos os pontos em comum entre Facebook e Twitter, 

chegou a hora de dividirmos o manual entre ações na rede social e no microblog, 

levando em conta as especificidades de cada mídia social.  

 Começamos com o Facebook e abordando as postagens. Já destacamos 

anteriormente que elas devem sempre divulgar os conteúdos do site oficial do 

Atlético Paranaense, principal veículo de comunicação do clube. Devem também 

possuir uma linguagem específica para mídias sociais, de maneira amigável, 

“conversando” com os torcedores e despertando curiosidade.  

Especificamente no Facebook, existe a possibilidade de escrever com letras 

maiúsculas em algumas oportunidades. O “recurso” pode ser utilizado para dar um 

“título” ao post ou em palavras-chave, chamando a atenção dos fãs.  

Em postagens mais relevantes, como o resultado final de uma partida em que 

o clube saiu vencedor, é interessante incentivar os usuários a curtir, compartilhar ou 

fazer ambos. Uma simples frase ao final dizendo “clique em CURTIR se você vibrou 

com a vitória do Furacão” pode potencializar a notícias e divulgar a página.  

 
Na medida em que você cria suas atualizações de status, lembre-se 
que o objetivo não é apenas fazer com que sejam lidas, mas serem 
divulgadas. Isso significa chamar a atenção, mas também significa 
estimular interações entre seus fãs – especialmente, compartilhando 
o post, comentando nele e clicando em “curtir” (tanto no próprio post 
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quanto no comentário de outros usuários) (HLINKO, 2012, p. 60, 
tradução nossa). 

 

Kerpen (2011, p. 53)  também destaca a importância desse tipo de interação, 

o “curtir” e “compartilhar”. “De forma simples, quanto mais opções curtir o conteúdo 

receber, mais frequentemente ele será visualizado e o número de pessoas vendo e 

acessando o conteúdo crescerá ao longo do tempo.  

 Vale destacar que a rede social possui um espaço mais do que o necessário 

para escrever a publicação. Mais do que os 140 caracteres do Twitter, que podem 

ser insuficientes em certas ocasiões. Mas é necessário salientar que o tamanho da 

postagem não pode ser excessivo, já que mídias sociais significam rapidez.  

Posts longos desencorajam o internauta e os tornam desinteressantes em 

meio a outras postagens. Hlinko (2012) ressalta que se deve dar a ideia central nos 

primeiros 50 caracteres, já que os usuários veem o seu post somente como um de 

muitos em seu feed de notícias, a não ser que ele se torne um destaque.  

 Para torná-los ainda mais atrativos, postar imagens, que aparecem em boa 

resolução no feed de notícias dos usuários, é um recurso indispensável. Sempre que 

possível, as publicações devem ter uma imagem, com exceção aos posts que 

possuem vídeos. “Isso fará com que ele se destaque mais no feed de notícias dos 

fãs, fazendo o post ocupar mais espaço, adicionando uma imagem” (HLINKO, 2012, 

p. 62, tradução nossa). 

A pesquisa feita com os torcedores do Atlético Paranaense apontou que 59% 

dos participantes se interessam por imagens sendo postadas na página do clube.  

 A divulgação das notícias, como já destacado, não é a única funcionalidade 

da página oficial no Facebook. É, na verdade, apenas uma parte dela. Outra grande 

“fatia” da atuação na rede social se refere à interação, seja através de imagens, 

enquetes, quadros semanais de postagens ou o contato direto com os usuários.  

 

Um grande erro nas mídias sociais é utilizar somente conteúdo de 
forma estritamente expositiva, transformando seu blog, seu Twitter 
ou sua página nas redes sociais em uma mera vitrine de produtos 
sem vida, que não escuta nem responde. Existem muitas empresas 
que ainda teimam em pensar que as mídias sociais são uma mídia 
como qualquer outra, esquecendo da parte do relacionamento 
(CIPRIANI, 2011, p. 122). 
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 Quando se fala em imagens para interação, referimo-nos a dois tipos. O 

primeiro remete às relacionadas a datas comemorativas, como aniversário de 

jogadores, datas importantes para o clube e marcas no número de fãs na página. 

