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Adriana Falcão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

A memória é um importante ativo estratégico e tem sido utilizada gradualmente e 

indiretamente no marketing dos clubes de futebol. Por estes papéis que desempenha e pelo 

potencial presente e futuro da utilização da memória nos clubes de futebol é que o objetivo 

deste estudo é o de identificar como a memória pode ser utilizada no marketing dos clubes de 

futebol. Como referências teóricas foram apresentadas as conceituações de memória, memória 

coletiva e memória organizacional, bem como se utilizou os conceitos de invenção de 

tradição, identidade organizacional e nostalgia para entender como a memória pode ser 

utilizada nos clubes de futebol pelos departamentos de marketing. Apresentam-se, também, as 

considerações sobre o marketing pós-moderno e o retromarketing que são as teorias em 

marketing que, essencialmente, utilizam a memória. A metodologia adotada foi à qualitativa 

exploratória com pesquisa bibliográfica e entrevistas em profundidade com os consumidores 

dos quatro clubes de maior torcida do estado de São Paulo. Para analisar os dados foi utilizada 

a técnica de análise de conteúdo. Os resultados apresentados neste estudo possibilitam que os 

clubes de futebol direcionem suas ações de marketing que estejam amparadas em aspectos do 

passado para o desenvolvimento de produtos, bens e serviços que atendam, adequadamente, 

os anseios de seus consumidores e que sirvam para identificar o que do passado e como o 

passado deve ser enaltecido em ações que estejam ancoradas no passado dos clubes de 

futebol. 

Palavras-chave: Memória. Futebol. Retromarketing. Gestão de Esportes. Marketing 

Esportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

Memory is a strategic important asset and has been used gradually and indirectly in the 

marketing of football clubs. For these roles it plays and the present and future potential of the 

memory usage of football clubs is that the objective of this study is to identify how the 

memory can be used in the marketing of football clubs. The theoretical references were 

presented the concepts of memory, collective memory and organizational memory, and was 

used to concepts of invention of tradition, organizational identity and nostalgia to understand 

how memory can be used in football clubs by marketing departments. We present also the 

consideration of the post-modern marketing and the retro marketing that are theories in 

marketing that essentially use memory. The methodology was qualitative exploratory with 

literature and in-depth interviews with consumers of the four clubs most twisted of São Paulo. 

To analyze the data we used the technique of content analysis. The results of this study enable 

football clubs to target their marketing activities that are supported in aspects of the past for 

the development of products, goods and services that meet adequately the concerns of its 

consumers and serving to identify what the past and how the past should be exalted in the 

actions that are anchored in the past of football clubs. 

Keywords: Memory. Football. Retro Marketing. Sports Management. Sports Marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

A memória é vista como importante elemento para o entendimento do passado e pode 

ser utilizada como peça fundamental para o estabelecimento de interesses do presente e 

oportunidades futuras nas organizações (BERTHON; PITT; EWING, 2001; GONGAWARE, 

2010; ANTEBY; MOLNAR, 2012). Por esta constatação é que as organizações se 

movimentam para utilizar a memória pelo marketing. Isto ocorre, principalmente, porque 

atualmente é possível perceber uma grande tendência em relação ao consumo de produtos, 

bens e serviços que fizeram sucesso no passado e que, portanto, se estabeleceram nas 

memórias dos consumidores. Para atender a esta demanda, o marketing tem relançado 

“sucessos” do passado que são revitalizados visando atender as necessidades e desejos de 

consumo atuais. Esta tendência é conhecida como “retromarketing” (BROWN, 2001a; 

2001b). 

Esta onda de relançamentos invadiu as mais diversas indústrias ao redor do mundo 

(AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, 

2003b). Três grandes indústrias são exemplos da utilização do retromarketing: a 

automobilística, a cinematográfica e a de moda. Na automobilística, o retromarketing foi 

observado nos relançamentos do Mini BMW, do Fiat 500 (AYOZIE, 2013) e do New Beetle 

(AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a). Já na indústria 

cinematográfica, o fenômeno pode ser observado nos filmes de Harry Potter (BROWN, 

2001b) e no lançamento do filme Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma (BROWN; 

KOZINETS; SHERRY JR, 2003a). Na indústria da moda, o exemplo de maior destaque é do 

par de calças jeans que fora encontrado numa escavação em Nevada- EUA. A Levis relançou 

uma edição limitada, que relembrava as calças encontradas na escavação (AYOZIE, 2013; 

BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a).  

Os clubes de futebol pelo mundo não ficam distantes desta tendência e já começam a 

se movimentar para utilizar a memória pelo marketing. Nas lojas da internet dos clubes de 

futebol brasileiros analisados nesta dissertação já é possível observar que cerca de 15% dos 

produtos que estão a venda (e que estão entre os mais caros) foram lançados amparados em 

memórias significativas da história dos clubes (CORINTHIANS, 2014a; PALMEIRAS, 

2014a; SANTOS, 2014a; SÃO PAULO, 2014a). Entretanto, para utilizar a memória pelo 

marketing, o profissional deve estar atento a alguns princípios e deve considerar as 

observações do consumidor (BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a; 2003b). Por essas 
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considerações é que o objetivo deste estudo é o de identificar como a memória pode ser 

utilizada pelo marketing de clubes de futebol. 

Entende-se que existem alguns espaços em que a memória pode ser utilizada pelo 

marketing nos clubes de futebol. Visando entender a possibilidade de utilização da memória 

nestes espaços, parte-se do pressuposto de que a memória perpassa a perspectiva individual, 

pois será mais bem aproveitada se construída de maneira coletiva (HALBWACHS, 1968; 

POLLAK, 1992). Após entender a formação de uma memória coletiva, pode-se entender 

como as informações armazenadas, a partir da memória organizacional (WALSH; UNGSON, 

1991), dos clubes investigados podem ser utilizadas pelo marketing.  

Segundo Brown, (2001a, 2001b) e Brown, Kozinets e Sherry Jr, (2003 a; 2003b) nada 

mais é possível de se criar e que, portanto, é necessário se copiar o que foi sucesso no passado 

para se fazer sucesso no presente. Desta maneira, a memória assume significativo papel no 

marketing. Considera-se que a memória de maneira indireta, mas essencial, pode ser utilizada 

pelo marketing em outros três contextos em clubes de futebol, que são: na invenção de uma 

tradição (HOBSBAWN; RANGER, 1984), na construção da identidade dos clubes 

(POLLAK, 1992) e na evocação da nostalgia dos consumidores (BOYM, 2001; HOLAK; 

HAVLENA; MATVEEV, 2006). 

O entendimento vai além de, somente, utilizar o passado, mas misturá-lo com as 

tendências do presente para que as ações de marketing sejam mais efetivas (BROWN, 1993, 

2001 a; COVA, 1996; RYTEL, 2010; RODRIGUEZ, 2011). Partindo destes esclarecimentos, 

é possível entender como a memória pode ser utilizada pelo marketing nesta revisitação ao 

passado (BROWN, 2001a, 2001b; BROWN, KOZINETS, SHERRY JR, 2003 a; 2003b). Para 

atingir o objetivo proposto adotou-se o método qualitativo exploratório com pesquisa 

bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas em profundidade com os consumidores dos 

quatro clubes grandes do Estado de São Paulo. O método qualitativo exploratório se 

caracteriza pela descrição, compreensão e interpretação da realidade de um contexto que não 

apresenta evidências claras (MARTINS; THEÓPHILO, 2009), por isso adotou-se esse método 

neste estudo. Foram entrevistados 6 consumidores de cada clube, totalizando 24 

consumidores, dos seguintes clubes de futebol: Sport Club Corinthians Paulista (SCCP), São 

Paulo Futebol Clube (SPFC), Santos Futebol Clube (SFC) e da Sociedade Esportiva 

Palmeiras (SEP). A partir dos resultados foi feita análise de conteúdo, conforme proposto por 

Bardin (1977). 
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Esta escolha se justifica pela representatividade que estes quatro clubes apresentam no 

mercado do futebol brasileiro, haja vista que estes clubes juntos detêm 33,8% das receitas 

totais dos 24 maiores clubes do Brasil (BDO, 2013). Juntos ainda contam com 

aproximadamente 35% do total de torcedores dos clubes de futebol do Brasil (DATAFOLHA 

2012). Além disso, ao longo de suas histórias obtiveram, cada um, as maiores conquistas 

esportivas possíveis, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, e guardam, portanto, 

inúmeras memórias que podem ser utilizadas pelo marketing.  

1.1 Problema da pesquisa 

Considerando a importância da memória para as organizações no passado, no presente 

e no futuro (BERTHON; PITT; EWING, 2001; GONGAWARE, 2010; ANTEBY; MOLNAR, 

2012), juntamente com a tendência atual de consumo que intensifica a procura por produtos, 

bens e serviços que fizeram sucesso no passado (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a; 2001b) e 

com o mercado do futebol se rendendo paulatinamente as práticas alusivas ao passado, temos 

a seguinte pergunta de pesquisa: 

- Como a memória pode ser utilizada pelo marketing de clubes de futebol? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Paralelamente a pergunta de pesquisa estabeleceu-se o seguinte objetivo geral: 

 Identificar como a memória pode ser utilizada pelo marketing em clubes de futebol. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Entender como a memória pode ser utilizada pelo marketing em grandes clubes de 

futebol, segundo as proposições teóricas; 

 Identificar e analisar ao que se refere as memórias significativas dos consumidores em 

relação aos clubes pelos quais torcem e; 

 Propor diretrizes a serem observadas ao se utilizar a memória no marketing dos clubes 

de futebol. 

1.3 Justificativa do estudo 

A alusão ao passado no marketing já é uma realidade presente nos mais diversos 

mercados pelo mundo a fora desde o inicio do século XXI e tem ganhado espaço notável nos 

estudos da área, sendo conhecido como retro marketing (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001 a; 

2001 b; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003 a; 2003b). A alusão ao passado é 

sustentada pela memória, pois sem ela se torna improvável de reavivar os sucessos do 
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passado, tampouco aquilo que se sentiu em relação ao consumo de produtos, bens e serviços 

em anos longínquos. Portanto, mostra-se necessário entender como a memória pode se 

fortalecer nas organizações e ser utilizada pelo marketing.  

Entendendo que a alusão ao passado é sustentada pela memória, este contexto não 

haveria de diferir no esporte. Ao contrário, é possível que se fortaleça, pois o esporte é um 

campo rico de sentimentos nostálgicos e amplamente aberto à aceitação de estratégias que 

façam alusão ao passado (KOTLER; REIN; SHIELDS, 2008). Especificamente, no futebol, 

que até 2011 fora apontado como o esporte mais praticado no Brasil (DELOITTE, 2011), as 

memórias são elementos que podem ter relação direta com a grandiosidade dos clubes. 

Os clubes têm uma miríade de memórias estocadas em suas atas, museus, memoriais, 

documentos e nas histórias de seus torcedores, gestores, mídias, atletas e ex-atletas que 

podem, se bem trabalhadas, ser transformadas em efetivas ações de marketing. E é 

exatamente para identificar como as memórias podem ser utilizadas pelo marketing que este 

estudo se justifica. Além disso, será possível utilizar as contribuições deste estudo para 

direcionar as ações de marketing que forem amparadas em aspectos do passado, para 

desenvolver produtos, bens e serviços que atendam, adequadamente, os anseios do 

consumidor de produtos que façam alusão ao passado e que sirvam para identificar o que do 

passado e como o passado deve ser enaltecido nas ações que estejam ancoradas nas memórias 

dos clubes de futebol.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Marketing e Marketing Esportivo 

 O que é marketing? Basicamente, o marketing é entendido como identificador das 

necessidades e desejos dos consumidores e criador de oportunidades de consumo (KOTLER, 

2000). Entretanto, o entendimento do conceito vai além desta simples definição, pois existe 

uma variedade de definições sobre o que se refere o tema na literatura acadêmica. A American 

Marketing Association (AMA), que é uma associação de profissionais e acadêmicos de todo o 

mundo e que são conceituados em marketing, define de tempos em tempos o conceito de 

marketing. Em sua última atualização, que ocorreu em julho de 2013, a AMA definiu que 

marketing se trata de “um conjunto de atividades e processos institucionais que visam criar, 

comunicar, distribuir e efetuar a troca de ofertas que tenham valor para os consumidores, 

clientes, parceiros e a sociedade como um todo”. 

 Este conceito se mostra bem generalizado, pois como instituições pode se entender 

uma centena de possibilidades, inclusive clubes de futebol. Portanto, se assumirá esta 

definição da AMA. Entretanto, algumas visões sobre o tema podem trazer significativas 

contribuições em relação ao entendimento de marketing que podem ser valiosas para este 

estudo. Nesta definição atual da AMA pode se perceber a preocupação com um atributo que já 

vinha sendo discutido pelos estudiosos sobre o tema que é a criação de valor para o 

consumidor. Sobre isso, Darroch et al (2004) afirmam que o propósito fundamental do 

marketing é a criação de valor para os consumidores. Os autores entendem que o primeiro 

passo para maximizar a satisfação, conquistar a confiança, o comprometimento e a 

predisposição do consumidor em consumir e continuar consumindo é a criação de valor.  

 Kotler (2000, p.30) ao definir que o marketing se trata de “um processo social por 

meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com 

a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros” reafirma essa 

preocupação de que a troca entre consumidor e comerciante deve ser baseada em trocar algo 

de valor por algo de valor. O autor na mesma obra afirma que a função do marketing é o de 

formar expectativas baseadas em valor e agir com base no valor, pois a probabilidade de 

satisfação do consumidor e a repetição do consumo dependem de a oferta atender ou não a 

essa expectativa de valor. Sobre isso, o autor continua e pontua que o 
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“Valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o cliente e o custo total para 

o cliente. O valor total para o cliente é o conjunto de benefícios que os clientes esperam de 

um determinado produto ou serviço. O custo total para o cliente é o conjunto de custo em 

que os consumidores esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto 

ou serviço.” (KOTLER, 2000, p.56).  

 

 Para que a empresa esteja pronta a utilizar a criação de valor como essência em suas 

práticas de marketing é preciso que esteja voltada a compreender o consumidor. Para isso, é 

necessário conseguir captar as necessidades e desejos atuais e futuros não atendidos por meio 

de pesquisa das tendências e direcionamentos dos consumidores. Indica-se ainda que para 

criar valor para o cliente deva haver uma cultura organizacional forte e inclinada a ouvir a voz 

do consumidor em todas as áreas da empresa. Para atingir esses objetivos, a empresa deve 

dispor de práticas inteligentes de marketing que possam proporcionar a antecipação das 

tendências do mercado para oferecer os produtos e serviços desejados e diferenciados. Desta 

forma, a oferta será percebida como altamente valiosa pelo cliente (EVANS; BERMAN, 

1997). 

 O valor é entendido como a relação entre os benefícios percebidos e os custos 

percebidos pelo comprador. Os benefícios percebidos estão associados à funcionalidade ou ao 

hedonismo. Em relação à funcionalidade pode estar associada ao desempenho e em relação ao 

hedonismo pode estar relacionado a socialização ( associado ao poder de identificação com 

um grupo) ou ao desejo pessoal (algo que o consumidor sempre desejou ter). Já os custos 

percebidos incluem o custo monetário (preço do produto), social (aquisição de um produto 

que não traz status), psicológicos (custo de ser mal atendido, de ser desprezado) e custos 

temporais (tempo de espera). Portanto, o custo total para o cliente inclui o custo monetário, de 

tempo, de envolvimento sentimental e de energia física e psíquica (EVANS; BERMAN, 

1997; KOTLER, 2000).  

 Tanto essa entrega de valor para o consumidor como os princípios de marketing 

apresentados aqui não diferem no entendimento do conceito de marketing esportivo. Para Pitts 

e Stotlar (2002, p.90), o marketing esportivo se resume em ser o “processo de elaborar e 

implementar atividades de produção, formação de preço, promoção e distribuição de um 

produto esportivo para satisfazer as necessidades ou desejos de consumidores e realizar os 

objetivos da empresa”. Entretanto Pitts e Stotlar nesta definição não consideração a entrega de 

valor que fora discutido acima.  

 Portanto, e mais especificamente, o marketing esportivo se trata do entendimento e 

aplicação dos conceitos de marketing, incluído a entrega de valor para o cliente, no ambiente 

esportivo (MORGAN; SUMMERS, 2008). Complementando este entendimento Mullin, 
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Hardy e Sutton (2004) apontam que o marketing esportivo “consiste em todas as atividades 

que visam satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores esportivos por meio dos 

processos de troca”. Cabe dizer que essas trocas incluem as trocas de valor mencionadas na 

definição da AMA (2013). 

 

2.2 Retromarketing 

 Porque um torcedor sabe quem foi o “herói” do último título e tem dificuldades para 

apontar quem fez o último gol de seu time? Porque um torcedor sabe grande parte da 

escalação que conquistou pela última vez um título e mal sabe a escalação que jogou a última 

partida? Porque existem poucas dúvidas ou parece ser tão óbvia a resposta da primeira parte 

da pergunta e tão distante a resposta da segunda parte? A resposta passa por entender como 

estas “lembranças” foram sendo enaltecidas e marcaram os torcedores dos clubes de futebol, 

de modo significativo, permanecendo em suas memórias.  

 Este trabalho de enaltecer as memórias dentro do marketing é realizado por meio de 

uma ação chamada retromarketing (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; 

KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, 2003b). Segundo Brown, o retromarketing é o  

Renascimento ou relançamento de um produto ou serviço a partir de um período 

histórico anterior, geralmente uma década mais cedo ou época de identificação, que 

pode ou não ser atualizado para os padrões contemporâneos de desempenho, 

funcionamento ou gosto (2001a, p. 308). 

 A discussão da onda retro como ferramenta de marketing é relativamente recente na 

literatura acadêmica. As discussões mais profundas em torno do tema começaram a ocorrer no 

final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Antes de destrinchar a literatura sobre o retro 

marketing, parece sensato que haja uma explicação e entendimento sobre o pós-modernismo e 

o marketing no pós-modernismo, pois são nas ideias pós-modernistas e nas práticas de 

marketing pós-moderno que se sustenta a construção do retromarketing (BROWN, 2001a). 

 O pós-modernismo é entendido como o estado ou condição em que a sociedade se 

encontra a partir das transformações que ocorreram desde o inicio do século XIX. Esta 

condição histórica marca o fim da modernidade. Com o fim da modernidade e na visão pós-

modernista, a inovação e a originalidade é descartável, principalmente em áreas como a 

literatura e a estética (LYOTARD, 1989; ROCCA, 2011). Inclusive Goulding (2002) afirma 

que na estética, principalmente, há algum tempo que não se produz mais encanto no 

consumidor em novos lançamentos. Sendo assim, repetir o passado é aceito, tolerado e até 

encorajado na pós-modernidade (LYOTARD, 1989; BROWN, 2001a).  
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 Esta visão se transferiu para área do marketing e encontrou acadêmicos que passaram 

a defender essas idéias pós-modernistas que pregam que “nada se cria, tudo se copia” e que 

está tudo “junto e misturado” (BROWN, 1993; 1999; 2001a; COVA, 1996). Brown (2001a, p. 

308) afirma que o marketing na visão pós-modernista “pressupõe que a inovação estilística é 

impossível, que tudo já foi tentado, muitas vezes, várias vezes, e tudo o que resta é misturar, 

combinar e jogar com as peças do passado”. Como toda novidade, o marketing pós-moderno 

também encontra resistência. Palmer e Ponsonby (2002) apontam que poucos temas em 

marketing podem ser considerados como conhecimento genuinamente novo, inclusive o 

marketing pós-moderno. Para os autores, o marketing pós-moderno pode ser visto como novo 

para quem o defende, mas não para o consumidor, se não for bem trabalhado.  

 Dholakia (2009) aponta que o marketing pós-moderno ainda está sendo construído e 

sua maturação teórica está em processo de desenvolvimento. O autor ainda indica que em 

decorrência do grande número de publicações num curto espaço de tempo o incrementalismo 

impera na área ao invés de uma evolução teórica que seja efetivamente perceptível. 

Entretanto, o autor reconhece que entender o consumidor como protagonista e não mais como 

coadjuvante, que é a essência do pensamento em marketing pós-moderno e do retro 

marketing, é uma vantagem considerável desta corrente acadêmica e que pode ser o caminho 

mais coerente para se aprofundar o entendimento sobre o consumidor.  

 A maior vantagem do marketing pós-moderno é o entendimento do consumidor não 

mais como um alvo, mas como um criador de experiências. Nesta visão deve se reconhecer e 

valorizar o significado simbólico do produto ou serviço para o consumidor por meio de 

práticas planejadas e conscientes de marketing (COVA, 1996; RYTEL, 2010; RODRIGUEZ, 

2011). O retromarketing surgiu desta carência de estratégias planejadas e conscientes que 

reconheçam e valorizem o significado simbólico do produto ou serviço para o consumidor. 

Para atingir este objetivo é que o retromarketing resgata e revitaliza produtos, bens, serviços e 

ações que fizeram sucesso no passado (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; 

KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, 2003b).  

 Existem diversos pontos a serem observados pelos gestores de marketing dos clubes 

de futebol ao utilizar o retro marketing. A principal observação diz respeito ao foco da ação. 

Brown (2001a; 2001b) defende que uma ação de marketing deve ter o foco nas experiências 

passadas de consumo e não no que o consumidor anseia do produto, bem ou serviço que será 

oferecido, pois é, quase, impossível prever o comportamento futuro do consumidor. O pouco 

que se pode prever sobre o consumidor deve estar baseado, essencialmente, em aspectos do 

passado. Isto significa que as ações de retromarketing devem traduzir, ou retraduzir, os 
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sentimentos que os consumidores sentiram ao consumirem o bem, produto ou serviço no 

passado.  

 Brown, Kozinets e Sherry Jr (2003a) defendem que, ao utilizar o retromarketing como 

estratégia, os profissionais de marketing devem fazer com que os consumidores façam parte 

do processo de construção da ação, pois os consumidores cresceram consumindo as marcas. 

Além disso, os consumidores se envolveram, atribuíram diversos significados, histórias e 

sentimentos ao consumirem as marcas no passado, ou seja, já existe uma relação profunda do 

consumidor com a marca. Neste caso, a função dos profissionais de marketing seria a de 

reatar essa relação (AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a).  

 Entretanto, esta tarefa de reatar esta relação não é tão simples assim, pois os 

profissionais de marketing devem entender que esse envolvimento profundo dos 

consumidores com as marcas não significará que os consumidores aceitarão automaticamente 

qualquer reprodução da marca (AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, 

CENNA, 2009). Brown (1999) alerta que aderir ao retromarketing só porque “vende” é uma 

premissa errada. Corroborando com Ayozie (2013), Brown, Kozinets e Sherry Jr, (2003a) e 

com Cenna (2009), Barbosa (2013) entende que apesar de parecer que exista relativa 

facilidade em relançar uma marca antiga face à criação de uma nova, convém referir que um 

processo de relançamento tem certa complexidade e exige um forte empenho interno por parte 

dos gestores, bem como um vasto conhecimento do mercado, em particular e, sobretudo da 

história da empresa. Neste processo a principal chave para que o relançamento de uma marca 

ou produto seja um sucesso é a autenticidade. Antes de tudo, os consumidores estão em busca 

de autenticidade (AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, CENNA, 

2009). 

 Holt (1997) destaca que umas das coisas mais impressionantes na cultura de consumo 

pós-modernista é o irreprimível desejo que os consumidores sentem pela autenticidade. 

Embora atualmente exista uma enorme obsessão pela originalidade, os consumidores ainda 

são fortemente atraídos por produtos, bens e serviços que essencialmente são autênticos e em 

suas decisões de compra nada substitui a autenticidade. O retromarketing é parte fundamental 

desta continua busca dos consumidores por autenticidade (AYOZIE, 2013; BROWN, 2003; 

BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003b).  

 Ayozie (2013) destaca que existem dois tipos de ações que podem ser feitas em retro 

marketing e que ambas devem estar direcionadas em resgatar a autenticidade. A primeira se 

trata de uma verdadeira réplica do original que foi lançado no passado. A segunda é o 

relançamento de um produto moderno que adota um estilo usado no passado para que os 
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consumidores possam usufruir deste produto no presente. Mesmo com essas duas 

possibilidades em retromarketing, Brown, Kozinets e Sherry Jr (2003 b, p.20) alertam que o 

segundo tipo de ação é mais seguro e adequado para se utilizar numa ação de retromarketing. 

Os autores afirmam que "o problema com reproduções exatas é que elas não atendem aos 

padrões exigentes atuais de mercado". Brown (1999) numa tentativa de abraçar maiores 

possibilidades que expliquem este fenômeno adicionou um terceiro tipo de ação, denominada 

“Repro- Retro”, que seria o relançamento de um relançamento ou a parte de um relançamento 

sustentando um novo lançamento. Os três tipos de ações são válidos numa ação de retro 

marketing e, devem sempre correr em busca de autenticidade e de fundir o melhor do passado 

com o melhor do presente (BROWN, 1999).   

 Esta preocupação com a fusão do que era bom no passado e que pode ser bom 

novamente e melhorado no presente deve sempre servir de guia nas ações de retromarketing 

(BROWN, 2001a). Cenna (2009) alerta que um produto que seja lançado fazendo alusão ao 

passado e que retorne sem fazer quaisquer alterações, aos olhos dos consumidores, é 

simplesmente um produto antigo com velhos truques. Sobre isso, Brown, Kozinets e Sherry Jr 

(2003a, p.89), entendem que a função do retro marketing está em “combinar o melhor do 

passado com o melhor do presente em um atraente pacote de marketing”.  

 Por esse poder de combinação do melhor do passado e do presente é que o retro 

marketing está em toda parte (BROWN, 2001b; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 

2003a). Isto pode ser observado no relançamento do filme “RoboCop” (Figura 1) e da 

discografia do Led Zepellin como as mais destacadas ações de retromarketing, em 2014. O 

filme, por exemplo, pode ser considerada uma ação de retro marketing, pois foi relançado 

quase trinta anos depois de sua primeira exibição trazendo os elementos essenciais que 

constava no lançamento original combinando com toda a tecnologia existente nos dias atuais. 

Três grandes indústrias são exemplos da utilização constante do retromarketing. São elas: a 

automobilística, a cinematográfica e a moda.  

 Na automobilística, o retromarketing foi observado nos relançamentos do Mini BMW, 

Fiat 500 (AYOZIE, 2013) e do New Beetle (AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; 

SHERRY JR, 2003a). O New Beetle (Figura 2), por exemplo, foi lançado em 2006, inspirado 

no antigo Fusca (Figura 2) que, por sua vez, fora lançado originalmente pela Volkswagen em 

meados dos anos 30 (AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a).  

 Na cinematográfica, o fenômeno pode ser observado nos filmes de Harry Potter 

(BROWN, 2001b) e no lançamento do filme Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma 

(BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a). O filme Harry Potter, por exemplo, traz 
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aspectos literários e comerciais do passado e um apelo popular que levou as famílias a se 

reunirem novamente (BROWN, 2001b). A saga, ainda, conseguiu estimular as crianças a se 

concentrarem nas leituras dos livros sobre o assunto e, por consequência, que interrompessem 

os jogos eletrônicos, assim como era feito no passado. O filme é considerado um exemplo de 

retromarketing, pois influência as pessoas a conviverem mais em família e as crianças a 

adotarem o costume da leitura constante, assim como era no passado. Além disso, Harry 

Potter traz uma importante lição de retromarketing que diz respeito à disponibilidade da oferta 

do produto. Uma das estratégias no lançamento dos livros foi limitar a disponibilidade do 

produto e isso estimulou os consumidores a imaginar que se não adquirissem o produto o 

mais rápido possível que ficaram sem ele, pois se trata de um produto especial e único 

(BROWN, 2001b). 

Figura 1- Robocop 1987 x 2014 

Fonte: Omondensay.com 

Figura 2- New Beetle e Fusca 

 

Fonte: R7.com 
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 Na indústria da moda, o exemplo de maior destaque é do par de calças (Figura 3) que 

fora encontrado numa escavação em Nevada- EUA e fora indicado como o mais velho par de 

calças do mundo. Esse par de calças foi vendido à marca Levi’s num leilão por mais de US$ 

46.000,00. Em poucos meses, a empresa relançou uma edição limitada (Figura 4), que 

relembrava as calças encontradas na escavação, por US$ 500,00 cada (AYOZIE, 2013; 

BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a). O surpreendente deste relançamento foi a 

funcionalidade que o produto mostrou ter para as tendências atuais de consumo, já que os 

bolsos laterais, que antes serviam para colocar ferramentas acabaram servindo para guardar 

celulares, ipad’s, iphones e até tablets (AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 

2003a). Esse exemplo segue as indicações teóricas de que um produto relançado deve 

combinar o melhor do passado com o melhor do presente (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a; 

BROWN, 2001b; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a; CENNA, 2009).  

Figura 3- Calça Levis 

 

Fonte: Mundudojeans.blogspot.com 
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Figura 4- Calça Levis relançamento 

 

Fonte: Acemprol.com 

 No futebol é possível perceber que os clubes já utilizam o retromarketing na venda de 

camisetas (Figura 5, 6 e 7), jaquetas (Figura 8) livros, DVD’s e os mais diversos objetos 

alusivos às memórias mais marcantes do clube. Nas lojas da internet dos clubes de futebol já é 

possível observar que cerca de 15% dos produtos que estão a venda, e que estão entre os mais 

caros, foram lançados amparados em memórias significativas da história dos clubes 

(CORINTHIANS, 2014a; PALMEIRAS, 2014; SANTOS, 2014; SÃO PAULO, 2014).  

Figura 5- Camiseta 1913 Corinthians                                 Figura 6- Camiseta 100 anos Palmeiras 

Fonte: Corinthians (2014a)                                                  Fonte: Palmeiras (2014a) 
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Figura 7- Camiseta 1912 Santos                                          Figura 8- Jaqueta 92/93 São Paulo 

Fonte: Santos (2014a)                                                           Fonte: São Paulo (2014a)                                     

Na Figura 5, a camiseta comercializada pelo SCCP é chamada de produto retro em sua 

descrição (CORINTHIANS, 2014a) e faz alusão ao primeiro escudo utilizado pelo clube em 

seus uniformes. Este primeiro escudo foi utilizado nos uniformes para a disputa da vaga que 

levava a Liga Paulista, que correspondia a primeira divisão do Campeonato Paulista daquele 

ano. O escudo era formado pelo “C” e pelo “P” que condizem as iniciais de Corinthians 

Paulista (CORINTHIANS, 2014b).  

 Na Figura 6, a camiseta comercializada pela SEP apresenta um escudo especial em 

comemoração ao centenário do clube que ocorre em 2014 (PALMEIRAS, 2014a). Este escudo 

foi utilizado nos uniformes do clube de 1928 a 1937, neste período o clube conquistou seu 

primeiro torneio Rio- São Paulo e o primeiro tricampeonato paulista de futebol e de basquete. 

Por estas façanhas, a torcida comemorava cantando “Com os pés e com as mãos o Palestra é 

Campeão”. O uso das letras “P” e “I” neste escudo faz referência ao nome que a SEP tinha 

naquela época que era “Palestra Itália”. Este nome foi utilizado desde sua fundação, em 1914, 

até o ano de 1942, pois o clube foi fundado pela colônia de italianos moradores da cidade de 

São Paulo (PALMEIRAS, 2014b). 

 Na Figura 7, a camiseta comercializada pelo SFC foi inspirada na primeira camiseta 

utilizada pelo clube em jogos de futebol no longínquo ano de 1912 e também é chamada pela 

empresa fabricante de retro. Assim como SCCP e SEP, o SFC nesta camiseta alusiva ao 

passado traz a réplica do primeiro escudo utilizado pelo clube. Esta camiseta foi lançada no 

ano de 2012 em comemoração ao centenário do clube e está entre as mais vendidas da loja on 
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line do clube (SANTOS, 2014a). A camiseta é confeccionada nas cores: branca, azul e 

dourado. Estas cores foram utilizadas no primeiro uniforme do clube, que só passou a utilizar 

o branco e preto nos uniformes no ano de 1913 (SANTOS, 2014b).  

 Na Figura 8, o produto comercializado pelo SPFC é uma jaqueta alusiva ao período 

vitorioso de 1992 a 1993 (SÃO PAULO, 2014a). Neste período, o SPFC ganhou diversos 

títulos, mas esses dois anos são especiais, principalmente, porque o clube ganhou os títulos 

considerados mais importantes que um clube brasileiro pode conquistar, e duas vezes cada, 

que são: A Taça Libertadores da América (1992, 1993) e o Mundial Interclubes da FIFA 

(1992, 1993) (SÃO PAULO, 2014b). Atualmente, a empresa fabricante e fornecedora de 

materiais do clube é a mesma daquela época e relançou a jaqueta também com o nome de 

produto retro e também respeitando as mesmas características do produto original, assim 

como os demais clubes.  

 Outras empresas privadas ligadas ao esporte também se movimentam pra relançar 

produtos que façam alusão ao passado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está 

promovendo o relançamento das camisetas iguais às usadas por Pelé, e assinadas por ele, que 

fazem referências ao tricampeonato mundial conquistado pela seleção em 1958, 1962 e 1970 

(GLOBOESPORTE.COM, 2014). 

 Brown, Kozinets e Sherry Jr (2003a) defendem que para que se tenha sucesso neste 

tipo de ação os profissionais de marketing devem enaltecer o quão especial e único é o 

produto para o consumidor. Segundo Ayozie (2013) este foco pode ser uma vantajosa forma 

de atrair novamente os consumidores e de diferenciar o produto dos demais concorrentes e 

torná-lo, portanto, mais atrativo, também para novos consumidores. Outros pontos devem ser 

observados no lançamento de uma ação de retromarketing. Brown, Kozinets e Sherry Jr 

(2003b) apresentam seis características fundamentais que devem ser observadas no 

lançamento de uma ação de retro marketing.  

 Estas características são: (a) Dormência: O objeto da ação de retromarketing deve 

residir na memória coletiva, embora tenha ficado por um tempo sem ter tido destaque; (b) 

Iconicidade: O objeto da ação de retro marketing deve ter tido sucesso por um tempo e para 

uma determinada geração de consumidores; (c) Evocação: O objeto da ação de retro 

marketing deve ser capaz de invocar a experiência viva da memória coletiva e de incentivar os 

consumidores a desejarem reviver essa experiência; (d) Utopismo: O objeto da ação de retro 

marketing deve ser capaz de despertar sentimentos nostálgicos nos consumidores e que só 

podem ser atendidos por meio do consumo; (e) Solidariedade: O objeto da ação de retro 

marketing deve inspirar nos consumidores o sentido de pertença a uma comunidade e; (f) 
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Perfectibilidade: O objeto da ação de retromarketing deve ser indefinidamente atualizável, 

tanto tecnologicamente quanto ideologicamente, para assegurar sua relevância perpétua para 

os consumidores que estão constantemente revisando suas próprias identidades.  

Entretanto, deve-se ressaltar que estas características constituem, apenas, um ponto de 

partida para o lançamento de uma ação de retromarketing de sucesso, ou seja, condições 

básicas para o planejamento de uma ação de retromarketing. Estas características, portanto, 

não são fins em si mesmos (AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003b).  

 A literatura mostra que esta “onda de reviver o passado por meio do consumo” pode 

ocorrer pelas vantagens que os consumidores podem obter ao consumir um produto que faça 

alusão ao passado (BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, 

2003b). Estas vantagens são: (a) a possibilidade dos consumidores se lembrarem do melhor 

do passado sem ter que voltar ao passado. Embora as pessoas gostem de relembrar o passado, 

elas não gostariam de viver lá sem o conforto e a tecnologia do presente; (b) A combinação 

dos benefícios da singularidade, da novidade e da exclusividade com o antigo, com a 

familiaridade, com o reconhecimento, com a confiança e com a lealdade, (c) O poder de unir 

as pessoas porque evoca um sentimento utópico do passado e é capaz de estimular a partilha e 

a comunhão das pessoas (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; KOZINETS; 

SHERRY JR, 2003a, 2003b); (d) Diferencia-se dos produtos contemporâneos pela história, 

simbolismo e significado que carrega (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; 

KOZINETS; SHERRY JR, 2003b) e; (e) Custa menos do que novos lançamentos (BROWN; 

KOZINETS; SHERRY JR, 2003a).  

 Além disso, reviver o passado por meio do consumo atende as demandas atuais de 

consumo, pois os consumidores estão cada vez mais sedentos de oportunidades de 

consumirem os mais diferentes tipos de ações, produtos, bens e serviços relacionados ao 

passado (AYOZIE, 2013). Brown (2003) corrobora com Ayozie (2013) ao defender que o 

consumo de produtos bens e serviços que façam alusão ao passado atende adequadamente os 

atuais desejos e necessidades dos consumidores de todas as faixas etárias, desde os mais 

novos até os mais velhos. 

 Para os mais novos, o objeto de consumo que faz alusão ao passado traz a 

possibilidade de adquirirem algo inédito, diferente em relação ao consumo de novas 

tendências e se torna interessante por ser antigo mesmo, ou seja, os levam a viverem o que 

não teriam possibilidade de viver se não fosse por meio do consumo daquele objeto 

(AYOZIE, 2013; BROWN, 2003; CENNA, 2009). Já para os mais velhos, o objeto de 
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consumo que faz alusão ao passado possibilita relembrar os tempos dourados de outrora, 

como se o consumo do objeto os levassem de volta a um passado bem mais pacifico em que 

foram felizes (BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003b). Especificamente, sobre esta 

possibilidade de levar os consumidores a um passado em que foram felizes é que outro 

conceito mostra-se como importante nesta discussão sobre as memórias e que veremos a 

seguir. 

  

2.3 Nostalgia 

 Na apresentação do retromarketing percebe-se que para que a memória possa ser 

utilizada diretamente como ação de marketing em clubes de futebol, os gestores dos clubes 

e/ou departamentos de marketing devem estar atentos a algumas considerações. 

Inevitavelmente, estas considerações tocam os sentimentos nostálgicos que os consumidores 

têm em relação ao passado dos clubes pelos quais torcem. Além disso, a nostalgia é 

importante para este estudo, pois é considerada uma valiosa e importante forma de abordar o 

passado em todos os grupos sociais (DAVIS, 1979; TANNOCK, 1995) e também pela ligação 

que tem com o conceito de memória. Em se tratando desta ligação é necessário ressaltar que a 

memória reforça os sentimentos do passado fortalecendo a criação de vínculos com os 

consumidores no presente, por meio da nostalgia (BOYM, 2001; HOLAK; HAVLENA; 

MATVEEV, 2006).  

 A nostalgia, basicamente, é vista pelo sociólogo Fred Davis (1979) como a saudade do 

passado ou como o “desejo pelo ontem”. Holbrook & Schindler (1991, p. 330), definem a 

nostalgia como uma  

Preferência (gosto geral, atitude positiva ou sentimento favorável) em direção a 

objetos (pessoas, lugares ou coisas) que eram mais comuns (popular, de bom gosto 

ou amplamente divulgado), quando se era mais jovem (em idade adulta, na 

adolescência, na infância ou até mesmo antes do nascimento). 

 Corroborando e ampliando o entendimento sobre a definição do conceito, Boym 

(2001) e Howard (2012) entendem a nostalgia como sendo um anseio por uma realidade que 

já não existe ou que nunca existiu. Boym (2001) mostra que a nostalgia se trata das saudades 

que se tem dos momentos vividos no passado, momentos que podem ter ocorrido ou não, e 

que podem estar associados a uma sensação de regresso a este passado. Por sua vez, essa 

sensação de regresso é impulsionada pelas memórias que retratam a momentos felizes e 

antigas relações sociais.  

 Se refletirmos sobre essas considerações sobre a nostalgia em clubes de futebol é 

possível perceber que a história de um clube está recheada de memórias nostálgicas, tais 
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como: jogadores e elencos de alta qualidade técnica e conquistas esportivas, administrativas, 

políticas e patrimoniais. Estas memórias podem retratar momentos felizes aos seus 

consumidores, fazendo-os sentir saudades destes momentos e, portanto, estimulando-os a 

desejarem regressar ao passado por meio do consumo (RAMSHAW, 2005).  

 Kotler, Rein e Shields (2008) defendem que a nostalgia no esporte é efetiva, pois com 

o passar do tempo o esporte sempre vai parecer mais pessoal do que comercial para o 

torcedor. Entres os torcedores dos clubes investigados neste estudo, por exemplo, é possível 

identificar em conversas informais a “saudade” pelo regresso de alguns acontecimentos, tais 

como: no SCCP, a saudade do time multicampeão do final dos anos 90 e começo dos anos 00; 

no SFC, a saudade de Robinho, Diego e, até, de Neymar já é possível observar; na SEP, a 

saudade do time recheado de estrelas dos anos 90 e; no SPFC, a saudade eterna de Telê 

Santana e dos “Menudos”, como eram chamados os jogadores que despontaram e jogaram 

pelo clube nos anos 80. 