Existem também as que possuem relação com os dias de jogos, que serão 

explicitadas adiante.  

 O segundo tipo preza pela informação e, em segundo plano, pela interação. 

São as galerias de fotos de treinos, partidas, ações de marketing e aquelas tiradas 

em tempo real. No quadro atual de conteúdo da fan page rubro-negra, este último 

tipo é o mais importante e um dos menos utilizados, que podem vir como um 

complemento do conteúdo disponível no site oficial.  

 Os quadros semanais, segundo tipo de interação necessário à página oficial 

do Atlético Paranaense no Facebook, é outra maneira de explorar a rede social. 

Atualmente, como já destacado, são cinco quadros semanais, que buscam interagir 

com os fãs das mais diversas formas.  

 Três dos quadros, como já explicado, referem-se mais à história do clube, 

através de quizes, charadas e postagens que relembram especificamente momentos 

passados. Rein destaca que o apelo à nostalgia é efetivo porque “visto através das 

lentes do tempo, o esporte sempre vai parecer menos comercial e mais pessoal” 

(REIN, 2008, p. 277). O autor ainda afirma que a história é capaz de cativar não só o 

público mais velho, mas também os torcedores mais jovens.  

Mas para cativar ainda mais esse público mais jovem e também ressaltar o 

presente, faz-se necessário um aproveitamento melhor dos posts, relacionando-os, 

sempre que possível, com o momento atual.  

 Para exemplificar, peguemos como exemplo uma semana sem jogos “de 

meio de semana”. Já no fim de semana, o Atlético Paranaense entra em campo para 

enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Os quizes de quarta-feira podem 

resgatar jogos passados contra a equipe carioca, que ficaram marcados na memória 

dos torcedores rubro-negros. As postagens histórias de quinta-feira podem seguir a 

mesma linha.  

 Na sexta, dia de charada, pode-se pegar um jogador ou figura importante 

para o clube não apenas relacionada ao passado e jogos contra o Flamengo, mas 

também figuras atuais que estejam se destacando e que estarão em evidência no 

jogo do fim de semana. 
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 Outra forma eficiente de interação são as enquetes. Podem ser utilizadas em 

muitos momentos, principalmente após os jogos, como falaremos na sequência. 

Mas, mesmo sem ter relação direta com as partidas, esse recurso pode ser utilizado. 

Pode-se pedir a opinião dos fãs, por exemplo, sobre qual gol na temporada eles 

mais gostaram ou mesmo em relação à sugestões de conteúdos. Podem surgir, 

nestes espaços, opiniões valiosas, tanto para as mídias sociais quanto para o site 

oficial.  

 Por fim, deve existir a forma mais “direta” de interação. Em uma página como 

a do Atlético Paranaense no Facebook, é possível que qualquer usuário poste 

conteúdos diretamente no mural da página. Muitos deles fazem perguntas. Procurar 

responder esses questionamentos, rapidamente sempre que possível, é essencial. 

Vale lembrar que é importante demonstrar transparência, “comunicação é 50% 

escutar e 50% falar” (KERPEN, 2011, p. 14). 

 Os fãs também interagem através dos comentários nos posts da página. 

Também nestes espaços, surgem questionamentos que podem ser respondidos. 

Alguns comentários também podem ser, simplesmente, curtidos pela página. Isso 

demonstra que o clube está atento a todos e se interessa pelos torcedores.  

 Surgir comentários negativos em ambos espaços também é natural. Uma 

corporação ou instituição que faz parte de mídias sociais está sujeita a isso, e com 

uma frequência muito maior do que é imaginada. Cabe aos administradores da 

página estarem atentos, até porque podem ser críticas construtivas, e respondê-las 

rapidamente, sendo construtivas ou não, sempre que possível. No caso de serem 

muitas publicações, é importante priorizar aqueles usuários que possuem maior 

influência.  

 

Se a sua marca ou produto está sendo falada de uma maneira 
negativa, deve-se urgentemente corrigir os problemas discutidos de 
forma tão eficiente quanto possível. Se as pessoas estão pedindo 
alguma coisa nova, descubra um jeito de criar isso para elas 
(KERPEN, 2011, p. 18, tradução nossa). 

 

 Uma instituição ou empresa que está nas mídias sociais precisa estar 

preparada para receber interações negativas. Não se pode, simplesmente, deletar 

comentários ou postagens de usuários que sejam consideradas como críticas. Deve-

se deletar somente conteúdos considerados impróprios ou ofensivos. 
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A regra de não deletar estabelece que a não ser que um comentário 
seja obsceno, profano, intolerante ou contém informações pessoais e 
privadas de alguém, nunca delete de uma mídia social. [...] O ponto 
é, quando você deleta o comentário de alguém, significa um decisivo 
‘dane-se você’ (KERPEN, 2011, p. 77, tradução nossa). 

  

5.3.1. Dias de jogos 

 

 Especificamente em dias de jogos, as postagens devem possuir um manual 

específico. São nessas datas que, como já destacado, ocorrem geralmente os picos 

de acessos à página do Atlético Paranaense no Facebook.  

Dos seis bimestres analisados anteriormente neste capítulo, todos tiveram um 

dia de partida como o de maior número de visualizações no período: Paranavaí 1x3 

Atlético (26 de fevereiro, 4.819 acessos); Coritiba 4x2 Atlético (22 de abril, 4.728 

acessos); Coritiba 0x0 Atlético, decisão do Estadual 2012 (13 de maio, 7.319 

acessos); Avaí 1x2 Atlético (17 de julho, 2.860 acessos); Atlético 1x1 Guarani (23 de 

outubro, 4.251 acessos); Atlético 1x1 Paraná Clube, acesso à Primeira Divisão (24 

de novembro, 17.633 acessos).  

  Assim, a atenção especial a essas datas deve iniciar pela manhã, com uma 

imagem de “pré-jogo” que remeta à partida e feita para os usuários compartilharem. 

A divulgação das notícias do site oficial deve ser feita somente após essa primeira 

postagem.  

 Até o início do jogo, outras publicações devem ser feitas, sempre seguindo a 

linha de interação e linguagem. Deve-se trazer “bastidores” da partida, com fotos 

“em tempo real” dos jogadores indo para o estádio, chegando, vestiário ou mesmo 

do palco da partida em si.  

Essa é uma forma de explorar o aumento do uso de smartphones e 

proporcionar esse tipo de conteúdo não só para aqueles que vão ao jogo, mas 

também para os que não acompanharão “in loco”, pois “o crescente acesso por meio 

de internet móvel faz com que o aparelho celular, que já é parte integrante da vida 

de quase 100% da população brasileira, ganhe acesso às mídias sociais, fazendo 

com que elas estejam praticamente em qualquer lugar” (CIPRIANI, 2011, p. 161). 

 Antes do jogo começar, além das fotos “em tempo real”, também devem ser 

divulgadas as informações da partida, como as escalações, postadas em uma arte 

personalizada.  
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 Os lances do jogo em si também devem ser divulgados com artes, seguindo a 

linha da utilização de imagens no Facebook, já destacado anteriormente. Como a 

página na rede social não transmite em si o lance a lance, que é realizado através 

do Twitter (existe ainda a transmissão através da rádio oficial), devem ser postados 

apenas os principais momentos: início do jogo, intervalo, fim de jogo, gols, 

substituições, cartões, atualização do placar no decorrer do jogo e outros lances de 

destaque.  