 A nostalgia no esporte também pode servir para aprofundar o nível de envolvimento 

de um indivíduo com uma equipe esportiva. Funk e James (2001) desenvolveram um modelo 

teórico que explica o envolvimento psicológico contínuo que o individuo tem em relação à 

equipe esportiva pela qual torce. Os níveis de envolvimento, do mais baixo para o mais alto, 

são: a consciência, a atração, a ligação e a fidelidade. Cada um destes níveis explica um 

determinado grau de complexidade e a força do envolvimento destes indivíduos com a equipe 

esportiva, sendo que a fidelidade condiz com o topo do nível de envolvimento. No modelo 

considera-se que o individuo está totalmente envolvido com uma equipe esportiva quando 

passa a consumir corriqueiramente produtos, bens e serviços que se referem aquela equipe 

esportiva. Os autores propõem que a nostalgia é um dos principais fatores que podem levar o 

individuo a chegar ao topo do envolvimento com uma equipe esportiva (FUNK; JAMES, 

2001).   

 A influência da nostalgia no comportamento de compra dos consumidores pode ser 

outra vantagem da utilização deste conceito pelos departamentos de marketing dos clubes de 

futebol, desde que sejam obedecidos alguns preceitos. A principal observação que se faz nos 

estudos sobre a influência da nostalgia no comportamento de compra diz respeito a idade do 

consumidor e do objeto de consumo. Considera-se que quanto maior a idade do consumidor, 

maior será a sua propensão ao consumo do objeto que faz alusão aos sentimentos nostálgicos 

(DAVIS, 1979; HAVLENA; HOLAK, 1991; HOLBROOK; SCHINDLER, 1991; 

HOLBROOK, 1993; BROWN; KOZINETS; SHERRY, 2003; KOTLER; REIN; SHIELDS, 

2008; KUSUIMI; MATSUDA; SUGIMORI, 2010). A mesma regra valeria para o objeto de 
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consumo, ou seja, quanto mais distante do presente for o objeto de consumo mais estimulado 

ao consumo se sentirá o consumidor de qualquer idade (KUSUIMI; MATSUDA; 

SUGIMORI, 2010).  

 Holbrook e Schindler (1991) apontam que são os gostos adquiridos no final da 

adolescência ou no inicio da fase adulta que determinam os sentimentos nostálgicos de uma 

pessoa em relação a um objeto. Corroborando Brown, Kozinets e Sherry (2003a) afirmam que 

as gerações mais antigas estão cada vez mais inclinadas a lançarem olhares nostálgicos para 

as marcas e produtos que fizeram parte da sua juventude “dourada”, pois se tratam do que eles 

cresceram consumindo e permaneceram ligadas positivamente a estas marcas e produtos 

mesmo que já não existam mais. Sobre isto, os clubes podem utilizar elementos de suas 

histórias para possibilitar a estas gerações o resgate de uma parte significativa de suas 

juventudes “douradas”, ao consumirem produtos que relembrem ou repliquem aqueles 

produtos que consumiam nesta fase da vida. 

 Alguns autores reconhecem e indicam que consumidores mais novos também estão 

propensos a reagir positivamente ao consumo de objetos que estimulem a nostalgia 

(HOLBROOK; SCHINDLER, 1991; HOLBROOK, 1993; HEIN; KOTLER; SHIELDS, 

2008). Inclusive, Holbrook & Schindler (1994, 2003) sugerem que não se deve relacionar o 

consumo somente a idade de maneira isolada. Segundo os autores, a nostalgia pode 

influenciar o comportamento do consumidor em qualquer idade ou fase da vida.  

 Em seu trabalho seminal Davis (1979) desenvolveu diversas hipóteses sobre a 

intensidade da nostalgia em relação ao ciclo de vida de um individuo. Para o autor, a nostalgia 

serve para tornar o individuo capaz de se adaptar a uma nova realidade durante um período de 

transição. Durante estes períodos de transições na vida, tais como: perda de um ente querido, 

aposentadoria, crise da meia idade, divórcio ou mudanças no trabalho, o individuo estaria 

mais propenso a nostalgia.  

 Stern (1992) e Brown, Kozinets e Sherry (2003a) acrescentam que a virada do século 

também é um acontecimento transitório que pode aumentar a propensão a sentimentos 

nostálgicos dos consumidores. Holbrook e Schindler (2003) mostram que são nesses períodos 

de transição que o marketing deve agir encontrando objetos e pontos que evoquem a nostalgia 

deste individuo e o que o levem a consumir por causa dos sentimentos nostálgicos que os 

consumidores têm destes objetos e pontos.  

 Holak, Havlena e Matveev (2006) propõem que a nostalgia pode ser dividida em 

quatro categorias. A partir destas categorias se torna possível identificar como a experiência 

nostálgica pode atingir o consumidor. As quatro categorias são: nostalgia pessoal (experiência 
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individual direta), nostalgia interpessoal (experiência individual indireta), nostalgia cultural 

(experiência coletiva direta) e nostalgia virtual (experiência coletiva indireta).  

 A nostalgia pessoal refere-se à nostalgia com base na experiência direta e nas 

memórias individuais. Na análise de Davis (1979) esta dimensão é o que se chama de 

“verdadeira nostalgia”, pois é a experiência emocional com base em memórias pessoais e que 

é próprio do indivíduo. 

 A nostalgia interpessoal refere-se à experiência nostálgica baseada nas memórias de 

outros indivíduos. Esta dimensão inclui o aspecto intergeracional, que também fora discutido 

por Davis (1979). Entretanto, Holak, Havlena e Matveev (2006) alertam que esta experiência 

não se limita à comunicação familiar. A nostalgia interpessoal se distingue pela comunicação 

interpessoal fundamentada na experiência direta dos outros. Isto pode produzir traços de 

memória elaborados incorporando relatos de experiências de outras pessoas, bem como a 

experiência direta do indivíduo com a fonte de material nostálgico. Isto significa dizer que 

uma criança pode incluir lembranças do pai ou de outros indivíduos adultos como sendo suas, 

relendo, assim, a história e a experiência nostálgica. Portanto, a nostalgia interpessoal pode 

evocar sentimentos menos intensos e pode produzir um perfil emocional menos complexo no 

que diz respeito ao estímulo original que a nostalgia pessoal pode evocar.  

 Já a nostalgia cultural envolve a experiência direta, mas as memórias abrangem as 

experiências que apresentam semelhança considerável entre os membros do grupo em que o 

individuo está inserido. Por exemplo, a memória coletiva que enaltece a conquista de um 

título importante para o clube e que desperta nos torcedores um sentimento nostálgico. 

Embora cada experiência tenha sido sentida de modo peculiar, o sentimento nostálgico 

despertado pelo ocorrido é compartilhado por todos os membros que fazem parte daquela 

cultura. 

 Por fim, a nostalgia virtual é baseada na fantasia e na experiência indireta, ou seja, não 

se têm experiência direta com o objeto nostálgico. Pode ter origem nos livros, materiais de 

vídeo ou conversas com especialistas e estudiosos. Por exemplo, os membros de um grupo 

social podem manifestar sentimentos nostálgicos de uma época ou evento que só tiveram 

conhecimento por meio de bases de dados e das memórias de terceiros que não sejam do seu 

convívio social. No caso do futebol, é comum ver um torcedor manifestar um sentimento 

nostálgico pelo time que torce, mesmo não o tendo visto jogar e/ou baseado nos documentos 

que contam as histórias sobre o clube.  

 Holak, Havlena e Matveev (2006) concluíram que, devido a diferenças nas suas 

origens, as quatro dimensões de nostalgia podem envolver substancialmente diferentes 
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respostas. A nostalgia pessoal e cultural tende a ser muito mais rica, ou seja, são experiências 

mais complexas do que a nostalgia interpessoal ou virtual. Entretanto, a nostalgia cultural e 

virtual, por causa de sua ênfase coletiva, é muito mais consistente entre os indivíduos do que a 

nostalgia pessoal ou interpessoal. Por estes resultados é que a nostalgia, geralmente, quando 

utilizada pelo marketing, trabalha com aspectos que tenham potencial de evocar no público-

alvo a nostalgia cultural ou virtual (HAVLENA; HOLAK, 1991; STERN, 1992).  

 Pode-se perceber que estas categorias apresentadas estão amparadas em memórias e 

das memórias sendo tratada pelo marketing e da memória apoiando o enaltecimento da 

nostalgia. Mostra-se, portanto, necessário para que possamos avançar, aprofundar o 

entendimento do que se trata a memória propriamente dita. 

 

2.4 Memória  

 Le Goff (1990, p. 366) define a memória como sendo a “propriedade de conservar 

certas informações”. Além disso, o autor destaca que a memória nos remete em primeiro lugar 

a um conjunto de funções psíquicas e que graças a essas funções é que podemos atualizar as 

impressões ou informações passadas, ou que representamos como passadas. Exatamente por 

esta capacidade de conservação e atualização é que a memória é vista como importante 

elemento para o entendimento do passado e como peça fundamental para o estabelecimento 

de interesses do presente e oportunidades futuras nas organizações (BERTHON; PITT; 

EWING, 2001; GONGAWARE, 2010; ANTEBY; MOLNAR, 2012).  

 Olhar e entender o passado, por meio das memórias, é necessário, pois o passado está 

cada vez mais vivo no presente (LOWENTHAL, 2012), tem sido cada vez mais valorizado 

pelas empresas (BARBOSA, 2013), serve como fonte de diferenciação e para desvalorizar a 

concorrência (BROWN, 1999). Em marketing, a memória tem servido para auxiliar os 

profissionais da área a estimular o consumidor a olhar para o passado, e querer revivê-lo, 

todas as vezes que o presente for ruim (BROWN, 1999; 2001a). Em se tratando do esporte, 

especialmente no futebol, essa constatação parece bem adequada já que existe uma oscilação 

muito grande entre momentos bons e ruins. Além disso, Healey (1991) defende que as 

memórias esportivas que temos são capazes de nos ligar não somente à equipe esportiva que 

torcemos, mas nos levam a relembrarmos as relações significativas que temos com os grupos 

sociais dos quais participamos e até mesmo com episódios importantes de nossas vidas.  

 Ao tratar o conceito de memória e entender como a memória pode ser utilizada em 

ações de marketing nos clubes de futebol, mostra-se necessário apontar que diversos autores 

contribuíram para o entendimento do conceito, perpassando por diversas áreas do 
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conhecimento, tais como: a Psicologia, a Antropologia, a Filosofia, a Sociologia e a História. 

 Visto assim, o conceito pode ser considerado como multidisciplinar. Entretanto, 

considerar todas as contribuições em volta do conceito por todas as disciplinas que o utilizam 

ou o tratam pode ser considerado pretensioso demais, pois demandaria um trabalho enorme e 

sem muito valor para esta pesquisa. Existe uma grande escassez de colaboração 

interdisciplinar nos estudos sobre a memória, bem como existem várias vertentes sobre a 

definição do termo (WERTSCH, 2010). Portanto, serão utilizadas as contribuições, 

principalmente, da área da Sociologia e da História, pois o estudo se desenrola no campo da 

administração que é uma ciência social aplicada e de maneira a entender como a memória foi 

sendo trabalhada ao longo da história, podendo se transformar em importante ferramenta de 

marketing em clubes de futebol.  

 Outro ponto em que se mostra necessário maior entendimento é sobre a impressão que 

o conceito pode passar a priori. Ao se ouvir o termo “memória” logo uma das primeiras 

impressões que fica é a de que se trata da capacidade “individual” de armazenar informações, 

histórias, fatos ou momentos vividos no passado. Esta definição, rasa e que parte do uso 

cotidiano do conceito pode servir como ponto de partida para que o entendamos, mas não 

reflete seu real significado nos estudos sobre o conceito, tampouco servirá para auxiliar o 

debate sobre a utilização da memória em ações de marketing. 

 Embora se deva reconhecer a importância da memória individual, pois ela é à base da 

memória coletiva (HALBWACHS, 1968), parece mais sensato, para a proposta deste estudo, 

entender o funcionamento da conjunção destas memórias. Estudos apontam que a 

investigação das memórias individuais conjugadas dos atores sociais de um contexto, ou seja, 

a memória coletiva, completa, dá mais força e torna uma história mais fidedigna do que se a 

investigação tiver o foco em extrair os significados e as observações das memórias de cada 

individuo isoladamente (DAVALLON, 1999; HALBWACHS, 1968; PÊCHEUX, 1999; 

POLLAK, 1992). 

 

2.5 Memória Coletiva 

 O principal teórico que apresenta a dimensão coletiva de memória é Maurice 

Halbwachs. Este autor teve seu interesse despertado pela sociologia por Émile Durkhein que, 

por sua vez, é considerado um dos maiores nomes da Sociologia moderna junto com Max 

Weber e Karl Marx. Em seus trabalhos sobre a memória coletiva, Halbwachs entende que a 

memória não se limita ao plano individual, mas ultrapassa esse plano, pois considera que as 

memórias de um individuo sempre existem em conjunto com outras memórias de outros 
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indivíduos. O autor defende que só é possível lembrar-se de algo concretamente mediante a 

presença de um grupo de pessoas e sempre em conjunto com as memórias da sociedade 

(HALBWACHS, 1968). Segundo Halbwachs (1991, p.02), a memória coletiva diz respeito ao 

“processo social de reconstrução do passado vivido e experimentado por um determinado 

grupo, comunidade ou sociedade”.  

 Entretanto, é necessário ressaltar que o fato de ser reconstruída pelos sujeitos de um 

grupo concerne à memória coletiva um caráter de abertura. A memória coletiva se configura 

como um espaço sempre aberto à diferença e a proposição de cada sujeito. Em decorrência, 

alguns acontecimentos podem fazer parte ou não da memória de um grupo, bem como alguns 

acontecimentos podem fazer parte da memória de um grupo mesmo não tendo acontecido 

(PÊCHEUX, 1999). Pollak (1992) entende que a memória coletiva é composta pelas 

tentativas, conscientes ou não, de definição e reforço dos sentimentos de pertencimento e das 

fronteiras sociais. Este ponto é importante, pois demonstra que a memória coletiva pode ir 

sendo moldada pelo grupo a partir do que os sujeitos do grupo consideram oportuno 

compartilhar.  

 Em se tratando deste processo de compartilhamento é importante ressaltar que a 

memória coletiva é compartilhada historicamente, espacialmente ou temporalmente por um 

grupo de pessoas que podem se aproximar por motivos religiosos, familiares, étnicos, sociais 

ou nacionais (HALBWACHS, 1968). Partindo desta perspectiva, percebem-se as maneiras de 

existir da memória coletiva (história, espaço e tempo) e os grupos que a formam. 

 Visando o entendimento mais profundo da memória coletiva, principalmente para 

entender o potencial de utilização deste conceito nas ações de marketing de clubes de futebol, 

existem duas considerações importantes que necessitam ser feitas sobre a memória coletiva. A 

primeira diz respeito a “como” a memória coletiva deve ser utilizada. Sobre isso, Davallon 

(1999, p.25) salienta que existe a “necessidade de que o acontecimento lembrado reencontre 

sua vivacidade; e, sobretudo, é preciso que ele seja reconstruído a partir de dados e de noções 

comuns aos diferentes membros da comunidade social.". Por tanto, para utilizar a memória 

coletiva, é necessário que haja memória coletiva. No caso dos clubes de futebol, parece 

sensato que qualquer ação que vise utilizar a memória deva considerar a memória de seus 

torcedores que são seus potenciais consumidores e que são os membros de sua comunidade 

social. 

 A segunda consideração diz respeito a “o que” da memória deve ser utilizada. 

Davallon (1999, p.25) ao falar da capacidade de retenção da memória por um coletivo afirma 

que “só retém do passado o que ainda é vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que o 
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mantém.”. O autor ainda indica que a capacidade de manutenção contínua da memória 

coletiva depende da permanência dos membros que compõem o grupo, ou seja, se não houver 

maneiras de repassar a memória adiante a um próximo grupo que a mantenha, essa memória 

sucumbirá. Portanto, o clube de futebol ao utilizar a memória coletiva deve utilizar o que está 

vivo na consciência do grupo e encontrar meios de repassar a memória ao longo da história a 

fim de ser mantida. 

 Um ponto importante para o entendimento da memória coletiva como ferramenta, 

como referido acima, diz respeito a como a memória coletiva vai agindo no grupo. A memória 

coletiva vai sendo estruturada com suas hierarquias e classificações e fundamentando e 

reforçando os sentimentos de pertencimento e as fronteiras socioculturais de um grupo 

(POLLAK, 1989).  

 Pollak (1992, p. 201), que também defende a dimensão coletiva da memória, indica 

que entendamos a memória como sendo “um fenômeno coletivo e social, ou seja, como um 

fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, mudanças 

constantes”. Pêcheux (1999, p.56), entende a memória coletiva como sendo um “espaço 

móvel de divisões, de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de 

regularização [...] um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos”. 

Observam-se dois pontos importantes nestas considerações: 1) A memória se trata de um 

fenômeno construído por um coletivo; 2) A memória está sujeita a mudanças, ou seja, não se 

trata de algo quadrado e permanentemente estagnado. 

 Por estas considerações, ao longo do tempo a seleção e repetição de situações 

trouxeram aos clubes condições de criar aquilo que Foster et al. (2011) chamam de  ativos de 

memória social. De acordo com os autores, os gestores se apropriam de fenômenos sociais e 

eventos históricos em benefício de suas organizações e criam este tipo de ativo ao conectarem 

narrativas específicas de eventos e práticas selecionados do passado da organização a eventos 

externos. Este fenômeno reflete a habilidade do gestor em se apropriar da memória coletiva da 

sociedade e converter isso na identidade da organização e depois em um ativo que pode 

conferir vantagem competitiva e, possivelmente, ser utilizada pelo marketing em uma ação.  

 No caso dos clubes de futebol, a construção coletiva da memória se dá, se enaltece e é 

guardada pelos gestores dos clubes ao longo de sua história por meio dos memoriais 

existentes nas sedes, nos sites e, principalmente, pelas ações de marketing dos clubes. Sobre 

isso, Cardoso (2005, p.17) alerta que no percurso da construção da memória coletiva os fatos, 

momentos e acontecimentos podem passar por um processo de seleção, de reinterpretação e, 

ocasionalmente, de invenção, quando afirma que a memória coletiva se trata de  



37 

 

 

Um conjunto de elementos estruturados que aparecem como recordações, 

socialmente partilhadas, de que disponha uma comunidade sobre sua própria 

trajetória no tempo, construídas de modo a incluir não só os aspectos selecionados, 

reinterpretados e até inventados dessa trajetória como, também, uma apreciação 

moral ou juízo de valor sobre ela. 

 

 Já sobre as constantes mudanças, flutuações e transformações que a memória coletiva 

dos clubes de futebol vai sofrendo ao longo do tempo,  pode-se dizer que só vão sendo 

enaltecidas aquelas memórias que, potencialmente, fazem com que os clubes obtenham 

vantagens, ou seja, só se faz alarde aquilo que não “machuque” as imagens dos clubes e que 

as façam ter mais força. Antes de tratar destas vantagens, cabe esclarecer que os clubes de 

futebol são entendidos, neste estudo, como organizações.  Portanto, é necessário entender a 

memória na perspectiva das organizações, bem como a maneira pela qual a memória é tratada 

pelas organizações. Sendo assim, o primeiro ponto de entendimento diz que a memória nas 

organizações é controlada, a fim de expor somente aquilo que lhe é favorável e não distorcer a 

memória oficial que é contada e exposta (POLLAK, 1989). Outro esclarecimento é necessário 

ser feito nesta ponte entre memória coletiva e memória organizacional, que será apresentado 

na sequência, é sobre a diferença entre ambos.  

 Como mostrado acima, a memória coletiva se trata da reconstrução do passado por um 

grupo, ou seja, todos os indivíduos componentes do coletivo participam e mantém a memória 

viva do grupo (POLLAK, 1992; HALBWACHS, 1968). Portanto, a memória coletiva pode 

ser extraída de todos que participaram da história do clube, intrinsecamente ou 

extrinsecamente, (atletas, ex-atletas, gestores, mídias, torcedores e demais funcionários), 

conforme mostrado no detalhamento do conceito (CARDOSO, 2005; DAVALLON, 1991; 

HALBSWACHS, 1968; 1991; POLLAK, 1989, 1992).  

 Já a memória organizacional, se trata do passado sendo utilizado no presente na 

tomada de decisões das organizações. Decisões essas que, geralmente, são tomadas pelos que 

detém o poder nestas organizações (WALSH; UNGSON, 1991; HAMBRICK; MASON, 

1984). A diferença é que embora possa ser extraída também de todos os que participaram da 

história do clube, é retida e controlada pelos gestores do clube e só se enaltece aquilo que for 

conveniente (HAMBRICK; MASON, 1984; WALSH; UNGSON, 1991), conforme será 

mostrado na seqüência. 
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2.5 Memória Organizacional 

 Basicamente, o conjunto de conhecimentos adquiridos pelas experiências e que são 

acumuladas ao longo da história da organização por meio das pessoas, da cultura, dos 

processos e de seus documentos formam a memória organizacional (SPILLER; PONTES, 

2007). Para Walsh e Ungson (1991, p. 61), a memória organizacional refere-se à 

“informações armazenadas a partir da história de uma organização que pode ser utilizada para 

tomada de decisões presentes”. Esta definição servirá de norte para entender como a memória 

pode ser utilizada pelo marketing em clubes de futebol.  

 Os clubes que são investigados neste estudo por serem organizações historicamente 

estabelecidas e no alto dos seus mais de 100 anos cada, exceto o SPFC, contém uma miríade 

de informações favoráveis em suas histórias que podem ser exaustivamente expostas e 

enaltecidas por seus departamentos de marketing. Estas informações podem derivar de suas 

conquistas esportivas, de seus ídolos e até mesmo de seus papéis políticos ao longo de suas 

histórias. Entretanto, a definição de Walsh e Ungson não é concreta e necessita ser fortalecida 

(ACKERMAN; HALVERSON, 2000). 

 Alguns estudos tratam da utilidade da memória organizacional, principalmente, no 

processo de aprendizagem organizacional (NYSTRON; STARBUCK, 1984; MARCH, 1991; 

DIXON, 1992; DAY, 1994). Estes estudos, em geral, diminuem a importância do conceito e 

minimiza sua utilidade como estratégia nas organizações. Por exemplo, ao estudar o processo 

de conhecimento de mercado Day (1994) defende que a memória organizacional serve 

meramente como um repositório de conhecimentos coletivos. Para o autor, neste repositório 

estão depositadas as políticas, os procedimentos, as rotinas e as regras da organização que 

podem ser recuperados quando e se necessário. Este repositório serviria como uma fonte de 

respostas para os inquéritos que estão em curso. Porém, o autor reconhece que a eficaz 

utilização da memória organizacional possibilita que a organização tenha um aumento em sua 

capacidade de percepção dos eventos e das tendências em seus mercados e que o aumento 

dessa capacidade pode garantir as organizações considerável vantagem competitiva. 

 Subestimando a capacidade de utilização da memória organizacional alguns autores 

fazem suas pontuações que merecem destaque nesta discussão. Para March (1991), a memória 

organizacional pode servir para que se aprenda com a experiência, mas defende que a 

memória organizacional pode restringir a busca e criação de possibilidades futuras. Neste 

ponto, Day (1994) corrobora apontando que a memória organizacional é inerte e que por isso 

pode restringir futuras mudanças nas organizações. Já para Nystron e Starbuck (1984) quanto 
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mais a memória organizacional cresce, no sentido de ter mais informações, mais as 

organizações crescem complacentes à sua história diminuindo assim a capacidade em 

aprenderem mais e melhor. Estas pontuações podem servir, principalmente, para que se possa 

evitar o desuso ou o uso inadequado do conceito, também num clube de futebol que, quase 

sempre tem uma fonte rica de informações armazenadas em sua memória organizacional. 

 Contrapondo as considerações acima, outros autores enaltecem a importância da 

memória organizacional (DIXON, 1992; MAIELLI, 2006; SINKULA; 1994; WALSH; 

UNGSON, 1991). Dixon (1992) e Sinkula (1994) entendem a memória organizacional como 

um filtro de informações que serve para separar as práticas bem sucedidas daquelas que não 

fizeram sucesso. Quanto mais a memória organizacional for bem desenvolvida e aproveitada 

mais facilmente a organização reconhecerá as oportunidades de seu mercado (SINKULA, 

1994). Walsh e Ungson (1991) criticam os autores que subestimam a capacidade de utilização 

da memória organizacional ao defenderem que estes autores estão somente preocupados se as 

informações que compõe o conteúdo da memória organizacional possam comprometer os 

processos de decisão da organização.  

 Em resumo, Walsh e Ungson (1991) apontam que os autores que criticam a utilização 

da memória organizacional entendem que uma visão clara do passado possa obscurecer uma 

visão precisa do presente e para eles este entendimento, realmente, diminui a utilização da 

memória na tomada de decisões. Percebe-se aqui que a adequada utilização da memória 

organizacional é em grande parte responsabilidade de quem toma as decisões. A memória 

organizacional é defendida como um reflexo da organização pelo escalão superior das 

organizações (HAMBRICK; MASON, 1984). Sobre isto, Walsh e Ungson (1991, p. 18) 

afirmam que “um tomador de decisão eficaz deve equilibrar uma apreciação da história, com 

uma avaliação do presente para atingir determinados fins”. O poder de decisão dos gestores é 

apontado, portanto, como essencial para que haja uma adequada utilização da memória nas 

decisões do presente e nos futuros rumos das organizações (MAIELLI, 2006).  

 A miopia dos gestores em relação ao poder de utilização da memória organizacional 

impede tratar o conceito com a devida importância que ele merece. Sobre isso, se mostra 

necessário dizer que a memória organizacional desempenha três papéis importantes dentro de 

uma organização, que são: Informativo, Controle e Político. A memória pode servir como um 

meio para reforçar e manter o poder de quem controla a organização (WALSH; UNGSON, 

1991).  

 Um dos meios que podem reforçar o poder dos gestores no comando de uma 

organização é a utilização da memória organizacional repetitivamente, visando inculcar nas 
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pessoas a sua volta certos valores (HOBSBAWN;RANGER, 1983). E é sobre isto que será 

tratado o próximo capítulo.  

 

2.6 Memória na Invenção de Tradição  

 Em primazia será apresentado o conceito de invenção da tradição para em seguida 

discutir os motivos pelos quais está sendo apresentado como potencial ferramenta de 

fortalecimento da memória em clubes de futebol. Entende-se que quanto mais forte e 

encorpada de elementos favoráveis for às memórias de um clube, maior será seu poder para 

utilização no marketing. Utiliza-se a invenção da tradição neste referencial norteado pelo 

entendimento de que a memória é sempre suspeita para a história e deve ser observada com 

cuidado (NORA, 1993), bem como a memória está sujeita a mudanças (PÊCHEUX, 1999; 

POLLAK, 1992).  

 Para melhor entendimento da utilização da invenção da tradição, se mostra necessário 

entender do que se trata este conceito.  Para tanto, a invenção de tradição diz respeito a 

Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras aceitas tacitamente ou 

abertamente e de natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e 

normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, a 

continuidade do passado (HOBSBAWN;RANGER, 1983).  

 O entendimento da utilização da memória em ações de marketing em clubes de futebol 

passa por entender se a memória está sendo utilizada para apoiar tradições ou a invenção de 

tradições, haja vista que são as memórias que sustentam a tradição de uma organização 

(FELDMAN, 2000). A maneira como a tradição tem sido utilizada nas organizações já instiga 

um pensamento crítico sobre a possibilidade de que haja invenções de tradições na construção 

da memória das organizações.  

 As organizações que se desenvolveram após a revolução industrial, se viram, diante 

daquele cenário, competitivo e envolto de desconfiança que pairava sobre aquela época, 

obrigadas a inventar e/ou desenvolver novas maneiras de sobreviverem por meio de novas 

rotinas e redes de convenções (HOBSBAWN; RANGER, 1983). É importante destacar que 

em uma organização, a tradição pode ser vista como um processo de avaliação em que será 

escolhido para utilização o que é tido como mais valioso e que, portanto, deve ter 

continuidade. Além disso, a tradição é essencial para reproduzir a forma e a identidade da 

organização ao longo do tempo (FELDMAN, 2000; HOBSBAWN; RANGER, 1983).  

 Outro ponto que instiga um olhar mais crítico sobre a possibilidade de invenção de 

tradição é a força e a importância de uma tradição. Luvizoto e Poker (1999) indicam que a 

tradição é um meio de orientação sobre o passado, justamente porque o passado tem 
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influência e força significativa sobre as ações presentes. Os autores defendem que a tradição 

também indica como organizar as ações para o tempo futuro, bem como deve ser vista como 

uma espécie de linha continua que é responsável por ligar o passado, presente e o futuro. 

 Babbouth, Ziemnowicz e Zgbeib (2012) indicam que a tradição pode ser utilizada para 

influenciar o comportamento de compra dos consumidores e por essa influência, força e 

importância da tradição é que uma organização esportiva que não tem elos bem estabelecidos 

com tradições ou que julgam necessitar ter elos mais fortes para serem utilizados pelo 

marketing e/ou para aumentar sua base de consumidores pode entender que necessita inventar 

tradições para o alcance de tais objetivos. A invenção da tradição pode ser essencial na 

criação de vínculos entre consumidores e organização esportiva (FOSTER; HYATT, 2008). 

Façamos, portanto, uma ligação com os conceitos de memória coletiva e memória 

organizacional para aprofundar o entendimento da possível utilização das tradições inventadas 

numa organização esportiva e, em seguida, apresentar do que se trata, conceitualmente 

falando, a invenção da tradição.  

 Juntemos os motivos para entender o porquê à invenção de tradição pode ser 

considerada como importante ferramenta numa ação de marketing que faça alusão ao passado. 

Para tanto, consideremos o controle restrito da memória do clube (HAMBRICK; MASON, 

1984; WALSH; UNGSON, 1991), com o processo de ressignificação e até de invenção da 

tradição no esporte que ocorre visando atender as demandas atuais de consumo (PRONI, 

2008; FOSTER; HYATT, 2008). Coloquemos ainda, a importância da tradição na reprodução 

da forma e no reforço da identidade do clube (FELDMAN, 2000; HOBSBAWN; RANGER, 

1983), com a possível utilização da tradição para influenciar o comportamento de compra dos 

consumidores (BABBOUTH; ZIEMNOWICZ; ZGBEIB, 2012). Por fim juntemos a tudo isto 

a invenção da tradição podendo ser utilizada para criação de vínculos entre consumidores e 

organização esportiva (FOSTER; HYATT, 2008), temos uma receita que pode tornar a 

invenção da tradição numa excelente ação de marketing. 

 Existem lacunas deixadas no entendimento da utilização da memória, da memória 

coletiva, da memória organizacional e do próprio conceito de invenção de tradição que 

potencializam a utilização da memória para apoiar a invenção de uma tradição. Na 

perspectiva individual da memória (LE GOFF, 1999), é possível perceber que o homem 

atualizará as impressões e/ou informações que ele julgar como fundamentais. Esta percepção 

harmoniza com o pensamento de Cardoso (2005) que diz que as memórias são selecionadas, 

reinterpretadas e até inventadas ao longo do tempo, visando compor a memória coletiva. 

 Essas considerações mostram que quando se trata de reviver as memórias existe um 
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espaço em que o homem pode contar, interpretar e até inventar as memórias que lhe convém, 

ou seja, as tradições podem estar apoiadas em memórias que não existem ou que não 

condizem com o real acontecimento. 

 Já nas organizações, vimos que a memória pode ser utilizada para tomada de decisões 

presentes, para informar, controlar e para fins políticos (WALSH; UNGSON, 1991). É 

possível perceber que a memória passa por um processo de seleção e atualização a fim de 

colorir o passado para ser utilizado no presente ao gosto de quem ou o que a utiliza. Neste 

ponto é que a memória se imbrica com a invenção da tradição. Como a memória pode passar 

pelo processo de invenção, a repetição sistemática através do tempo pode ser utilizada para 

inculcar nas pessoas determinados valores e normas de comportamento. A partir da utilização 

da memória e conforme o significado de invenção de tradição proposto por Hobsbawn e 

Ranger (1984), surge a possibilidade da criação de situações que supostamente ocorreram no 

passado e que justificam serem inseridas no presente.  

 Este processo visa dar continuidade ao que se considera ser o passado apropriado, por 

meio da repetição. Algumas vezes este processo é documentado em sua criação e outras vezes 

não. Algumas situações podem ter partes inventadas, partes desenvolvidas em grupos 

fechados ou partes desenvolvidas de modo informal em ambiente aberto, mas que 

invariavelmente se perpetuam. É possível que existam adaptações para que se conservem 

velhos costumes em condições novas ou que visem usar velhos modelos para novos fins 

(HOBSBAWN; RANGER, 1983). Percebe-se que existe uma imensa quantidade de brechas 

em que as organizações podem extrair memórias significativas do seu passado, se apoiar nelas 

inventando tradições e depois utilizar essas tradições em ações de marketing. 

 No esporte, a tradição pode passar por um processo de resignificação e até de invenção 

a fim de atender à demandas atuais de consumo (BLACKWOOD, 2008; PRONI, 2008; 

FOSTER; HYATT, 2008). Em organizações esportivas este processo já ocorreu e têm-se dois 

exemplos de estudos que analisaram como se deu a invenção da tradição. Os dois estudos 

abordam duas realidades parecidas deste fenômeno. No primeiro exemplo, Foster e Hyatt 

(2008) trataram de evidenciar que a invenção da tradição foi essencial para que um time de 

hóquei canadense aumentasse sua base de fãs, principalmente para fora dos limites do 

Canadá. Os autores mostraram que os gestores do Edmonton Oilers utilizaram-se de 

elementos da cultura e da memória coletiva canadense para inventar uma tradição a fim de 

transformar aqueles que não eram fãs em fãs leais. 

 No segundo exemplo, Blackwood (2008) mostra que os que conhecem, vivem e 

retratam o beisebol quando se referem aos jogadores japoneses, geralmente, costumam 
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retrata-los como versões contemporâneas de um samurai, ou seja, os jogadores japoneses 

seriam mais disciplinados, mais sérios, leais e humildes porque assim seriam os samurais. 

Entretanto, o autor mostra que esses significados foram sendo impressos pelo tempo de 

maneira equivocada e que, na verdade, eles partem da ideologia americana e inglesa do 

esporte amador que preconiza ideais parecidos com os que os samurais seguiam que são: o 

cavalheirismo, o fair play e o amadorismo. A invenção desta tradição se justifica e se 

legitimou, principalmente, para que os praticantes do beisebol conseguissem manter a prática 

massiva do esporte tanto no Japão como na América do Norte. Percebe-se aqui a utilização, 

novamente, da memória coletiva de um povo, neste caso, para inventar uma tradição.  

 Nos dois exemplos os autores deixaram contribuições que podem servir de alento para 

os gestores que visam utilizar deste artifício como ação de marketing em clubes de futebol. 

Foster e Hyatt (2008) alertam os gestores esportivos para que reconheçam, primeiramente, 

uma tradição com potencial para ser inventada na história da organização esportiva, antes que 

utilizem da invenção da tradição como tática para aumentar a base e/ou a lealdade dos fãs. Os 

autores reconhecem que o esporte é um excelente campo para se utilizar da invenção da 

tradição, pois pode se utilizar da nostalgia de seus espectadores para tal fim. Já Blackwood 

(2008) mostra que a invenção da tradição pode ser bem instaurada e se perpetuar, caso as 

características de uma tradição popular combinem com as características de um esporte. 

 

2.7 Memória e Identidade Organizacional 

 Desde a publicação do artigo de Albert e Whetten (1985), a pesquisa sobre identidade 

organizacional ganhou grande impulso. Para estes autores a identidade organizacional é a 

crença compartilhada entre os membros da organização daquilo que a empresa tem de central, 

distintivo e duradouro. No entanto, para Gioia et al. (2010) pouca ou nenhuma atenção vem 

sendo dada ao processo de construção social da identidade organizacional. A maioria das 

pesquisas toma o conceito de identidade organizacional de Albert e Whetten (1985) de 

antemão, como se a identidade das organizações fosse apenas a crença compartilhada de 

valores, objetivos e características particulares da organização (HE; BROWN, 2013; RAVASI; 

CANATO, 2013). Hatch e Yanow (2008) criticaram esta visão, afirmando que a mesma 

levaria à percepção fragmentada da identidade das organizações. 

 Uma perspectiva diferente na análise da formação da identidade organizacional deve 

dar ênfase na construção social desta identidade. Gioia, Schultz e Corley (2000) defenderam 

que a identidade organizacional é socialmente construída pelos membros das organizações 
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através do tempo e o trabalho com elementos do passado tem grande impacto nesta 

construção. Ravasi e Schultz (2006) mostraram a importância de investigações sobre a 

identidade formal reivindicada pelos gestores das organizações. Hatch e Schultz (2004) 

mostraram que não apenas a identidade organizacional em si é importante, mas também a 

análise da maneira como a mesma foi construída e mantida. Schultz e Hernes (2013) adotaram 

uma perspectiva temporal de análise, destacando a importância da história para a reconstrução 

contínua da identidade organizacional, apontando que o passado influencia a explícita 

expressão dos ideais de identidade de uma organização.  

 Brunninge (2005) aponta que investigações com foco nas continuidades da identidade 

organizacional podem ser bastante promissoras. Neste caso, procura-se observar como a 

seleção, invenção e repetição de alguns elementos do passado dos clubes, contidos na 

memória coletiva e organizacional, auxiliam na elaboração de elementos de continuidade na 

identidade dos clubes para serem utilizados a fim de se transformarem em ações de marketing. 

Gioia, Schultz e Corley (2000) apontam que a identidade organizacional pode ser observada 

nos rótulos que os gestores imprimem às suas organizações. Rótulos como o de uma 

organização esportiva que se apresenta como “O time do povo”, “Meninos da Vila”, 

“Academia de Futebol” ou “Soberano”.  

 Cabe aqui uma breve explicação dos significados destes rótulos. “O time do povo” é 

referente ao Corinthians, que ficou conhecido por esta alcunha por sua popularidade; 

“Meninos da Vila” faz alusão ao Santos, que recebeu esta denominação por revelar muitos 

jogadores jovens e talentosos ao futebol; “Academia de futebol” é um rótulo relacionado ao 

Palmeiras, que recebeu esta denominação por sua destacada qualidade técnica apresentada 

pelo clube no passado. E “Soberano” é o termo designado ao São Paulo, que é chamado assim 

pela grande quantidades de títulos conquistados em seu passado recente. 

 Segundo Whethen (2006), a reivindicação da identidade por parte dos gestores é uma 

das maneiras de se construir a identidade organizacional. A construção da identidade 

organizacional passa, portanto, pelas reivindicações de identidade feitas pelos seus gestores 

através do tempo. De acordo com Brunninge (2009), os gestores podem usar referências 

selecionadas do passado da organização no processo de construção da identidade 

organizacional. Neste caso, é preciso ficar atento aos elementos utilizados pelos gestores para 

a construção da identidade dos clubes investigados neste estudo.  

Como este estudo busca entender como a memória pode ser utilizada em ações de marketing 

em clubes de futebol procura-se entender como a memória pode reforçar a identidade dos 

clubes de futebol. Pollak (1992, p. 205) afirma que  
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A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 

como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente importante 

do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si. 

 A ideia é mostrar que a memória pode atuar sustentando a construção de um conceito, 

como vimos no capítulo de invenção da tradição, e nem sempre é utilizada nua e crua como 

num museu, por exemplo, em que ela é a peça chave para a existência deste tipo de 

organização. É possível identificar a importância da memória na construção da identidade por 

meio da seleção e repetição de situações que reforçam a identidade dos clubes. Usa-se nos 

clubes estudados repetitivamente algumas alcunhas que visam reforçar a identidade, que são: 

No SCCP usa-se o “time do povo” ou o “Bando de Loucos”, no SFC usa-se “Os Meninos da 

Vila”, na SEP usa-se o “Porco” ou a “Academia de Futebol” e no SPFC usa-se o “Soberano”. 

 Cabe ressaltar que a construção da identidade é um fenômeno que ocorre em 

referência aos outros, aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade e de credibilidade, ou 

seja, ocorre por meio da negociação direta com outros. Portanto, a memória e a identidade são 

passíveis de serem negociadas e, por isso, não são fenômenos que devam ser compreendidos 

como essências de uma pessoa ou de um grupo (POLLAK, 1992). 

 Pollak (1992) mostra que toda organização é responsável por veicular o seu próprio 

passado e a imagem que ela forjou para si mesma. Sendo assim, o autor defende que a 

organização não pode mudar de direção e de imagem brutalmente e que isso só pode ocorrer 

sob o risco de tensões difíceis de dominar, de cisões, de seu desaparecimento ou se os seus 

membros não puderem mais se reconhecer pertencentes da imagem construída. 
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3 METODOLOGIA 

 O objetivo proposto neste estudo é o de identificar como a memória pode ser utilizada 

pelo marketing dos clubes de futebol. Visando atender esse objetivo, fica definido para esta 

pesquisa adotar o método qualitativo exploratório. De acordo com Martins e Theóphilo (2009, 

pág. 61), a pesquisa qualitativa é “caracterizada pela descrição, compreensão e interpretação 

dos dados”. Já a pesquisa exploratória é entendida como a etapa inicial na estrutura geral de 

concepção da pesquisa. (MALHOTRA, 2012).  