 Ainda durante o jogo, é interessante postar galeria de fotos da partida. O 

conteúdo aproxima ainda mais o clube daquele torcedor que não pode comparecer 

ao estádio. Os gols, filmados pela TV CAP, também devem ser publicados logo que 

possível.  

 Ao final do jogo, deve existir a postagem das notícias do site, imagens, entre 

outros, sempre prezando pela interação com os fãs. Por exemplo: um dos jogadores 

fez três gols na partida e é divulgada uma notícia do site destacando a atuação. 

Neste tipo de notícia, cabe perguntar aos torcedores quais dos gols eles mais 

gostaram. Enquetes também pode ser utilizadas, para que os fãs da página votem 

no melhor do jogo. 

 Por fim, é importante destacar que as postagens de jogo devem se basear 

também no “bom senso”. Em caso de uma derrota criticada pelos torcedores, não se 

encaixa nas postagens depois do jogo, por exemplo, a enquete de melhor em 

campo. Esse tipo de situação será explicado adiante.  

 

5.4. Dicas específicas para o Twitter 

 

 Um microblog como o Twitter possui dois focos principais em sua utilização: 

informação, através da divulgação das notícias do site oficial e do acompanhamento 

dos jogos, os quais já foram brevemente analisados; e a interação.  

 As publicações do portal do Atlético Paranaense, como todas as postagens, 

devem seguir a linha de linguagem já destacadas, anteriormente, nos pontos em 

comum entre o microblog e a rede social.  

Quanto ao conteúdo, no entanto, existe a limitação dos 140 caracteres, o que 

torna necessário ainda mais uma mensagem condensada, já que “com o Twitter, 

você tem somente 140 caracteres, então você precisa chegar ao ponto ainda mais 
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rapidamente. Mas sequer use os 140 caracteres. Utilize 120 ou menos” (HLINKO, 

2012, p. 74, tradução nossa). Mas, mesmo com essa limitação, deve-se procurar 

deixar a publicação o mais interessante possível.   

O Twitter ainda possui a possibilidade de incluir “hashtags” nas mensagens, 

que além de servirem como etiquetas, deixam as mensagens passíveis de serem 

rastreadas mais facilmente por outros usuários.  

 Devem ser postadas também, sempre que possível, imagens, principalmente 

“em tempo real”. Apesar de não aparecerem automaticamente para os outros 

usuários como não Facebook, sendo necessário clicar no tweet, elas são um recurso 

a mais no quesito informação. São também um tipo de conteúdo que interessa aos 

usuários. 

 A pesquisa realizada com torcedores sobre as mídias sociais do Atlético 

Paranaense, detalhada anteriormente, mostrou que as imagens são o terceiro tipo 

de conteúdo postado atualmente na página que mais interessa os internautas. A 

opção “notícias” teve 86% dos votos, o “lance a lance” 57% e as imagens 52%. 

 A interação no microblog, segundo principal foco, perpassa não só através de 

postagens interativas (perguntando aos seguidores, por exemplo, palpites para o 

placar do jogo que será disputado à noite), mas também pelo contato direto com os 

seguidores, sendo que “o Twitter é uma ferramenta de comunicação que funciona 

nas duas direções – e isso é muito importante” (COMM, 2009, p. 30).  

 O contato direito é a forma mais comum de utilização do Twitter por parte de 

empresas e instituições, que chega a funcionar muitas vezes como um SAC (Serviço 

de Atendimento ao Consumidor). Kerpen (2011) destaca que essa função tornou-se 

importante porque os consumidores e usuários decidiram que era um espaço para 

isso.  

Com um clube de futebol, esse tipo de abordagem também funciona, 

aproximando o torcedor do clube. Diversos pontos já abordados anteriormente no 

Facebook, como responder sempre que possível todos os usuários e rapidamente, 

incluindo comentários negativos, também funcionam no Twitter.  

 

A principal diferença entre Facebook e Twitter é que você pode, 
como uma instituição, mandar uma mensagem direta para alguém 
que o está seguindo no Twitter, enquanto no Facebook você não 
pode, a não ser que você esteja enviando através de um perfil 
pessoal (a situação é um problema para muitas companhias, mas 
perceba que isso é para proteger o usuário do Facebook de ser 
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‘inundado’ com spams de empresas na sua caixa de mensagens 
(KARPEN, 2011, p. 236, tradução nossa). 

 

 Em um microblog, onde os perfis “não-pessoais” não possuem diferença com 

os demais, o que não acontece no Facebook, existe ainda uma última abordagem 

necessária quando se fala em interação. É importante seguir aqueles que seguem o 

perfil, como se fosse um perfil pessoal. Esse simples clique pode contribuir para a 

fidelização do seguidor. É uma forma de recompensa, segundo Comm (2009).  

 

5.4.1. Dias de jogos 

 

 Assim como no Facebook, o microblog também possui uma abordagem 

específica em dias de jogos. Nestas datas, a primeira publicação, assim como na 

rede social, também deve fazer referência à partida, de preferência de maneira 

interativa, perguntando aos torcedores quais são os palpites deles para o placar ou 

quem vai ao estádio.  

O Twitter possui uma função específica em dias de jogos: é nele que 

acontece o lance a lance. Essa forma de acompanhar o futebol característica dos 

sites esportivos é utilizada para informar os torcedores do Atlético Paranaense. Por 

que o microblog para o lance a lance? Porque ele permite que sejam feitas 

postagens em um curto espaço de tempo, como em uma conversação. “Com o 

Twitter, você pode efetivamente postar conteúdos ainda mais frequentemente que 

no Facebook” (HLINKO, 2012. P. 74, tradução nossa). 

 O lance a lance começa antes do jogo, com as escalações (que podem 

também ser divulgadas com a mesma arte do Facebook), informações sobre a 

equipe (desfalques, retornos), curiosidades sobre o confronto, arbitragem, entre 

outros. As fotos “em tempo real” da partida também se encaixam nesses conteúdos. 

A interação, é claro, também não pode ser deixada de lado.  

 O lance a lance é finalizado logo após a bola parar de rolar, com as últimas 

informações, como o próximo jogo, desfalques para este próximo compromisso e 

posição do Atlético Paranaense no Campeonato. Após isso, pode-se focar mais na 

interação com os usuários (perguntando quem foi o melhor em campo, por exemplo) 

e na divulgação de notícias. 
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 Mais uma vez, o “bom senso” é importante nas abordagens. E é sobre ele, 

esse importante elemento quando se lida com a paixão dos torcedores, que 

finalizaremos o nosso manual. 

 

5.4.2. Repetição 

 

Quando se trata da divulgação de notícias do site oficial do Atlético 

Paranaense ou mesmo de outras informações no Twitter, a repetição ocupa um 

posto importante. Diferentemente do Facebook, onde existe a opção de ver no feed 

de notícias as publicações de destaque, como já mencionado anteriormente, no 

microblog não existe essa possibilidade. Os tweets são, simplesmente, organizados 

de acordo com o horário em que foram postados. 

Com a “hierarquia” do horário, a comunicação com os seguidores pode ser 

prejudicada. Aqueles que seguem muitos usuários e que não estiverem online no 

momento da postagem de um tweet, podem não ver a publicação, simplesmente 

pela quantidade de outras informações. Comm (2009, p. 182) destaca que “para 

manter seus tweets na mensagem, você terá que repeti-los”.  

Dessa forma, postagens importantes devem ser reproduzidas novamente com 

um certo intervalo de tempo. A informação de que é possível habilitar os 

smartcards41 ou comprar ingressos para uma partida, por exemplo, é um tipo de 

notícia que pode ser divulgada durante todo ou vários dias.  

Outra maneira de fazer com que os seguidores tenham acesso a, pelo 

menos, maioria dos tweets é divulgar as principais matérias do dia no início da noite. 