 A escolha por esse tipo de pesquisa, em moldes qualitativos exploratórios, se 

confirma, especialmente pelo fato do contexto não apresentar evidências claras e por não ter 

sido possível encontrar estudos que abordassem o fenômeno, embora haja a utilização das 

memórias pelos clubes de futebol em ações de marketing (CORINTHIANS, 2014; 

PALMEIRAS, 2014; SANTOS, 2014; SÃO PAULO, 2014). Portanto, por este estudo se dar 

em moldes qualitativos exploratórios seus resultados não devem ser considerados como 

definitivos, mas servirão de base para estudos futuros ou outros tipos de aprofundamentos.   

 Sobre o uso de pesquisa qualitativa em marketing, Vieira (2013, p.18) afirma “fazer 

parte de um conjunto de outras questões relativas a marketing enquanto área de 

conhecimento, para as quais ainda não se encontrou respostas definitivas ou que continuam 

em permanente tensão acadêmico-científica”. O autor ainda defende o uso deste tipo de 

pesquisa no Brasil amparado no fato de os mais importantes periódicos internacionais da área 

publicarem com regularidade estudos que resultaram do uso da pesquisa qualitativa em 

marketing.  

 O uso da pesquisa qualitativa também se mostra adequada, pois se entende que a 

possibilidade de consolidação e o reconhecimento da área de marketing no Brasil passam 

também pela pluralidade de métodos utilizados nos estudos. Certamente a área não evoluirá 

amparada em protocolos de pesquisas ou temas que são exaustivamente replicados, pois não 

parece haver pluralidade nisso e também se questiona a existência de relevância, mesmo 

entendendo que possa haver certo rigor (VIEIRA, 2013; SAUERBRONN, 2013).  

 Para coletar os dados optou-se pela pesquisa bibliográfica e pelas entrevistas semi 

estruturadas em profundidade com os consumidores dos quatro grandes clubes do estado de 

São Paulo. Além de serem consumidores, neste estudo foram entrevistadas pessoas que são 

efetivamente torcedores e identificados com os clubes investigados.  

 Em ciências sociais, a pesquisa bibliográfica pode ser considerada como um apanhado 

sobre os principais trabalhos científicos já realizados sobre o tema escolhido. Estes trabalhos 

são revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes (BONI; 
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QUARESMA, 2005). A escolha pela pesquisa bibliográfica se estabeleceu visando extrair 

orientações de como tratar a memória visando utilizá-la em ações de marketing em clubes de 

futebol, a partir, principalmente, das considerações dos estudos sobre memória, memória 

coletiva, memória organizacional, identidade organizacional, invenção da tradição, nostalgia, 

marketing, marketing pós-moderno e retro marketing. Acredita-se que essa estratégia, pois foi 

possível indicar de maneira mais adequada como deve ser estruturada uma ação de marketing 

que vise utilizar a memória em clubes de futebol.  

 Sobre a escolha por entrevistas semi-estruturadas com os consumidores dos quatro 

grandes clubes de futebol do estado de São Paulo, se estabeleceu visando extrair o “que” da 

memória pode ser utilizado, “quais” memórias poderiam ser consideradas as mais 

significativas para o consumidor de cada clube e “como” a memória pode ser retratada e 

trabalhada nas ações de marketing, a partir da visão dos efetivos consumidores envolvidos 

com os clubes investigados. Além disso, intencionou-se entender os elementos subjetivos que 

podem levar os entrevistados a consumirem os produtos, bens e serviços que estejam apoiados 

nas memórias, bem como se, para eles, a memória influencia no consumo, visando utilizar 

esses elementos na construção das ações de marketing. Portanto, a escolha por coletar essas 

informações por meio de entrevistas semi-estruturadas se justificou, pois para atender a estes 

fins entendeu-se que só seria possível se as informações fossem coletadas desta forma.  

 Manzini (2004) defende que o uso da entrevista semi-estruturada é indicado quando a 

natureza da informação, que se faz necessária para entender o fenômeno, ficaria difícil ou 

impossível de ser observado sem a realização das entrevistas, bem como para a busca de 

informações sobre a opinião, as concepções, as expectativas e as percepções sobre objetos ou 

fatos. Corroborando, Boni e Quaresma (2005, p. 72) afirmam que “os dados subjetivos só 

poderão ser obtidos através da entrevista, pois que, eles se relacionam com os valores, às 

atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados”. 

 Para atender o objetivo deste estudo, a entrevista semi-estruturada pareceu, portanto, a 

maneira mais indicada de extrair essas informações subjetivas dos consumidores dos clubes 

de futebol, que, por sua vez, devem ser o foco da ação de marketing (GONÇALVES; 

CARVALHO, 2006; KOTLER, 2000). Por se tratar de entrevistas semi-estruturadas foram 

entrevistadas 24 consumidores, sendo 6  de cada clube. As entrevistas foram realizadas com o 

roteiro contendo 14 perguntas, elaborado pelo autor com base no referencial teórico e se 

encontra no Apêndice A. As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas contendo apenas 

perguntas abertas.  
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 A entrevista semi-estruturada possibilita que o entrevistado tenha a possibilidade de 

discorrer sobre o tema proposto. Entretanto, o pesquisador deve seguir um conjunto de 

questões previamente definidas, mas que é realizado em um contexto muito parecido ao de 

uma conversa informal. Outro ponto que se exige grande atenção do entrevistador é na 

direção que a entrevista toma, pois o entrevistador deve, no momento que achar oportuno, 

direcionar a discussão para o assunto que o interessa. Isto é feito por meio de perguntas 

adicionais que visam elucidar questões que não ficaram claras ou que ajudarão a recompor o 

contexto da entrevista, caso o entrevistado tenha “fugido” ao assunto ou tenha dificuldades 

em responder o que foi questionado. Esse tipo de entrevista é muito utilizado quando se 

deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um direcionamento maior para o 

tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam alcançados (BONI; QUARESMA, 2005).  

 A entrevista em profundidade é um recurso metodológico que busca recolher respostas 

a partir da experiência subjetiva dos entrevistados, que são selecionados por deterem as 

informações desejadas para a construção de conhecimento (BARROS; DUARTE, 2005). 

Sobre a escolha por perguntas apenas do tipo aberta, se deu por considerar que essa escolha 

garante que haja flexibilidade favorecendo, portanto, uma expressão mais autêntica dos 

entrevistados, proporcionando que a colheita de informações seja a mais próxima possível da 

realidade e possibilitando, portanto, investigações mais profundas e precisas (BONI; 

QUARESMA, 2005; MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 A técnica de entrevistas com perguntas abertas atende as finalidades de estudos 

exploratórios, pois permite ao entrevistador introduzir o tema e o entrevistado tem liberdade 

para discorrer sobre o tema sugerido. Este tipo de entrevista se utiliza quando o entrevistador 

anseia obter o máximo de informações possíveis sobre o tema pesquisado, segundo a visão do 

entrevistado, bem como para obter um maior detalhamento do assunto em questão (BONI; 

QUARESMA, 2005). 

 A amostra foi escolhida por conveniência e de modo não probabilístico. Foram 

escolhidos para serem entrevistados os consumidores dos quatro clubes, considerados, 

grandes do estado de São Paulo. Para isto, foram coletadas algumas informações pessoais para 

fins de identificação, notificação posterior sobre os resultados da pesquisa, para caso o autor 

tivesse perdido algum dado importante das entrevistas e para que pudesse entrar em contato 

visando esclarecer e/ou reaver esses dados.  

 Os entrevistados foram selecionados nos estádios, nos dias de jogos e foram abordados 

antes de entrarem nos estádios. Optou-se por escolher indivíduos que estavam acompanhados 

de seus familiares e/ou amigos, visando identificar por meio deste primeiro contato se as 
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pessoas que o acompanhavam poderiam de alguma forma dar indícios confirmatórios por 

meio desta primeira conversa informal que estes indivíduos se tratavam realmente de 

consumidores e envolvidos com os clubes.  

 As entrevistas foram feitas em diversos locais, que eram previamente escolhidos pelos 

entrevistados. Portanto, houve entrevistas que transcorram em restaurantes, estabelecimentos 

aos arredores de estádios, nas residências e locais de trabalho dos entrevistados. As entrevistas 

duraram em média 30 minutos cada. Visando entrevistar sujeitos que fossem considerados 

consumidores, torcedores e efetivamente identificados com os clubes investigados, 

realizaram-se algumas perguntas chaves, que constam no Apêndice B. Parte destas perguntas 

chaves foram feitas para identificar se os sujeitos eram efetivamente consumidores dos clube 

pelo quais torcem. A outra parte diz respeito a entender se, além de torcedores e 

consumidores, os sujeitos poderiam ser entendidos como torcedores identificados. Ser um 

torcedor identificado de uma equipe esportiva significa agregar uma série de características e 

comportamentos que levam o sujeito a se relacionar e se aproximar, de maneira positiva, da 

equipe esportiva pela qual torce (HEERE; JAMES, 2007; HEERE et AL, 2011; LOCK et Al, 

2014).  

 As perguntas para captar a real identificação destes sujeitos com os clubes pelos quais 

torcem foram formuladas tendo como base o estudo de Heere e James (2007) e foram do tipo 

fechado, tendo como escolha as opções “sim” ou “não”. Neste estudo citado, os autores 

elaboraram uma escala multidimensional para mensurar o grau de identificação de um sujeito 

com o time pelo qual torce. As dimensões da escala são: Auto Categorização, Avaliação 

(Pública e Privada), Importância, Ligação (Interligação e Senso de Auto Independência), 

Enraizamento Social e Envolvimento Comportamental. Dentro das dimensões existem itens 

que servem para capturar o que é necessário entender sobre cada dimensão. O significado de 

cada uma destas dimensões, os itens originais do estudo de Heere e James (2007) e a 

adaptação dos itens para se tornarem perguntas chave consta no Apêndice C. As informações 

pessoais e as perguntas chave que foram utilizadas  na abordagem aos entrevistados estão no 

Apêndice B.  

 Outros estudos utilizaram esta escala de Heere e James (2007) para mensurar a 

identificação do torcedor com o time pelo qual torce, mas com adaptações à escala original e 

com diferentes intuitos. Heere et al (2011) utilizaram a escala para entender se o ambiente 

(cidade, estado e universidade) que o torcedor se encontrava influenciava em sua identificação 

pelo time que escolheu torcer. Os resultados do estudo indicaram que o ambiente influenciava 

positivamente na identificação e no comportamento de consumo do torcedor. Já Lock et al 
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(2014) procuraram entender até que ponto as dimensões da escala de Heere e James (2007) 

afetavam as inter-relações, a estrutura e a estabilidade do torcedor em relação ao time pelo 

qual torce. Os resultados do estudo apontaram que quanto maior o grau de identificação do 

torcedor com o time pelo qual torce mais forte será a estrutura da relação, bem como será 

mais estável e melhor o nível de suas inter- relações com o time. Os dois estudos que 

utilizaram a escala de Heere e James (2007) mediram apenas quatro das seis dimensões, que 

foram: Avaliação (Pública e Privada), Ligação (Auto Interligação e Senso de Auto 

Independência), Enraizamento Social e Envolvimento Comportamental.  

 Para a elaboração das perguntas chave utilizaram-se todas as dimensões neste estudo, 

mas não todos os itens. Os itens que não foram utilizados estavam distantes da realidade que 

será investigada. Vale ainda ressaltar que este estudo não pretende medir o grau de 

identificação do consumidor, mas apenas se este é ou não identificado com o clube. Portanto, 

os itens foram utilizados como perguntas chave, conforme pode ser visto no Apêndice A.  

 Foram incluídas nas perguntas chaves questões que visavam identificar se o 

consumidor realmente era um consumidor constante e envolvido. Sobre isso, Funk e James 

(2001) mostram que o sujeito está totalmente envolvido com uma equipe esportiva quando 

passa a consumir corriqueiramente produtos, bens e serviços que se referem aquela equipe 

esportiva. Portanto, questionou-se a frequência com que se consumia, bem como se havia 

variação no consumo de produtos, bens e serviços dos clubes.  

 A preocupação centrou-se, principalmente, em identificar se o consumidor comprava 

ingressos para ir aos jogos freqüentemente. Essa preocupação em identificar se o consumir 

freqüenta os jogos do clube pelo qual torce se estabeleceu, principalmente, porque o torcedor 

que vai ao estádio é considerado identificado e envolvido (FLEURY, 2011). Além disso, os 

consumidores que mais gastam com os times pelos quais torcem são os consumidores que vão 

ao estádio (FLEURY et al, 2013).  

 Outra preocupação foi a de saber se o consumidor era sócio torcedor do clube. O 

programa de sócio torcedor é, geralmente, um programa de relacionamento entre os clubes e 

seus torcedores. Geralmente, o torcedor se cadastra no programa, contribuindo mensalmente 

com uma quantia estipulada. Esta quantia é estipulada, conforme as várias categorias 

existentes de sócio torcedor. Diante disto, o torcedor ganha o direito de aproveitar de 

benefícios e vantagens oferecidos pelos clubes. Dentre estas vantagens estão: a preferência na 

compra de ingressos e descontos na aquisição de produtos e serviços dos clubes ou de 

empresas conveniadas aos clubes (AZEVEDO, 2013; CARVALHO et AL, 2013).   
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 Sobre a preocupação em verificar a participação no programa de sócio-torcedor dos 

clubes se estabeleceu, pois no Brasil o programa de sócio-torcedor dos clubes de futebol 

proporciona que o torcedor esteja envolvido e possibilita o consumo de bens, produtos e 

serviços dos clubes pelo qual torcem, ao adquirir um dos planos oferecidos neste modelo de 

negócios (AZEVEDO, 2013; CARVALHO et AL, 2013). Os consumidores que 

demonstravam, por meio das respostas das perguntas chave, identificação, que consumiam 

produtos, bens e serviços do clube pelo qual torcem e mostraram disposição foram os 

escolhidos para as entrevistas em profundidade.  

 Foram entrevistados consumidores homens e de duas faixas etárias distintas. A escolha 

pelas entrevistas serem somente com homens se estabeleceu porque alguns estudos apontam 

que, tradicionalmente e atualmente, o homem frequenta e se envolve mais com o futebol do 

que a mulher (DAMO, 2012; FALQUETO; DREVES, 2012; SOUZA, 2010; PARRY; JONES; 

WANN, 2014). Sobre as faixas etárias, foram escolhidos para serem entrevistados homens de 

18 a 30 anos e de 31 anos em diante, por entender que podiam existir diferenças significativas 

entre essas faixas etárias no que diz respeito ao acesso e ao que sentem em relação às 

memórias mais importantes.  

 A separação das faixas etárias foi realizada baseado nas  indicações dos estudos em 

retromarketing sobre os lançamentos de produtos ancorados em memórias e aspectos do 

passado. No relançamento destes tipos de produtos, bens ou serviços, os autores que se 

dedicam ao tema indicam que isto deve ser feito a partir de uma década ou mais do 

lançamento original (BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a; 

2003b). Portanto, uma década anterior para uma pessoa de 18 anos vai levá-la a memórias da 

infância, enquanto que com a pessoa de 31 anos vai levá-la a memórias do começo da vida 

adulta.  

 Além de todos esses cuidados, foram procurados para as entrevistas os sujeitos que 

demonstraram disposição e interesse pelo estudo e que puderam responder a todas as questões 

atentamente. Com o intuito de captar o máximo de informações, procurou-se deixar os 

entrevistados livres para falar abertamente sobre o que estava sendo questionado. As 

entrevistas foram gravadas com autorização verbal e escrita dos entrevistados. Visando 

facilitar a análise dos dados, as entrevistas foram transcritas e as transcrições estão 

disponíveis no anexo A, ao final deste trabalho.  

 Mesmo a amostra sendo por conveniência, cabe explicar que foram escolhidos os 

consumidores destes quatro clubes, pois estes representam os consumidores de clubes que são 

dos considerados “times grandes” no mercado esportivo brasileiro. São considerados times 
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grandes por diversos motivos, tais como: número de torcedores, história, conquistas 

esportivas e poder econômico. Especialmente pelo poder econômico é que se estabelece a 

escolha, pois os quatro clubes grandes de São Paulo juntos detém mais de um terço (33,8%) 

das receitas totais dos 24 maiores clubes do Brasil (BDO, 2013). Sobre a amostra ser do tipo 

não probabilístico a escolha se deu, pois este tipo de amostra, comumente, é mais acessível, 

fácil de inquirir e mais cooperante (MATTAR, 2008).  

 Procurando atender o objetivo do estudo e seguindo as proposições teóricas, o roteiro 

de entrevista foi elaborado visando abordar os seguintes tópicos: (1) Memórias Coletivas; (3) 

Memória e Tradição; (4) Memória e Identidade; (5) Nostalgia e; (6) Consumo.  

 1- Memórias Coletivas: Este tópico surge, pois estudos apontam que a investigação 

das memórias individuais conjugadas dos atores sociais de um contexto, ou seja, a memória 

coletiva, completam, dão mais força e tornam uma história mais fidedigna do que se a 

investigação tiver o foco em extrair os significados e observações das memórias de cada 

individuo isoladamente (DAVALLON, 1999; HALBWACHS, 1968; PÊCHEUX, 1999; 

POLLAK, 1992). Portanto, quando se intenciona extrair o máximo de fidedignidade de uma 

memória só se é possível lembrar-se de algo, concretamente, mediante a presença de um 

grupo de pessoas, sempre em conjunto com as memórias da sociedade (HALBWACHS, 

1968). Além disso, para utilizar a memória coletiva, que é o caso de uma ação de marketing, é 

necessário que haja memória coletiva (DAVALLON, 1999).  

 Outro ponto que justifica a existência deste tópico diz respeito a encontrar o que está 

vivo na memória coletiva. Das considerações dos autores do retro marketing na utilização da 

memória em ações de marketing, fica clara a preocupação em enaltecer as memórias que estão 

vivas nas mentes dos consumidores. Ayozie (2013) e Brown, Kozinets e Sherry Jr (2003a) 

indicam que o objeto da ação de retromarketing deve residir na memória coletiva, embora 

tenha ficado por um tempo sem ter tido destaque, bem como deve ser capaz de invocar a 

experiência viva da memória coletiva e de incentivar os consumidores a desejarem reviver 

essa experiência. Além disso, Davallon (1999) defende que só é possível trabalhar com o 

passado aquilo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo.  Por isso, nesse 

delineamento também foi elaborado visando encontrar o que está vivo na memória dos 

consumidores para ser utilizado adequadamente nas ações de marketing.  

 2- Memória e Tradição: Os clubes dos quais os entrevistados são consumidores 

possuem mais de 100 anos de história cada, exceto o SPFC que tem 79 anos. As longevidades 

destes clubes os transformam em clubes tradicionais, juntamente com uma série de outros 

fatores, tais como: conquistas esportivas, patrimônio, número de torcedores, histórias e 
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memórias. Feldman (2000) defende que são as memórias que sustentam a tradição de uma 

organização. E por sua vez, a tradição no esporte é uma importante ferramenta para a 

fidelização de consumidores (FOSTER; HYATT, 2008), bem como para atender as demandas 

atuais de consumo (BLACKWOOD, 2008; PRONI, 2008; FOSTER; HYATT, 2008).  

 Portanto, os consumidores foram questionados sobre a tradição, visando identificar 

suas considerações sobre o tema, bem como os fazem considerarem um clube como 

tradicional. Com estas considerações será possível indicar como e quais memórias sustentam 

a tradição ou as estratégias de invenção da tradição de clubes de futebol e que podem ser 

utilizadas nas ações de marketing. Além disso, será possível indicar como as considerações 

dos consumidores sobre a tradição podem apoiar a invenção de tradições, visando fidelizar 

mais consumidores, já que a invenção da tradição é uma ferramenta capaz de exercer essa 

função de fidelização (BLACKWOOD, 2008; PRONI, 2008; FOSTER; HYATT, 2008). 

 3- Memória e Identidade: Albert e Whetten (1985) trabalham a identidade como 

sendo a crença compartilhada entre os membros da organização daquilo que a empresa tem de 

central, distintivo e duradouro. Está visão dos autores embora seja direcionada a empresas 

formais em mercados tradicionais, pode servir bem para os clubes de futebol, desde que sejam 

observadas algumas peculiaridades deste mercado em que os clubes vivem. A primeira 

peculiaridade se evidencia na composição daqueles que podem ser considerados membros, 

que seriam: os sócios, os sócios torcedores, os jogadores, os funcionários, os gestores, os 

diretores e os torcedores.  

 Os torcedores podem ser considerados como membros essenciais dos clubes, pois 

podem exercer influência política, econômica e esportiva. Política porque muitos deles têm 

direito a voto nas eleições de diretores dos clubes. Econômica porque são os fieis 

consumidores dos clubes de futebol, haja vista que é improvável que um torcedor de um clube 

consuma produtos, bens e serviços de outros clubes. Esportiva porque o clube pode sofrer 

punições rigorosas pelo mau comportamento de seus torcedores. Por tudo isso é que neste 

estudo se escolheu entrevistar torcedores consumidores e extrair destes qual a identidade que 

atribuem ao clube pelo qual torcem, os motivos pelos quais atribuem essa identidade que 

escolheram e se consideram importante ter essa identidade mantida, a fim de utilizar estas 

considerações nas ações de marketing dos clubes investigados neste estudo. A memória é um 

importante elemento da identidade coletiva, pois é por meio da memória que se permanece o 

sentimento de continuidade e de coerência da identidade de um grupo (POLLAK, 1992).  

 4- Nostalgia: As memórias podem retratar momentos felizes aos consumidores, 

fazendo-os sentir saudades destes momentos e, portanto, estimulando-os a desejarem 
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regressar ao passado por meio do consumo (BOYM, 2001; HOLAK; HAVLENA; 

MATVEEV, 2006; RAMSHAW, 2005). Alguns autores entendem que o objeto da ação de 

retromarketing deve ser capaz de despertar sentimentos nostálgicos nos consumidores e que 

só podem ser atendidos por meio do consumo (AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; 

SHERRY JR, 2003a). Para tanto, se mostra necessário extrair o que são essas memórias e o 

que são sentidas sobre elas pelos consumidores para que seja possível indicar como utilizá-las 

nas ações de marketing dos clubes de futebol.   

5- Consumo: Ao construir uma ação de marketing amparada em memórias, Brown 

(2001a; 2001b) indica que esta ação deve ter o foco nas experiências passadas de consumo e 

não no que o consumidor anseia do produto, bem ou serviço que será oferecido, pois é, quase, 

impossível prever o comportamento futuro do consumidor, ou seja, o pouco que se pode 

prever sobre o consumidor deve estar baseado, essencialmente, em aspectos do passado. Isto 

significa que as ações de retromarketing devem traduzir, ou retraduzir, os sentimentos que os 

consumidores sentiram ao consumirem o bem, produto ou serviço no passado.  

Este tópico se torna importa, pois procura indicar de maneira mais fidedigna como 

traduzir ou retraduzir esses sentimentos na construção de ações de marketing de produtos, 

bens e serviços que estejam amparadas em memórias significativas que este tópico. Além 

disso, mostra-se como essencial compreender as necessidades e desejos dos consumidores, 

pois os estudos sobre retro marketing indicam que os consumidores de produtos retro devem 

ser consultados no lançamento de um produto que faça alusão ao passado para que possa dar 

suas considerações sobre como relançar, o que enaltecer e, antes de tudo, como fazer para que 

o produto relançado seja autêntico (BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; KOZINETS; 

SHERRY JR, 2003a; 2003b).  

 Para tratar os dados extraídos nas entrevistas foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo, visando facilitar o entendimento das respostas. Nesta técnica, os discursos são 

analisados e parte-se do pressuposto que por trás do sentido subjetivo e simbólico de cada 

discurso é possível extrair um novo sentido que pode ser revelado (BARDIN, 1977). Além 

disso, a análise de conteúdo é uma técnica própria para se detectar e analisar a comunicação 

de modo objetivo e sistemático permitindo que se busque a essência dos textos transcritos das 

entrevistas (MARTINS; THEÓPHILO, 2009; MOZZATO; GRYBOVSKI, 2011). A análise de 

conteúdo é vista como técnica de análise de dados rica, importante e com potencial para o 

desenvolvimento teórico do campo da administração (MOZZATO; GRYBOVSKI, 2011).  

 Visando tratar adequadamente os dados extraídos das entrevistas foram respeitadas e 

seguidas as diretrizes propostas por Bardin (1977) sobre a técnica de análise de conteúdo. 
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Portanto, seguiu-se a seguinte sequência de tratamento dos dados: (1) Pré-análise dos dados; 

(2) Exploração do material e; (3) Tratamento dos resultados (inferência e interpretação dos 

dados).  

 Na pré-análise foi feita a transcrição das entrevistas. Nesta fase foram obedecidas as 

seguintes regras (BARDIN, 2007; CÂMARA, 2013): A) Exaustividade: Se esgotou a 

totalidade da comunicação, para isto nada foi omitido; B) Representatividade: Foram 

entrevistados 24 consumidores em profundidade, pois se acredita que este número foi 

suficiente para se atingir a saturação teórica necessária para responder o problema de pesquisa 

(FONTANELLA et AL, 2011) ; C) Homogeneidade: Houve cuidado para que o roteiro de 

entrevistas possibilitasse a recolha de dados que facilitassem a resposta ao problema de 

pesquisa e a coleta foi feita única e exclusivamente pelo autor; D) Pertinência: Se considera 

que para auxiliar na resposta ao problema de pesquisa, as entrevistas em profundidade sejam a 

melhor estratégia, conforme demonstrado acima e; E) Exclusividade: Houve cuidado para 

que cada elemento estivesse em sua devida categoria e não houvesse duplicidade.  

 Após a transcrição das entrevistas se iniciou a leitura flutuante dos dados. O processo 

de leitura flutuante dos dados diz respeito ao primeiro contato do pesquisador com os dados 

que serão submetidos à análise. Este primeiro contato serviu para se escolher os dados, 

elaborar os indicadores que orientaram a interpretação e para preparar formalmente o material 

(CÂMARA, 2013). 

 Conforme proposto por Bardin (1977), na exploração do material, as categorias foram 

escolhidas, organizadas, classificadas e agregadas, a partir dos temas ou indicadores que se 

repetiram com maior frequência. Bardin (1977) indica que as categorias podem ser criadas a 

priori (a partir da teoria) ou a posteriori (após a coleta dos dados). No caso deste estudo, as 

categorias foram criadas a posteriori, pois se acredita que os dados juntamente com a teoria 

trouxeram melhor compreensão de como criar as categorias do que somente se tivesse sido 

feito a partir das indicações teóricas. Durante o processo de construção das categorias houve 

cuidado de se preservar na íntegra a fala do entrevistado, conforme realizado por Câmara 

(2013). 

 No tratamento dos resultados (inferência e interpretação dos dados) buscou-se tornar 

os dados coletados em resultados significativos e válidos (CÂMARA, 2013). Além disso, 

durante esta fase, para que houvesse embasamento e perspectivas significativas para o estudo, 

voltou-se atentamente aos marcos teóricos, pois a relação entre os dados obtidos nas 

entrevistas e as teorias apresentadas no referencial teórico foi o que proporcionou o real 

sentido da interpretação. Na análise de conteúdo, as interpretações devem ser calcadas sempre 
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no sentido de buscar o que se esconde (conteúdo latente) sob a aparente realidade (conteúdo 

manifesto), ou seja, as interpretações devem ser feitas tentando extrair o que verdadeiramente 

significa o discurso enunciado pelo entrevistado (CÂMARA, 2013; MOZZATO; 

GRYBOVSKI, 2011).. 

 Neste estudo optou-se por utilizar o primeiro nome do entrevistado, na análise dos 

resultados, para indicar fielmente a autoria das falas dos mesmos. Este cuidado foi tomado 

após notificar e receber autorização prévia dos entrevistados. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 Neste capítulo os dados são apresentados separadamente nos tópicos, conforme a 

seqüência prevista no roteiro de entrevistas, visando facilitar a análise e a compreensão dos 

resultados. Em cada tópico, os resultados são apresentados em três partes: 1) geral, 2) por 

clube e 3) por grupo.  

Na parte “geral”, a análise foi feita considerando o conteúdo das entrevistas de todos 

os consumidores. Portanto, os resultados nesta parte da análise são generalizados e podem 

servir para uso posterior em organizações que tenham as características parecidas com as que 

são investigadas neste estudo.  

 Na parte “por clube”, a análise foi feita considerando o conteúdo das entrevistas dos 

consumidores de cada clube individualmente. Este procedimento foi adotado visando 

apresentar as especificidades e diferenças das considerações dos consumidores de cada clube. 

 Já na parte “por grupo”, a análise foi feita considerando o conteúdo das entrevistas dos 

consumidores de cada clube individualmente, mas que foram separados em grupos de 18 a 30 

anos (Grupo A) e de 31 anos em diante (Grupo B). Este procedimento foi adotado visando 

mostrar as diferenças no conteúdo das entrevistas entre os grupos de um mesmo clube.  

 Nesta análise dos resultados das entrevistas só foram consideradas as categorias cujos 

atributos apareciam necessariamente nos dois grupos e em todos os clubes. Este cuidado foi 

adotado para garantir que houvesse comparação entre os clubes, entre os grupos e para que 

houvesse verdadeira significância nos dados analisados e apresentados a seguir. No começo 

de cada tópico será exibida uma lista com as perguntas referentes aquele tópico e a explicação 

sobre o objetivo da pergunta. 

4.1 Análise das Memórias Coletivas 

 Para este tópico, as perguntas que foram feitas e os objetivos de cada pergunta foram 

os seguintes: 

A) Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Objetivo: Intencionou-se captar dos consumidores ao que estavam ligadas as primeiras 

memórias e os primeiros momentos como torcedores, consumidores e envolvidos dos clubes 

pelos quais torcem. 

B) Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque 

escolheu essa memória? 

Objetivo: Intencionou-se captar ao que estava relacionada a memória mais significativa dos 

consumidores enquanto torcedores dos clubes e envolvidos com estes.  
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C) Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Objetivo: Buscou-se identificar elementos que tornavam essa memória escolhida na pergunta 

anterior como a mais significativa entre as demais que os consumidores têm.  

D) Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Objetivo: Buscou-se entender se a memória escolhida na pergunta A se tratava de uma 

memória coletiva significativa. 

E) Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros 

torcedores. 

Objetivo: Intencionou-se identificar quais memórias eram as mais lembradas entre as 

memórias coletivas dos consumidores e os elementos que as tornavam memórias coletivas 

significativas. 

 Na análise de conteúdo deste tópico, foi desenvolvida uma lista de atributos 

relacionando-os com a freqüência de suas citações por parte dos consumidores entrevistados. 

Por meio desta criou-se quatro principais categorias de atributos que mostram ao que se 

referem às memórias dos consumidores dos quatro clubes em análise (Tabela 1). 

 Na tabela 1 estão conjugadas as memórias dos consumidores dos quatro clubes 

investigados neste estudo, conforme proposto pelos autores que trabalham a memória coletiva 

(DAVALLON, 1999; HALBWACHS, 1968; PÊCHEUX, 1999; POLLAK, 1992). 

As categorias deste tópico foram criadas a partir daquilo que os consumidores 

consideram como suas memórias mais significativas em relação ao clube que torcem, que 

estão relacionadas ao início de suas histórias como torcedores e das memórias que são mais 

evidenciadas quando se socializam com outros torcedores de seus clubes. As quatro categorias 

que foram criadas são: a) Conquistas Esportivas, b) Personagens Históricos, c) Jogos 

Marcantes e d) Influência Familiar/Social. 

 As categorias deste tópico foram criadas a partir daquilo que os consumidores 

consideram como suas memórias mais significativas em relação ao clube que torcem, que 

estão relacionadas ao início de suas histórias como torcedores e das memórias que são mais 

evidenciadas quando se socializam com outros torcedores de seus clubes. As quatro categorias 

que foram criadas são: a) Conquistas Esportivas, b) Personagens Históricos, c) Jogos 

Marcantes e d) Influência Familiar/Social.  
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Tabela 1: Categorização- Memórias Coletivas 

Categorias Unidades de Registro 
Freqüência 

das Unidades 

Porcentagem 

(%) 

Conquistas 

Esportivas  

Títulos Mundiais, Títulos Continentais, Títulos 

Regionais, Títulos Nacionais, Títulos de 2ª divisão. 
145 43,02% 

Personagens 

históricos 
Jogadores e Técnicos. 69 20,47% 

Jogos Marcantes 

Finais de competições internacionais, Semifinais de 

competições internacionais, Quartas de finais de 

competições internacionais, Finais de competições 

nacionais, Semifinais de competições nacionais. 

Quartas de finais de competições nacionais, Finais 

de competições regionais, Semifinais de 

competições regionais, Jogos com rivais, Descenso 

de divisão, Finais de competições das categorias de 

base, Jogos comemorativos, Primeira fase de 

competições regionais, Goleadas em rivais, 

Amistosos Internacionais. 

63 18,69% 

Influência 

Familiar/Social 

Pai, Avô, Tio, Irmão, Primo, Mãe, Pai de um 

amigo, Amigos. 
60 17,80% 

      Total 337 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 As unidades de registro que compõe a categoria “Conquistas Esportivas” foram as 

mais citadas neste tópico. Os consumidores entrevistados relacionam grande parte de suas 

memórias com a conquista de títulos de seus clubes. Estas conquistas vão desde títulos 

regionais (Ex: Título do Campeonato Paulista), passando por títulos nacionais (Ex: Titulo da 

Copa do Brasil, Título do Campeonato Brasileiro da Série A e B) até chegar às citações dos 

títulos internacionais continentais e mundiais (Ex: Título da Copa Libertadores da América, 

Título Mundial de Clubes) das quatro equipes. Dentre estas citações a mais recorrente é sobre 

a conquista pelos clubes do título da Copa Libertadores da América que foi citada 54 vezes, 

totalizando 37% das citações desta categoria. Sobre esse título, segue abaixo algumas 

considerações dos consumidores entrevistados. 

 Luiz (Corinthians)- “Um dos títulos mais importantes da história”. 

 Diego (Palmeiras)- “A [memória] mais significativa que tenho é a do título da Copa 

Libertadores de 1999. E (o Palmeiras) por ser um clube tradicional e grande faltava esse título 

internacional e eu acho que é o mais lembrado por todos os palmeirenses. É um dos títulos 

mais significativos”.  

 Douglas (Palmeiras)- “Um título que aqui em São Paulo todos almejam, todos 

buscam”. 
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 Guilherme (Santos)- “O valor que o título tem aqui na América porque é o mais 

importante aqui e o mais significativo. Assim como na Europa é a Champions League”. 

  As unidades de registro que compõe a categoria “Personagens Históricos” são 

provenientes das citações dos consumidores entrevistados sobre algumas pessoas que foram 

importantes na história dos clubes, sob a ótica destes consumidores. No conteúdo destas 

entrevistas a maioria esmagadora se refere a atletas, com uma exceção para a citação de um 

técnico, que é Muricy Ramalho do SPFC (treinador com grande número de conquistas 

esportivas pelo clube). Os entrevistados relacionam parte de suas memórias com feitos 

esportivos e com a representatividade destes personagens históricos nos clubes investigados. 

Estes personagens históricos, na maioria das vezes, estão presentes nas conquistas esportivas. 

Este resultado reforça a importância da categoria “conquistas esportivas”. Sobre isso, segue 

abaixo algumas considerações dos consumidores entrevistados. 

 Andrey (São Paulo)- “Fico emocionado de lembrar a defesa do Rogério Ceni no 

Mundial de 2005. Num chute do Gerard [jogador adversário]. Foi uma falta no segundo 

tempo e se a gente toma aquele gol ali, talvez hoje a gente não seria tri Mundial. Foi uma 

defesa espetacular do meu grande ídolo Rogério Ceni”.  

 Thiago (Palmeiras)- “A [memória] mais significativa foi à despedida do Marcos, que 

foi num dia 12/12. E essa escolha foi pelo ídolo que ele foi”. 

 Wetemberg (Santos)- “Rodolfo Rodrigues pra mim foi o melhor goleiro da história 

do clube”; “Eu não acompanhei a época de ouro do Santos com Pelé, Coutinho, Mengálvio, 

Pepe, mas mesmo os torcedores do Santos pós essa época ao verem os vídeos, os gols, e até 

outros torcedores de outros times, não tem como não guardar aquele time na lembrança”.  

As unidades de registro que compõe a categoria “Jogos Marcantes” estão relacionadas 

com as citações dos consumidores entrevistados sobre jogos que tiveram grande significado 

na história dos clubes e que estes consumidores vivenciaram. Grande parte (60%) das citações 

é proveniente de jogos que resultaram em vitórias ou que tiveram situações favoráveis para os 

clubes que o entrevistado torce nas mais diversas competições, que vão desde amistosos até 

finais de competições internacionais. Sobre isto, segue abaixo algumas citações. 

 Alex S. (Corinthians)- “A história de como eu comecei a torcer pelo Corinthians 

começa assistindo um jogo de futebol e eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu estava assistindo com 

o meu tio. Corinthians e Ponte Preta e nesse jogo o Corinthians estava perdendo de 1 a 0 e 

meu tio que era Corintiano estava torcendo fielmente pelo Corinthians até o final do jogo. Dos 

40 min em diante o Corinthians começou a pressionar a Ponte Preta e virou o jogo pra 2 a 1. 
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Daquele dia em diante, eu comecei a observar mais o Corinthians e acredito que tenha sido 

esse momento chave que me fez torcer pelo Corinthians”. 

 Arnaldo (São Paulo)- “Me lembro com carinho do jogo do São Paulo contra o River 

Plate lá na Argentina pela Libertadores né?! Em 2005, que o São Paulo foi campeão. Gol do 

Danilo, golaço. Eu lembro que eu estava na casa dos amigos e todo mundo numa maior 

bagunça”. 

Entretanto uma parte significativa (40 %) destas citações tem forte relação com 

derrotas ou situações desfavoráveis. Segue abaixo trechos das citações dos consumidores 

sobre as memórias relativas às derrotas. 

 Igor (Corinthians)- “A primeira vez que eu chorei realmente que eu me lembro que 

não sai da memória que a gente conversa muito foi quando a gente foi eliminado pelo 

Palmeiras na Libertadores em 2000, que foi quando o Corinthians era melhor e que a gente já 

tinha ganho o primeiro jogo. Era a primeira vez que o Corinthians tinha chegado numa 

semifinal de Libertadores e a gente ia chegar na final. Já tínhamos perdido pro Palmeiras um 

ano antes e aí foi a primeira vez que eu realmente chorei copiosamente. E quando a gente caiu 

pra segunda divisão no jogo contra o Grêmio no brasileiro de 2007. Essas são as memórias 

negativas assim”. 

 Fernando (Santos)- “Quando estamos entre santistas, não dá pra falar só de 

momentos alegres, a gente tem os nossos momentos tristes também, como foi aquele gol do 

Ricardinho em 2001 (Corinthians X Santos- Semifinal do Campeonato Paulista) e tem aquele 

7 a 1, é fúnebre aquilo ali. Pra nós santistas foi a coisa mais humilhante que a gente passou na 

vida, perto de um corintiano a gente nunca vai falar isso. Como também a Libertadores de 

2012 (Corinthians X Santos- Semifinal da Copa Libertadores)”.  

 As unidades de registro que compõem a categoria “Influência Familiar/Social” estão 

relacionadas com as citações dos consumidores entrevistados sobre a influência da família e 

do meio social em que vivem na escolha e continuidade em serem torcedores dos clubes 

investigados. Em 20 dos 24 entrevistados essa influência ficou constatada, principalmente a 

influência paterna com forte auxílio dos tios e avôs. A seguir seguem alguns trechos de 

citações dos entrevistados relatando sobre este fenômeno.  

 Márcio (Palmeiras)- “Creio que seja mais por causa da família né? Meu pai é 

professor de Educação Física, é envolvido no esporte e ele veio também de família italiana, 

meu avô era italiano, era palmeirense como toda a família. Assim não foi nada imposto, tipo 

assim “você vai ser”, mas acho que por conta de ele ir no estádio e torcer para o Palmeiras, eu 

decidi ser palmeirense também. Então creio que foi mesmo pela influência da família”.  
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 Leonardo (São Paulo)- “Praticamente [sou torcedor] desde berço. Meus pais são são 

paulinos. E assim foi. Todo mundo aqui é são paulino, nós somos em oito aqui e todo mundo 

são paulino”. 

 Na análise por clube é possível perceber um alinhamento em relação às memórias que 

derivam das quatro categorias. Na categoria “conquistas esportivas” o título mais comentado é 

o da Copa Libertadores (Título que já foi conquistado pelos quatro clubes investigados). 

Como personagens históricos têm-se a citação, obviamente, de jogadores importantes em 

conquistas, feitos históricos ou que simbolizam um período de sucesso do clube.  

 Nos jogos marcantes, o destaque maior, derivada das memórias positivas, fica por 

conta dos jogos finais da Copa Libertadores e nas vitórias sobre rivais. Já as memórias 

negativas são relativas, em sua maior parte, a derrotas em finais e em jogos de campeonatos 

nacionais e em jogos eliminatórios da fase semifinal da Copa Libertadores. Já sobre a 

influência familiar/social, em todos os clubes, os entrevistados consideram o pai como figura 

central, motivadora e influente na escolha de se tornarem envolvidos com os clubes 

investigados. Veremos a seguir a análise por clube deste tópico.  

 Corinthians- Seguindo a linha dos resultados gerais entre os consumidores 

corintianos foi possível identificar a importância do título da Copa Libertadores entre as 

conquistas esportivas mais citadas. Nem mesmo os dois títulos mundiais conquistados pelo 

clube e analisados juntos, superaram a quantidade de citações da Copa Libertadores 

conquistada pelo clube em 2012. No conteúdo das entrevistas, é possível perceber que esse 

resultado está vinculado ao fato de ter sido a primeira e única vez que o clube ganhou o título 

desta competição, bem como por ter sido o último dos clubes investigados a ter conquistado 

este título. Esses elementos podem ter dado ao consumidor uma dimensão e um envolvimento 

maior com a competição fazendo com que as memórias sobre esse fato estejam sobressalentes 

das demais encontradas. 

 Os personagens históricos citados foram: Marcelinho Carioca, Rincón, Luizão, 

Vampeta, Dida e Viola. O atacante Viola foi citado pela importância do gol marcado na final 

do Campeonato Paulista em 1988 contra o Guarani e os demais por serem personagens 

importantes de uma das maiores fases vitoriosas do clube que foi do ano de 1998 a 2000. 

Inclusive, essa fase histórica foi citada por 2 dos 6 entrevistados como a “melhor fase da 

história do clube”.  

 Na categoria que diz respeito aos jogos marcantes se destacou no grupo de Corintianos 

as derrotas para o rival Palmeiras em duas semifinais seguidas de Copas Libertadores nos 

anos de 1999 e 2000. Exatamente por ter sofrido estas duas derrotas para um dos maiores 
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arquirrivais nestes anos e pelo histórico de eliminações do clube nesta competição é que se 

torna possível entender a importância dada pelo torcedor corintiano ao Título da Libertadores 

de 2012.  

 Na categoria Influência Familiar/Social a figura do pai é citada em 5 das 6 entrevistas 

como significativa para a escolha do entrevistado em se tornar torcedor do clube. Na única 

entrevista deste clube que esta influência não foi detectada, o entrevistado citou os amigos 

para indicar como se tornou torcedor do clube. 

 São Paulo- Entre os quatro grandes clubes investigados neste estudo, os consumidores 

do São Paulo foram os que mais diversificaram nas citações sobre conquistas esportivas. Isso 

pode estar relacionado com o fato de o clube ter vivido nas últimas duas décadas (anos 90 e 

anos 2000) as suas mais significativas conquistas esportivas. As conquistas citadas foram: As 

Copas Libertadores de 1992, 1993 e 2005, os títulos Mundiais de 1992, 1993 e 2005 e o 

Tricampeonato Brasileiro de 2006, 2007 e 2008.  

 Entre os personagens históricos, os de maiores destaques nas citações dos 

consumidores são paulinos são o goleiro Rogério Ceni e o meio campista Raí. O fato de o 

goleiro ser citado pode estar vinculado ao histórico de títulos conquistados e por sua evidência 

entre os demais jogadores de futebol, haja vista que Rogério Ceni é considerado o maior 

goleador entre todos os goleiros da história do futebol mundial. Já Raí foi o jogador destaque 

das conquistas do século 90, o que pode explicar a grande citação por parte dos entrevistados.  

 Na categoria que diz respeito aos jogos marcantes se destacou no grupo de São 

Paulinos as fases finais da Libertadores de 2005 e a final perdida pelo clube para o Cruzeiro 

na Copa do Brasil de 2000. As citações sobre esta final tiveram destaque pela derrota ter 

acontecido nos minutos finais da partida. Já na categoria “Influência Familiar/Social” as 

citações que se destacam seguem a linha da influência do pai, mas também houve dois 

torcedores que citaram a qualidade técnica dos times que o clube formou como influência em 

suas escolhas para se tornarem envolvidos com o clube. 

 Palmeiras- Entre os palmeirenses 5 dos 6 entrevistados citaram a conquista do título 

da Libertadores de 1999 entre as conquistas esportivas mais lembradas. Assim como para o 

corintiano, este título pode ter tido esta representatividade entre os entrevistados por conta de 

ter sido o primeiro e único da história do clube nesta competição. Além disso, o título foi 

conquistado em seu próprio estádio (no extinto Palestra Itália, que hoje se chama Allianz 

Parque) e em uma das fases históricas mais significativas do clube que é comumente chama 

de “Era Parmalat”. Nesse período o clube conquistou diversos títulos significativos que 

também foram citados nas entrevistas, mas principalmente o título Paulista de 1993 que foi 
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conquistado com uma vitória sobre o arquirrival Corinthians e que acabou com um recesso de 

títulos expressivos e que já durava de 16 anos (1976-1993). 

 Muito por conta do destaque neste título da Libertadores em 1999 é que o goleiro 

Marcos foi o personagem histórico mais citado entre os palmeirenses. Além disso, as grandes 

atuações do ex goleiro contra o arquirrival Corinthians nas duas semifinais seguidas de Copas 

Libertadores em 1999 e 2000 o levaram a ter este destaque entre os consumidores 

palmeirenses.  

 Até na categoria sobre os jogos marcantes o ex goleiro continua tendo destaque, pois 

houve torcedores que citaram a partida de despedida do ex goleiro dos gramados como a mais 

significativa em suas memórias, juntamente com as duas semifinais contra o Corinthians nas 

Copas Libertadores de 1999 e 2000 e com as duas partidas que culminaram com o descenso 

do clube de divisão no Campeonato Brasileiro nos anos de 2002 (Vitória 4 x Palmeiras 3) e 

2012 (Flamengo 1 X Palmeiras 1).  

 O grupo de entrevistados palmeirenses foi o que teve maior influência de outros 

membros da família, juntamente com o pai, na escolha dos consumidores em se envolverem 

com o clube. Os entrevistados relataram a influência de mães, tios e primos neste processo de 

envolvimento.  

 Santos- Assim como os entrevistados palmeirenses, entre os santistas 5 dos 6 

entrevistados citaram a conquista do título da Libertadores entre as conquistas esportivas mais 

lembradas, no caso do Santos o título foi o de 2011. Este título tem grande representatividade 

entre os santistas pela conjunção de diversos motivos. Os entrevistados alegam que o título 

marcou uma geração de atletas e de torcedores. Os atletas porque, a maioria, nunca havia 

ganhado um título desta significância, bem como os torcedores nunca tinham visto o clube 

ganhar um título tão significativo. As conquistas dos títulos do Campeonato Brasileiro de 

2002 e 2004 também foram bastante citadas e estão ligadas ao fato de o clube ter voltado a ter 

um período vitorioso, após um longo recesso de conquista de títulos que durou de 1984 a 

2002.  

 Entre os personagens históricos mais citados estão Robinho e Pelé. O primeiro por ter 

sido um jogador fundamental desta última época vitoriosa do clube citada acima e o segundo 

por se tratar do maior ídolo da história do clube e considerado o maior atleta do século XX, 

entre todos os atletas de todos os esportes.  

 Entre os jogos marcantes a vitória na semifinal do campeonato brasileiro de 1995 

sobre o Fluminense-RJ é a mais citada, devido a como o clube conquistou a vitória. Os 

consumidores lembram que o clube precisava vencer a partida por no mínimo três gols de 
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diferença e o fez. Outras memórias que foram lembradas passam muito pela participação do 

clube nos campeonatos brasileiros, tais como: a final do Campeonato Brasileiro de 1995; a 

final do Campeonato Brasileiro de 2002 e; um jogo do Campeonato Brasileiro de 2005 contra 

o Corinthians. O Campeonato era disputado por pontos corridos e o clube sofreu uma das 

maiores goleadas de sua história, perdendo o jogo por 7 a 1 para o Corinthians. Já sobre a 

influência familiar/social as memórias dos entrevistados santistas não diferem dos outros 

clubes e tem como figura central a participação do pai na formação do entrevistado como 

torcedor do clube. Vejamos a seguir a análise por grupo deste tópico. 

 A análise por grupo neste tópico mostra que o grupo A (de 18 a 30 anos) 

frequentemente cita as memórias de uma ou duas décadas anteriores, enquanto o grupo B (31 

anos em diante) cita com mais freqüência as memórias de mais de duas décadas atrás, em 

todas as categorias.  

 Corinthians- O torcedor do grupo B, embora reconheça e cite as conquistas dos 

títulos da Libertadores e do Mundial de 2012 como as mais significativas da história do clube, 

se recordou com muita adoração das conquistas dos títulos paulista de 1977 e do campeonato 

brasileiro de 1990. Outra constatação que os dados mostram é a capacidade de se lembrar de 

fatos negativos da história do clube com mais freqüência que o torcedor do grupo A. Foram os 

torcedores do grupo B que citaram o período de recesso de conquistas esportivas que o clube 

viveu de 1954 a 1977 e da queda do clube para a série B do campeonato brasileiro. Já no 

grupo A, as memórias destacadas com bastante entusiasmo são sobre a fase vitoriosa que o 

clube viveu do ano de 1998 a 2000.  

 São Paulo- Entre os são paulinos as conquistas esportivas da temporada 2005 são 

unanimidade, pois neste ano o clube ganhou o campeonato Paulista, a Copa Libertadores e o 

Mundial de clubes da FIFA. Além desta temporada, para o grupo A o tricampeonato brasileiro 

(2006, 2007, 2008) é o feito histórico mais citado e no grupo B, as conquistas dos títulos 

mundiais e da Libertadores dos anos de 1992 e 1993 são as lembranças mais citadas. Outro 

fato sobressalente nos dados são duas memórias específicas, uma em cada grupo. No grupo A, 

a lembrança fica por conta de uma defesa do goleiro Rogério Ceni na final do Mundial de 

Clubes de 2005 e no grupo B um gol de falta feito pelo meio campista Raí na final do 

Mundial de Interclubes de 1992.  

 Palmeiras- Entre os torcedores palmeirenses a conquista do título da Copa 

Libertadores de 1999 é bem popular e se trata de uma lembrança quase que unânime. Porém, 

entre os grupos existe uma diferença significativa entre as memórias. Enquanto o torcedor do 

grupo B cita com veemência o título Paulista de 1993, os torcedores do grupo A se recordam 
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com mais força da despedida do goleiro Marcos no dia 12/12/2012. Isto pode ter ligação com 

o fato de clube ter ficado um bom período sem títulos expressivos e por ter passado por dois 

descensos de divisão do Campeonato Brasileiro no período entre 2000 a 2012, fatos estes que 

também são fortemente citados nos dois grupos. Além disso, a Era Parmalat (1992-2000), 

período em que o clube dividiu a gestão com uma empresa de laticínios, é unanimemente 

citado pelo grupo B e lembrado por um torcedor do grupo A.  

 Santos- A década de 60, época em que o Santos conquistou muitos títulos nacionais e 

internacionais, é a mais lembrada pelos torcedores do grupo B, que também citam a as 

conquistas do título do campeonato Paulista de 1984 e a semifinal do campeonato brasileiro 

de 1995. Os dois grupos enaltecem a conquista da Copa Libertadores de 2011, mas no grupo 

A ela é mais citada, bem como os títulos do campeonato brasileiro de 2002 e 2004. Robinho e 

Pelé são ídolos dos dois grupos e Neymar é citado como figura importante no passado recente 

do clube pelo grupo B. Vejamos a seguir as considerações teóricas e as considerações sobre 

este tópico. 

 Ayozie (2013) e Brown, Kozinets e Sherry Jr (2003a) indicam que o objeto da ação de 

retromarketing deve residir na memória coletiva, e os dados mostraram que o que reside com 

maior notoriedade na mente dos torcedores consumidores dos clubes investigados são: as 

conquistas esportivas, os personagens históricos, os jogos marcantes dos clubes de futebol 

investigados e a influência da família e do meio social em que vivem. Portanto, ao se utilizar 

as memórias dos torcedores em ações de marketing os departamentos de marketing das 

organizações esportivas devem elaborar categorias criadas neste estudo e trabalhar a partir 

delas. Esta indicação está apoiada por Davallon (1999) que defende que só é possível 

trabalhar com o passado aquilo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do 

grupo. 

Os autores que se dedicam a estudar o retromarketing indicam que os consumidores 

mais envolvidos têm uma relação profunda com o objeto de consumo (AYOZIE, 2013; 

BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a) e isso foi evidenciado nos dados apresentados. 

Isto significa que os gestores de marketing devem ter um vasto conhecimento do mercado e, 

sobretudo, da história do clube (BARBOSA, 2013), antes de relançarem qualquer produto, 

bem, serviço ou ação que esteja amparada nas memórias do clube. Portanto, as categorias 

criadas neste estudo formam um conhecimento que não pode ser negligenciado neste processo 

porque mostram quais são estas memórias.  
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4.2 Análise da Memória e Tradição 

Para este tópico, as perguntas que foram feitas e os objetivos de cada pergunta foram os 

seguintes: 

F) Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Objetivo: Buscou-se identificar elementos que os entrevistados atribuíam a consolidação da 

tradição num clube de futebol.  

G) Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento 

que o tenha feito ter certeza disto.  

Objetivo: Intencionou-se identificar se os entrevistados reconheciam no clube pelo qual 

torcem os elementos citados na pergunta F e extrair a quais momentos de suas vidas estes 

elementos estavam ligados. 

 Na tabela 2 estão conjugadas as considerações dos consumidores dos quatro grandes 

clubes investigados neste estudo sobre tradição. Os resultados deste tópico indicam que os 

consumidores entendem a tradição dos clubes pelos quais torcem por meio a) dos 

acontecimentos relevantes na história do clube, b) da representatividade da torcida e c) da 

gestão do esporte. As categorias que foram criadas neste tópico são explicadas abaixo numa 

análise geral e por clube. Na análise por grupo não foi possível identificar nenhuma diferença 

significativa entre os grupos A e B de nenhum dos clubes investigados. 

 As unidades de registro que compõe a categoria “Acontecimentos relevantes na 

história do clube” foram citadas como elementos que apóiam ou traduzem a tradição dos 

clubes investigados, segundo os entrevistados. Grande parte das citações (85%) é relativa a 

títulos conquistados pelos clubes. Os entrevistados consideram que a conquista de títulos é o 

que sustenta a tradição de um clube. Algumas das citações que evidenciaram esses resultados 

seguem abaixo.  

 Wetemberg (Santos)- “Eu acho que a história de títulos é fundamental pra que o time 

seja considerado tradicional”. 

 Diego (Palmeiras)- “Sem títulos não há tradição”. 

 Luiz (Corinthians)- “Ganhando título e aparecendo mais na mídia, acho que ele fica 

mais tradicional. Daí consegue mais torcedores”.  
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Tabela 2: Categorização- Memória e Tradição 

Categorias Unidades de Registro 
Freqüência 

das Unidades 

Porcentagem 

(%) 

Acontecimentos 

relevantes na 

história do clube  

Títulos, Grande número de Torcedores em jogos 

decisivos fora de casa, Descenso de divisão, 

Ausência de descenso de divisão em sua história, 

Eliminação de rivais em fases decisivas das 

competições, Eliminação para times menos 

populares, Interrupção de guerra para realização de 

amistoso, Grandes jogos. 

123 62,44% 

Representatividade 

da torcida 
Torcida/Torcedor (es), Fanático, Clube de massa. 44 22,34% 

Gestão do Esporte 

Investimento nos jogadores de base, Profissionais 

de nível administrativo qualificados, Gestão 

qualificada, Time competitivo, Boa relação com ex 

atletas, Estrutura, Profissionalismo dos 

funcionários, Marketing qualificado, Formação de 

atletas, Gestão do patrimônio, Gestão de marca. 

30 15,22% 

      Total 197 100,00% 

Elaborado pelo autor. 

 As unidades de registro que compõe a categoria “representatividade da torcida”, diz 

respeito à citação da torcida ou de torcedores como essência da existência da tradição nos 

clubes investigados. Alguns dos entrevistados consideram que o número de torcedores e/ou as 

manifestações da torcida garantem a tradição nos clubes. Muito dessa consideração se deve a 

algumas fases que os clubes passaram em suas histórias e a torcida se manifestou de maneira 

surpreendente e/ou o número de torcedores aumentou ao passar por estas fases. Segue abaixo 

algumas das considerações dos entrevistados sobre isso. 

 Claudemir (Corinthians)- “Acho que a torcida que faz um clube ser tradicional. 

Muitas vezes, as pessoas falam de títulos, de grandes títulos, mas eu vejo que não. O 

Corinthians é um exemplo disso. O Corinthians passou muito tempo sem ganhar grandes 

títulos, né? O Corinthians mesmo começou a ganhar títulos a partir de 90. Antes de 90, o 

Corinthians não tinha um título brasileiro e foi um dos times que mais cresceu torcida, mesmo 

com 23 anos sem ganhar um título, nenhum título Paulista. Então assim, a torcida que faz o 

time ser tradicional. O Corinthians é um exemplo disso”.  

 Flaviano (Corinthians)- “Acredito que meu clube é tradicional. E um fato que 

marcou muito foi quando o Corinthians caiu e mesmo o Corinthians caindo o estádio 

continuou cheio e terminando o jogo, mesmo eliminado, a torcida ficou cantando que nunca ia 

abandonar o clube. Inclusive, não abandonou na segundona”.  
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 Márcio (Palmeiras)- “Eu acho que o tamanho da torcida influi bastante. Daí eu acho 

que uma coisa vai levando a outra”. 

 Guilherme (Santos)- “Quanto mais ele [o clube] tiver torcedor, quanto mais popular 

ele [o clube] for, mais tradicional”.  

 Em terceiro lugar, os entrevistados citaram elementos que fazem parte da “gestão do 

esporte” para explicar a manutenção e existência da tradição dos clubes de futebol 

investigados. Entre os elementos citados, o investimento nos jogadores da base, a formação de 

atletas e a gestão qualificada foram as mais citadas para explicar a tradição nos clubes. Os 

entrevistados consideram que o bom equilíbrio das ferramentas que compõe a gestão de um 

clube seria a chave para manter o clube tradicional ou evidenciar a tradição de um clube. 

Segue abaixo alguns trechos que trazem essa demonstração por parte dos entrevistados.   

 Corjesus (São Paulo)- “Boa gestão é fundamental. Porque se você tem uma boa 

gestão, você tem um time competitivo, você sempre chega às finais, você sempre está 

incomodando os adversários grandes, você faz um trabalho sério com o torcedor, que 

querendo ou não é a parte fundamental num clube. (...) Boa gestão é essencial”.  

 Bruno (Santos)- “Eu acho que para um clube ser considerado tradicional 

primeiramente ele tem que ter uma organização interna bastante estruturada, além de cuidar 

bem da sua própria marca”. 

 Na análise por clube percebe-se a forte presença dos elementos que contam nos 

resultados gerais que mostram que para um clube ser considerado tradicional é preciso que ele 

tenha um grande número de acontecimentos relevantes em sua história, tenha uma torcida 

representativa e tenha uma gestão qualificada. Entretanto, para o grupo de palmeirenses, além 

dessas características existem outras duas que explicam a tradição, que são: a rivalidade com 

outros clubes e a riqueza de elementos históricos. Este último resultado é corroborado pelo 

grupo de santistas, além da existência das outras três categorias que são apresentadas nos 

resultados gerais sobre a tradição.  

 Corinthians- Os entrevistados corintianos unanimemente citaram a representatividade 

da torcida e os acontecimentos relevantes na história do clube como elementos essenciais para 

a composição da tradição no clube. Em algumas entrevistas é possível perceber a união das 

duas categorias para explicar a tradição no clube. Um dos eventos que constata isso e que foi 

citado com grande emoção é a conquista do título Mundial em 2012. Neste episódio da 

história do clube, os torcedores citam que reconheceram a tradição pelo título conquistado, 
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bem como pela locomoção da torcida que foi em grande número para o Japão apoiar o clube 

na competição.  

 São Paulo- Os são paulinos evidenciaram os acontecimentos relevantes na história e a 

gestão do esporte como elementos que sustentam a tradição do clube. Entre os acontecimentos 

relevantes, os consumidores citam unanimemente os títulos para explicar sobre a tradição no 

clube. Além disso, os entrevistados citam a jovialidade do clube, que faz 79 anos em 2015, 

para explicar que a gestão é responsável direta e indiretamente pelos acontecimentos 

relevantes, mesmo o clube sendo um dos mais novos entre os rivais e a nível nacional. 

 Palmeiras- Entre os entrevistados palmeirenses foram citados dois elementos que não 

constam na análise geral, mas que no clube são fundamentais para explicar a tradição, que 

são: as rivalidades e as riquezas de elementos históricos. Nas entrevistas com os palmeirenses 

também foram citados com mais freqüência os acontecimentos relevantes na história do clube, 

a representatividade da torcida e a gestão do esporte como elementos essenciais na 

evidenciação da tradição, mas os torcedores também citaram com grande freqüência a 

rivalidade com outros clubes e as riquezas de elementos históricos. Sobre as rivalidades, os 

entrevistados defendem que um clube tradicional deve ter como característica certa rejeição 

por parte de outros torcedores de outros clubes, bem como a torcida contra. Isso caracterizaria 

a importância do clube frente aos demais. Sobre a riqueza de elementos históricos, os 

entrevistados palmeirenses citam a cultura e a importância histórica do clube como 

componentes fundamentais na formação da tradição.  

 Santos- Assim como no Palmeiras, a riqueza de elementos históricos também aparece 

na explicação sobre a existência da tradição no clube. Estas citações se referem, 

principalmente, as histórias que envolvem o clube e sua participação em amistosos e 

competições. Mesmo assim, os títulos conquistados pelo clube, que fazem parte dos 

acontecimentos relevantes da história e a representatividade da torcida aparecem em mais 

citações. Outro destaque nas entrevistas referente aos torcedores santistas diz respeito à 

revelação de jogadores da base. Segundo os santistas, essa característica de um clube ser 

revelador de talentos é componente essencial para um clube ser considerado tradicional.  

 Neste tópico não foi possível identificar diferenças significativas entre os grupos A e B 

dos quatro grandes clubes entrevistados. As considerações nos quatro clubes se equilibram e 

se completam ao se deparar com os dados sobre o assunto. Percebe-se que a tradição nos 

clubes, portanto, é um assunto universal e que os mesmos motivos explicam a tradição para 

ambos os grupos nos quatro clubes. Nenhum resultado em nenhum dos grupos contradiz a 

unidade de pensamento e o entendimento sobre a tradição nos clubes investigados. 
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 Os resultados mostram que as memórias que os entrevistados têm se relacionam com 

acontecimentos relevantes na história dos clubes, representatividade de suas torcidas e sobre a 

gestão do esporte. Feldman (2000) defende que são as memórias que sustentam a tradição de 

uma organização. E por sua vez, a tradição no esporte é uma importante ferramenta para a 

fidelização de consumidores (FOSTER; HYATT, 2008), bem como para atender as demandas 

atuais de consumo (BLACKWOOD, 2008; PRONI, 2008; FOSTER; HYATT, 2008).  

 Convém expor ainda que uma boa parte das referências teóricas utilizadas neste estudo 

mostram outra utilidade da tradição, provinda das memórias, que diz respeito a invenção da 

tradição em organizações (HOBSBAWN; RANGER, 1983) e pelos resultados apresentados 

neste estudo é possível que inventar tradições nos clubes de futebol investigados se torne uma 

prática pouco útil, pois os clubes teriam de mostrar muita criatividade para causar pouco 

efeito em seus consumidores. Diz se isso, pois para causar efeito em seus consumidores, os 

clubes teriam que se esforçarem muito para inventarem fatos novos ou se apropriarem de 

novos acontecimentos que perpassem por estas três categorias construídas neste estudo.  

 A definição de invenção da tradição propõe que ela signifique ser um conjunto de 

práticas que buscam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, 

o que implica, automaticamente, a continuidade do passado (HOBSBAWN; RANGER, 

1983). Os gestores teriam, portanto, que inculcar valores, principalmente, sobre a conquista de 

títulos (acontecimentos relevantes na história do clube), aumento no número de torcedores 

(representatividade da torcida) e práticas administrativas de boa qualidade (gestão do esporte) 

e esta ação parece um tanto improvável pela natureza destas categorias que requereriam a 

invenção não só de tradições, mas de fatos e, obviamente, no passado não se podem construir 

novos fatos. 

4.3 Análise da Memória e Identidade. 

 Para este tópico, as perguntas que foram feitas e os objetivos de cada pergunta foram 

os seguintes: 

H-Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Objetivo: Buscou-se identificar os aspectos que os entrevistados atribuiriam a identidade dos 

clubes pelos quais torcem.  

I-Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Objetivo: Buscou-se entender os motivos que levaram os entrevistados a escolherem  a 

identidade citada na pergunta H. 

J- Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 
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Objetivo: Buscou-se entender se a manutenção da identidade citada na pergunta H era bem 

vista pelos entrevistados. 

Mostra-se necessário lembrar que a identidade neste estudo é entendida como a crença 

compartilhada entre os membros da organização daquilo que a empresa tem de central, 

distintivo e duradouro (ALBERT; WHETTEN, 1985). Neste tópico buscou-se entender quais 

são as crenças destes membros da organização, que são os consumidores envolvidos com os 

clubes pelos quais torcem.  

A tabela 3 mostra qual a identidade que os consumidores atribuíram aos clubes pelos 

quais torcem, os motivos pelos quais atribuíram essa identidade que escolheram e se 

consideraram importante ter essa identidade mantida. Como a identidade de cada clube é algo 

particular a cada indivíduo, na análise deste tópico foi extraída a essência de cada discurso e 

todas são apresentadas na tabela 3. 

Os corintianos entrevistados neste estudo entendem, em sua grande maioria, que a 

identidade do clube é a de “guerreiro”, “time do povo” ou “fanáticos” e todos concordam que 

é importante que o clube mantenha essas identidades citadas.  

Os são paulinos são quase unânimes em citar o “soberano” como algo que identifica o 

clube, bem como são quase unânimes em indicar que a identidade combina com o clube pela 

quantidade de conquistas esportivas que o clube tem e concordam que esta identidade deve 

ser mantida pelo clube. 

 O Palmeiras é o único clube dos quatro investigados neste estudo que não houve uma 

harmonia nas respostas, tornando assim a sua identidade como indefinida ou com várias 

definições, tais como: “Alviverde Imponente”, “Academia de Futebol”, o “Campeão do 

século XX” ou o “Porco”.  

 Já os torcedores santistas, a identidade está muito ligada aos jovens talentos que foram 

revelados e que já fizeram sucesso pelo clube. Outra característica vinculada à identidade do 

Santos pelos entrevistados é a de estimular a paz. Isso está vinculado, e foi possível perceber 

no conteúdo das entrevistas, pelo fato de o clube jogar de branco e/ou pelo discurso dos 

entrevistados que relatam que o clube participou da interrupção de uma guerra no continente 

africano nos anos 60.  
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Tabela 3: Considerações de Memória e Identidade 

Entrevistado Identidade Motivos 
Manutenção da 

Identidade 

SCCP- Luiz (A) Fanáticos 

Porque a torcida continua 

grande, mesmo com 

recesso de títulos. 

É importante para 

estimular o aumento nas 

vendas, a continuação do 

fanatismo e os 

investimentos em 

jogadores. 

SCCP- Claudemir (A) Guerreiro 
Porque tem relação com 

a história do clube. 

É importante pelas 

adversidades constantes 

do futebol e para mostrar 

que o clube sempre 

ressurge após os 

fracassos, assim como os 

guerreiros. 

SCCP- Flaviano (A) O Time do Povo 

Porque é o time com 

maior identificação com 

a maior parcela da 

população. 

É importante para manter 

o processo de alta 

procura por produtos, 

bens e serviços do clube. 

SCCP- Igor (B) O Time do Povo 

Porque é o time com 

maior identificação com 

a maior parcela da 

população. 

É importante para manter 

a tradição e aumentar 

patrimônio do clube. 

SCCP- Cícero (B) Guerreiro 
Pela superação de 

adversidades. 

É importante para que o 

torcedor permaneça 

identificado com o clube. 

SCCP- Alex S. (B) Guerreiro 
Pela manutenção da 

tradição. 

É importante para manter 

a tradição. 

SPFC- Andrey (A) Soberano 
Pela quantidade de 

conquistas esportivas. 

É importante para manter 

o status e o poder nas 

relações sociais com 

torcedores rivais. 

SPFC- Leonardo (A) Soberano 
Pela quantidade de 

conquistas esportivas. 

É importante para manter 

o respeito dos 

adversários e estimular a 

continuidade das 

conquistas esportivas. 

SPFC- Corjesus (A) Imbatível 
Pela quantidade de 

conquistas esportivas. 

É importante para manter 

a superioridade em 

relação aos rivais e 

aumentar as vendas. 

SPFC- Arnaldo (B) Soberano 
Pela quantidade de 

conquistas esportivas. 

É importante para manter 

a superioridade em 

relação aos rivais e 

aumentar o público no 

estádio. 

SPFC- José (B) Soberano 
Pela quantidade de 

conquistas esportivas. 

É importante para manter 

o equilíbrio financeiro do 

clube. 

SPFC- Fábio (B) Guerreiros 
Pela superação de 

adversidades. 

É importante para manter 

a tradição do clube. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

Entrevistado Identidade Motivos 
Manutenção da 

Identidade 

SEP- Rafael (A) Alviverde Imponente 
Para evidenciar a 

tradição. 

É importante para manter 

a tradição e aumentar o 

patrimônio. 

SEP- Thiago (A) Campeão do século XX 
Pela quantidade de 

conquistas esportivas. 

É importante para manter 

as conquistas esportivas. 

SEP- Diego (A) União 

Porque supera as 

adversidades com todos 

unidos. 

É importante para 

estimular o aumento do 

público no estádio. 

SEP- Douglas (B) O porco 

Pela aceitação da torcida 

em detrimento aos rivais 

e identificação com o 

clube. 

É importante para atrair 

novos torcedores. 

SEP- Marcio (B) Academia de futebol 

Pelo pioneirismo na 

evolução técnica do 

futebol e na gestão. 

É importante para manter 

a tradição. 

SEP- Antonio (B) Indefinida 

Pelo histórico recente de 

falta de qualidade 

técnica. 

Não deve continuar 

indefinida, pois prejudica 

a imagem do clube. 

SFC- Guilherme (A) Serenidade 
Pelas raízes e pela sede 

do clube. 

É importante para manter 

a tradição. 

SFC- Bruno (A) Meninos da vila 
Pela revelação de 

jogadores da base 

É importante para manter 

a tradição. 

SFC- Rafael (A) O time de branco 

Porque simboliza a paz e 

enaltece os feitos do 

clube na manutenção da 

paz. 

É importante para 

expansão da marca e 

mantêm a tradição e a 

marca. 

SFC- Dênis (B) Revelador de talentos 

Pela revelação de 

jogadores da base e de 

jogadores desconhecidos. 

É importante para manter 

a tradição. 

SFC- Fernando (B) Time sem fronteiras 

Pela atração de 

torcedores de outros 

locais e conquistas 

esportivas em diversos 

locais do mundo. 

É importante para 

expandir a marca e atrair 

de novos torcedores. 

SFC- Wetemberg (B) Meninos da vila 

Pela revelação de 

jogadores da base  e 

pelas conquistas 

esportivas com grande 

número de jogadores da 

base. 

É importante para manter 

a marca e a tradição. 
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4.4 Análise da Nostalgia 

 Para este tópico, as perguntas que foram feitas e os objetivos de cada pergunta foram 

os seguintes: 

K-Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Objetivo: Buscou-se entender quais as relações nostálgicas que os entrevistados têm em 

relação ao clube pelos quais torcem. 

L-Descreva o que sentia disto que relatou.  

Objetivo: Buscou-se entender quais sentimentos estavam relacionados ao que haviam 

respondido na pergunta K. 

 A tabela 4 traz as considerações dos consumidores dos quatro grandes clubes 

investigados neste estudo. O objetivo deste tópico foi o de extrair das entrevistas 

considerações sobre o que são as memórias nostálgicas e o que os consumidores sentem sobre 

suas memórias nostálgicas. Portanto, o roteiro de entrevistas foi elaborado para estes fins e os 

resultados deste tópico indicam que a maior saudade que o torcedor tem é de elementos 

técnicos e táticos que os ex jogadores tinham e que hoje já não se pode ser percebido nos 

atuais jogadores. Além disso, os entrevistados citaram sentimentos que os deixavam felizes ao 

viverem aqueles momentos que tinham saudades de seus clubes. As categorias que foram 

criadas neste tópico são explicadas abaixo numa análise geral, por clube e por grupo.  

Tabela 4: Categorização- Nostalgia 

Categorias Unidades de Registro 
Freqüência 

das Unidades 

Porcentagem 

(%) 

Perfil Profissional 

Craques, Grandes Jogadores, Jogador clássico, 

Jogador com raça, Características de Jogadores do 

passado, Técnico com características ofensivas, 

Jogadores decisivos, Jogadores comprometidos, 

Jogadores fortes, Jogadores Competitivos, 

Jogadores Identificados. 

81 76,42% 

Sentimento  

Gosto de assistir, Participação no jogo, 

Empolgação, Orgulho, Emoção, Felicidade, 

Segurança, Poder, Êxtase, Alegria, Amor. 

25 23,58% 

      Total 106 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 As unidades de registro que compõe a categoria “Perfil Profissional” traduzem o 

sentimento de nostalgia dos entrevistados em relação aos profissionais dos clubes pelos quais 

torcem. Essa nostalgia dos entrevistados está majoritariamente (76,42%) relacionada aos 

feitos, estilos e características de jogo de seus ex atletas e da forma de comandar de suas 
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antigas comissões técnicas. Segue abaixo algumas declarações dadas pelos entrevistados que 

confirmam esses resultados gerais. 

 Claudemir (Corinthians)- “Olha, vou ser bem sincero eu sinto mais saudades dos 

craques. Acho que hoje tem muito “perna de pau”. Acho que hoje a gente idolatra muito o 

“perna de pau”. Eu acho que esses jogadores fazem falta (...). O que eu sinto falta de 

antigamente mesmo são dos jogadores e mesmo com todo tipo de dificuldade o Corinthians 

tinha grandes jogadores e hoje deve um pouco. Mas vejo que isso aí é um todo no futebol 

brasileiro. Entendeu?! A gente está idolatrando muito “perna de pau””. 

 José (São Paulo)- “Do São Paulo de 1992, da época do Telê Santana. Aquele time é o 

que eu tenho saudades até hoje. É que nem dizem né?! “Eterno Telê”. Tenho saudades porque 

era um time que jogava pra frente. Com inteligência, um time que agredia o adversário. Hoje 

é diferente. Os times de hoje jogam sem vontade parece. E naquela época não. Com Telê 

Santana era aquele time com raça e com vontade de ganhar títulos”. 

 Fábio (São Paulo)- “[saudades] do comprometimento dos jogadores. Porque 

antigamente a gente percebia que os jogadores eram mais centrados no que faziam, 

respeitavam mais o clube, respeitavam mais os dirigentes. Isso que deixa um pouco de 

saudades. E tem muitos jogadores que jogavam com mais amor a camisa e hoje em dia nem 

tanto é assim”.  

 Thiago (Palmeiras)- “A forma dos jogadores respeitarem o clube. Antigamente o 

jogador jogava com raça, por amor ao clube e hoje em dia é mais por dinheiro. Hoje em dia 

eles querem dinheiro, eles não querem saber. O clube que pagar mais eles estão jogando e 

enfim acho que eu tenho mais saudades disso aí”. 

 Rafael (Santos)- “A gente tem saudades de jogadores que vistam a camisa do clube, 

que tenham uma identidade com o clube, que tenham certo vínculo com a tradição do clube e 

com a torcida e que respeitem o clube”. 

 Para as unidades de registro que foram consideradas, para compor a categoria 

“sentimento”, levaram-se em consideração, as lembranças do que estes consumidores 

entrevistados sentiram no passado e que foi relatado e lembrado nas entrevistas que foram 

realizadas para este estudo. Estes sentimentos são essenciais para entender a maneira como 

estes torcedores se envolveram com os clubes pelos quais torcem quando estes passaram por 

momentos de sucesso em suas histórias, embora esta categoria apareça em proporção bem 

menor (23,58%) em relação à categoria “Perfil Profissional”. Sobre o que foi relatado em 

relação a estes sentimentos, segue abaixo algumas considerações dos torcedores. 
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 Igor (Corinthians)- “Eu sentia que a gente lá no estádio ou em casa, a gente lá 

gritando estávamos passando energia e isso estava dando resultado. Eu sentia que a gente era 

importante e que o fato de a gente estar no estádio gritando e incentivando ou às vezes até 

xingando mesmo, a gente estava sendo importante. Agora [2013 e 2014] a impressão que se 

tem é que você gritando ou não, eles não vão fazer nada. Essa que é a minha sensação”.   

 Arnaldo (São Paulo)- “[Sentia] muita emoção, coisa que é inexplicável. Adrenalina 

total vendo os “muleques” resolverem. Se você tem jogadores decisivos você tem certeza que 

o time vai ganhar”. 

 Diego (Palmeiras)- “Sentia orgulho. Ainda mais porque sempre vencia e teve um 

Campeonato Paulista de um ano que (...) fez 102 gols, onde foi campeão também. Era gostoso 

de ver o futebol daquela época”.  

 Douglas (Palmeiras)- “Era uma alegria imensa. Já sabia que pra onde que a bola fosse 

eu sabia que ia ser bem tratada. Se caia no ataque, eu sabia que ia sair uma coisa boa. Se 

tomasse um contra ataque, sabia que tinha uma defesa forte. Era um sentimento de segurança 

na verdade. Segurança, acho que era a palavra certa. Sabia sempre que alguma coisa ia 

desenvolver sempre pro lado positivo”. 

 Dênis (Santos)- “Eu meu sentia parte do espetáculo. Quando você está num jogo no 

qual você está participando, que você está xingando, está vaiando, você está vendo que aquilo 

está influenciando no jogo, você se sente parte do espetáculo. Por exemplo, o time faz um gol 

parece que você participou da jogada, o goleiro defende uma bola parece que você participou 

da jogada, então aquela pressão que existia dentro do estádio antigamente te fazia você se 

sentir dentro do campo, praticamente. Você via que você podia ajudar, era o único jeito que 

você via que podia ajudar. Eu só posso ajudar se eu xingar o juiz, só posso ajudar se eu vaiar 

o goleiro adversário e se eu incentivar o meu jogador. Então isso que era participar da 

partida”.  

 Na análise por clube é possível perceber algumas peculiaridades bem distintas entre os 

entrevistados dos clubes investigados puderem ser notadas. Entretanto, o que foi mostrado nos 

resultados gerais segue as mesmas tendências nos quatro clubes, que são: a nostalgia por 

determinados sentimentos e dos perfis profissionais de atletas e comissões técnicas. 

 Corinthians- Os entrevistados corintianos seguiram as linhas dos resultados gerais e 

suas nostalgias também estão relacionadas à falta de participação do torcedor nos jogos e dos 

grandes jogadores que jogavam com raça. Além disso, os corintianos citaram elementos do 

ambiente nos dias de jogos como fatos que os fazem sentir saudades em relação ao clube pelo 
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qual torcem. Estes elementos são as torcidas misturadas nos estádios, as provocações 

saudáveis entre as torcidas adversárias e da festa das torcidas em dias de jogos. 

 São Paulo- O mesmo resultado que foi encontrado na análise geral se encontra no 

grupo de são paulinos entrevistados, porém alguns elementos extras e específicos foram 

ressaltados. Entre estas coisas estão os títulos e os características técnicas do jogo. Sobre este 

último, o torcedor são paulino cita o futebol bem jogado, principalmente o futebol praticado 

nos tempos em que o clube era comandado pelo técnico Telê Santana.  

 Palmeiras- O respeito que o clube imprimia nos jogos contra seus adversários, 

principalmente com os clubes pequenos, foi à única diferença notada em relação aos 

resultados gerais deste tópico no Palmeiras. Também foi citada a “Era Parmalat” e a boa 

qualidade técnica que sempre foram identificados como “marca” dos setores defensivos e 

ofensivos dos times formados pelo clube ao longo de sua história. 

 Santos- Os torcedores do Santos também seguiram a mesma linha dos resultados 

gerais. Entretanto, o torcedor santista tem uma nostalgia especifica do passado que se refere 

ao estádio de seu clube, conhecido como Alçapão. Embora o estádio continue lá e recebendo 

os jogos do clube, alguns torcedores relataram que as modificações estruturais que o mesmo 

passou ao longo dos anos fez com que a torcida ficasse cada vez mais distante do time. Esta 

distância da equipe é um elemento que estes torcedores relatam sentir saudades.  

 Tendo como base o conteúdo das entrevistas para a análise dos resultados neste tópico 

não foi possível encontrar resultados divergentes entre os grupos A e B dos torcedores de 

Corinthians e São Paulo. Isso significa que ambos os grupos dos dois clubes sentem saudades 

das mesmas memórias e tem os mesmos sentimentos sobre elas. Obviamente, que cada 

indivíduo se lembra de momentos distintos e pensa diferente um do outro, mas na análise das 

entrevistas não foi possível enaltecer mais as memórias de um grupo em relação ao outro ou 

algo que os diferenciasse. Isto não se repete na análise dos grupos A e B de Palmeiras e 

Santos.  