“Contratação de Ciro, lesão de Deivid... Veja as principais notícias no site oficial” 

basta para informar os usuários que não tiveram acesso às notícias por não estarem 

online no momento da postagem. 

 

5.5. A influência do “momento” no manual  

 

 O futebol é um esporte passional e momentos ruins ou resultados negativos 

influenciam diretamente na forma em que um clube atua nas mídias sociais, 

principalmente após derrotas. Até que ponto vale a pena interagir com uma enquete 

                                                        
41 Cartões dados aos sócios que permitem o acesso às partidas. 
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“de melhor em campo”, depois de um resultado adverso (horas depois da partida ou 

na manhã seguinte), o que pode apenas gerar interações negativas?  

Informações relevantes nunca devem ser deixadas de lado, afinal 

comentários negativos, como já observamos anteriormente, fazem parte da inserção 

de instituições e corporações nas mídias sociais, que devem aprender a lidar com 

essa situação. No entanto, deve-se ter bom senso após resultados adversos, 

entender o sentimento do torcedor, e evitar interações que possam apenas trazer 

respostas negativas.  

O mesmo vale para demais publicações. Exemplificamos: um dos jogadores 

da equipe, já criticado, teve mais uma atuação abaixo da média em uma derrota. No 

site oficial, existe uma matéria dele, assim como de outros jogadores, falando sobre 

a partida. Divulgar a matéria deste jogador, como de praxe com as notícias do portal, 

que traz apenas a opinião dele sobre a partida, pode ser evitada ou feita de outra 

forma, fazendo a divulgação de matérias de vários atletas juntas. 

Resumindo: deve-se buscar um equilíbrio entre a informação, interação e 

bom senso depois de resultados adversos, que não se resume somente em publicar 

um conteúdo ou não. A linguagem também deve se adaptar ao mais variados 

momentos, assim como acontece nas notícias do portal do clube. Um mau momento 

exige uma linguagem mais séria, mas sem deixar de lado os aspectos que norteiam 

uma atuação em mídias sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mídias sociais possuem importância incontestável para as mais diversas 

instituições, incluindo os clubes de futebol que, dentro de um processo de 

modernização, tornam-se cada vez mais semelhantes a empresas voltadas ao 

mercado.  

Para atingir os torcedores com eficácia, tanto visando informar quanto 

divulgar uma imagem positiva, a presença nas mídias sociais, as quais dentre elas 

se destacam o Facebook e Twitter, é essencial. Este processo de aproximação com 

os torcedores através destes canais de comunicação necessita de uma estratégia, 

abordagens previamente estabelecidas. 

O Clube Atlético Paranaense, que busca crescer nos cenários nacional e 

internacional, não pode deixar de estar atento à atuação nas mídias sociais. Assim 

sendo, propôs-se um manual da utilização dos já existentes perfil no Twitter e página 

no Facebook do clube, a fim de adequar a abordagem já utilizada. 

Dentre os principais pontos do manual, destaca-se a especificidade da 

linguagem, que deve ser “humana”. Os torcedores não desejam estar falando 

apenas com uma “máquina”, alguém com palavras pré-estabelecidas e que não 

demonstre identificação com seus anseios. Uma linguagem fora do padrão torna a 

comunicação através destes canais ineficaz, assim como a construção de uma 

imagem positiva.  

Os torcedores também desejam ser ouvidos, receberem atenção. A atenção é 

dada pelo clube, através das mídias sociais, na forma da interação. Fazer perguntas, 

dialogar com os seguidores no microblog e os fãs na rede social, além de promover 

a interação também entre eles através de conteúdo, é o principal conceito em que se 

apoia a criação das mídias sociais. O Clube Atlético Paranaense, como um clube de 

futebol, deve estar atento a essa necessidade. 

Uma linguagem adequada proporciona a possibilidade da expansão do 

conteúdo produzido pelo clube, não só referente ao Facebook e Twitter, mas 

também de seu site oficial, principal canal de comunicação. Os números expostos 

em nosso manual comprovam que o tráfego proveniente das mídias sociais condiz 

com um número expressivo de acessos ao site.  