 Palmeiras- No grupo A dos torcedores palmeirenses foi lembrado com mais ênfase a 

fase da “Era Parmalat” (1992 a 2000), especificamente da qualidade técnica dos jogadores. Já 

no grupo B, o respeito que os adversários tinham do Palmeiras ao enfrentarem o clube é a 

saudade mais latente relatada. 

 Santos- No Grupo A de torcedores santistas, a época em que brilharam Robinho e 

Diego (2002 a 2004) e a época que brilharam Neymar e Ganso (2010 a 2013) são memórias 

saudosas mais enaltecidas que as outras e apareceu apenas nesse grupo e não apareceu no 

outro. Já no Grupo B, a saudade fica por conta do ambiente festivo e de pressão que o estádio 
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vivia em dias de jogos, nos anos antes das reformas que o estádio viveu. Os torcedores do 

grupo B citam a vantagem esportiva e as grandes festas vividas no estádio e se dizem com 

grandes saudades deste período. 

 Os resultados deste tópico mostram que as memórias que os entrevistados têm se 

relacionam com as saudades de ex profissionais dos clubes investigados, principalmente 

jogadores e técnicos. Além disso, a análise mostrou os sentimentos que os torcedores têm em 

relação à suas memórias, que são: o gosto que tinham de assistir os jogos do clube, a 

participação no jogo que sentiam ter, a empolgação em ver o clube e entre outros que constam 

na tabela 4.  

 De maneira geral, a nostalgia encontrada nos resultados se relaciona mais com a 

nostalgia pessoal, que seria a “verdadeira” nostalgia explicada por Davis (1979). O autor 

entende que esta nostalgia tem base na experiência direta e nas memórias individuais, ou seja, 

é a real saudade que o individuo sente do objeto referido, que nesse caso é o clube. Este 

resultado encontrado não vai ao encontro das indicações de Havlena e Holak (1991) e Stern 

(1992) que defendem que a nostalgia, geralmente, quando utilizada pelo marketing, trabalha 

com aspectos que tenham potencial de evocar no público-alvo a nostalgia cultural ou virtual 

(HAVLENA; HOLAK, 1991; STERN, 1992).  

 Neste caso, há de se considerar as peculiaridades do contexto e, principalmente, do 

envolvimento do consumidor de cada mercado, haja vista que o consumidor do mercado de 

produtos alimentícios (HAVLENA; HOLAK, 1991; STERN, 1992) difere muito do 

consumidor do mercado esportivo, principalmente no que se trata de seu envolvimento, que 

pode chegar a níveis extremos de ligação, conforme defendido por Funk e James (2001). 

 Na análise por grupo foram citadas as diferenças fundamentais entre os clubes e como 

estes resultados são específicos para a realidade de cada clube. Não foi possível encontrar na 

literatura pontos em que se pudesse cruzar e propor uma discussão entre os resultados e a 

literatura.  

 Já nos resultados que foram evidenciados acima em relação à diferença entre os 

grupos foi possível perceber que as memórias saudosas encontradas nos grupos de Santos e 

Palmeiras apontam que são gostos adquiridos no final da adolescência ou no inicio da fase 

adulta e que determinaram, portanto, os sentimentos nostálgicos destes torcedores em relação 

ao clube que torcem. Este resultado corrobora com as indicações de Holbrook e Schindler 

(1991) que apontaram os mesmos indícios em seus estudos sobre a experiência nostálgica.  
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4.5 Análise do consumo. 

 Para este tópico, as perguntas que foram feitas e os objetivos de cada pergunta foram 

os seguintes: 

M- Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Objetivo: Buscou-se entender de que maneira os entrevistados observam o lançamento de 

produtos, bens e serviços que estão amparadas no passado dos clubes pelos quais torcem. 

N- Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou 

novos lançamentos? Por quê? 

Objetivo: Buscou-se identificar a preferência e as considerações dos entrevistados em relação 

ao consumo de produtos, bens e serviços dos clubes pelos quais torcem. 

O- Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais 

o fez ficar feliz.  

Objetivo: Buscou-se entender a quais tipos de produtos, bens e serviços dos clubes pelos 

quais torcem estão ligados as satisfações dos entrevistados em consumos anteriores.  

 Para a apresentação dos resultados deste tópico foram desenvolvidas duas tabelas. A 

primeira (tabela 5) mostra a análise do conteúdo sobre a visão que os entrevistados têm em 

relação ao lançamento de produtos, bens e serviços que são lançados ancorados em memórias 

significativas dos clubes e a segunda (tabela 6) mostra qual o produto, bem ou serviço que 

cada consumidor adquiriu e que considerou como sendo o consumo mais marcante em sua 

relação de consumidor do clube.  

 A tabela 5 contém duas categorias que foram formadas na análise do conteúdo das 

entrevistas, na parte sobre consumo e especificamente para extrair destes relatos o 

entendimento sobre a visão que os consumidores têm sobre o lançamento de produtos, bens e 

serviços que são amparados em memórias significativas dos clubes. A formação destas duas 

categorias surgiu da análise geral das entrevistas dos quatro clubes investigados neste estudo. 

 Na categoria “Ação Alusiva ao passado”, as unidades de registro, extraídas das 

entrevistas realizadas, mostram que parte (55,20%) da visão que os torcedores/consumidores 

têm em relação aos lançamentos de produtos, bens e serviços amparados em memórias 

significativas do passado estão relacionados ao significado essencial do retromarketing, ou 

seja, condiz com a intenção deste novo conceito que o marketing vem utilizando em ações nos 

mais diversos mercados. Em sua essência, o retromarketing se trata, realmente, de uma ação 

(de marketing) alusiva ao passado (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a; BROWN, 2001b; 
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BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a; CENNA, 2009) e os resultados deste tópico 

mostram que o consumidor reconhece essa função muito bem definida deste conceito de 

marketing que vem ganhando cada vez mais espaço, inclusive no mercado esportivo.  

A segunda categoria (Ferramenta de Marketing) criada neste tópico complementa a 

primeira e mostra com plenitude a outra faceta do retromarketing, que diz respeito a sua 

inclusão, efetivamente, na área do marketing. As unidades de registro da categoria 

“Ferramenta de Marketing” mostram que quase metade (44,80%) dos consumidores entendem 

que os lançamentos de produtos, bens e serviços amparados em memórias significativas do 

passado seriam puramente ações de marketing, ou seja, seriam, segundo os entrevistados, uma 

maneira que os gestores dos clubes encontraram de promover e estimular os desejos dos 

consumidores em consumirem os de produtos, bens e serviços do clube.  

Tabela 5: Categorização- Consumo A- Visão dos Consumidores 

Categorias Unidades de Registro 
Freqüência 

das Unidades 

Porcentagem 

(%) 

Ação alusiva ao 

passado 

Resgate da memória, Relembrar, Guardar para a 

história, Momento histórico, Resgate da identidade, 

Mostra as conquistas, Recordação, Conhecer a 

história, Memória viva, Histórias incompletas, 

Reviver a história, Expandir histórias, Comemorar. 

53 55,20% 

Ferramenta de 

Marketing 

Propaganda e Publicidade, Marketing, Grande 

sacada, Modelos diferentes, Coisas novas, Moda, 

Vendas, Atrai consumidores, Visibilidade, 

Promoções, Vintage, Comercial, Falta produtos, 

Pouco trabalho, Falta explorar a imagem do ídolo, 

Receitas.  

43 44,80% 

      Total 96 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Entretanto, a literatura indica que os gestores devem tomar cuidado ao transmitirem 

essa mensagem aos seus consumidores, pois podem correr o risco de o consumidor não 

reconhecer a autenticidade das ações em seus lançamentos, conforme indica fortemente a 

literatura sobre retromarketing (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; 

KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, 2003b). Os profissionais de marketing devem entender que 

este envolvimento profundo dos consumidores com as marcas não significará que os 

consumidores aceitarão automaticamente qualquer reprodução da marca (AYOZIE, 2013; 

BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, CENNA, 2009). Brown (1999) alerta que aderir 

ao retromarketing só porque “vende” é uma premissa errada.  

Barbosa (2013) entende que apesar de parecer que exista relativa facilidade em 

relançar uma marca antiga face à criação de uma nova, convém referir que um processo de 
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relançamento tem certa complexidade e exige um forte empenho interno por parte dos 

gestores, bem como um vasto conhecimento do mercado, em particular e, sobretudo da 

história da empresa. Neste processo a principal chave para que o relançamento de uma marca 

ou produto seja um sucesso é a autenticidade. Antes de tudo, os consumidores estão em busca 

de autenticidade (AYOZIE, 2013; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, CENNA, 

2009).  

Holt (1997) destaca que um dos elementos mais impressionantes na cultura de 

consumo pós-modernista é o irreprimível desejo que os consumidores sentem pela 

autenticidade. Embora atualmente exista uma enorme obsessão pela originalidade, os 

consumidores ainda são fortemente atraídos por produtos, bens e serviços que essencialmente 

são autênticos e em suas decisões de compra nada substitui a autenticidade. 

Houve alguns entrevistados que fizeram algumas críticas à maneira como o marketing 

dos clubes vem tratando as memórias em lançamentos de produtos, bens e serviços. E essas 

considerações feitas devem ser observadas em novos lançamentos, conforme indica a 

literatura (BROWN, 2001a, 2001b; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a; 2003b). 

Seguem abaixo estas considerações. 

 Diego (Palmeiras)- “Eu curto muito essa coisa retro, eu acho legal, mas às vezes [...] 

eles tentam colocar um material moderno só que com a imagem antiga e acaba não 

combinando tanto [...] Deveria ser feito [estudo] com sócios torcedores porque tem que ser 

feito com quem está ali né?! Que é quem está contribuindo e presenciando. Ou de repente 

pegar os torcedores no estádio e pedir a opinião sobre o que eles gostariam que fosse feito, a 

cor, o modelo. Envolver mais o torcedor na hora do lançamento”.  

 Guilherme (Santos)- “Acho que faltam as histórias serem mais completas. Por 

exemplo, naquela época quando o Santos foi campeão da Libertadores, pegar e contar o 

caminho, como que o Santos fez pra chegar a Libertadores, se foi pelo Campeonato Brasileiro 

até chegar no mundial. Eu, por exemplo, não vi nenhum DVD que contasse isso do início ao 

fim. Acho que mais esses produtos poderiam ser lançados [...] Acho que as camisetas podem 

ser mais frequentes e não lançar só perto de comemoração de aniversário da equipe. Que nem 

eu tenho muita curiosidade e eu sei mais por perguntar, principalmente pro meu pai, mas esses 

produtos podem contar um pouco mais da história e o que o Santos fez e relatando a história 

inteira do que o Santos fez. Eu sei por ouvido, mas faltam essas histórias sim”.  

 Entretanto, em resumo, os entrevistados mostram ter uma boa aceitação dessa forma, 

que o marketing encontrou, de se tratar as memórias do clube e isto é possível perceber em 

algumas declarações que seguem abaixo.  
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 Fábio (São Paulo)- “Eu acho muito bom, eu acho muito interessante o marketing do 

clube fazer isso [lançar produtos, bens e serviços amparados em memórias significativas do 

passado] porque tem muitos torcedores novos que não chegaram a ver esses momentos, ou só 

viram por vídeos, comentários dos outros, podem comprar e rever. Até os que passaram por 

isso, que na época não tinham condições financeiras pra comprar, agora compram”.   

 Douglas (Palmeiras)- “Eu acho importante [os lançamentos produtos, bens e serviços 

amparados em memórias significativas do passado]. Porque passando por tempos ruins o que 

vai segurar mesmo é lembrar de que o time é grande e só vai lembrar se colocar na frente, se 

der visibilidade ao passado glorioso. E não tem outra forma se não for vendendo produtos, 

fazendo promoções, fazendo festas comemorando os títulos do passado.   

 Marcio (Palmeiras)- “Eu acho que [os lançamentos produtos, bens e serviços 

amparados em memórias significativas do passado] é até pros mais novos aprenderem um 

pouco sobre a tradição, de onde veio o clube e com isso aumentar o consumo também. Acho 

que hoje no mercado, no marketing em si, está muito vivo o retrô, vintage né?! Não só no 

futebol né?! Em outros mercados também, os anos 80, anos 70 tem dominado também outros 

modelos por aí. Então eu acho que é importante e a importância principal é justamente de 

você saber da história, de ídolos, de onde veio do clube que você gosta. E esses produtos 

remetem muito a isso a você externar a história de instituição”. 

 Rafael (Santos)- “É importantíssimo expandir certas histórias, certos ídolos e isso 

deve ser explorado pelo marketing do clube”. 

Visando melhor entendimento da preferência de consumo e do consumo mais 

marcante que os entrevistados relataram, foi elaborada uma tabela (6) que explica, 

resumidamente, essas questões.  

A tabela 6 mostra que 50% (12) dos entrevistados relatam que o consumo mais 

marcante está relacionado a camisas antigas, não necessariamente retrôs, e 25% (6) dos 

entrevistados relataram que o programa de sócio torcedor dos clubes investigados é o 

consumo mais marcante que já fizeram. No geral, 41,66 % (10) dos entrevistados relataram 

preferência pelo consumo de produtos lançados amparados em memórias significativas do 

passado, 16,66% (4) dos entrevistados relataram preferência pelo consumo de produtos novos 

e outros 41,66% (10) dos entrevistados relataram que preferem os dois tipos de produtos.  
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Tabela 6: Consumo B- Envolvimento no consumo 

Entrevistado Consumo mais marcante Preferência pelo Consumo 

SCCP- Luiz (A) 

Sócio Torcedor. Porque evita 

filas, possibilita a garantia do 

ingresso e facilita a ida aos jogos. 

Os dois, mas prefere os novos 

porque acompanha a atualidade. 

SCCP- Claudemir (A) 

Sócio Torcedor. Pela facilidade 

na compra de ingressos, 

possibilita a garantia do ingresso 

e evita filas. 

Retrô. Por gosto pessoal e  por 

ser mais barato que os novos 

lançamentos. 

SCCP- Flaviano (A) 
Sócio Torcedor. Porque evita  

filas. 

Retrô. Porque relembra os 

jogadores do passado. 

SCCP- Igor (B) 

DVD's, Livros, Camisas, Filmes, 

Áudios e Agasalhos. Por gosto 

pessoal. 

Os dois. Porque os novos no 

futuro serão passado. 

SCCP- Alex S. (B) 
Sócio Torcedor. Pela facilidade 

de acesso aos jogos. 

Os dois, porque são importantes 

financeiramente para o clube. 

SCCP- Cícero (B) 

Camisa. Por relembrar a 

conquista do título Mundial de 

2000. 

Retrô. Porque remete as origens. 

SPFC- Andrey (A) 
Camisa. Por relembrar o ídolo 

pessoal que é o Rogério Ceni. 

Retrô. Porque evidencia o 

passado e as glórias. 

SPFC- Leonardo (A) 
Sócio Torcedor. Porque permite 

maior acesso ao clube. 
Retrô. Porque impõe respeito. 

SPFC- Corjesus (A) 

Camisa. Porque relembra o título 

mundial de 2005 e o ídolo 

pessoal Rogério Ceni. 

Os dois, porque mantêm a 

identidade e a tradição. 

SPFC- Arnaldo (A) 
Camisa.  Porque relembra o 

título mundial de 2005. 
Retrô. Por gosto pessoal. 

SPFC- José (A) Agasalho. Por gosto pessoal. 
Os novos lançamentos. Por gosto 

pessoal. 

SPFC- Fábio (A) 
Camisa. Porque relembra a 

temporada de 1992. 

Os novos lançamentos. Por gosto 

pessoal. 

SEP- Rafael (A) 
Camisa. Porque relembra o ídolo 

pessoal Edmundo. 

Os novos lançamentos. Porque os 

novos no futuro serão passado. 

SEP- Thiago (A) 
Camisa. Porque relembra a 

temporada de 1951. 

Retrô. Porque relembram as 

conquistas e as raízes do clube. 

SEP- Diego (A) 
Ingresso. Para ida no jogo de 

despedida do Goleiro Marcos. 

Retrô. Porque são limitados, 

exclusivos. 

SEP- Douglas (B) 

Camisa. Porque relembra a 

conquista do título da 

Libertadores de 1999. 

Retrô. Porque o passado é mais 

glorioso que o presente. 

SEP- Marcio (B) 
Camisa. Porque foi a primeira 

comprada  pelo torcedor. 

Os dois, pois relembra e mantêm 

a imagem do clube. 

SEP- Antonio (B) 
Camisa. Porque faz menção as 

raízes do clube.   

Os dois. Porque consegue vender 

mais. 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado Consumo mais marcante Preferência pelo Consumo 

SFC- Guilherme (A) 

Sócio- Torcedor . Pela facilidade 

na compra de ingressos, evita 

filas e possibilita maior acesso ao 

clube. 

Os novos lançamentos. Porque 

desperta mais a atenção e o 

interesse de novos consumidores. 

SFC- Bruno (A) 

Faixa. Porque relembra a 

conquista do Tricampeonato 

Paulista (2010, 2011, 2012). 

Os novos lançamentos. Pela 

tecnologia empregada nos 

produtos, bens e serviços. 

SFC- Rafael (A) 

Linha retrô (camisas e agasalho). 

Porque relembra as conquistas 

esportivas dos anos 60 e 70. 

Os dois. Porque possibilita 

conhecer e manter a história. 

SFC- Dênis (B) 
Camisa. Porque relembra a 

temporada de 1969. 

Os dois. Porque possibilita viver 

a modernidade, gerar receitas e 

relembrar bons momentos dos 

clubes. 

SFC- Fernando (B) 
Camisa. Porque relembra a 

temporada de 1969. 

Os dois. Porque possibilita 

guardar e inovar. 

SFC- Wetemberg (B) 
Maquete do estádio. Porque o faz 

lembrar da grandeza do clube. 

Os dois. Desde que combine bem 

o passado com o futuro e não 

descaracterize as origens do 

clube. 
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5 CONTRIBUIÇÕES PARA O MERCADO 

 Os estudos que trazem as memórias dos consumidores sendo lançadas em ações de 

marketing preconizam que este tipo de ação está em toda a parte e feito por todo o mercado 

(BROWN, 2001b; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a). Esta realidade anunciada 

por esses autores não difere no esporte, especialmente no futebol (CORINTHIANS, 2014a; 

PALMEIRAS, 2014; SANTOS, 2014; SÃO PAULO, 2014). Entretanto, não foi possível 

encontrar estudos, em nenhum mercado esportivo até o presente momento, que investigasse 

essa realidade no âmbito esportivo. Existem estudos que falam da tradição, da invenção da 

tradição e de aspectos culturais de alguns povos no esporte (BLACKWOOD, 2008; FOSTER; 

HYATT, 2008), mas não tratam essencialmente das memórias, tampouco das memórias sendo 

utilizadas em ações de marketing. Motivado por essa lacuna é que este estudo foi 

desenvolvido. 

 O desenvolvimento deste estudo possibilita às organizações esportivas, especialmente 

as que têm como essência os esportes coletivos, a tirarem algumas lições importantes na 

construção dos planos de marketing que tenham como objetivo o lançamento de produtos, 

bens e serviços amparados em memórias significativas das histórias destas organizações. 

Dentro desta possibilidade as organizações esportivas haverão de considerar suas 

peculiaridades para que possa ser feito melhor proveito deste estudo, mas por meio dele 

podem ter um norteamento bem detalhado do caminho a seguirem no tratamento do passado 

pelo marketing. 

 Há de se atentar que este estudo não objetivou ser apenas um roteiro ou um simples 

manual de como se transformar o velho em novo, mas sim uma verdadeira demonstração 

gerencial, para os gestores de organizações esportivas com os perfis das que foram 

investigadas neste estudo, de utilizaram adequadamente o passado no presente e no futuro. 

Esta preocupação em transformar este estudo num documento importante no trato das 

memórias das organizações esportivas se estabeleceu no cuidado que foi tomado em se 

investigar aprofundadamente as considerações teóricas que servem de base para os conceitos 

utilizados e em consultar os verdadeiros consumidores, torcedores e envolvidos com as 

organizações esportivas investigadas neste estudo, antes de se chegar as considerações finais. 

 Ao se depararem com este documento as organizações esportivas, que escolherem 

utilizá-lo como verdadeiro instrumento norteador do trato do passado em seus departamentos 

de marketing, terão uma grandiosa oportunidade de aproveitar de uma ferramenta profissional 

no tratamento do passado e com suas bases estabelecidas em teorias seminais que perpassam 
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nas entranhas de suas organizações, bem como encontrará as visões dos reais alvos deste 

mercado, que são os torcedores, consumidores envolvidos das organizações esportivas.  

 Este trabalho contribui, especificamente para organizações do âmbito esportivo e com 

enfoque nos esportes coletivos, como referido acima. O passado numa organização esportiva 

é recheado de elementos muito difusos dos elementos encontrados no passado de 

organizações que são de fora do esporte, por isso este estudo é importante para a gestão do 

esporte, especialmente para a gestão do futebol. Esses elementos difusos, essencialmente são 

as conquistas esportivas; o envolvimento do seu principal consumidor que se configura como 

torcedor; os objetivos, que no esporte geralmente giram em torno da busca por conquistas 

esportivas, enquanto nas organizações de fora do esporte os objetivos giram em torno da 

situação financeira e; as rivalidades que são mais acentuadas nas organizações esportivas do 

que nas organizações de fora do esporte.  

 Além disso, é importante considerar que os resultados encontrados neste documento 

podem nortear uma gama de ações de marketing dentro de uma organização esportiva com 

perfil das investigadas neste estudo, que são: A construção de museus pelas organizações, a 

relação com ex atletas, a relação com torcedores, a atração de consumidores, a atualização das 

memórias mais significativas de seus torcedores e consumidores, o gerenciamento de ações 

alusivas ao passado, o tratamento adequado do passado das organizações esportivas, o 

envolvimento da família no consumo dos produtos, bens e serviços do clube e a participação 

do torcedor e consumidor em decisões gerenciais da organização esportiva. Todas essas 

possibilidades estarão abertas aos gestores que decidirem utilizar esse estudo como um 

documento base na gestão das organizações esportivas.  

 Especificamente, em relação às ações de marketing este ainda contribui com a 

possibilidade de utilizar elementos das histórias dos clubes para resgatar uma parte 

significativa das juventudes “douradas” daqueles que já passaram dos trinta anos de idade, por 

meio do consumo de produtos, bens e serviços dos clubes para os quais torcem, conforme 

defende Holbrook e Schidler (1991).  

 Entretanto, os gestores devem tomar cuidado ao transmitirem qualquer mensagem ou 

fazerem qualquer alusão ao passado dos seus consumidores, pois podem correr o risco de os 

consumidores não reconhecerem a autenticidade das ações em seus lançamentos, conforme 

indica fortemente a literatura sobre retro marketing (AYOZIE, 2013; BROWN, 2001a, 2001b; 

BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, 2003b). Os profissionais de marketing devem 

entender que este envolvimento profundo dos consumidores com as marcas não significará 

que os consumidores aceitarão automaticamente qualquer reprodução da marca (AYOZIE, 
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2013; BROWN; KOZINETS; SHERRY JR, 2003a, CENNA, 2009). Brown (1999) alerta que 

aderir ao retromarketing só porque “vende” é uma premissa errada. 

 Por fim, outra contribuição significativa que este estudo deixa é a possibilidade de se 

juntar duas categorias criadas no tópico das memórias coletivas em uma só ação de marketing. 

As categorias são: “Conquistas Esportivas” e “Personagens Históricos”. Ao juntar elementos e 

considerações destas duas categorias criam-se excelentes oportunidades de ações de 

retromarketing, a partir de duas das memórias mais significativas dos consumidores dos 

clubes de futebol, visando assim criar ainda mais memórias. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Entendendo que toda pesquisa seja norteada e tenha como inspiração uma pergunta é 

que se estabeleceu para este estudo a seguinte pergunta de pesquisa: 

- Como a memória pode ser utilizada no marketing de clubes de futebol? E com base nos 

resultados apresentados foi possível elucidar a complexidade que existia sobre esse 

questionamento com uma resposta satisfatória, mas com abertura de novos horizontes para 

investigações futuras. A resposta encontrada, baseada na pesquisa bibliográfica e nos 

resultados apresentados, perpassa fundamentalmente por considerar 10 eixos, que são estes 

apresentados na Figura 9. 

Figura 9 – Estrutura conceitual da utilização das memórias pelo marketing dos clubes de futebol. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Portanto, para que os clubes utilizem as memórias pelo marketing é necessário que 

seja considerado as conquistas esportivas que os clubes tiveram durante suas histórias; os 

personagens históricos que fizeram parte dos clubes e, principalmente aqueles personagens 

que participaram significativamente das conquistas esportivas; os jogos marcantes que os 

clubes disputaram em suas histórias, sobretudo aqueles jogos que foram disputados contra 

rivais e/ou que condizem as conquistas esportivas; a influência familiar/social que os 

consumidores tiveram ao longo de suas histórias como torcedores e nos seus envolvimentos 

com os clubes; os acontecimentos relevantes na história dos clubes, principalmente os 
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acontecimentos relacionados a memórias positivas dos consumidores; os elementos que 

permitem compor qualitativamente a gestão do esporte nos clubes de futebol; as histórias 

relativas as saudades que os consumidores tem de um perfil de profissional que já atuou e 

representou esportivamente os clubes de futebol; os sentimentos que os torcedores tinham 

dos clubes; as narrativas do passado que possam ser transformadas em ações alusivas ao 

passado de maneira que reconstruam esse passado com intuito de atender efetivamente os 

anseios dos consumidores dos clubes e por fim; a utilização adequada e pontual do passado 

como ferramenta de marketing direcionada a construir forte relação com os consumidores e 

não somente preocupada em apenas vender mais. 

 Mostra-se importante destacar que apesar de ter sido possível reconhecer a 

importância da identidade nas memórias coletivas nos resultados, não foi possível extrair o 

consentimento dos entrevistados sobre a identidade de cada clube, ou seja, não foi possível 

apontar qual identidade é relativa a cada clube. Outra consideração importante a fazer diz 

respeito ao envolvimento dos entrevistados relativos ao consumo. Neste aspecto houve várias 

considerações, mas destaca-se entre elas a preferência dos consumidores entrevistados pelo 

consumo do programa de sócio torcedor que os clubes têm. Nos resultados foi possível 

verificar que esta preferência está fortemente vinculada à facilidade que o programa oferece 

para a compra de ingressos, aproximação e melhoria no relacionamento dos consumidores 

com os clubes e os diversos benefícios que os consumidores passam a ter ao se associarem ao 

programa. Ainda no envolvimento do torcedor no consumo, foi possível verificar intensa 

apreciação dos consumidores pelos produtos que relembrem memórias significativas dos 

clubes de futebol. Esta constatação pode servir para estimular os clubes a investirem, se 

debruçarem, apoiarem e construírem mais estratégias neste tipo de ação.  

 Este estudo mostra que é importante considerar aquilo que emana das memórias 

coletivas dos consumidores envolvidos com os clubes, pois é a partir destas considerações que 

será possível que os clubes atendam adequadamente as necessidades de consumo do seu 

público-alvo. Além disso, mostra-se ainda que estas memórias são margeadas de intensos 

significados particulares, mas que conjugados podem ser traduzidos como algo coletivo e 

comum aos grupos de consumidores. Os gestores dos clubes de futebol devem entender que o 

que mais o torcedor faz quando está envolto de outros torcedores é falar sobre memórias, seja 

no estádio, nos bares ou em suas casas. As memórias são o combustível que mantém os 

torcedores ligados aos clubes e aos outros torcedores, haja vista que, dificilmente, uma 

criança torce por um clube que não tenha um montante significativo de memórias. 
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 Dentre as organizações de todos os mercados, a literatura estudada mostra ainda que a 

tradição das organizações é um elemento importante no trabalho com o público-alvo e nos 

resultados encontrados neste estudo no futebol isto não foi diferente. Neste cenário estudado, 

a tradição é um dos pontos que devem ser considerados no lançamento de ações que façam 

alusão ao passado e negligenciá-la numa ação deste tipo seria andar pra trás e prever que os 

resultados podem ser catastróficos para a imagem do clube. A tradição, portanto, serve como 

ponto de partida para os clubes no lançamento de ações amparadas no passado. 

 Sobre a identidade neste estudo ela é considerada como algo que é compartilhado 

entre os membros da organização daquilo que a empresa tem de central, distintivo e 

duradouro, portanto a identidade numa ação alusiva ao passado não pode ser desconsiderada. 

Se uma ação alusiva ao passado for promovida desconsiderando a identidade do clube 

significa que a essência, os elementos que diferenciam um clube dos demais e a história do 

clube estão sendo desconsideradas também. Isso descaracterizaria a organização esportiva e o 

efeito da ação inexistiria. A identidade é algo que o clube deve carregar e evidenciar sempre e 

em todos os seus momentos e ações, não somente quando lhe convier.   

 Foi possível perceber e apontar ainda neste estudo que a nostalgia é uma ferramenta de 

grande valor na atração de consumidores de todas as idades. Portanto, é difícil visualizar uma 

ação de marketing que exponha o passado do clube e não considere o peso das relações 

nostálgicas dos consumidores com os clubes investigados. O desafio dos departamentos de 

marketing dos clubes, neste assunto, é o de traduzir ou retraduzir, por meio do consumo, os 

sentimentos que os consumidores vivenciaram daquilo que eles citaram sentir saudades. 

Entretanto, os departamentos de marketing têm, por meio deste estudo, fortes indícios de 

como superar esses desafio. Pode se perceber que a nostalgia é um forte elemento da ligação 

dos consumidores com os seus passados como torcedores e como indivíduos. Estimular essa 

vivência é algo que pode ser muito vantajoso em termos financeiros e de fidelização destes 

consumidores com o clube. Foi possível notar neste estudo toda esta potencialidade da 

nostalgia que pode ser utilizada fortemente no consumo.  

 Em se falando de consumo, em grande parte é pelo consumo que este estudo existe. 

Esta dissertação nasceu da curiosidade de entender como que o passado poderia se 

transformar em dinheiro para os clubes de futebol e a resposta foi encontrada bem próxima 

dos próprios clubes de futebol investigados. Ao se voltar o olhar para o consumidor quase que 

“fixo”, que é o torcedor, e para os elementos históricos dos clubes de futebol foi possível 

perceber que a receita é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque os torcedores 
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são, obviamente, o público alvo dos clubes de futebol e os torcedores neste mercado é de 

todos os mercados, com certeza, o que mais beira a fidelidade, se bem trabalhado. E complexa 

porque os clubes devem continuar olhando para dentro de si mesmos para destrinchar os 

elementos apresentados neste estudo e entender como que estes elementos podem jogar a 

favor dos objetivos de marketing no lançamento de produtos, bens e serviços alusivos ao 

passado, ou seja, os departamentos de marketing dos clubes de futebol não podem ser 

preguiçosos. Portanto, há de se tomar cuidado com o cenário e com a falsa impressão de 

facilidade que se pode ter ao se voltar os olhos para os consumidores esportivos e pensar que 

a fidelidade deles se transformará em sucesso automaticamente, só pelo simples fato de ele ser 

torcedor.  

 Olhar para dentro de si num mercado esportivo tão mutável, tão dependente do 

envolvimento de seus torcedores e da manutenção constante dos seus elementos essências, 

mesmo em meio a essas mudanças, deve ser encarado como uma tarefa de alta complexidade. 

Portanto, é recomendável aos gestores esportivos que se atente ao presente, nunca se 

esqueçam e mantenha vivo o passado para construir um futuro de sucesso, principalmente no 

que diz respeito às ações de marketing alusivas ao passado. 

 Como limitações deste estudo, pode-se destacar as que se referem aos entrevistados e 

aos clubes investigados. A primeira limitação diz respeito à investigação de uma parte dos 

envolvidos com o clube em detrimento dos demais. Este estudo se limitou a considerar apenas 

as opiniões dos torcedores/consumidores envolvidos, haja vista que os clubes têm um 

universo de torcedores e de suas mais variadas tipologias que podem ir desde o torcedor 

simpatizante que só se lembra que é torcedor quando o clube está em evidência, passando 

pelo torcedor que acompanha o clube a distância (TV, Internet e Rádio, por exemplo) até 

aquele torcedor mais fanático que acompanha o clube em todas as suas atividades.  

 Outra limitação relativa aos entrevistados é o fato de o estudo não ter abordado 

gestores e ex gestores, atletas e ex atletas e funcionários. Em relação aos clubes investigados, 

a limitação fica por conta de a investigação ter ocorrido apenas com os quatro clubes grandes 

de São Paulo. Percebe-se que no Brasil ainda possam existir outros grandes clubes com 

características parecidas com os grandes de São Paulo e que este estudo poderia ser feito do 

mesmo modo.  

 Sugere-se para estudos futuros uma investigação aprofundada para entender como os 

clubes podem trabalhar melhor as memórias negativas (frustrações, decepções, perdas de 

títulos, derrotas expressivas para clubes rivais) em suas ações de marketing. Outra sugestão é 
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a que seja realizado um estudo sobre as memórias em outros esportes, visando ampliar a 

discussão sobre o tema entre outros mercados de consumo dentro do esporte.  

 Sugere-se também que sejam realizados estudos futuros com torcedores/consumidores 

envolvidos do gênero feminino, haja vista que empiricamente as mulheres são vistas como 

consumistas por grande parcela da população. Outra sugestão é que estudos futuros 

entrevistem gestores dos clubes, atletas e ex atletas e diretores dos clubes, a fim de ampliar a 

visão dos envolvidos nos clubes sobre a utilização das memórias em ações de marketing. 

Sugere-se ainda que sejam realizados estudos que visem entender em que espaços as 

memórias podem ser utilizadas pelo marketing. Por fim, sugere-se a ampliação do número de 

clubes investigados, em estudos futuros, sobre o mesmo tema no Brasil e no mundo. 
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8 APÊNDICE A 

Roteiro de Entrevista 

1) Memórias coletivas 

A- Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

B- Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

C- Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

D- Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

E- Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

2) Memória e Tradição 

F- Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

G- Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

3) Memória e Identidade 

H- Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

I- Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

4) Nostalgia 

J- Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

K- Descreva o que sentia disto que relatou.  

5) Consumo 

L- Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  

M- Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

N- Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  
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9 APÊNDICE B 

Informações Pessoais 

Nome:________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:______________________________________________________ 

Clube pelo qual torce:_____________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

Telefones:______________________________________________________________ 

 

Perguntas Chave 

1- Você se reconhece como um torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

2- Você sente a necessidade de ser descrito pelas outras pessoas como torcedor do 

Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

3- Você é descrito por outras pessoas como torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São 

Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

4- Sinto-me bem com o clube pelo qual torço? 

(  )SIM  (  )NÃO 

5- Em geral, estou feliz por ser torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

6- Tenho orgulho de pensar em mim como um torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São 

Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

7- Me arrependo, em algumas ocasiões, de ser torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São 

Paulo?  

(  )SIM  (  )NÃO 

8- Em geral, o associarem com o time pelo qual torce é importante para a constituição da sua 

imagem? 

(  )SIM  (  )NÃO 

9- Em geral, o clube pelo qual você torce tem relação com a forma como se sente? 

(  )SIM  (  )NÃO 
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10- Ser um torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo é algo importante para você? 

(  )SIM  (  )NÃO 

11- Seus planos futuros estão ligados aos do clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

12- Os acontecimentos que ocorrem com o clube pelo qual você torce pode afetá-lo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

13- O que acontece com o time pelo qual torce, vai influenciar no que acontece na sua vida? 

(  )SIM  (  )NÃO 

14- O que acontece com o time pelo qual você torce terá um impacto sobre sua vida? 

(  )SIM  (  )NÃO 

15- Você tem um forte sentimento de pertença em relação ao clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

16- Você tem uma forte ligação com o clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

17- Quando alguém critica o clube pelo qual torce, você interpreta como um insulto pessoal? 

(  )SIM  (  )NÃO 

18- Os sucessos do clube pela qual torce são considerados por você como seus próprios 

sucessos? 

(  )SIM  (  )NÃO 

19- Quando você fala sobre o clube pelo qual torce costuma dizer “nós” ou “eles”? 

(  )NÓS (  )ELES 

20- Você interage diariamente com outros torcedores do clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

21- Para você ser um torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo tem importância na 

sua vida social? 

(  )SIM  (  )NÃO 
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22- Você participa ativamente de organizações que incluem outros torcedores do time de 

futebol pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

23- Você participa de atividades em apoio ao clube pelo qual torce, tais como assistir aos 

jogos, ir a eventos relacionados ao clube e comemorações de vitórias e/ou títulos?  

(  )SIM  (  )NÃO 

24- Você se considera envolvido ativamente em atividades relacionadas ao clube pelo qual 

torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

25- Você tem conhecimento da tradição e da história do clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

26- Você tem conhecimento dos sucessos e fracassos do clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 
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Perguntas- Consumo 

27- Você consome produtos do clube pelo qual torce? Quantas vezes ao ano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

28- Quais tipos de produtos do seu clube você consome? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

29- Porque consome esses produtos e não outros? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

30- Você assiste no estádio aos jogos do clube pelo qual torce? Quantas vezes ao ano? 

______________________________________________________________________ 

31- É sócio- torcedor do clube pelo qual torce? Há quanto tempo? 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Declaração de veracidade das informações prestadas 

Declaro, para os devidos fins, que eu, 

______________________________________________________________________, 

nascido no dia ____/____/________, portador (a) do RG nº 

_______________________________, residente e domiciliado (a) em 

_____________________________, desde__________, assumo as responsabilidades pela 

veracidade das informações aqui prestadas. 

São Paulo, _______de ____________________ de 2014. 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
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10 APÊNDICE C  

Auto-Categorização 

Significado (HEERE; JAMES, 2007) 

A auto-categorização é entendida como a capacidade do sujeito de reconhecer-se e identificar- 

se como torcedor de uma determinada equipe esportiva. 

Itens da escala de Heere e James (2007) 

1- Costumo reconhecer o fato de que eu sou um fã do meu time de futebol da faculdade. 

2- Eu acho que é preciso ser descrito como um fã do meu time de futebol da faculdade. 

3- Outras pessoas me descrevem como um fã do meu time de futebol da faculdade. 

Adaptação dos itens- (Perguntas-Chave) 

1- Você se reconhece como um torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

2- Você sente a necessidade de ser descrito pelas outras pessoas como torcedor do 

Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

3- Você é descrito por outras pessoas como torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São 

Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

 

Avaliação Privada 

Significado (HEERE; JAMES, 2007) 

A avaliação é entendida como a atitude positiva ou negativa que uma pessoa tem em relação a 

uma equipe esportiva. A avaliação privada diz respeito à forma como favoravelmente o sujeito 

avalia sua própria identidade em relação à equipe esportiva. Itens da escala de Heere e 

James (2007) 

4- Sinto-me bem com o meu time de futebol da faculdade. 

5- Em geral, estou feliz de ser um fã do meu time de futebol da faculdade. 

6- Estou orgulhoso de pensar em mim como um fã do meu time de futebol da faculdade. 

7- Muitas vezes eu me arrependo de apoiar meu time de futebol da faculdade. 

Adaptação dos itens- (Perguntas-Chave) 
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4- Sinto-me bem com o clube pelo qual torço? 

(  )SIM  (  )NÃO 

5- Em geral, estou feliz por ser torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

6- Tenho orgulho de pensar em mim como um torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São 

Paulo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

7- Me arrependo, em algumas ocasiões, de ser torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São 

Paulo?  

(  )SIM  (  )NÃO 

 

Importância 

Significado (HEERE; JAMES, 2007) 

A importância é entendida como a relevância da associação do individuo com a equipe 

esportiva, bem como a relevância que esta associação exerce sobre o individuo.  

Itens da escala de Heere e James (2007) 

8- Em geral, ser associado a equipe de futebol da faculdade é uma parte importante da 

constituição da minha auto-imagem. 

9- No geral, a minha equipe de futebol da faculdade tem muito pouco a ver com a forma como 

me sinto sobre mim mesmo. 

10- Ser um torcedor do time de futebol da faculdade é algo importante para mim. 

Adaptação dos itens- (Perguntas-Chave) 

8- Em geral, o associarem com o time pelo qual torce é importante para a constituição da sua 

imagem? 

(  )SIM  (  )NÃO 

9- Em geral, o clube pelo qual você torce tem relação com a forma como se sente? 

(  )SIM  (  )NÃO 

10- Ser um torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo é algo importante para você? 

(  )SIM  (  )NÃO 
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Ligação- Senso de Interdependência e Interligação 

Significado (HEERE; JAMES, 2007) 

 A ligação é entendida como o envolvimento emocional que o individuo tem com e por 

um grupo. A ligação significa, portanto, o envolvimento afetivo que um indivíduo 

experimenta na relação com um grupo social. Os dois componentes da ligação são: o senso de 

interdependência e a interligação.  

 O senso de interdependência é a percepção de si e do outro como pertencendo ao 

mesmo grupo social. O senso de interdependência se manifesta quando um indivíduo 

reconhece que é tratado da mesma forma que os outros membros do grupo, apesar de serem 

diferentes indivíduos. Já a interligação significa o envolvimento e a fusão do individuo com 

um grupo social. 

Itens da escala de Heere e James (2007) 

Senso de Interdependência 

11- Meu destino está ligado ao destino da equipe de futebol da faculdade. 

12- O comportamento do meu time de futebol da faculdade pode me afetar pessoalmente. 

13- O que acontece com o meu time de futebol da faculdade, vai influenciar o que acontece na 

minha vida. 

14- O que acontece com o meu time de futebol da faculdade terá um impacto sobre a minha 

própria vida. 

Interligação 

15- Eu tenho um forte sentimento de pertença ao meu time de futebol da faculdade. 

16- Eu tenho uma forte ligação com a minha equipe de futebol da faculdade. 

17- Quando alguém critica meu time de futebol da faculdade, sinto como se fosse um insulto 

pessoal. 

18- Os sucessos da equipe de futebol da faculdade são os meus sucessos. 

19- Quando eu falo sobre a minha equipe de futebol da faculdade, eu costumo dizer "nós" em 

vez de "eles". 

Adaptação dos itens- (Perguntas-Chave) 

Senso de Interdependência 

11- Seus planos futuros estão ligados aos do clube pelo qual torce? 
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(  )SIM  (  )NÃO 

12- Os acontecimentos que ocorrem com o clube pelo qual você torce pode afetá-lo? 

(  )SIM  (  )NÃO 

13- O que acontece com o time pelo qual torce, vai influenciar no que acontece na sua vida? 

(  )SIM  (  )NÃO 

14- O que acontece com o time pelo qual você torce terá um impacto sobre sua vida? 

(  )SIM  (  )NÃO 

Interligação 

15- Você tem um forte sentimento de pertença em relação ao clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

16- Você tem uma forte ligação com o clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

17- Quando alguém critica o clube pelo qual torce, você interpreta como um insulto pessoal? 

(  )SIM  (  )NÃO 

18- Os sucessos do clube pela qual torce são considerados por você como seus próprios 

sucessos? 

(  )SIM  (  )NÃO 

19- Quando você fala sobre o clube pelo qual torce costuma dizer “nós” ou “eles”? 

(  )NÓS (  )ELES 

Enraizamento Social 

Significado (HEERE; JAMES, 2007) 

Enraizamento social é definido como o grau da incorporação de um grupo social nas relações 

sociais diárias do individuo. Nesta dimensão, o individuo é analisado em conjunção com o 

ambiente social.  

Itens da escala de Heere e James (2007) 

20- Interajo com outros fãs do meu time de futebol da faculdade diariamente. 

21- Ser um fã do meu time de futebol da faculdade é uma parte importante da minha vida 

social. 
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Adaptação dos itens- (Perguntas-Chave) 

20- Você interage diariamente com outros torcedores do clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

21- Para você ser um torcedor do Corinthians/Palmeiras/Santos/São Paulo tem importância na 

sua vida social? 

(  )SIM  (  )NÃO 

Envolvimento Comportamental 

Significado (HEERE; JAMES, 2007) 

Envolvimento comportamental é entendido como o grau em que uma pessoa se envolve em 

ações que implicam diretamente na identidade coletiva do grupo social ao qual pertence.  

Itens da escala de Heere e James (2007) 

22- Sou ativo em organizações que incluem os fãs do meu time de futebol da faculdade. 

23- Participo de atividades de apoio a minha equipe de futebol da faculdade, tais como assistir 

os jogos, ir a eventos antes dos jogos e comemorações de regresso do time a casa.  

24- Estou envolvido ativamente em atividades relacionados à equipe. 

Adaptação dos itens- (Perguntas-Chave) 

22- Você participa ativamente de organizações que incluem outros torcedores do time de 

futebol pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

23- Você participa de atividades em apoio ao clube pelo qual torce, tais como assistir aos 

jogos, ir a eventos relacionados ao clube e comemorações de vitórias e/ou títulos?  

(  )SIM  (  )NÃO 

24- Você se considera envolvido ativamente em atividades relacionadas ao clube pelo qual 

torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

Consciência Cognitiva  

Significado (HEERE; JAMES, 2007) 
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A consciência cognitiva é entendida como o grau de conhecimento que um indivíduo tem de 

um grupo social. Este grau de conhecimento implica diretamente na sua identidade com o 

grupo como um todo.  

 

Itens da escala de Heere e James (2007) 

25- Estou ciente da tradição e da história do meu time de futebol da faculdade. 

26- Tenho conhecimento dos sucessos e fracassos do meu time de futebol da faculdade. 

Adaptação dos itens- (Perguntas-Chave) 

25- Você tem conhecimento da tradição e da história do clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 

26- Você tem conhecimento dos sucessos e fracassos do clube pelo qual torce? 

(  )SIM  (  )NÃO 
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11 ANEXO A 

 

Transcrição das entrevistas 

 

Grupo A- 18 a 30 anos 

 

Corinthians 

Nome: Luiz Roberto Taconelli Jr. 

Data de Nascimento: 18/12/1987 

 

Memórias coletivas 

Alex: Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Luiz Roberto: Na verdade foi por causa do time que meu pai torce. Desde pequeno ele me 

levando pra jogo, peguei fanatismo pelo Corinthians e até hoje Corinthiano. 

Alex: Desde quantos anos? 

Luiz Roberto: Não lembro de memória, mas tem registro de 3, 4 anos já com foto dentro de 

estádio. 

Alex: Mas você se sentiu torcedor desde quando? 

Luiz Roberto: Ah! Desde quando eu comecei a acompanhar mais, tipo uns 10, 12 anos. 

Alex: Portanto influência do seu pai? 

Luiz Roberto: Isso... influência do meu pai. 

Alex: Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque 

escolheu essa memória? 

Luiz Roberto: Foi no primeiro jogo da final da Libertadores 2012, na Argentina. 

Alex: Como foi essa experiência? 

Luiz Roberto: Ah Foi maluca! Porque sair de São Paulo, sem hotel pra ficar lá. Fui de avião. 

Fui sem ingresso e cheguei entrar no jogo no comecinho do segundo tempo. E debaixo de 

confusão. 

Alex: E porque você escolheu essa memória como a mais significativa? 

Luiz Roberto: Ah pelo título aí mais importante da história né?! Um dos né?! Libertadores e 

Mundial. 

Alex: Então essa foi a mais marcante então pela viagem e pelo título? 

Luiz Roberto: Pela viagem, por tudo né?! Sem ingresso, sem hotel pra ficar, sem dinheiro. 
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Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Luiz Roberto: Por ser um título que não tinha. Pela emoção que foi. Meio frustrante né?! 

Você sair de São Paulo, sem hotel, sem ingresso e nem poder assistir o jogo inteiro, nem um 

tempo inteiro, mas foi muito bom.  

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Luiz Roberto: Ahh os “perengues” que eu passei lá. De sair e o jogo era lá numa quarta feira 

e chegar lá numa segunda feira de noite e passar a madrugada inteira pra ver com o pessoal 

quem tinham ingresso nos hotéis e tenta ingresso com as torcidas organizadas e nada. Vai pra 

outras cidades, que não Buenos Aires, atrás de ingresso. 

Alex: E você chegou a fazer isso? 

Luiz Roberto: Bastante. Cheguei a conhecer umas 3, 4 cidades lá. Isso na terça feira, quarta 

feira, isso tudo atrás de ingresso e não consegui. 

Alex: Mas você conseguiu o ingresso? 

Luiz Roberto: Sim.  

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Luiz Roberto: Uma que ficou bem marcante foi também a final contra o Santos (pausa) 

Campeonato Paulista (pausa) eu não lembro o ano. 

Alex: A do gol do Ronaldo? 2009? 

Luiz Roberto: É. E também ficou marcado pelo “perengue” de arrumar ingresso. De passar a 

madrugada inteira na fila do Pacaembu. Isso também foi marcante. E ter de trabalhar no outro 

dia e chegar atrasado no serviço. 

Alex: E além de 2009 e 2012 consegue se lembrar alguma outra? 

Luiz Roberto: Tem. Acho que oitavas ou quartas de finais contra o Cianorte na Copa do 

Brasil. A gente foi pro jogo e já tinha tomado de 3 a 0 no primeiro jogo e todo mundo 

esperançoso que íamos virar o jogo e com 2, 3 minutos de jogo tomamos um a zero. Dentro 

do Pacaembu e a gente precisava de 5 gols e foi bem no finalzinho que  conteceu o quinto gol 

e também foi marcante.  

Alex: Ficou bem marcado? 

Luiz Roberto: Ficou. Apesar de a gente não ter ganho títulos nesse ano aí (risos). 

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional?  

Luiz Roberto: Títulos. 
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Alex: Títulos? 

Luiz Roberto: Ganhar bastante títulos né?! 

Alex: E porque você acha isso? 

Luiz Roberto: Ah porque dá um IBOPE na mídia. Ganhando título e aparecendo mais na 

mídia, acho que ele fica mais tradicional. Daí consegue mais torcedores, mais programa de 

marketing. 

  

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Luiz Roberto: Sim, Bastante.  

Alex: Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o tenha feito ter certeza disto.  

Luiz Roberto: Então! De títulos né?!. Acrescentando mais uma resposta a anterior, o 

Corinthiano é meio fanático né?!, meio é...Tem o fanatismo e eu falei em cima de títulos 

(tradição), mas mesmo não tendo títulos a paixão que ele tem o deixa fanático. Ficou anos 

sem títulos importantes e mesmo assim a torcida não parava de crescer, o fanatismo não 

parava de crescer. 

Alex: E isso te dá certeza que o clube é tradicional? 

Luiz Roberto: Isso. Tanto com títulos e sem títulos vai ser tradicional. Clube da massa, clube 

grande né?! 

Alex: Então você acha que isso se deve a que? Porque se tem título é tradicional e sem 

também não título continua sendo tradicional. Então porque você acha que o Corinthians 

continua sendo tradicional independente da situação? 

Luiz Roberto: Por fanatismo e também por ser rejeitado, não rejeitado por ter meio que 

rejeição dos torcedores dos outros clubes, e acho que isso empolga mais o torcedor né?! 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Luiz Roberto: Mais uma vez vou falar do fanatismo. 

Alex: Corinthians é time de fanáticos então?! Sustentado por fanáticos. 

Luiz Roberto: Isso. É.  

Porque acha que essa identidade combina com clube pelo qual torce?  

Luiz Roberto: Pelo até o que eu já comentei antes em outras respostas. O time com título ou 

sem títulos sempre tem uma quantidade boa de torcedores nos estádios. Quando eu fui pra 
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Argentina foi a maior loucura assim. Entraram umas 5 mil pessoas no estádio, mas devia ter 

umas 10 mil pessoas atrás de ingresso e aí você vê que o pessoal é louco. Muitas vezes deixa 

de comprar um alimento em casa pro pai pro filho e deixa de pagar um plano de saúde, mas 

quer ir pro estádio. Isso identifica o fanatismo.  

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê?  

Luiz Roberto: Sim. Principalmente em ações de marketing. Os produtos lançados devem vir 

com o intuito de tocar o torcedor de ir lá e comprar pra continuar o fanatismo. E dentro de 

campo continuar ganhando títulos e investimento em jogadores, em técnicos pra manter isso.  

5) Nostalgia 

Alex: Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce.  

Luiz Roberto: Ah eu lembro que quando meu pai começou a me levar pra estádio as torcidas 

eram misturadas. Tinha “rinchas”, mas era de provocação, nada de agressão, nada que partia 

para vias de fato e eu lembro que tinha o aspirante, que era o juniores de hoje, e hoje em dia 

não tem mais. 

Alex: Descreva o que sentia disto que relatou.  

Luiz Roberto: Ah era legal, porque você podia num dia só acompanhar dois jogos e nem 

sempre os adversários eram os mesmos, tanto do profissional quanto do aspirante, e a 

provocação saudável que tinha com o adversário né?! De gritar gol, de xingar o juiz, (pausa) 

essas coisas 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  

Luiz Roberto: Acho que deve ser lançado produtos dessa parte de resgatar a memória. Acho 

que é uma “puta” de uma jogada de marketing. Tipo “camiseta inédita da Libertadores de 

2012”. Acho que o plano de marketing é essencial para ajudar o clube. Eu, basicamente, 

sempre compro produtos e se eu vejo que o marketing foi bom e se a ideia foi legal, eu estou 

adquirindo o produto. 

Alex: Pro marketing ser bom e pra ideia ser legal o que o marketing tem que fazer? 

Luiz Roberto: Tem que trabalhar em cima disso né?! Pegar uma pessoa bem especializada 

em propaganda e publicidade pra dar um...(pausa) Porque não adianta eu lançar camisa de tal 

ano, tipo tem que ter uma jogada, tipo uma frase.Uma jogada boa de marketing aí.  

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 
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Luiz Roberto: Na verdade, eu consumo os dois. Tanto camisa do ano, tanto quando lança 

algum produto que fala “pô esse aí foi marcante”.  

Alex: Mas você tem alguma preferência? 

Luiz Roberto: Ah preferência eu tenho pela atual. 

Alex: Porque? 

Luiz Roberto: Ah porque está na atualidade né?!  

 Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Luiz Roberto: Ah eu virar sócio- torcedor. Porque antigamente tinha que enfrentar fila, que 

nem eu falei de madrugada, ir viajar sem ingresso. Agora não, agora ficou muito mais fácil, 

eles liberam a data lá, você entra, e só vai ter um pouco de trabalho porque o site vai travar 

porque é muita gente entrando, mas seu ingresso está garantido.  

Alex: Então de todo o consumo de coisas do clube, o sócio torcedor é o que te deixa mais 

feliz?! 

Luiz Roberto: Sim, porque me dá facilidade pra ir aos jogos.  

 

Nome: Claudemir Severino de Oliveira 

Data de Nascimento: 22/07/1986 

 

1) Memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Claudemir: Olha! Pra ser sincero eu não lembro assim exatamente do momento assim. 

Diferentemente de muitas pessoas eu não tive a inspiração do meu pai, do meu avô, Meu pai 

não era muito ligado em futebol, meu avô eu não conheci. Então a paixão pelo clube mesmo 

surgiu de assistir os jogos, de acompanhar e até pelo time que eu mais me identifiquei, mas 

assim foi um amor que nasceu independente de se basear em outra pessoa. 

Alex: Foi acompanhando o clube mesmo então? 

Claudemir: Isso. Foi identificação né?! Acompanhando futebol, sempre gostei de futebol e o 

clube que eu mais me identifiquei, sempre desde o começo foi o Corinthians.  

Alex: Lembra mais ou menos em que idade? Em que época?  

Claudemir: Acho que desde que eu me lembro assim, desde os 9. 8, 9 anos. Antes eu não me 

lembro.  
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Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Claudemir: Acho que seria até mais fácil até falar de um título. Até da questão da 

Libertadores (2012) recentemente, o título Mundial (2012), mas assim o momento que fico 

mais marcante, até por ser o contrário, até a questão da derrota mesmo, foi quando o 

Corinthians perdeu pro Palmeiras na Libertadores (2000), foi o momento mais marcante assim 

que ficou porque eu acreditava que era o melhor time que eu vi o Corinthians ter. O melhor 

time do Corinthians foi aquele e a gente não conseguiu e marcou bastante, mas como de praxe 

de todo Corinthiano a questão de se basear no sofrimento, então acho que esse foi o momento 

mais marcante como torcedor do Corinthians, foi não ter vencido ali.  

Alex: E porque você escolheu essa memória? 

Claudemir: Então foi a que mais marcou. Pra mim foi o melhor time que eu vi o Corinthians 

jogar. Então assim, uma grande decepção né?!  

C- Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? Claudemir: 

Acho que foi o momento mais feliz que eu tive na minha vida e acho que por isso associei 

esse momento com esse jogo do Corinthians. 

D- Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Claudemir: Ah todo mundo concorda comigo. Fala a mesma coisa que foi o melhor time que 

o Corinthians teve, jogou o melhor futebol, o futebol mais vistoso, mas infelizmente nem 

sempre o melhor vence né?! Então esse foi um jogo que demonstrou isso mesmo.  

E- Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros 

torcedores. 

Claudemir: Ah Passando esse momento aí, acho que a questão de enfim vencer a 

Libertadores (2012) né?! Vencer o Mundial (2012), de forma que os outros consideram a 

forma legítima né?! Ganhando a Libertadores (2012), fazendo o caminho considerado correto 

né?! Então acho que esse é o momento mais comentado, que as pessoas comentam bastante. 

Esse foi o momento mais importante. Foi um salto né?! Que o Corinthians precisava.  

3) Memória e Tradição 

F- Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Claudemir: Olha! Eu acho que a torcida. Acho que a torcida que faz um clube ser tradicional. 

Muitas vezes, as pessoas falam de títulos, de grandes títulos, mas eu vejo que não e o 
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Corinthians é um exemplo disso. O Corinthians passou muito tempo sem ganhar grandes 

títulos né?! O Corinthians mesmo começou a ganhar títulos a partir de 90. Antes de 90, o 

Corinthians não tinha um título brasileiro e foi um dos times que mais cresceu torcida, mesmo 

com 23 anos sem ganhar um título, nenhum título Paulista. Então assim, a torcida que faz o 

time ser tradicional. O Corinthians é um exemplo disso.  

 

G- Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento 

que o tenha feito ter certeza disto.  

Claudemir: Sim. Eu considero o Corinthians um time tradicional sim. Agora sobre um fato 

(pausa), a invasão né?! 

Alex: Invasão?! 

Claudemir: No Japão. Um time que invadiu um país, como o Japão tão distante né?! Tanto 

Corinthiano saíram daqui, Corinthianos no Japão mesmo né?! Então isso caracterizou bastante 

isso aí.  

Alex: Ali você teve certeza da tradicionalidade do clube.... 

Claudemir: Ah Com certeza. A gente sabe que os caras são malucos (risos). 

 

4) Memória e Identidade 

H- Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Claudemir: Colocaria como guerreiro. Clube guerreiro. Um clube que mudou muito nos 

últimos anos, cresceu bastante, mas continua como clube guerreiro.   

I- Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Claudemir: Sim. Com certeza. Acho que tem haver com o clube né?! Acho que tem relação 

de onde o clube saiu, de onde o clube chegou, o quanto o clube mudou, as pessoas que 

passaram por lá também né e que fizeram isso, mas acho que isso que defie bem o 

Corinthians. 

J- Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Claudemir: Olha eu não sou muito fã da administração do Corinthians, porque eu vejo 

muitas coisas erradas, mas clube guerreiro ele tem que passar por adversidades né?! Saber 

reverter as coisas, o que está errado. Se reerguer após cada administração. Então isso traduz 
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bem o que é o Corinthians hoje né?! Alguns acertos, alguns erros, mas como todo guerreiro 

tem a derrota, mas no dia seguinte vai buscar a vitória. Por isso que eu gosto de caracterizar 

dessa forma. 

 

5) Nostalgia 

K- Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Claudemir: Olha, vou ser bem sincero eu sinto mais saudades dos craques. Acho que hoje 

tem muito perna de pau. Acho que hoje a gente idolatra muito o perna de pau. Eu acho que 

esses jogadores fazem falta. 

Na estrutura do Corinthians mesmo, só houve evolução. Porque assim, quem viu o 

Corinthians antes e vê o Corinthians hoje, até a questão de o clube ter um estádio, de o clube 

ser organizado, que nem eu fui no clube social do Corinthians e pude presenciar a mudança, 

pois já havia ido antes e o Corinthians conseguiu. Até a questão do centro treinamento, o 

Corinthians não tinha um centro de treinamento, era uma coisa abandonada, não tinha nem 

água pra tomar banho. Então assim o que mudou no Corinthians em questão estrutural, não 

tem nem o que falar. O que eu sinto falta  de antigamente mesmo são dos jogadores e mesmo 

com todo tipo de dificuldade o Corinthians tinha grandes jogadores e hoje deve um pouco. 

Mas vejo que isso aí é todo no futebol brasileiro. Entendeu?! A gente está idolatrando muito 

perna de pau. 

L- Descreva o que sentia disto que relatou.  

Claudemir: Ah eu tinha gosto de assistir né?! De pagar um ingresso, de ir ao estádio pra você 

ver um cara que realmente sabia jogar bola, que tinha talento que tinha habilidade e tal...E 

olhando pro passado e olhando pra hoje você sente falta disso aí. E você sente que tem que 

ficar babando nos craques do passado pra ver se você encontra alguma coisa que preste nos 

caras de hoje. Eu acho que o que se valoriza muito mais é o físico né?! O cara é um monstro, 

mas não sabe chutar uma bola, mas não sabe bater no gol. Você vê a base né?! O Malcoln 

mesmo. Ele é um craque, joga muito mesmo, mas não sabe chutar uma bola no gol. Você não 

consegue ver que ele tem uma qualidade pra definir. Eu vejo isso como uma falha mesmo, da 

base né?! O pessoal não cuida muito da base né?!  

6) Consumo 

M- Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  
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Claudemir: Até a questão dos produtos mesmo. Igual hoje, antigamente não tinha as lojas do 

Corinthians. Agora se tem uma em cada esquina né?! E até os produtos mesmo. nEu mesmo 

tenho várias camisas de jogadores que eu não pude ver né?! A camisa do Rivellino, a camisa 

do Neto. O Neto eu lembro muito pouco de ter visto né?! E foram grandes jogadores do 

Corinthians né?! E vários outros produtos, várias outras camisas comemorativas, a do quarto 

centenário né?! Então assim até a questão da memória que o marketing faz de resgatar esses 

grandes momentos do Corinthians, a camisa do Zé Maria manchada de sangue, então faz 

relembrar, na verdade não relembrar porque eu não vivi esse momento, mas faça como o que 

eu veja e por meio das pessoas mais antigas, faz com o que possa reviver essa história. Uma 

história importante do clube. E aquilo você sente falta disso, dos grandes momentos. E acho 

que nessa parte o Corinthians faz até bem, de relembrar as histórias do clube e acho que 

através do marketing o Corinthians consegue fazer isso bem.  

N- Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou 

novos lançamentos? Por quê? 

Claudemir: Ah eu sou meio velho. Eu gosto muito de coisa retrô. Eu gosto, eu acho bonito. 

Porque, por exemplo, eu prefiro compra uma camiseta sem o patrocínio mais barata do que 

comprar a de jogo que custa 5, 6 vezes o valor da retro e ainda tem o patrocínio. Porque o 

patrocínio vai embora uma hora e você fica com a camiseta toda desatualizada. Então, eu 

prefiro isso daí. Eu vejo que grande parte das pessoas também preferem isso. Porque 

consegue ficar com a camisa mais tempo né?! 

O- Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais 

o fez ficar feliz.  

Claudemir: Então. Eu tenho algumas críticas pra fazer ao plano de sócio torcedor do 

Corinthians. Algumas coisas eu não concordo, mas a facilidade que se tem de comprar o 

ingresso sem sair de casa e o ingresso estar disponível na sua carteirinha sem você ter que 

fazer nenhum tipo de coisa e o ingresso estar disponível e você só ir lá e passar, eu acho uma 

grande evolução, principalmente, falando em Corinthians. Antes a gente tinha que sair pra 

comprar o ingresso e encarar aquela fila né?! Até ser assaltado na fila ao comprar o ingresso e 

agora não precisa mais passar por isso, foi um salto na administração do Corinthians.  

A questão dos bens materiais, uniformes e tal...até a questão das lojas ter em toda esquina, 

como eu falei, é um grande acesso do Corinthians, até pra divulgar a marca, principalmente 

pros mais jovens que estão vindo agora, porque grande parte se baseia nos pais por ser o time 

que torce, só o que o jovem não quer torcer pra um time que só perde, eles vão no embalo de 
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quem está ganhando. O Santos foi assim na época dos meninos da Vila. Então assim, a 

criançada quer torcer pra quem está ganhando. Então eu acho que isso ajuda bem na questão 

do Corinthians também. 

Alex: O sócio torcedor então é o bem, produto ou serviço do clube que mais te deixou feliz de 

ter consumido? 

Claudemir: Exatamente. Pelo acesso aos ingressos e demais locais. Igual eu te falei eu tenho 

algumas críticas a fazer ao programa, porque eu acho que eles poderiam ver a questão do 

valor dos ingressos caros, não dos ingressos mais baratos. Os ingressos mais baratos pra mim 

são justos, mas você pagar R$ 350, 00 num ingresso pra assistir um jogo de futebol, ainda não 

dá pra você acreditar nisso, por mais que eles sirvam refrigerantes, que churrasco eu não faria 

com R$ 350,00?  

 

Nome: Flaviano dos Santos. 

Data de Nascimento: 05/04/1985 

1) Memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Flaviano: Inicialmente eu torcia pro São Paulo, até os 4 anos de idade e meu pai tentava 

porque tentava me corromper até que ele conseguiu foi quando ele me ofereceu uma bicicleta 

e a partir dos 5, 6 anos de idade foi que eu virei Corinthiano. 

Alex: Se lembra da primeira memória como torcedor do clube? 

Flaviano: Lembro, lembro. Mais ou menos em 1990, o jogo era Corinthians X São Paulo- 

Campeonato Brasileiro que o Corinthians foi Campeão daquele ano, gol até do Tupãzinho. 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Flaviano: Uma que me marca muito é a semifinal da Libertadores (2000), quando o 

Corinthians estava ganhando de 2 a 0 e tomou o empate e a gente foi pros pênaltis e a gente 

foi eliminado com o Marcelinho Carioca, perdendo o pênalti.  

Alex: Porque você escolheu essa e não outra? 

Flaviano: Porque aquela época eu vivia futebol, eu respirava futebol e aquilo ali foi um 

trauma. Eu parei a semana por causa daquele jogo, aí acabou com esse resultado fatídico aí. 

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 
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Flaviano: Porque aquele momento era o ápice de Corinthians na minha vida. Eu respirava 

futebol, acordava futebol, dormia futebol, então foi bem traumático perder aquele título lá. 

Inclusive, todos os times tinham Libertadores, menos o Corinthians naquela época.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Flaviano: O que a gente comenta é que se o Corinthians tivesse ganhado o título naquela 

época, do jeito que São Paulo parou, do jeito das situações seria bem marcante. Mais 

marcante até que o título recente do Corinthians (Libertadores de 2012). 

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Flaviano: A gente quando está junto geralmente comenta sobre aquele time que o Corinthians 

tinha de 1998 a 2000, que era o melhor time que eu já vi jogar do Corinthians, que era na 

época de Rincon, Luizão, Vampeta, Dida que foi a melhor fase do Corinthians. Geralmente, a 

gente comenta muito sobre essa fase de 1998 a 2000. 

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Flaviano: No meu modo de ver aquele que tem uma torcida assídua, aquele clube que lota 

estádio, independente de que campeonato esteja participando, aquele clube que investe nos 

seus jogadores de base.  

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Flaviano: Acredito que meu clube é tradicional. E um fato que marcou muito foi quando o 

Corinthians caiu e mesmo o Corinthians caindo o estádio continuou cheio e terminando o jogo 

eliminado e a torcida ficou cantando que nunca ia abandonar o clube. Inclusive, não 

abandonou na segundona.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Flaviano: O time do povo. 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 
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Flaviano: ah porque a maioria dos torcedores do Corinthians é do povo mesmo. Do povão. 

Aquele que acorda de manhã e passa “perrengue” no trem e chega em casa tarde e dez hora da 

noite está todo mundo ligado lá na TV pra acompanhar. Inclusive, é time que dá mais 

audiência. É o time da massa. 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Flaviano: Eu acredito que tem que manter. Porque ultimamente vem se perdendo muito essa 

identidade e eles vem valorizando muito as empresas que vem bancando o clube. Esquecendo 

dos jogadores que já passaram, do povo, aumentando muito o ingresso, pay per view muito 

caro.  

Alex: Isso vai descaracterizando essa identidade? 

Flaviano: Isso porque nem todo mundo tem acesso ao que realmente interessa que é o 

futebol.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Flaviano: Antigamente você ter acesso aos jogos do Corinthians era bem mais fácil e barato e 

hoje em dia devido a nova arena, devido ao novo sistema de marketing, está muito caro isso 

daí. E até porque se você não é sócio você não consegue chamar o seu amigo pra ir no estádio. 

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Flaviano: Ah nesses outros tempos era bem mais gratificante você ir ao estádio, porque você 

pegava uma turminha de 4 pessoas e dividia e R$ 20, 30 reais você pegava ia lá na fila e 

conseguia pegar ingresso pra aquele jogo. Hoje em dia você tem que reservar com 

antecedência pra você conseguir assistir o jogo e não é certeza que você vai conseguir. 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  

Flaviano: Eu acho interessante porque você não esquece o passado e integra ele com o 

presente. Inclusive, eu sou consumidor dos retrôs. Tenho camisa da época da Kalunga, do 

Neto, do Sócrates, tenho camisas da DDD. São camisas que marcaram a historia do 

Corinthians. Nem que não sejam com a mesma patrocinadora, mas que seja o mesmo modelo, 

que faz você resgatar aquele torcedor de antigamente e dá oportunidade para aquele 

consumidor de agora de conhecer, de fazer essa mescla. 
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Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Flaviano: Prefiro os produtos de antigamente. Porque a gente relembra os nossos craques de 

antigamente e hoje em dia as camisas estão voltadas pro marketing e cheias de adesivos, de 

“Caixa” pra cá, “Habib’s” pra lá e eu acredito que ficou um pouco mais feio as camisas. É 

necessário pro clube ganhar dinheiro, mas eu prefiro as de antigamente. 

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Flaviano: O fiel torcedor. Porque antigamente pra você conseguir ganhar um ingresso numa 

final, você tinha que dormir na fila e agora não, hoje em dia ainda é difícil, mas você 

consegue fazer do seu computador. Porque quem trabalhava antes não tinha acesso né?! Não 

se tinha a disponibilidade ficar numa quarta feira 11 hrs da manhã na fila e hoje em dia você 

vai no computador na hora do seu almoço e compra. 

 

Grupo B- 31 anos em diante 

 

Nome: Igor Makiama. 

Data de Nascimento: 28/04/1978 

 

1) Memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Igor: Na verdade, meu pai era Palmeirense e até por conta disso a gente tinha um título 

familiar do Palmeiras e isso até eu ter 4, 5 anos mais ou menos. É que até 4, 5 anos a pessoa 

não é muito identificada com um time. Daí se eu não me engano, por volta de 1984 eu 

comecei a acompanhar e não sabia muito. Eu tinha muitos amigos Corinthianos e não muito 

bem por quem torcer, mas principalmente entre 1985 a 1988 eu virei definitivamente 

Corinthiano. E em 1988 foi que eu me define Corinthiano que foi quando o Corinthians foi 

campeão Paulista em cima do Guarani.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 
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Igor: Acho que as primeiras vezes que eu fui ao estádio de futebol e que eu vi aquela torcida, 

que eu me envolvi. O título de 1990, o campeonato brasileiro de 1990 e eu tinha 12 anos. Eu 

já acompanhava bastante e foi o primeiro título que eu realmente acompanhei o campeonato 

do inicio ao fim e ouvia praticamente todos os jogos pelo rádio e na época que ouvia pela 

Jovem Pan e aí foi que eu comecei a pegar  costume de em dia de jogo que eu tinha que ouvir 

a Jovem Pan, na verdade foi a partir daí que eu comecei a ouvir Rádio AM mesmo e foi 

quando o meu clube começou a modificar minha vida, a condicionar meus dias com base nas 

obrigações do clube. 

Alex: E porque escolheu essa? 

Igor: Porque foi a partir daí que surgiu a paixão, o amor que eu tenho pelo time. Foi o meu 

nascimento como Corinthiano.  

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Igor: Principalmente, porque foi o campeonato que eu acompanhei do começo ao fim.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Igor: Na verdade a gente conhece muito. Eu e os mais próximos a gente estudou muito da 

história do clube, mas muito a gente conhece por livro, vídeo, essas coisas. E que pesa o fato 

de ter ganhado muitos títulos a partir de 1990 isso pesa por ter sido a porta que abriu pro time 

ser conhecido nacionalmente.  

 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Igor: Ah tem bastante. Tem bastante. A derrota pro Palmeiras em 1993, é uma coisa que a 

gente sempre conversa. A final do Paulista, quando o Palmeiras saiu da fila em cima da gente. 

Os títulos normais, como a Copa do Brasil (1995), mas a gente pula um pouco e fala mais 

sobre os jogos contra o Palmeiras e São Paulo e da queda (Série B- 2007) também.   

Alex: Quando você fala das derrotas pros rivais como da queda é em que sentido? De 

reestruturação do clube? 

Igor: De experiência, de reestruturação. De por exemplo, eu digo que existem 3 momentos 

em que eu chorei pelo clube copiosamente positivos e 2 momentos negativos. A primeira vez 

que eu chorei realmente que eu me lembro, que não sai da memória que a gente conversa 

muito foi quando a gente foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores em 2000, que foi 

quando o Corinthians era melhor e que a gente já tinha ganho primeiro jogo e era a primeira 

vez que o Corinthians tinha chego numa semifinal de Libertadores e a gente ia chegar na final 
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e a a gente já tinha perdido pro Palmeiras um ano antes e aí foi a primeira vez que eu 

realmente chorei copiosamente. E quando a gente cai pra segunda divisão no jogo contra o 

Grêmio no brasileiro de 2007. Essas são as memórias negativas assim. 

Alex: E as positivas? 

Igor: Na verdade, a gente conversa muito sobre os brasileiros de 98-99 e o mundial de 00, 

aquela sequência de três anos espetaculares e o ano de 2012, que é a Libertadores e o 

Mundial.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Igor: Ele tem que ter uma história e essa história tem que ser pública. As pessoas tem que 

conhecer. Tem que ter torcida e eu nem falo que tem que ter títulos porque, por exemplo, eu 

considero a Ponte Preta um clube muito tradicional e mais importante do que muito time que 

tem título por aí. Eu acho que pra um time ser tradicional, pra ser realmente relevante, ele tem 

que ter uma torcida apaixonada e precisa ter uma história no futebol.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Igor: Sim. Por todos esses requisitos e mais alguns.  

Alex: Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o tenha feito ter certeza disto.  

Igor: Então. Esses títulos importantes o de 1990, o mundial de 2000 e a Libertadores e o 

Mundial de 2012. Aquela festa que foi feita, eu não vive aquela festa de 1977, eu já li muito, 

estudei bastante sobre 1977, mas eu não vive 77. Mas eu imagino que tenha sido uma coisa 

parecida com 2000 e 2012. 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Igor: O time do povo. 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Igor: Porque o Corinthians é a massa. Ele consegue, não em detrimento a nenhum outro 

clube, mas a gente consegue ver, por exemplo, puxando um histórico remoto, outros clubes 

fizeram 100 anos em São Paulo, mas nenhum deles teve a proporção, a visibilidade que o 

Corinthians teve em 2010. 
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Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Igor: Deve ser mantida sim. Porque o que que acontece, o clube tem que viver. E a gente sabe 

que renda de bilheteria não salva e eu acho que tem que ter cada vez mais trabalho de 

marketing, de propaganda pra valorizar o clube, tem que ter uma organização, uma estrutura 

que durante muito tempo não teve. Até a década de 2000 não teve um investimento nessa área 

e agora de 2000 pra cá a gente vê que tem e isso só engradece o clube e faz ter mais tradição, 

mais força, reúne mais valores e isso só serve pra ser investido num patrimônio que é o clube. 

Na verdade, um ícone, não é um patrimônio. O clube ele é na minha concepção, ele é 

imaterial. Ele não é a construção ou o time que está jogando. É o emblema. E o importante é a 

manutenção e o crescimento desse emblema. E essa identidade é essencial nesse processo. 

 

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Igor: Ah eu acho que manutenção de ídolos, principalmente jogadores que por mais que a 

gente saiba que são profissionais, mas sabe aquela de coisa de bater no peito, beijar a camisa, 

beijar o escudo e raça, vontade e essas coisas que você vê que e a essência do Corinthians. 

Diferente do São Paulo e do Palmeiras que historicamente sempre tiveram jogadores muito 

mais técnicos, o Corinthians sempre teve jogador mediano, mas com muita vontade, tanto é 

que o Corinthians dos 4 grandes é o que menos forneceu jogador pra seleção, mas em 

compensação tem muitos títulos. Por que? Porque tinha jogador mediano que sabe da sua 

limitação, mas dá o máximo. E a última vez que eu vi o Corinthians fazer isso foi em 2012. 

De lá pra cá não aconteceu mais. E isso é o que a gente mais reclama, tanto entre os amigos 

como no estádio.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Igor: Eu sentia que a gente lá no estádio ou em casa, a gente lá gritando a gente estava 

passando energia e isso estava dando resultado. A gente sentia que a gente era importante e 

que o fato de a gente estar no estádio gritando e incentivando ou as vezes até xingando 

mesmo, a gente estava sendo importante. Agora, 2013 e 2014, dá a impressão que você 

gritando ou não eles não vão fazer nada. Essa que é a minha sensação.   

 

6) Consumo 
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Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  

Igor: ahh tudo quanto é lançamento de produto, eu acho importante. Porque assim como eu 

tenho grandes amigos, tanto Corinthianso como torcedores de outros clubes que são 

consumidores em potencial e a gente sabe que quem gosta e quem tem alguma condição de 

comprar quer guardar pra história. Por exemplo, eu tenho na minha biblioteca em casa que é 

só de livros do Corinthians e é coisa que você vai guardar que vai ser uma relíquia. Vai ser 

guardar pra você lembrar e pra amanhã ou depois você dizer  “Putz, eu tava nesse jogo”, “eu 

vi isso”, “eu chorei” ou “eu sorri nesse momento e você vai guardar pras pessoas e pra você e 

além de tudo você se sente importante pro clube. Porque, por exemplo, você vai comprar um 

livro, um livro custa R$ 50,00 que seja, mas você sabe que uma parte dele você está ajudando 

o clube. E você tem a sensação de que “a minha parte eu estou fazendo”.   

Alex: E sobre os produtos bens e serviços que relembrem o passado o que você tem a dizer. 

Igor: Bem. Eu sou suspeito pra falar de coisas que relembrem o passado, porque eu sou 

professor de história né?! (risos). E eu acho que tudo que relembra, remete ao passado tem 

que ser preservado, tem que ser guardado, ou num quadro, num livro, ou numa fotografia ou 

numa estampa de camiseta. Tudo que remete a algum momento histórico eu tento ter comigo. 

E muitas eu não só tenho, como eu presenteio. E como já já está chegando a época de natal e 

eu sei que a pessoa é Corinthiana eu não vou comprar uma camisa que custa R$ 200, 00, mas 

eu compro um livro que custa a metade e você está passando um pouco da história pra ele 

porque é importante também.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Igor: Tem que escolher um dos dois? Porque eu acho que os dois são importantes. Até porque 

os novos amanhã ou depois serão relevantes como passado. Vamos imaginar: Eu comprei 

praticamente todos os jornais da campanha do Mundial e da Libertadores (2012) e naquela 

época era novo, agora já é passado. Por isso, eu acho mportante os dois. 

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Igor: Ah é complicado eu te dizer uma coisa, porque tudo que é do clube e eu vou comprar, 

eu saio contente. Mas por exemplo, DVD’s que contam a história de 77, o DVD especial dos 

100 anos, o DVD do mundial de 2012, Livros, as vezes eu fico mais contente comprando um 
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livro histórico ou de que uma camisa. Porque a camisa, eu sei que se eu não comprar hoje, no 

natal ou daqui a 3, 4 meses eu vou comprar. Ou então eu falo “Putz eu não gostei muito desse 

modelo dessa camisa”. Vou dar um exemplo atual vai: Essa camisa nova branca listrada, eu 

comprei, mas não gostei muito, mas qual foi a sensação “ a daqui a 6 meses lança outra e eu 

compro outra que vai ser melhor”, agora um livro não. Agora a pouco eles lançarem o filme 

“Democracia em Preto em Branco” e a pouco tempo atrás saiu o livro do título de 90. A 

“democracia em preto e branco” eu já comprei e o livro eu ainda não comprei, mas já está nas 

minhas programações, agora a camisa eu vou esperar lançar, não tenho desespero de comprar 

mais, eu já tenho algumas e tenho até bastante, mas um livro ou um DVD que me remete a um 

momento, ou até áudio porque a rádio Bandeirantes lançou um com áudios, me deixam mais 

contente do que uma camisa ou um agasalho.  

 

Nome: Alex Silva de Oliveira. 

Data de Nascimento: 11/09/1979 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Alex Silva: A história com que eu comecei a torcer pelo Corinthians começa assistindo um 

jogo de futebol eu tinha 8, 9 anos de idade. Eu tava assistindo um jogo de futebol com o meu 

tio. Corinthians e Ponte Preta e nesse jogo o Corinthians estava perdendo de 1 a 0 e meu tio 

que era Corintiano estava torcendo fielmente pelo Corinthians até o final do jogo e dos 40 min 

em diante o Corinthians começou a pressionar a Ponte Preta e virou o jogo pra 2 a 1 e daquele 

dia em diante, eu comecei a observar mais o Corinthians e acredito que tenha sido esse 

momento chave que me fez torcer pelo Corinthans.  