Os pontos propostos no manual e que contribuem para a divulgação das 

informações e construção da imagem do clube, no entanto, devem ser 
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redirecionados quando existem os maus momentos no futebol. Nesse tipo de 

situação, deve prevalecer o bom senso e entender o sentimento do torcedor. Uma 

publicação com foco equivocado nas mídias sociais, em um mau momento, 

potencializa os efeitos negativos e prejudica a imagem. 

Em uma área onde os estudos ainda estão “caminhando”, sair na frente é um 

diferencial. Uma abordagem que vá de encontro com os conceitos das mídias 

sociais, como é proposto no manual apresentado, somente possibilita uma maior 

expansão do clube. Um crescimento não só “virtual”, mas também real, de influência 

e, porque não, do número de torcedores de um clube que deseja ser um gigante no 

país e no mundo. 
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APÊNDICE 
 
 
 
QUESTIONÁRIO SOBRE MÍDIAS SOCIAIS  
 
 

1) Qual a sua faixa etária? * 
 Até 13 anos 
 Entre 14 e 18 anos 
 Entre 19 e 25 anos 
 Entre 26 e 35 anos 
 Entre 36 e 50 anos 
 Mais de 50 anos 
 
 

2) Sexo: * 
 Feminino 
 Masculino 
 
 

3) Qual a sua escolaridade? * 
 Ensino Fundamental incompleto 
 Ensino Fundamental completo 
 Ensino Médio incompleto 
 Ensino Médio completo 
 Ensino Superior incompleto 
 Ensino Superior completo 
 Pós-Graduação 
 Mestrado 
 Doutorado 
 

4) Qual time você torce? * 
Atlético-PR 
Coritiba 
Paraná Clube 
Outro. Qual? 
 
 

5) Você tem perfis em mídias sociais? * 
Sim 
Não 
 
 

6) Em qual ou quais das mídias sociais abaixo você tem perfil? * 
Twitter 
Facebook 
Orkut,  
Google + 
Foursquare,  
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StumbleUpon 
YouTube 
Pinterest 
Instagram 
MySpace 
LikedIn 
Outra. Qual? 
 
 

7) Qual ou quais das alternativas abaixo são motivos para você fazer parte 
de uma mídia social? *  

Interagir com amigos 
Interagir com outras pessoas 
Debater assuntos de seu interesse 
Se informar sobre notícias 
Procurar novas amizades 
Outro. Qual? 
 
 

8) Com que frequência você acessa mídias sociais?  
Mensalmente 
Uma vez por semana 
Duas vezes por semana 
Entre três e seis vezes por semana 
Diariamente 
 
 

9) Em qual ou quais período do dia costuma acessar o Facebook?  
Manhã, 
Tarde  
Noite,  
Madrugada 

 
 

10) Você curte a página oficial do CAP no Facebook 
(facebook.com/atleticopr)? 

Sim 
Não 
 
 

11) Coloque em ordem os conteúdos postados pela página oficial do 
Atlético no Facebook que mais te interessam.  

Charada CAP 
Memória CAP 
Quarta Quiz 
Foto da Semana 
Notícias 
Curiosidades 
Imagens 
Enquetes  
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Vídeos  
Promoções 
Postagens em dias de jogos 

 
 

12) Você acessa links postados pelo Atlético em sua página no Facebook? 
Sim, sempre 
Sim, geralmente 
Sim, mas não com tanta frequência 
Não 
 
 

13) Você segue o perfil oficial do Atlético-PR no Twitter 
(twitter.com/atleticopr)? 

Sim 
Não 
 
 

14) Qual ou quais tipos de conteúdos abaixo você espera que sejam 
postados pelo perfil oficial do Atlético no Twitter? 

Notícias 
Interações com os usuários 
Fotos 
Lance a lance em dias de jogos 
Outro. Qual? 
 