Alex: Essa é a primeira memória que você tem como torcedor? 

Alex Silva: Essa é a primeira memória que eu tenho como esportista. Assistindo um jogo de 

futebol. Parar pra assistir um jogo de futebol, acredito que tenha sido esse o primeiro 

momento. 

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 
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Alex Silva: Bom, a memória que eu tenho não é uma memória que eu participei, mas é uma 

memória porque a gente acaba conhecendo a história do clube, que é a conquista do título 

Paulista de 1977.  

Alex: Porque escolheu essa memória? 

Alex Silva: Por conta do fato histórico do Corinthians ter passado e ficado na fila por mais de 

22 anos e esperando pra conquistar um título e a massa nunca desistir de torcer pelo clube, 

pelo qual ama, pelo qual torce e acredito que acho que seja uma parte emblemática na história 

do Corinthians, ficar tanto tempo esperando um título e soltar o grito da garganta 22 anos 

depois e quase completando 23 anos.  

Alex: E que você viveu? 

Alex Silva: Ah, a mais recente, que é o título da Libertadores de 2012. Acredito que essa seja  

a história mais emblemático pela ma, mais recente, agora, tirando o título de 1977 e o título 

mundial de 2000, que é bem contestado pela mídia, mas que é um fato histórico, mas acredito 

que pra mim é ser campeão da Libertadores de 2012. 

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Alex Silva: É são várias né?! Mas acho que a de 77, acredito que ela é uma história que ela 

corre contra a corrente dos outros clubes né?! Que vivem muito em prol de títulos e crescem 

por conta destes títulos, O Corinthians ele remou contra a corrente né?! Ele cresceu muito na 

falta dos títulos e a torcida cresceu muito nessa falta de títulos. Acredito que esse título foi 

muito forte na história do clube.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Alex Silva: O divisor de águas né?! O divisor de águas na história do Corithians e na roda de 

samba, na roda de cerveja quando se fala nesse título, inclusive com quem viveu essa história, 

quem sofreu esses 22 anos como meu pai, como meu tio, por exemplo, que sofreram com esse 

revés na história do Corinthians quando é lembrado isso o que fica mais marcado á a paixão 

do torcedor. Então pra mim o mais importante nisso daí a paixão mesmo por um clube. 

Porque, geralmente, você ficar muito tempo sem títulos, ganhar um título é quase que natural 

as crianças quando nascem torcem pelos clubes que estão ganhando títulos, mas na história do 

Corinthians aconteceu diferente. 
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2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Alex Silva: Pra não falar de títulos, fala-se muito de jogos, de jogos que perdemos, jogos que 

empatamos, jogos que ganhamos. Entre eles está o fatídico jogo de 99, o jogo contra o 

Palmeiras nosso arqui rival, onde o Corinthians tinha muito mais time, nos dois anos 1999 e 

2000 e foram duas derrotas que ficaram marcadas e ferem o Corinthiano muito, porque nas 

duas ocasiões o Corinthians tinha muito mais time e infelizmente nas duas ocasiões o 

Corinthians não saiu vencedor do jogo. E são jogos que vire e mexe voltam numa conversa 

com torcedores. 

Alex: Alguma outra? 

Alex Silva: O nosso outro rival o São Paulo. O título de 1990 né?! Um título onde o 

Corinthians tinha um time muito inferior ao do São Paulo com aquela raça e a dedicação dos 

jogadores que eram operários né?! Comparado ao time do São Paulo, era um time de 

operários o do Corinthians e conseguiu ganhar o primeiro jogo e ganhar o segundo jogo e ser 

campeão.  

Alex: 

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Alex Silva: Bom. A tradição num clube gira muito em torno do seu torcedor. Não adianta o 

clube ter muita idade e ter pouquíssimos torcedores e não ter fatos marcantes na história como 

acabamos de citar, como existem vários fatos históricos na história do Corinthians. Como 

crescimento de torcida e em meio a muitos anos sem títulos e a paixão do torcedor em 

acompanhar o clube durante 22 anos sem ganhar títulos. Ainda hoje ser um clube muito 

odiado e faz parte da tradição, é um dos clubes mais odiados né?! E Simplesmente quem torce 

pelo Corinthians é o Corinthiano mesmo né?! Dificilmente você vai ver um outro torcedor 

falando que sente algo ou que sente simpatia pelo Corinthians como acontece com a 

Portuguesa, por exemplo, que é algum torcedores sentem essa simpatia ou empatia pela 

Portuguesa. 

Alex: A torcida contra conta também então? 
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Alex Silva: Conta também porque faz parte da história. Você não consegue ser vencedor se 

você não tem um rival, se você não tem uma torcida rival. 

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Alex Silva: Sim...E essa pergunta é muito difícil porque vai esbarrar muito em 77, que esse 

fato não tem como tirar da história do Corinthians e é um fato que o torna tradicional.  

Alex: E isso te deu a certeza que o clube é tradicional? 

Alex Silva: Um clube diferente. Um clube muito diferente que dá pra se olhar e basicamente, 

junto a esse fato histórico está a invasão do maracanã de 1976 que é contado em livros 

históricos até hoje. Você sair do seu estado e dividir um estádio de futebol levando milhares 

de torcedores, parando a Dutra, parando tudo que é rodovia com ônibus de torcedores e você 

chegar no estado aonde não é a sua maioria e você levar a maioria do seu estado pra aquele 

estado e dividir o estádio de futebol a de se comparar que não é um clube normal. 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Alex Silva: É difícil achar uma palavra pra definir isso daí, mas eu acho que (pausa) é até 

uma frase, que inclusive vai estampar agora que é mais um lema da torcida que a gente 

sempre pede pros torcedores jogarem pelo clube, jogar mesmo pelo Corinthians, jogar pela 

torcida. Acho que é até um nome de um jogador que é o Guerreiro e eu acho que o 

Corinthians é um time de Guerreiros, mesmo as vezes sem ter qualidade consegue reverter os 

resultados por conta disso. 

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Alex Silva: Até por conta da história né?! Por exemplo, que nem a gente acabou até citando o 

título de 90 né?! O Corinthians consegue vitórias, arrancar vitórias e estatísticas de onde não 

se tiraria com um time basicamente fraco. E conseguir reverter resultados assim. Isso é mais 

pela raça, mais por ser guerreiro mesmo.  

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 
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Alex Silva: Ah sim. Porque identifica muito com o torcedor né?! Como nós. O torcedor de 

periferia, o torcedor que trabalha a semana inteira e que junta ali o seu dinheirinho, deixa de 

comprar alguma coisa pra comprar o ingresso pra assistir aquele jogo de futebol, chegar e 

torcer, mesmo assim sem ter condição, assim que o clube vê e enxerga o torcedor também e 

acredito que os jogadores acabam se identificando com isso de as vezes não tem condições de 

ganhar daquele time de ver aquele time um pouco superior e ir lá e dar a cara pra bater e 

enfrentar aquele time e conseguir o resultado positivo. 

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Alex Silva: Impressionante né?! Porque a gente acabou falando muito de Guerreiros e eu 

sinto um pouco dessa falta do Corinthians né?! De ter um pouco daquele jogador do saudoso 

terrão. Não por ser grosso, por dar carinho a vontade, mas por lutar até o fim e não se 

entregar. Eu sinto um pouco de saudades dessa raça Corinthiana, de colocar o coração na 

ponta da chuteira. E nosso futebol em si, o futebol brasileiro, ele depende um pouco dessa 

característica, de ter o jogador que não desiste do resultado e indiferente podemos citar a 

seleção brasileira, mas falando do Corinthians eu sinto falta do jogador clássico, é óbvio né?! 

Que está escasso no Brasil, mas eu sinto um pouco de falta também daquele jogador com gana 

de vencer, não de mostrar futebol, mas de vencer.   

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Alex Silva: Cara eu me sentia (pausa), falando de arquibancada, eu me sentia com o jogador 

jogando ali e se entregando eu me via dentro de campo jogando junto com ele.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Alex Silva: Eu acredito que foi uma grande sacada. Uma grande sacada dos clubes e falando 

de Corinthians acredito que a gente falou muito de identidade, muito de tradição e acredito 

que o Corinthians em algum momento estava até sentindo falta. Acho que a direção em si 

percebeu que estava perdendo um pouco da sua identidade e com o torcedor e o resgate dessa 

história do Corinthians, esses lançamentos de DVD’s, de camisetas retrôs e resgatar alguns 
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distintivos, alguns símbolos bem antigos acredito que isso é um resgate da identidade do 

clube junto ao torcedor.   

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Alex Silva: É que o torcedor Corinthiano é muito nostálgico né?! Eu consumo as duas, eu 

particularmente consumo as duas, tanto a sessão nostalgia falando propriamente disso, 

camisas retrôs, DVD’s retrôs, mas eu também consumo os atuais até por conta de ajudar o 

clube mesmo e comprar o produto oficial mesmo, até pra ajudar o clube mesmo, ser um 

torcedor ativo.  Mas sem dúvidas, a sessão retro ela é bem cativante.  

Alex: Os dois então? 

Alex Silva: Exatamente 

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz. 

Alex Silva: Falando como torcedor de futebol, que gosta de assistir o jogo no estádio não 

poderia deixar de falar do programa fiel torcedor, que é programa do sócio torcedor do 

Corinthians. Infelizmente, ele não é as mil maravilhas, mas como torcedor ativo que 

acompanha o clube direto, eu acredito que ele é uma boa ferramenta para o torcedor.  

 

Nome: Cícero Adriano Silva Lima. 

Data de Nascimento: 17/04/1977. 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Cícero: Como eu nasci em 77, eu vim entender bem de futebol em meados de 86, 87 e em 88 

o Corinthians foi campeão em cima do Guarani, com gol do Viola nos últimos minutos e foi 

uma festa tremenda em que eu via todos os meus amigos comemorando e isso me chamou 

muito a atenção.  

Alex: Você já torcia ou foi aquilo o que te chamou a atenção? 
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Cícero: Eu já torcia porque eu começava a entender um pouquinho mais de futebol. Já 

entendia o que era escanteio, já sabia o que era um impedimento, então a gente já começava a 

ter uma certa paixão pelo time e a gente já vinha descobrindo como era o futebol. 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Cícero: A do campeonato de 1977 sem dúvidas. No caso da fila né?! 23 anos de fila e 

tamanha festa que teve e nunca tinha sido vista uma festa como aquela no futebol nacional e 

aquilo me chamou muita a atenção e chama a atenção até hoje porque muitos falam disso daí 

até hoje.  

Alex: Vou pedir pra você citar alguma que você tenha vivido. 

Cícero: Ah sem dúvidas a de 2000 no Maracanã. Eu estava presente Corinthians e Vasco no 

Mundial e foi um dos momentos mais marcantes vividos por mim né?! E a gente quase 

invadiu o Maracanã. Não foi aquela invasão que teve em 1976 no Maracanã contra o 

Fluminense porque os tempos eram outros né?! 2000 pra 76 era muita diferença né?! Então 

(pausa) o futebol mudou muito, ainda mais com capacidade de estádio né?! Não tinha como 

fazer a mesma invasão de 76, mas a intenção nossa, de torcida e tudo, era fazer essa mesma 

invasão. Infelizmente não deu, mas o número de torcedores foi muito.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Cícero: Sim, essa daí ficou marcante pelo fato de ser campeão Mundial né?! Organizado pela 

FIFA. Um campeonato organizado pela FIFA que o Corinthians nunca foi, então essa daí 

ficou bem gravada porque eu estava presente também.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Cícero: A gente comenta muito sobre o mundial de 2000. Mais com aquela rapaziada que 

curtiu comigo entendeu?! Mas é muito comentado também a invasão de 76, Corinthians e 

Fluminense. 

Alex: Mas 2000 especificamente. O que é mais falado sobre esse momento? 

Cícero: Sim, o que ficou mais gravado mesmo, que não me sai da memória é a caravana de 

ônibus. Foram mais de 320 ônibus e era incrível como que esses ônibus saia da quadra da 

Gaviões da Fiel. A cada hora, saia 10 ônibus e era aquela multidão, aquela leva de ônibus na 

estrada e isso era muito bonito. Cada cena que eu presenciei daquela carreata de ônibus, 

arrepiava. E lá dentro do estádio também, por a gente ter aberto o nosso maior bandeirão. Isso 

ficou muito marcado também. 
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2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Cícero: Recentemente agora, sem dúvidas a Libertadores de 2012. E o campeonato Mundial 

de 2012. Isso daí está muito na minha memória, devido ter sido a primeira Libertadores e a 

gente comenta muito também, até pela ansiedade de repetir e estar de volta e apresentando o 

mesmo futebol.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Cícero: Olha eu acho que a torcida viu cara. Acho que a torcida do Corinthians faz com o 

clube seja tradicional do jeito que é. Pelo fato também de o clube ficar 23 anos na fila sem 

ganhar título nenhum e a torcida só aumentando, só aumentando Isso faz com que o clube seja 

bem tradicional pelo fato da torcida. 

Alex: E de um modo geral. Algum outro ponto? 

Cícero: A diretoria também. A diretoria do clube também influencia muito também.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Cícero: Sim. Ah eu acho que o Mundial de 2000 no Japão. A gente viu que aquilo lá foi algo 

que espetacular, acho que nenhum outro clube vai fazer isso. A invasão que teve ali no 

aeroporto, a recepção ali. Isso aí foi muito marcante que eu acho que nhenhum outro clube vai 

fazer o que o Corinthians fez.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Cícero: Ah um time muito aguerrido, muita garra. Isso é tradição também no Corinthians.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Cícero: Olha (pausa) porque isso já vem de muitos anos atrás. O Corinthians já teve muitos 

times que não tinha estrela, mas tinha aquela garra, tinha aquela determinação, tinha aquele 

foco de ganhar o jogo, então cada jogador colocava na ponta da chuteira o seu coração e ia pra 

cima.  
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Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Cícero: Sim, com certeza é importante ter identidade mantida porque isso aí já vem da 

história do Corinthians e todos veem que no Corinthians tem que ser tudo sofrido, tudo lutado 

e nada vem fácil. Então isso aí sempre vai ter que ter no Corinthians né?! 

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Cícero: Olha em matéria de estar indo para o estádio e ver o show da torcida, eu tenho 

saudade de ver as bandeiras. As bandeiras de bambu entendeu?! Aquele espetáculo que a 

torcida faz né?! Não com sinalizador, que é aquele que matou o muleque lá, mas sim com 

aqueles fogos de artifícios que a gente fica na mão e muita gente confunde isso aí com o 

sinalizador. E isso aí no estádio fica muito bonito e hoje é proibido isso daí.  

Alex: A festa da torcida então? 

Cícero: Isso, a festa da torcida. A festa da torcida faz muita falta.  

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Cícero: Olha isso aí empolgava muito time né?! Isso empolgava bastante o time e a gente 

torcia com mais vontade, com mais empolgação também né?! Se bem que hoje a gente 

também torce, não é pela falta disso que a gente também não deixa de torcer daquele jeito 

para o nosso clube.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  

Cícero: Eu acho ótimo. As vendas com certeza são disparadas porque a gente vai bastante pro 

estádio e vê bastante gente com as camisas retrôs e é uma boa iniciativa do clube estar 

resgatando essas camisas do passado. Isso não pode acabar nunca né?! 

Alex: Porque? 

Cícero: Porque as camisas de hoje são diferentes né?! É muito patrocínio e o clube acaba 

passando pouco tempo com a camisa e antigamente o clube ficava dez anos, oito ano com um 

patrocínio só e era só o nome nas costas e o nome na frente e num tinha muito patrocínio.  
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Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Cícero: Prefiro as do passado. Porque as de hoje quebram um pouco da originalidade do 

Corinthians pelo fato de ter muita propaganda. 

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Cícero: Olha. A camisa de 2000 do Mundial.  

Alex: Comenta sobre essa camisa.  

Cícero: Essa camisa aí foi uma das mais marcantes. Essa camisa aí o Corinthians tinha um 

time muito bom e eu juntei muito dinheiro pra comprar ela porque ela foi muito cara (risos) e 

foi uma das camisas que eu queria ter e consegui ter. Pelo fato do preço e da conquista que 

foi.  

 

Grupo A- 18 a 30 anos 

 

São Paulo 

 

 

Nome: Andrey Calixto Ferreira. 

Data de Nascimento: 15/05/1993. 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Andrey: Desde mulequinho via meu pai acompanhar os jogos do São Paulo e eu nasci em 

1993, um dos anos mais importantes da história do clube e assim vendo meu pai 

acompanhando, vendo as glórias do São Paulo, eu comecei a acompanhar aos pouquinhos e aí 

fui me apaixonando pelo futebol, comecei jogar também e isso me fez a me apaixonar pelo 

clube que meu pai é. E sou muito orgulhoso disso.  

Alex: Você se lembra de quando foi realmente a primeira lembrança como torcedor? 

Andrey: Eu me lembro torcendo mesmo na Libertadores de 2005, não faz muito tempo e eu 

tinha em média 12, 13 anos e ali foi o ápice da minha vida como torcedor de futebol. 

Alex: Mas foi a primeira ocasião como torcedor? 
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Andrey: Não, não. Me lembro de várias ocasiões, nos paulistas também, em 2000. Eu sofri 

muito.  Me lembro que a gente perdeu pro Corinthians numa final e foi doloroso, me lembro 

bastante de jogos do São Paulo e eu torcendo com meu pai, na sala e eu era novo tinha uns 7 

anos. 

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Andrey: A que eu bato o olho e fico emocionado de lembrar é a defesa do Rogério Ceni no 

mundial de 2005. Num chute do Gerard, foi uma falta no segundo tempo e se a gente toma 

aquele gol ali, talvez hoje a gente não seria tri mundial, que foi uma defesa espetacular do 

meu grande ídolo Rogério Ceni.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Andrey: Uma porque foi a defesa mais importante da historiado São Paulo. E outra por ter 

sido do meu maior ídolo de todos. E porque foi o título mais importante que eu vi do São 

Paulo até hoje. Foi num Mundial, eu estava soando frio naquele jogo. Um título internacional 

e acredito que naquele momento eu vi que meu clube era soberano em relação a todos.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Andrey: Pô a gente chega num grau de ansiedade com essa defesa, que foi espetacular e eu 

acho que até hoje não teve uma defesa tão significativa como essa e é só alegria quando 

lembra dessa defesa.   

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Andrey: Logo em seguida de 2005, pode se falar que foi a melhor década do São Paulo, 

praticamente da história. Nós ganhamos a Libertadores 2005, ganhamos o Mundial no final 

do ano, fora que a gente já tinha ganhado o Paulista, mas o Paulistinha a gente não conta 

muito porque nós somos soberano, e logo em seguida em 2006 nós ganhamos o brasileiro, em 

2007 ganhamos outro brasileiro e 2008 outro brasileiro. E isso só fez crescer mais minha 

paixão pelo clube. Então quando gente fala do passado a gente lembra desses títulos porque 

foram uma sequência inédita no futebol brasileiro.  

Alex: Além dessa sequência, lembra de alguma outra? 
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Andrey: Lembro sim, lembro da Sul Americana de 2012. Quando o Lucas estava jogando, 

jogou muita bola no São Paulo. E foi marcante porque foi um menino que veio da base que se 

identifica muito com o clube e é São Paulino de coração e na final ele chorou e ele levantou a 

taça dada pelo Rogério Ceni. Foi marcante aquele título também. 

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Andrey: Títulos. Simplesmente isso. E o que faz um time ganhar títulos é a organização. É 

uma diretoria qualificada que saber encaminhar o seu clube para títulos, que é isso que faz um 

clube ser tradicional. 

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto. 

Andrey: Meu clube é muito tradicional. E prova disso são os títulos de 2005 a 2008. Eu acho 

que isso no Brasil nenhum clube vai conseguir novamente, ganhar 3 brasileiros, 1 mundial e 1 

libertadores.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Andrey: É (pausa) soberano. O maior de todos. O papa títulos da América.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Andrey: Porque é um time muito jovem em vista dos outros e nós temos apenas 78 anos e 

todos os clubes de São Paulo, e os mais tradicionais do Brasil, estão completando mais de 100 

anos. E nós temos 78 anos e tem mais títulos do que todos, internacionalmente falando, 

porque isso também que faz ser um clube tradicional, não só no Brasil, mas no mundo.  

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Andrey: Com certeza. Por que em se falando do marketing, isso faz com que o torcedor do 

São Paulo se vanglorie numa conversa com rivais e a gente no debate assim é gostoso é sadio, 

mas quando a gente fala soberano a gente mostra que tem um poder maior. 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 
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Andrey: Pra falar a verdade dos títulos. Do São Paulo chegar numa final de Libertadores, 

chegar num brasileiro, de certo que esse ano a gente chegou numa Sul Americana, estamos 

em segundo no brasileiro, mas naquela época a gente chegava pra ganhar e não tinha pra 

ninguém. 

 

Descreva o que sentia disto que relatou. 

Andrey: Era maravilhoso. A gente se reunia e ia pra estádio. O estádio com 70, 80 mil 

torcedores. Em 2007, a gente foi pra final, era pontos corridos, mas o jogo do título com 70 

mil no estádio e a gente estava lá e o sinto falta disso também. Era muito bom e eu ia com 

meu pai e com muitos São Paulinos aqui da rua. Era maravilhoso. 

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Andrey: É muito bom, Tem que lançar sim pra relembrar a memória do nosso clube, pra os 

torcedores verem que o passado é glorioso. Pra mostrar que nós somos soberanos sim e não é 

de hoje. A muito tempo nós somos soberanos e tem que lançar sim pra relembrar a memória 

pro nosso torcedor.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Andrey: Eu prefiro os que relembrem. Mostra o nosso passado, mostra que a gente viveu 

muita coisa boa no passado, muitos títulos e isso ninguém pode apagar, vai estar na história 

do clube.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz. 

Andrey: Tem uma camiseta do Rogério Ceni que eu dei pro meu pai de aniversário uma 

época e praticamente eu mais usei do que ele porque é meu maior ídolo e é incondicional o 

carinho que eu tenho pelo Rogério Ceni.  

 

 

Nome: Leonardo Soares da Silva. 
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Data de Nascimento: 29/03/1991. 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Leonardo: Praticamente desde berço. Meus pais são São Paulinos. E assim foi. Todo mundo 

aqui é São Paulino, nós somos em oito aqui e todo mundo São Paulino. 

Alex: E qual a sua primeira memória como torcedor do São Paulo?  

Leonardo: Comecei a pegar gosto, gosto mesmo depois do Mundial (2005). 

Alex: Alguma lembrança antes de 2005? A primeira lembrança. 

Leonardo: Um jogo em 2000- Campeonato Paulista, o São Paulo ganhou de 2 a 1 do 

Palmeiras. 

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Leonardo: A temporada de 2005. Paulista, Libertadores, Mundial. Porque esse foi o ano que 

praticamente eu poderia considerar que o meu time era imbatível naquela época. Pelas 

vitórias, pelos títulos e por ter batido o Liverpool também né?! Que já estava a 1000 e poucos 

minutos sem tomar gol e (o São Paulo) foi o único time que conseguiu fazer gol neles lá no 

Mundial em 2005.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Leonardo: Os títulos né?! As vitórias. Porque foi a mais vitoriosa, foi a melhor fase que eu vi 

até hoje, teve o tricampeonato também (2006, 2007, 2008), mas a de 2005 foi a melhor de 

todas.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Leonardo: Quando se encontra com torcedores da minha idade o assunto é só esse. Agora se 

eu encontro uma pessoa mais velha, aí eles querem falar dos títulos de 90 e eu fico tentando 

entrar no assunto, só que eu não me lembro muito né?!(risos). Daí eles começam a falar de 

Fulano, de Raí, Cafu que foram jogadores que eu peguei já no final da carreira já né?! Agora 

quando são pessoas do mesmo tempo, daí o fato é Mundial (2005), Libertadores (2005), os 

três brasileiros seguidos (2006, 2007, 2008).  

Alex: E especificamente 2005? 
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Leonardo: Sempre que o pessoal fala de 2005, da Libertadores, eu lembro do jogo do 

Morumbi porque eu estava lá né?! Contra o Tigres. Foi 3 a 1 o jogo, 2 gols do Rogério de 

falta e foi quartas de final. Isso é o que eu tenho mais de memória significativa da 

Libertadores.  

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Leonardo: Tem o tricampeonato brasileiro (2006, 2007 e 2008). De lá pra cá a mais 

significativa foi essa. Teve a Sul Americana em 2012, final contra o Tigres que a final só teve 

o primeiro tempo só. 

Alex: E que é lembrado desse tri campeonato? 

Leonardo: A eu acho que a união do time né?! A raça, a vontade que els tiveram pra ganhar. 

Porque praticamente o Sõa Paulo manteve o mesmo time, os três anos. $ temporadas de 2006 

em diante foram poucos jogadores que saíram. E o assunto é que o time tava bem competitivo 

também. 

 

3) Memória e Tradição  

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Leonardo: Ser vencedor. Conquistar e tem que estar sempre entre os primeiros.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Leonardo: Pra mim o São Paulo é tradicional e eu pude presenciar esse fato de 2005 que o 

São Paulo ganhou a Libertadores, o Paulista e o Mundial de Clubes pra sempre n e aquele 

título contra o Liverpool vai ficar marcado pra sempre né?! Então A temporada de 2005 me 

fez ter a certeza de que o clube é um clube tradicional.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Leonardo: Imbatível.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 
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Leonardo: Pela grandeza que o clube tem, por tudo que já conquistou. Esse ano o São Paulo 

fez uma excelente temporada, melhorou muito referente a temporada de 2013 que quase caiu 

pra segunda divisão e esse ano estamos brigando pra ser campeão brasileiro estamos em 

segundo lugar. 

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Leonardo: É importante. Mais pelo respeito né?! Respeito pela camisa, pelo clube, pela 

própria identidade do clube né?! Porque mantendo a identidade o clube tem sempre mais 

respeito né?! Porque você está sempre ali entre os primeiros e pra poder ter respeito você tem 

que sempre estar assim. Tem muitos times grandes que não tem respeito e quase nenhum 

lugar que vai. Independente da fase que esteja.  

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Leonardo: O que que eu tenho mais saudades? Da vontade que o cara tinha. Da raça.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Leonardo: Naquela época você tinha orgulho. Não que você não tem hoje, mas naquela 

época você tinha orgulho de assistir os jogos, de ir pro estádio torcer e você sabia que você ia 

ir e você ia ter resultado e você ia encontrar o que você queria que era a vitória, que era títulos 

que sempre buscava, que sempre estava ali. E já hoje é poucos, futebol hoje é muito difícil. 

Futebol hoje em dia está muito mudado não é igual antigamente. Antigamente os jogadores 

jogavam por amor ao clube, hoje não, hoje os jogadores jogam mais por dinheiro.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  

Leonardo: Eu acho bacana. Eu acho legal. Tenho muitas coisas, muitas coisas diferentes que 

muda porque diariamente está mudando de lançamento de produtos. Essa semana é um 

produto, mês que vem já é outro produto, tem uma camisa diferente. E é bom porque sempre 

tem modelos diferentes, sempre tem coisas novas. E é bom isso aí, é legal.  
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Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Leonardo: Os produtos que eu prefiro usar são os mais anteriores, os que lembram mais as 

vitórias. É que eu tenho muito, tenho muitas camisas de 2005, 2008, 2009, a do tricampeonato 

eu tenho, a da libertadores, mas eu prefiro usar essas. Porque assim, eu acho que o pessoal 

quando olha, as camisas e vê que aquela camisa foi a de 2005, acho que eles tem outro olhar, 

acho que eles respeitam mais.   

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Leonardo: Ah pra mim foi o sócio torcedor. Eu virar sócio porque antes era difícil. Eu não 

tinha muito contato no estádio. Aí depois que eu passei  ser sócio, aí eu passei a ter mais 

contato com o São Paulo. Porque aí eu me batizei, daí depois do batismo eu sempre recebo as 

promoções por email, quando tem jogo eles avisam que tem ingresso disponível. No caso o 

sócio torcedor me deu mais intimidade com o São Paulo.  

 

Nome: Corjesus de Jesus Costa. 

Data de Nascimento: 20/12/1989 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Corjesus: Meu primeiro time na verdade não foi o São Paulo, foi o Corinthians e a torcida 

pelo Corinthians foi por influência de vizinhos e do ambiente que eu vivia. Ai depois fui 

ficando mais velho, conhecendo a história do clube e pude ver as vitórias na Libertadores de 

92 e 93. E fui vendo o time jogar e peguei gosto.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Corjesus: A mais significativa foi a vitória no último mundial (2005), principalmente a 

defesa do Rogério na falta do Gerard, mais até do que a vitória no Mundial a defesa em si.  

Alex: Porque escolheu essa memória? 
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Corjesus: Porque é a mais importante na história do clube. Não tem memória mais 

importante que essa. Pelo momento do jogo, pela história, por ser já um mundial organizado 

pela FIFA, por pegar um clube de tradição que nem o Liverpool.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Corjesus: A importância pro clube, depois que eu fiquei mais velha foi a vitória mais 

importante do clube. Eu já tinha idade suficiente pra entender o que era um campeonato 

mundial, já não era mais criança, já me identificava muito forte com o clube já,já frequentava 

estádio, já consumia produtos. 

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Corjesus: A gente ressalta a importância do mundial, da defesa do Rogério de novo e sempre 

é tema pra muitas e muitas horas de conversa e foi um dia que tudo deu certo. O Liverpool 

dominou o jogo inteiro e o Chulapa que era tecnicamente limitado e deu um passe de três 

dedos pra o gol de um volante que era o Mineiro que não atacava, praticamente só defendia. 

Foi um dia que tudo deu certo.  

  

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Corjesus: O centésimo gol do Rogério contra a Gambazada (Corinthians), esse também 

marcou e vai ficar marcado, a sequência de 3 brasileiros que o Muricy conquistou nos pontos 

corridos, bem 3 títulos nacionais seguidos é marcante.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Corjesus: Títulos. E boa gestão. Boa gestão é fundamental. Porque se você tem uma boa 

gestão, você tem um time competitvo, você sempre chega nas finais, você sempre está 

incomodando os adversários grandes, você faz um trabalho sério com o torcedor, que 

querendo ou não é a parte fundamental num clube. É o torcedor que mantém o clube, ele que 

consome os produtos, ele que vai no estádio, ele que é o sócio torcedor, ele que compra 

ingresso, quen injeta dinheiro no clube é o torcedor, claro que tem os direitos de imagens, mas 

só tem os direitos de imagem porque quem consome a imagem é o torcedor. Boa gestão é a 

essência! 
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Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Corjesus: Primeiro é o clube que tem mais títulos internacionais no Brasil, já começa por aí. 

Apesar de ser um clube relativamente novo, em comparação a Corinthians, a Palmeiras e ao 

Santos, é o clube que tem mais vitórias em termos de tempo, em termos de fundação, um 

clube que nunca foi rebaixado. Tem a historinha aí de que foi rebaixado, mas não foi 

rebaixado, não consta nos autos que foi rebaixado. É um clube com estádio próprio, sem ajuda 

governamental e isso é tradição, conquistas, história, é glória, vitória.  

Alex: Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o tenha feito ter certeza disto. 

Corjesus: O respeito aos atletas antigos. Você vê o Rogério Ceni com mais de 20 anos de 

casa, você vê jogadores que são identificados, você vê o Toloi que foi pra fora e voltou, você 

vê jogadores declarando que querem encerrar a carreira no São Paulo como o Kaká, como o 

Luiz Fabiano. O Kaká foi o melhor do mundo e o cara querer encerrar a carreira no time que 

ele foi revelado é importante. Lucas, do PSG, ele dclara que quer encerrar a carreira no São 

Paulo. Esses caras são caras de seleção, caras que jogaram campeonatos mundiais. O Kaká foi 

melhor do mundo. Rogério foi campeão do mundo e isso traz uma identificação com o clube 

né?! Os caras que se machucam vem se tratar no Reffis, no CT do São Paulo aqui na Barra 

Funda, isso faz com que o clube seja uma referência né?! 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Corjesus: Como dizem os DVD’s: soberano. Soberania diante dos clubes paulistas, nacionais 

e é aquilo que eu falei é o clube que tem mais títulos internacionais, aquele que tem mais 

tradição lá fora.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Corjesus: Porque é o time que tem mais títulos internacionais. É o time que é mais vitorioso 

em outros continentes, em outros países e (pausa) é o time que veio numa crescente de 

vitórias nacionais e é um clube grande com 3 títulos brasileiros seguidos isso faz com que o 

clube tenha essa identidade de superioridade dos demais.  

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 
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Corjesus: Com certeza. Essa é a marca do clube. O clube vende a marca “soberano” em 

páginas de fazebook, em sites, em DVD’s e em tudo você vê lá o soberano. É importante sim 

manter essa marca.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Corjesus: Ah é ver jogadores consagrados jogando. Um time que já teve Careca, teve Raí, 

Cerezo, Cafú, Pô Cafu é capitão do Penta. Dá saudades de ver uns caras desses jogando. Faz 

falta Zetti, Ronaldão, Muller, Telê Santana como técnico. Dá saudades de ver um cara assim 

em campo.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Corjesus: Dava gosto ver os caras jogando. Você ver lá Zetti, firme, seguro no gol, você ver a 

zaga lá com Ronaldão que não passava nem alma, você ver uma lateral direita com Cafu 

jogando no auge, voando, você ver o meio de campo com Cerezo, com Raí. Um ataque com 

Muller. É um timaço. Você ver o Telê Santana colocando o time pra frente pra jogar 

marcando pressão, só dando tapa, era um time que colocava qualquer time na roda. Me dá 

muitas saudades. Um futebol bonito, envolvente, fora de série.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  

Corjesus: Bom vejo bem as camisas retrôs né?! Não só no São Paulo, mas em outros clubes 

também virou moda o lançamento de camisas retrôs ou camisas comemorativas dos anos 50, 

60, sei lá quantos anos atrás. Algo que pega, algo legal, que traz recordação ao torcedor, aos 

novos torcedores, trás a história pro presente e é algo bem legal. Sou louco pra lançarem o 

DVD do Mundial de 92, de 93, Soberano 4 aí nas lojas seria sensacional.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Corjesus: As duas coisas. Porque como eu falei a gente não pode perder a identidade de 

Soberano. E pra não perder a identidade o clube tem que ser atual e por isso os produtos 

novos, mas ao mesmo tempo a nostalgia te traz a consumir os produtos antigos, camisas 



152 

 

 

retroativas, DVD com memórias. Isso faz parte da história do clube e tradição não existe do 

nada né?! E pra você manter a tradição tem que dar valor a sua história.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Corjesus: A camisa do Mundial 2005. Por toda a história do título, pela defesa do Rogério e 

pelo modelo que eu achei bem tradicional.  

 

Grupo B- 31 anos em diante 

 

Nome: Arnaldo Vicente Ferreira. 

Data de Nascimento: 01/09/1966 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Arnaldo: Comecei a torcer pelo São Paulo na década de 90. Quando o São Paulo foi campeão 

mundial em 92, 93. Comecei a torcer ali. Eu torcia pro CSA de Alagoas, lá onde eu nasci, mas 

quando me mudei pra cá comecei a torcer pelo São Paulo.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Arnaldo: Ah o gol do Raí na final do Mundial de 92, que ele fez o gol de barriga contra o 

Barcelona. Um lance mais marcante.  

Alex: Porque escolheu essa memória? 

Arnaldo: Ah porque foi um dos primeiros títulos importantes assim. Mundial não é qualquer 

um né?! 

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Arnaldo: Porque foi um dos títulos mais importantes que eu vi né?! Daí depois vieram os 

outros e já estávamos mais acostumados já né?! (risos). Daí já não ficaram tão marcantes né?!  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 
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Arnaldo: Com os torcedores mais velhos é falado que aquilo ali foi a arrancada pros outros 

títulos. 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Arnaldo: Tem um jogo do São Paulo contra o River Plate lá na Argentina pela Libertadores 

né?! Em 2005 que o São Paulo foi campeão. Gol do Danilo, golaço. Eu lembro que eu estava 

na casa dos amigos e todo mundo numa maior bagunça. 

Alex: Além dessas tem mais alguma lembrança marcante? 

Arnaldo: Tem outras também, mas não tão marcante assim que nem os campeonatos 

brasileiros que não marcam tanto assim porque já ganhou um monte (risos) e o Mundial 

mesmo em 2005 com o gol do Mineiro. Esse aí eu estava em casa com os amigos assistindo 

porque foi lá no Japão e fizemos uma grande festa.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Arnaldo: Ganhar, sempre ganhar.  

Alex: Além disso, tem mais alguma coisa? 

Arnaldo: Organização. Porque pra mim as vitórias é resultado da organização. Se o clube não 

tiver organização, não tem nada. E isso começa pela diretoria, se não tiver uma boa diretoria o 

clube não consegue os resultados né?! 

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Arnaldo: Lógico que o clube é tradicional e a prova disso é que o clube ter sido campeão 

brasileiro três vezes seguidas. Isso é significativo. 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

 

Arnaldo: São Paulo é o soberano. Acima de tudo. (risos) 

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 
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Arnaldo: Porque é o clube que tem mais títulos. Não tem outro. Soberano é só ele e o resto 

fica na briga aí. (risos). 

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Arnaldo: Certeza. Pra mostrar que é o melhor. Que é o número 1. E isso faz com que a 

torcida vá ao estádio. Porque sabe que a torcida do São Paulo só vive de bons momentos, não 

gosta de maus momentos que nem os outros torcedores. Torcida do São Paulo enche o estádio 

quando o time está bem. Agora quando não está bem, não enche estádio. Não é besta que nem 

as outras torcidas.  

 

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Arnaldo: É de ter jogadores decisivos né?! Tem hora que não tem. Falta um pouco disso. 

Hoje na realidade você tem jogadores bons, mas não são pra decidir. É o coletivo, é diferente 

e antes não, antes tinha jogador que decidia. Jogador que nem já teve Muller que decidia, já 

teve Raí, aí depois vem quem?! Depois vem o próprio Lucas que era quem decidia o jogo pro 

São Paulo, que era quem carregava o time nas costas e depois que ela saiu você pode ver que 

está melhorando agora, porque o time está com um grupo melhor e se esse time estivesse com 

o Lucas agora: Ave Maria. Destruia. Na época do Lucas não tinha ninguém, o coitado tinha 

que fazer tudo.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Arnaldo: Muita emoção, coisa que é inexplicável. Adrenalina total vendo os muleques 

resolverem. Se você tem jogadores decisivos você tem certeza que o time vai ganhar. 

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  

 

Arnaldo: Vejo com uma progressão, faz o clube crescer mais. Que nem a camisa 6-3-3. Essa 

daí é muito significativa. É um dos produtos mais significativos do clube. São os títulos que 

poucos tem né?! É o mais significativo do clube.  
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Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Arnaldo: Eu gosto mais dos que relembram, mas é importante ter os produtos novos porque o 

clube precisa arrecadar né?! Então os produtos novos são pra isso também. E os lançamentos 

faz com o clube cresça também né?! Os lançamentos são pra isso. A crise está em todo lugar, 

os clubes estão em crise também e esses produtos serve pra tirar o clube da crise também. 

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Arnaldo: A mais significativa foi a de 2005 que o São Paulo foi campeão mundial. Comprei 

no mesmo ano e ela é muito bonita.  

 

Nome: José Rinaldo Nunes Carvalho. 

Data de Nascimento: 08/07/1977.  

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

José: Eu me lembro que o pai de um amigo meu me convidou para ir ao estádio, aí a partir 

desse momento que eu comecei a ir ao Morumbi e comecei a assistir aos jogos do São Paulo, 

comecei a torcer e sentir muito orgulho por esse time. E isso foi em 1992, eu tinha uns 14 

anos na época. Engraçado que sempre teve aquela coisa de torcer pro time do pai, mas comigo 

não teve isso não (risos).  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

José: A mais significativa foi a de 92, quando o São Paulo foi campeão da Libertadores. 

Inclusive, o jogo já estava terminando e a gente estava na arquibancada e já estávamos indo 

embora e achando que não teria mais chance. Foi quando surgiu o pênalti, daí voltamos e 

conseguimos invadir o campo (risos). Foi o momento que mais marcou porque eu consegui 

invadir o gramado e até ter contato com os jogadores. Inclusive, trouxe grama, pedaço de 

rede. Foi um dia muito especial pra mim. 
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Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

José: Porque até então como tinha sido recente a minha ida ao estádio, foi uma coisa que eu 

fiquei muito impressionado e de ter visto o estádio lotado como estava e pro ser até mais 

jovem né?! E ver aquela multidão toda em campo foi muito impressionante 

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

José: A gente fala bastante que foi uma época boa que passamos juntos, de poder viajar pra 

outros estados, conhecer outros estádios, inclusive eu fui muitas vezes para o Mineirão, a 

gente sempre tem essas conversas das viagens que a gente fazia e dos momentos que vivemos. 

Das idas ao estádio, passando por aventuras e até por certas violências que existem né?! 

Alex: Mais alguma coisa em especifico sobre essa lembrança de 92? 