 

15) Você acessa links postados pelo Atlético em seu perfil no Twitter? 
Sim, sempre 
Sim, geralmente 
Sim, mas não com tanta frequência 
Não 
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GLOSSÁRIO 

 

 

A 

 

AVATAR: Foto que identifica um perfil em uma mídia social. 

 

B 

 

BACKGROUND: Imagem que aparece no fundo da tela, o papel de parede. 

 

C 

 

CAPITAL SOCIAL: Valor constituído através das interações entre os indivíduos. 

 

CIBERARTE: É a arte dentro do ciberespaço.  

 

CIBERCULTURA: Conjunto de técnicas, práticas, atitudes, pensamentos e valores 

que se desenvolvem no ciberespaço. 

 

CIBERESPAÇO: Espaço “virtual” criado a partir da rede mundial de computadores. 

 

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: É todo o processo comunicativo de uma 

organização.  

 

F 

 

FACEBOOK: Mídia social com maior número de usuários no planeta. Encaixa-se no 

conceito de rede social e permite compartilhamentos de atualizações de status, 

fotos, vídeos, entre outros. Também é possível participar de grupos, aplicativos, 

conversar com os amigos adicionados, etc.  

 

FAN PAGES: Páginas que os usuários do Facebook curtem para receber conteúdos 

compartilhados. 
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FEED DE NOTÍCIAS: Página no Facebook onde são mostrados os conteúdos 

compartilhados por usuários e páginas. 

 

G 

 

GOOGLE ANALYTICS: Site que traz uma análise de uma página na Internet em que 

possui a ferramenta instalada. Público não possui acesso a esses dados. 

 

H 

 

HASHTAGS: “Etiquetas” que podem ser adicionadas em mensagens nas mídias 

sociais e que se referem a emoções, opiniões ou, simplesmente, delimitam um tema. 

 

I 

 

IDENTIDADE CORPORATIVA: Conjunto de características que tornam uma 

corporação única.  

 

IMAGEM CORPORATIVA: É a forma como os público veem uma organização.  

 

M 

 

MEMES: Conteúdos que se espalham pela Internet, tornando-se populares. 

 

MICROBLOG: Sites em que o conteúdo possui um limite de caracteres.  

 

MÍDIAS SOCIAIS: Sites na Internet baseados na interação entre usuários através de 

conteúdos.  

 

MIGRE.ME: Site que permite encurtar endereços de páginas da Internet e obter 

informações do número de cliques e retweets que eles tiveram no Twitter. 
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N 

 

NAMING-RIGHTS: Denomina a prática de uma empresa que paga para ter o seu 

nome em determinada praça esportiva, casa de shows ou mesmo uma competição 

esportiva.  

 

P 

 

PAY-PER-VIEW: Sistema em que o assinante de uma TV por assinatura paga para 

ter acesso a conteúdos como jogos de futebol, campeonatos e lutas. 

 

R 

 

REDES SOCIAIS: Inicialmente, a palavra “rede social” se referia ao relacionamento 

entre os indivíduos.  Atualmente, também é utilizada para denominar sites na 

Internet onde o foco é reunir pessoas e nos quais, através de perfis, os usuários 

interagem com outros membros. 

 

RETWEETS: Forma de retransmitir aos seus seguidores mensagem de um usuário 

no Twitter. 

 

T 

 

TRENDING TOPICS: Lista de termos e hashtags mais utilizados no momento no 

Twitter, conforme localização.   

 

TWEETS: São as atualizações de status no Twitter. 

 

TWITTER: Mídia social que se encaixa no conceito de microblog, na qual os 

usuários compartilham atualizações de status, fotos e vídeos, com os internautas 

que o segue, em um espaço de 140 caracteres. 
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Y 

 

YOUTUBE: Mídia social que permite o compartilhamento de vídeos e transmissões 

ao vivo. 

 
 
 

 