José: O que eu mais lembro mesmo é sobre essa invasão que teve. A gente já estava quase do 

lado de fora, quando escutamos e achamos mesmo que fosse gol, mas foi um pênalti, 

inclusive em cima do Macedo e o Raí bateu e fez o gol. 

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

José: Tem quando a gente fez uma viagem pra Minas. Na final da Copa do Brasil de 2000, 

que o São Paulo perdeu a final para o Cruzeiro nos últimos minutos, inclusive nesse jogo eu 

sai na capa do jornal do Diário de São Paulo. E foi outra coisa que marcou muito, apesar da 

derrota, foi uma coisa que ficou muito marcada porque eu tenho até hoje esse jornal. Já 

estávamos até comemorando o título quando o Cruzeiro fez o gol no final do jogo, quase nos 

acréscimos.  

Alex: Mais alguma lembrança? 

José: Ah o jogo de 94, São Paulo e Palmeiras em 94. Que teve aquela invasão dos torcedores 

que teve aquela briga generalizada. Foi terrível aquilo ali também. Foi terrível, mas eu não 

estava no campo. Foi um negócio que eu pude ver e achei horrível.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional?  

José: O time tem que ser forte, pra ser conhecido mundialmente. Não só aqui no estado de 

São Paulo e pra ser um time de tradição tem que disputar títulos importantes. Inclusive, como 
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o meu time. Libertadores, Mundiais e por ser até o time mais novo da capital, por ser 

tricampeão da Libertadores e tri mundial eu acredito que já seja até bem tradicional.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

José: Acredito que a partir do momento que a gente foi pro mundial, que todo mundo só 

falava do Barcelona que era um time de estrelas e tudo e a gente foi com um time que tinha 

Raí, Muller e tudo, mas não era nem compatível ao Barcelona, mesmo assim todo mundo 

achou que o São Paulo não teria chance nenhuma e conseguiu ser campeão em cima de um 

Barcelona que era um time cheio de estrelas, passou a ser um time tradicional.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

José: Ah eu acho que poderia até ser o que todos os torcedores falam né?! O time soberano.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

José: Porque é um time que tem um padrão assim, é um time que não tem muita polêmica, se 

for comparar com outros e assim por a gente ter um time até mais novo de 1935, já é um time 

que conquistou muitas coisas. È um time que está sempre lutando, um time que nunca foi 

rebaixado. 

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

José: Acredito que sim. Porque além de ser bom para todos os torcedores, no caso, inclusive é 

bom até para o clube né?! Pra não ter esses problemas de pendência, de atraso de salário e pra 

isso tem que sempre manter o padrão pra poder sempre manter a soberania.  

 

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

José: Do São Paulo de 92, da época do Telê Santana. Aquele time é o que eu tenho saudades 

até hoje. É que nem dizem né?!: Eterno Telê. Tenho saudades porque era um time que jogava 

pra frente. Com inteligência, um time que agredia o adversário. Hoje é diferente. Os times de 
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hoje jogam sem vontade parece. E naquela época não. Com Telê Santana era aquele time com 

raça e com vontade de ganhar títulos. 

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

José: Orgulhoso né?! Porque você vai no estádio para ver o espetáculo né?! Pra ver aquelas 

jogadas ineteressantes e tudo. E o São Paulo proporcionava muito isso.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

José: Ah eu acho isso aí muito importante, inclusive teve o lançamento da camiseta de 20 

anos da Libertadores, inclusive até eu comprei a camiseta. Foi uma das camisetas mais 

bonitas e marcante né?! Que nem falam né?!: O eterno Telê. Teve a camisa do Telê Santana. 

E essas coisas que lançam que foram marcantes pro clube né?! E ajuda até em termos de 

vendas para o clube.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

José: Eu prefiro na verdade novos. Mas os que lembrem alguma época boa, que lembrem 

algum título importante, um jogador ser relembrado, não frequentemente, mas de vez em 

quando tem que lembrar uns ídolos né?!  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

José: Ah eu gostei do agasalho que eu comprei, agora de 2012. É um agasalho muito bonito, 

que inclusive uso muito ele. 

 

 

Nome: Fábio Rodrigues dos Santos. 

Data de Nascimento: 22/12/1977 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 
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Fábio: Me tornei torcedor do São Paulo através do meu pai. Meu pai era São Paulino e 

através dele eu me tornei São Paulino e sou São Paulino até hoje e não me arrependo.  

Alex: Com quantos mais ou menos?! 

Fábio: Quando eu comecei a entender mesmo. Como eu sou de 77, por volta de 83, 84 eu 

comecei a me aprofundar mais né?! 

Alex: E qual a primeira memória que você tem como torcedor mesmo? 

Fábio: Foi a primeira vez que eu fui no estádio. Que foi em 1990 e foi na semifinal entre 

Palmeiras e São Paulo e naquela época no Morumbi tinha geral e as duas torcidas ficavam 

juntas e por coincidência eu ainda tive que ficar na torcida do Palmeiras (risos).  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Fábio: Pra mim foi a Libertadores e o primeiro Campeonato Mundial de 92. Foi a que me 

marcou bastante. Foi a primeira, até então, que eu vi o meu time campeão do mundo. Eu 

escolhi essa memória porque pra nós São Paulinos era sonho nosso ser campeão mundial e 

depois disso você pode ver que o São Paulo ele se identifica muito com esses campeonatos. 

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Fábio: Bem. Como eu disse anteriormente, a Libertadores e o Mundial é um título especial 

né?! São títulos que muitos clubes brasileiros querem ter e não consegue né?! Como é um 

campeonato que você pega vários times bons de outros países e a final, se você for campeão 

da Libertadores, é com um time europeu então é uma gratificação pra gente né?! Por isso, eu 

me espelho na Libertadores e no Mundial.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Fábio: A gente fala que no decorrer do jogo tava um jogo muito difícil né?! O jogo tava um a 

um, aquele jogo lá de Tóquio (92) e o jogo estava acabando e os torcedores como sempre 

todos aflitos, de madrugada ainda né?!, porque o jogo foi no Japão. A gente reuniu uma galera 

na casa de um camarada e a gente sempre comenta aquela falta que teve (Raí). E naquela 

época tinha muito torcedor que falava “Agora o Raí vai fazer, agora acabou” e quando o juiz 

autorizou que o Raí bateu, só foi alegria. E isso pra nós São Paulinos é uma coisa que jamais 

vai sair da nossa memória.  

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 
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Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Fábio: Além de 92, uma outra memória que pra mim é bastante significativa e que é bem 

lembrada, mas de forma negativa,  também é a da final da Copa do Brasil de 2000 contra o 

Cruzeiro no Mineirão e eu fui pra esse jogo. E é uma memória muito triste porque até então o 

São Paulo estava jogando muito bem e no finalzinho do jogo o técnico colocou o Axel e no 

primeiro lance do Axel, o Axel fez uma falta e faltando poucos minutos pra acabar o jogo e 

infelizmente, nós tomamos o gol né?! E o São Paulo saiu derrotado por 2 a 1 e o São Paulo 

saiu derrotado da Copa do Brasil. Esse foi um momento muito triste pra gente.  

Alex: Alguma Outra? 

Sim. A final do campeonato Paulista contra o Corinthians em 98. Mais uma vez o nosso 

maestro Raí tinha sido campeão pelo PSG na quarta feira e no domingo era o segundo jogo da 

final contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. O primeiro jogo o Corinthians ganhou 

de 2 a 1 e o segundo jogo o São Paulo precisava ganhar de dois gols de diferença. E na 

semana a gente ouviu muitas gozações, inclusive aquela apresentadora da Globo, a Glenda, na 

segunda feira ela cometeu uma gafe que ele dizia assim “Nós conseguimos reverter a 

vantagem do São Paulo”. Porque até então os dois empates eram do São Paulo e isso daí me 

deixou muito furioso entendeu?! Por ela ser apresentadora, ela ter falado isso e na semana 

seguinte o São Paulo foi lá e conseguiu ganhar de 3 a 1, inclusive com o gol do Vovô Raí, que 

era como a torcida do Corinthians falava que ele já estava aposentado.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Fábio: Na minha opinião, o que faz um clube ser considerado tradicional é o empenho de 

cada um dentro do clube, principalmente dos jogadores, querendo ou não e´o que faz o clube 

crescer junto com a torcida e automaticamente as emissoras, os jornalistas sempre vão dar 

IBOPE pra o time. E com isso é que o time cresce e fortalece a tradição do clube né?! 

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Fábio: Sim. Meu time é um time tradicional. E eu falo pra você que ele é tradcional pelos 

títulos que ele conquistou até hoje e por o time mais novos da capital e entre os grandes, 

considerando Palmeiras, Corinthians e Santos, é o time mais novo que tem, pois tem 78 anos, 

e é o time, que se você for para pra ver é o time que tem mais títulos internacionais do que os 
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outros três e se ajuntar os três times juntos o São tem mais títulos internacionais que os três. 

Por isso, ele se faz um time tradicional e grande. Por onde você em qualquer país tem torcedor 

do São Paulo.  

Alex: Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o tenha feito ter certeza disto.  

Fábio: Ah são os títulos. A queda em 89 também. O São Paulo disputou o campeonato 

Paulista de 90, a série B, e quando ele subiu teve essa sequência de vitórias, de títulos aí. E a 

partir do momento em que ele desceu e subiu novamente aí eu vi que o clube era tradicional e 

que eu era São Paulino de verdade.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Fábio: É o time de guerreiros. Porque o time do São Paulo sempre que você acha que ele está 

morto, ele sempre se ergue no momento certo. Então pra mim é o time de Guerreiros.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Fábio: Então é como eu falei anteriormente, os outros torcedores acham que o time está 

morto e na hora certa o time se levanta, entendeu?! Então por isso que eu acho que é o time de 

guerreiros.  

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Fábio: Sim, claro, com certeza. Porque é isso que mantém o clube. Porque foi como eu disse 

anteriormente, quando você vê que o time está tendo um nível baixo, com a torcida apoiando 

o time sempre sobe de produção no momento certo.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Fábio: Do comprometimento dos jogadores. Porque antigamente a gente percebia que os 

jogadores eram mais centrados no que faziam, respeitava mais o clube, respeitava mais os 

dirigentes. Isso que deixa um pouco de saudades. E tem muitos jogadores que jogavam com 

mais amor a camisa e hoje em dia nem tanto é assim.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  



162 

 

 

Fábio: Uma emoção muito grande né?! Você saber que um profissional está ali não somente 

pelo dinheiro né?! E sim pelo amor pela camisa, pelo clube que ele trabalha, você vê que ele 

faz aquilo por gostar do clube, por ele ter sentimento pelo clube, não só por trabalho. 

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Fábio: Eu acho muito bom, eu acho muito interessante o marketing do clube fazer isso 

porque tem muitos torcedores novos que não chegaram a ver esses momentos, ou só viram 

por vídeos, comentários dos outros, podem comprar e rever. Até os que passaram por isso, 

que na época não teve condições financeiras pra comprar, agora compra. O São Paulo foi 

campeão em 92 com a Penalty e hoje é patrocinado pela Penalty e eles lançaram novamente o 

agasalho da conquista de 92 e isso é bom né?! Porque quem não tinha agora compra.  

Alex: Especificamente sobre esse relançamento, qual a sua opinião?! 

Fábio: Muito bom porque você relembra aquele momento de 92. O tecido, os escudos das 

confederações, todos os times, emblema de todos os times que foram campeões da 

Libertadores, dos Mundiais. Isso te relembra e deixa a memória do clube mais viva.  

  

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Fábio: Eu gosto dos dois, mas pra falar a verdade eu prefiro novos lançamentos. Prefiro essas 

novidades e pra torcedor tudo que é novidade é bom. 

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Fábio: Tem uma camiseta de 1992. Eu tenho ela até hoje guardada e eu quase não uso ela 

porque tem muitos autógrafos nela, de vez em quando eu uso pra ir nos jogos d São Paulo. 

Então é isso que me traz as lembranças boas né?! E é o produto mais velho que eu tenho.  

 

Grupo A- 18 a 30 anos 

 

Palmeiras 
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Nome: Rafael Colombo Cirilo. 

Data de Nascimento: 05/05/1996. 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Rafael: Eu sou palmeirense desde pequeno porque meu pai é palmeirense, meu vô também é, 

meu irmão. Me tornei palmeirense assim. Cresci já palmeirense já. Não me arrependo, tenho é 

que agradecer (risos). 

Alex: Qual a primeira lembrança como torcedor? 

Rafael: Quando o Palmeiras ganhou a Libertadores 99. Meu pai pegou e saiu com a gente pra 

comemorar. Eu lembro que a gente saiu e foi pra casa da minha Vó e estava a maior festa lá. 

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Rafael: Ah tem várias, mas tem como campeão da Libertadores (99) e a despedida do Marcos 

e você vê o trabalho dele. Ídolo do time e por ser um cara humilde e já encontrei ele uma vez. 

Ele é diferente não é como os outros goleiros assim, ele é bom já ganhou copa do mundo.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Rafael: Porque eu consegui ir na despedida dele, embora não tenha coseguido ter visto muitos 

títulos que ele ganhou e aí nessa despedida e pelo que eu vejo da história que ele tem pelo 

clube foi muito significativo. Foi muito bom. E todo mundo fala dele, todo mundo até se 

emociona quando fala dele.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Rafael: Falamos que foi bom. Falamos que estamos precisando de time, como aquele da Era 

do Marcos. Porque hoje em dia eles não estão mais jogando bola. Só querem saber de receber 

dinheiro, não tem mais raça. Só um ou outro. Aí são feitas várias comparações da época em 

que estávamos ganhando títulos e de atualmente, que de dez anos pra cá só ganhamos a série 

B e a Copa do Brasil. 

 

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 
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Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Rafael: Uma das que a gente sempre comenta é o jogo contra o Santos, que foi 4 a 3 pro 

Palmeiras, que era da época do Neymar no Santos. Que estavmos a vários jogos sem ganhar e 

o Santos ganhando, ganhando e nesse jogo o Santos fez 2 a 0 e daí o Palmeiras conseguiu 

virar, daí o Santos empatou e o Palmeiras fez 4 a 3 com 3 gols do Robert. E esse jogo como 

eu estava no estádio meu coração quase que saiu pela boca, porque nós achávamos que ia ser 

outra goleada pro Santos, mas não foi (risos). 

Alex: Tem alguma outra? 

Rafael: Tem a final contra o Coritiba. Final da Copa do Brasil de 2012. Eu també estava lá na 

Arena Barueri e a torcida estava precisando porque já eram 10 anos sem ganhar títulos, tudo 

bem que foi no ano que a gente caiu e o Corinthians ganhou a Libertadores (risos).  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Rafael: Acho que títulos, a maneira como os torcedores se manifestam pelo time e a vontade 

que os jogadores tem de poder honrar a camisa. Porque ele sabe que indo pra aquele time ali 

ele vai ser visto, a torcida vai apoiar sempre. 

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Rafael: Sim, acho que é um clube bem tradicional. Por ser um clube que tem 8 brasileiros 

né?! Ter muitos títulos. É o time que mais tem títulos nacionais. E a lembrança, acho que é a 

da Libertadores que a gente eliminou o Corinthians na semifinal com o Marcos pegando o 

pênalti do Marcelinho Carioca,acho que isso aí mostrou que o Palmeiras é tradição porque 

ganhou tudo naquela época.  

 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Rafael: O Alviverde Imponente. 

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 
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Rafael: Porque mostra que pelo nome ser um nome antigo assim, vê que a tradição não é de 

agora, vem lá de trás. 

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Rafael: Sim. Pela História do Palmeiras. Porque não pode jogar uma história de 8 brasileiros, 

libertadores tudo isso pela sarjeta. Tem sempre que usar para manter o marketing e trazer 

mais jogadores e assim como nós temos bastante torcedores e ter uma das torcidas que faz a 

festa mais bonitas nos estádios com mosaico e por isso tem que manter. Porque quanto mais 

incentivo se dá para os torcedores, mais essa tradição nós vamos manter.  

 

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Rafael: O Marcos no gol e a raça que jogava né?! Não digo de três anos pra cá porque não 

mudou muito, porque ultimamente andava meio desesperado (risos), mas eu digo de uns 15 

anos pra cá que mudou muita coisa. Dá perceber pelos títulos porque na década de 90 nós 

ganhamos Libertadores, foi pro Mundial, ganhou brasileiro, ganhou tudo e desses dez anos 

pra cá nós só ganhamos Copa do Brasil e série B.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Rafael: Ah é uma coisa que não dá pra explicar. Você vê a torcida cantando, vê as pessoas 

relembrando toda a história do clube, vendo o time jogar com raça é inexplicável e agora com 

a nossa Arena nova. Só quem é Palmeirense que consegue entender o que é.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Rafael: Acho bom. Que nem nesse ano foi o nosso centenário e daí já deu um bom marketing 

e daí foi muita gente comprando coisas e usando camisas de antigamente, tipo a primeira 

camisa que o clube vestiu lá em 1914, e de lá pra cá veio relembrando as épocas em nós 

ganhávamos títulos e quanto mais se lança camisas antigas, mais os torcedores adquirem n?! 

O pessoal gosta dos times que vieram antes. E eu acho bom porque eu não era nascido 
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naquela época e com o lançamento deste tipo de ação eu posso ter mais uma noção de como 

que era, tipo: Os trajes deles de antigamente e faz eu conhecer a história, no caso.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Rafael: Eu prefiro novos, porque se a gente usa coisas do passado porque no passado o clube 

era bom, nós temos que ser bom agora pra que futuramente nós possamos usar os produtos de 

agora.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Rafael: A que eu comprei de 2007 que era do Edmundo. 

Alex: Porque? 

Rafael: Por causa que o Edmundo teve um estilo dele briguento, mas você via a raça dele 

dentro de campo. E ele era briguento porque ele queria ver o time bem, ele queria que os 

outros jogadores se esforçassem, por isso que ela era tão briguento desse jeito. E essa camisa 

relembra a raça que hoje faz falta e pelo ídolo também.  

 

 

 

Nome: Thiago Freitas. 

Data de Nascimento: 11/05/1996 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Thiago: Acho que eu já nasci palmeirense né?! O palmeirense ele não vira, ele nasce. Mas 

meu pai sempre me incentivou de uma forma que ele não pressionava e ele dizia “ Eu sou 

palmeirense, mas você segue o caminho que você quiser”, assim como minha irmã seguiu 

outro caminho (risos). Ele só não espera que eu fosse tão fanático o quanto eu sou. E muitas 

vezes ele briga pelas muitas vezes que eu vou pro estádio, que saio de casa e largo tudo 

(risos). Então acho que ele só não esperava isso aí só. Então eu já nasci palmeirense.  

Alex: E qual a primeira lembrança como torcedor do clube? 
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Thiago: Me lembro da queda. Da primeira queda em 2003. Eu lembro do chororó, lembro do 

meu pai que brigava e infelizmente a primeira memória é a da queda. Então eu me lembro 

mais ou menos como torcedor. Meu pai fala que eu assisti libertadores, fala que eu assisti 

muitas coisas, mas a primeira lembrança é a da queda.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Thiago: Acho que a mais significativa foi a despedida do Marcos, que foi num dia 12/12. E 

essa escolha foi pelo ídolo que ele foi e do quanto eu me matei pra conseguir esse ingresso 

(risos). A forma como foi o jogo. Foi mágico ter todos os jogadores de volta, jogadores que eu 

nunca vi jogar como o Evair.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Thiago: Pelo fato de ter visto muitas pessoas que eu não via no estádio. Pelo fato de rever 

aquele time super campeão de 99 e pra muitas pessoas da velha guarda da torcida já fazia um, 

bom tempo que não ia ao jogo eles foram e cantaram músicas antigas e o clima que foi aquele 

jogo para os torcedores, isso foi bem diferente. Então (pausa) esse jogo foi demais.   

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Thiago: A gente lembra como foi a caminhada até o estádio, como foi lá fora e o clima foi 

diferente porque o estádio estava todo colorido de verde e branco e as luzes iluminando o 

Pacaembu. E a gente lembra como foi depois, de onde dormiu e onde foi depois do jogo, 

como foi o clima durante o jogo, onde cada um estava porque cada parte fizeram uma festa, 

fizeram um mosaico, fizeram uma série de homenagens, estenderam bandeiras e cada louco 

fez a sua homenagem.  

 

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Thiago: A maioria dos torcedores que eu ando, que é a atual mulecada, são as mesmas 

memórias que eu mais ou menos. Então a gente não fala muito de coisas antigas. Se a gente 

fala de coisas antigas é o que os mais velhos contam pra gente. Mas basicamente, a gente fala 

dos clássicos. Tipo “Como foi o clássico, como foi a ida até o estádio”.  
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Alex: Quais clássicos? 

Thiago: Contra o Corinthians, quando desce pra baixada, quando vai pro Morumbi é sempre 

diferente. Como por exemplo 2009 contra o Corinthians que foram os 3 gols do Obina e nós 

relembramos mais os clássicos que a gente ganhou ou os que foram mais sofridos pra gente, 

clássicos que a gente deveria ter ganhado e não ganhou, o que foi mais sofrido, o que foi mais 

roubado.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Thiago: Pra mim é a cultura, é mais cultura do clube. A forma como os torcedores lidam com 

o clube. Acho que é mais a cultura que faz um clube ser tradicional.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Thiago: Sim, eu acho que o meu clube é tradicional pelo fato das raízes italianas. Eu já assisti 

bastante sobre isso, já escutei bastante sobre isso e tem sempre os italianos ali em volta de 

Perdizes que a gente acaba encontrando e contam as história e tudo, mas eu tive a certeza é 

tradicional e tem esse tipo de tradição italiana foi num jogo que o Palmeiras fez com um outro 

clube italiano a Fiorentina e pela quantidade de torcedores italianos que tinha e eles foram pra 

torcida da Fiorentina, mas eles estavam torcendo pelo Palmeiras, eles forma pelo fato de lá só 

ter italianos, mas eles estavam torcendo pelo Palmeiras e estenderam uma faixa 

homenageando o Palmeiras lá e acho que naquele momento eu vi a tradição do clube.  

 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Thiago: É o campeão do século XX. Por isso ter sido uma conquista simbólica né?!, mas foi 

o único clube que ganhou todos os títulos que disputou ao longo do século XX. Então acho 

que é o campeão do século XX. 

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Thiago: Pela quantidade de conquistas e pelo clube ser glorioso. A história do Palmeiras é 

muito bonita e a forma como o Palmeiras conseguiu esses títulos e se comparar a história do 
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Palmeiras como não quiseram o Palestra Itália e se tornou Palmeiras e toda essa história que o 

Palmeiras atravessou a segunda guerra mundial, tudo muito difícil e esses títulos foram muito 

difíceis também. A história de cada título foi muito difícil. Se você parar pra ouvir ou pra ler a 

história dos títulos. Então eu acho que o campeão do século XX combina muito com o clube.  

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Thiago: É então pra continuar campeão do século XXI teria que ganhar uma porrada de 

coisas e o século já não começou muito bem (risos), mas como os torcedores do palmeiras 

mesmo diz “O século é longo e mal começou”, mas acho legal ser mantida sim, pois os títulos 

fortalecem a história do clube e chama bastante a atenção dos torcedores.  

 

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Thiago: A forma dos jogadores respeitarem o clube. Antigamente o jogador jogava com raça, 

por amor ao clube e hoje em dia é mais por dinheiro. Hoje em dia eles querem dinheiro, eles 

não querem saber. O clube que pagar mais eles estão jogando e enfim acho que eu tenho mais 

saudades disso aí. Acho que da gestão também que tinha o clube que era uma gestão 

palmeirense. Hoje em dia eu não consigo dizer que p meu presidente é palmeirense, porque se 

ele pensasse mais no clube ele teria montado um elenco melhor pra ser campeão porque a 

finalidade de todo clube de futebol é ser campeão e a partir do momento que o presidente fala 

que a gente não está lutando pra ser campeão eu acho que isso aí não é ser palmeirense.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Thiago: Ah era mais que felicidade porque a gente sabia que mais que um jogador tinha um 

torcedor ali dentro. Tava lutando ali dentro como se a gente estivesse ali dentro também como 

torcedor, como o Marcos, como o Pierre enfim como existiram muitos que representaram 

como torcedor, que tiveram como um torcedor ali dentro. A gente confiava naquele ali porque 

a gente sabia que aquilo ali era o Palmeiras. E tem uma grande diferença entre o jogador 

torcedor e o jogador comum.  

 

 

6) Consumo 
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Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Thiago: Eu gosto e agora no ano do centenário estão lançando muitas coisas relacionadas ao 

Palestra Itália, que são bem caras (risos). Eu gostei daquela linha que lançaram do Evair, do 

gol de 1993 contra o Corinthians e lançaram uma série de coisas porque iam lançar um filme e 

quando lançaram essa série de coisas do Evair eu achei bem bacana porque foram baratas 

(risos) e atraiu bastante público como a maioria das coisas que são lançadas sobre essas 

histórias, mas são bastante caras (risos).  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Thiago: Eu prefiro que relembrem memórias porque (pausa) foram conquistas e se foram 

conquistas de algum modo tem que serem lembradas e não podem ser esquecidas dentro de 

um clube. Acho que é a essência de um clube de futebol e não podem ser esquecidas as raízes. 

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Thiago: a camisa de 2009, que eu não largo. Que o patrocinador era a Samsung que foi 

quando voltou aquele verde esmeralda, acho que essa camisa quando a gente vai no estádio 

todo mundo tem ela e é a camisa que eu não largo que eu sempre estou na rua com ela e 

remete as raízes do clube, do Palmeiras de 1951.  

 

Nome: Diego Donizete da Silva. 

Data de Nascimento: 03/05/1987 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Diego: Meu pai ele já é palmeirense, minha mãe e meio que já veio de berço isso daí. Desde 

criança acabei pegando gosto pelo futebol porque eu ia pra beira de campo com ele e sempre 

acompanhei ele.  

Alex: Qual a primeira lembrança como torcedor? 

Diego: Foi em 93, eu devia ter uns 6 anos e o Palmeiras sendo campeão Paulista na Era 

Parmalat. Época boa (risos). 
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Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Diego: A mais significativa foi a Copa libertadores (99) e por ser um clube tradicional, um 

clube grande faltava esse título internacional e eu acho que é o mais lembrado por todos os 

palmeirenses. É um dos títulos mais significativos.  

Alex: Porque escolheu essa memória? 

Diego: Primeiro porque tiramos o Corinthians da semifinal e segundo que contra o Colo Colo 

foi difícil ali aquela final nos pênaltis pra se sagrar campeão no final.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Diego: É que esse foi um título internacional, eu tava na minha puberdade e é onde eu estava 

afirmando realmente ser palmeirense de coração e faltei na escola pra assistir jogo e pra ficar 

com os amigos (risos) e marcou bastante mesmo, tanto pelo título quanto pela vivência em si. 

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Diego: Primeiro que é um orgulho de todos os palmeirenses e a parte mais marcante é ter 

tirado o Corinthians na semifinal porque foi aonde o Marcos também se firmou como ídolo 

absoluto do Palmeiras dos últimos tempos, logicamente que anterior a ele tinha o Veloso, 

tinha o Sérgio que estava ali no banco, mas ele chegou e conseguiu fazer o nome dele ali 

naquela Libertadores. E a gente comenta bastante sobre isso, principalmente sobre o São 

Marcos. 

 

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Diego: A gente fala sobre o título de 2008 (Paulista) porque a gente ficou bastante tempo na 

fila depois da copa dos campeões de 2000. Nesse título foi onde o Valdivia acabou virando 

ídolo na época, acabou trazendo esse título tirando da fila. Teve a Copa do Brasil de agora de 

2012, que o Palmeiras acabou levando o título mesmo não sendo um dos favoritos, ganhou do 

Grêmio e o Fernandinho não fazia nada no time e acabou fazendo aquele gol salvador e mais 

uma vez o Valdivia né e que desequilibrou no jogo e no campeonato inteiro.  
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3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Diego: É a história, jogadores e a diretoria também influencia, mas nem sempre entra na 

história né?! E títulos porque sem títulos não há tradição. Tem que estar na mídia, tem que 

ganhar título, formar jogadores, ter um bom marketing, mas principalmente títulos.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Diego: Sim, eu acho, na verdade tenho certeza que meu é tradicional sim e primeiro porque é 

o maior campeão nacional, de títulos nacional é o maior campeão porque tem 8 brasileiros e 2 

copas do Brasil e pra mim o que ficou muito marcante foi o título de 94 e pra mim ali se 

firmou como tradicional.  

 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Diego: É a União. Na série B, na série A, a torcida perdendo ou não está ao lado do time, as 

vezes xinga, as vezes faz as besteiras, mas está sempre junto, fazendo festa, fazendo show, 

está levando as suas bandeiras pro estádio, está sempre pulando.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Diego: É porque a torcida sempre está junto, sempre. Nessa berlinda de cair ou não pra série 

B, a torcida estava lá, fez o que podia com o que tinha em campo até porque a diretoria 

pensou muito na parte financeira, mas não dentro de campo. Olhando num contexto como 

clube não foi uma má gestão, mas se for ver como time aí foi uma gestão ruim. Independente 

disso, a torcida e os jogadores estavam tentando fazer a parte deles .   

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Diego: Sim, importante sim. O Palmeiras tem vindo com sua rede lojas também, colocou o 

programa de sócio torcedor também e em São Paulo é o que mais crsce nisso aái, está 

chamando a torcida, está tentando chamar aquele torcedor do amendoim, da televisão ir pro 

estádio, pelo menos comprar um produto e mostrar cada vez mais o seu amor pelo clube. 
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5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Diego: Da Era Parmalat (risos). A era Parmalat foi a melhor fase assim, da parte que eu vivi 

foi a melhor fase mesmo. Tinha Rincon, Evair, Edmundo, Euler, Veloso (pausa) não tem o 

que falar.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Diego: Sentia orgulho. Ainda mais porque sempre vencia e teve um campeonato Paulista de 

um ano que só tomou um gol e fez 102 gols, onde foi campeão também. Era gostoso de ver o 

futebol daquela época.  

 

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Diego: Eu acho importante e eu curto muito essa coisa retro, eu acho legal. As vezes dá uma 

“avacalhadazinha” e eles tentam colocar um material moderno só que com a imagem antiga e 

acaba não combinando tanto, mas eu acho legal a iniciativa, principalmente pra relembrar 

antigos ídolos né?! Igual teve o Fernando Prass usando a camiseta relembrando o Oberdan 

Catani e eu acho bem legal.  

Alex: Sobre a “avacalhadazinha” que você se referiu, como você acha que deveria ser feito? 

Diego: Deveria ser feito com sócios torcedores porque tem que ser feito com quem está ali 

né?! Que é quem está contribuindo e presenciando. Ou de repente pegar os torcedores no 

estádio e pedir a opinião o que que eles gostariam que fosse feito, a cor o modelo. Envolver 

mais o torcedor na hora do lançamento.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Diego: Eu prefiro os mais antigos. Até porque eles são mais limitados do que os novos né?! 1, 

2, 3 anos você ainda consegue encontrar na loja do patrocinador, agora esses mais retro 
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muitas vezes são numerados, feito com um estoque limitado. Então se você conseguir a tempo 

você tem e é só seu né?! Exclusividade.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Diego: Foi o ingresso da despedida do Marcos. Foi algo que eu estava sem grana, quebrei o 

cofrinho, cheguei na porta do estádio não tinha mais pro setor que eu podia pagar, daí corri na 

torcida organizada e eles tinham o ingresso, um pouco mais caro, mas ainda num preço que eu 

podia pagar, aí eu consegui ir com minha esposa e tava lotado, tinha senhores crianças de colo 

e o estádio lotado pra ver o Brasil (2002) dos aposentados contra o Marcos e o orgulho de 

saber que ele não vestiu a camiseta do Brasil naquele jogo pra não perder o busto dele na nova 

Arena . 

 

Grupo B- 31 anos em diante 

 

Nome: Douglas Henrique de Lima. 

Data de Nascimento: 18/08/1982 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Douglas: Me tornei torcedor palmeirense, principalmente por influência familiar, meu pai é 

torcedor palmeirense, minha mãe. Minha mãe não me influenciou mais meu pai mesmo e 

assistindo jogos junto com ele acabei também pegando gosto e acompanhando e na época 

mesmo que eu comecei a acompanhar o time também estava bom e isso aí também ajudou 

bastante e partir daí quando você coloca o time no coração fica.  

Alex: E qual a sua primeira lembrança como torcedor? 

Douglas: Foi em 93, no campeonato Paulista que o Palmeiras venceu em cima do Corinthians 

e foi uma grande festa, uma alegria que a partir disso daí se existia alguma dúvida não teve 

mais.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 
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Douglas: Na verdade eu tenho duas. Uma delas foi quando eliminou o Corinthians da 

Libertadores (99) e consequentemente passou de fase e foi pra final. Foi uma vitória que 

marcou muito essa época. E quando foi campeão também. É a mesma época, porém assim eu 

queria destacar esses dois momentos: Quando foi campeão e venceu o rival.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Douglas: Primeiro pelo título. Um título inédito, um título que aqui em São Paulo todos 

almejam, todos buscam e este foi o primeiro e único do Palmeiras e este título é o que torna a 

memória como mais significativa mesmo.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Douglas: O que a gente conversa é sobre como foi aquela atmosfera né?! O Palmeiras não 

tinha um time muito bom, não era unanimidade e a gente lembra de cada momento, das 

disputas por pênaltis, do Marcos ter defendido pênaltis e dessa questão de superação que teve 

nesse ano.  

 

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Douglas: Tem as memórias positivas que foram 93, 94 e 96 que foram os melhores times que 

o palmeiras montou que trouxeram muita alegria nessa época e tem também as memórias 

ruins que são os rebaixamentos que sempre que a gente está conversando entre palmeirenses, 

além das glórias que a gente discute a gente também discute os rebaixamentos que são as 

maiores tristezas que a gente tem.  

 

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Douglas: Principalmente os títulos. Conquistas. Segundo a torcida que acompanha que não 

importa o estado de origem do clube e aonde ele vai jogar tem torcedores apoiando e as 

vitórias, as rivalidades com os outros clubes. Basicamente isso né?! Os títulos, a torcida e as 

rivalidades. 
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Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Douglas: Acredito que sim, que é tradicional. E é pela quantidade de títulos nacionais, por 

exemplo que tem, de campeonatos brasileiros ou de campeonatos antes de ser estipulado o 

brasileiro que teve, título internacional. E um fato que me deu certeza foi o título da 

libertadores porque é um título que não é qualquer um que conquista né?! Tem que ser um 

título com história pra chegar ali e vencer.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Douglas: O porco, com certeza. 

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Douglas: Combina assim porque é uma coisa que a torcida aceitou e na verdade assim 

começou como uma gozação, mas a torcida foi aceitando isso e incorporou como se fosse pra 

rebater isso e se tornou forte essa questão de identificação com o clube. Então eliminou o 

antigo mascote e incorporou, aceitou e hoje é porco.  

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Douglas: É importante sim manter. Essa questão, até de mascote, alcança outros fins né?! Na 

questão de vendas de produtos pra crianças, você pode relacionar o esporte pra colocar dentro 

da família de maneira mais leve.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Douglas: Do elenco que montava que era muito forte e eu cresci acostumado com isso, 

acostumado em ver o Palmeiras ser temido, acostumado em começar a partida e que pra 

vencer do Palmeiras seria muito difícil. E ultimamente nos últimos anos isso mudou 

drasticamente, o Palmeiras tem muita dificuldade em montar um elenco bom e aquela questão 

de ser temido hoje já é muito difícil encontrar e clubes pequenos muitas vezes não respeitam o 

clube e entra querendo jogar de igual pra igual e isso aí pra mim é o que eu mais sinto falta de 

o palmeiras chegar, entrar em campo e o outro time respeitar a camisa do Palmeiras e 

perdemos muito isso daí.  
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Descreva o que sentia disto que relatou.  

Douglas: Era uma alegria imensa. Já sabia, já entrava e pra onde que a bola fosse eu sabia que 

ia ser bem tratada, se caia no ataque eu sabia que ia sair uma coisa boa e se tomasse um contra 

ataque sabia que tinha uma defesa forte. Era um sentimento de segurança na verdade. 

Segurança acho que era a palavra certa. Sabia sempre que alguma coisa ia desenvolver sempre 

pro lado positivo.  

 

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Douglas: Eu acho importante. Porque passando por tempos ruins o que vai segurar mesmo é 

lembrar de que o time é grande e só vai lembrar se colocar na frente, se der visibilidade ao 

passado glorioso. E não tem outra forma se não for vendendo produtos, fazendo promoções, 

fazendo festas comemorando os títulos do passado.   

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Douglas: Na verdade eu preferiria consumir os novos se o Palmeiras tivesse coisas boas a 

oferecer com qualidade, mas como não é a realidade eu prefiro adquirir as camisetas retro, as 

camisetas que relembram essas glórias, esses títulos, os ídolos. Então eu prefiro esse lado 

retro.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Douglas: A camisa de 99 do título da Libertadores. Porque eu tenho camisa de todos os 

títulos que o Palmeiras conquistou. Tenho aqui da 93, depois comprei a de 94. Então toda 

camisa que o Palmeiras vence um título, eu compro, mas a mais especial é a de 99 pelo título 

inédito da libertadores.  

 

Nome: Marcio Eduardo Munhoz Di Petta. 

Data de Nascimento: 26/09/1980 
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1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Marcio: Creio que seja mais por causa da família né?! Meu pai é professor de educação 

física, é envolvido no esporte e ele veio também de família italiana, meu vô era italiano, era 

palmeirense como toda a família. Assim não foi nada imposto, tipo assim “você vai ser”, mas 

acho que por conta de ele ir no estádio e torcedor pro Palmeiras daí eu decidi ser palmeirense 

também. Então creio que foi mesmo pela influência da família.  

Alex: Qual a primeira lembrança como torcedor? 

Marcio: Lembro que a primeira vez que eu fui no estádio foi numa eliminação do Palmeiras. 

O jogo foi Palmeiras e Ferroviária em 1990. Mas me lembro também bem vagamente que foi 

o meu primeiro sofrimento e que meu pai fica bem indignado e eu tinha 9 anos e o Palmeiras 

tinha feito um campeonato Paulista assim excelente e não perdia pra ninguém. Tinha tudo 

melhor, público, renda, era o primeiro, melhor ataque, tinha os dois artilheiros do campeonato 

e aí por conta de um regulamento esdrúxulo o Palmeiras perdeu de 3 a 0 pro Bragantino e por 

conta desses 3 a 0 acabou ficando fora da fase final do campeonato paulista. E eu não dormi 

esse dia e eu lembro vagamente.   

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Marcio: Foi o primeiro título que eu vi que foi o Paulista de 1993. Nós não conseguimos 

ingresso pra ir no jogo e daí fizemos um churrasco na casa do meu tio. E tava aquela 

expectativa porque o Palmeiras era uma seleção brasileira, na época o Palmeiras cedia de 5 a 

8 jogadores por convocação para a seleção brasileira e era contra o maior rival. E aí foi um 

passeio, foi um chocolate (risos) e eles ainda tem a “pachorra” de dizer que foi roubado 

porque tinha esquema Parmalat. Aí nesse mesmo dia eu, meus primos e meus tios fomos pra 

Paulista pra comemorar nesse mesmo dia. E foi até uma coisa assim de ver o meu pai do jeito 

que ele estava (risos) fiquei assustado, mas ao mesmo tempo a alegria de primeira vez ver 

campeão e depois ter ido pra Paulista então foi a memória mais significativa porque foi o 

primeiro titulo assim.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 
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Marcio: Acho que tem haver por o primeiro título que eu vi mesmo. Hoje em dia a gente não 

é mal acostumado com essa história de ganhar títulos, mas na década de 90 se falava “ah 

campeão de novo, pow mais uma vez”. Então foi por conta mesmo do primeiro título porque 

daí em 93 foi campeão mais duas vezes, 94 mais duas vezes e por aí foi e era ano sim, ano não 

na década de 90. E nisso aí ta,bem tem algo que eu esqueci de falar que era a fila dos 16 anos, 

então todo mundo me zoava na escola dizendo “pow você nunca viu seu time ser campeão 

porque que você é palmeirense?”. Então até por conta disso se tornou mais significativa essa 

final do paulista de 93.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Marcio: Que a gente era muito feliz né?! (risos). A gente falava que era o campeão tem 

glórias, tem histórias, mas está adormecido por conta de más gestões ou de gestões arriscadas 

porque eu também acho que o futebol é um risco, mas vindo pra outros times, pro futebol 

num geral, eu acho que o futebol caiu muito. Acho que o Palmeiras ficou estagnado no tempo 

porque muito aquela coisa do “time de colônia” e essa questão da vaidade política entre eles, 

enquanto você vê que outros clubes não tem muito isso. E nisso tem histórias que o Palmeiras 

sempre saiu na frente por exemplo aquilo ali com a Parmalat isso no mundo não existia e eles 

escolheram o Palmeiras, o Palmeiras saiu na frente e que por conta de coisas políticas internas 

foi desmanchado. A Parmalat queria uma pessoa como presidente do Palmeiras que era o 

Serafim Del Grande e se o Serafim continuasse a Parmalat ia continuar e aí o Mustafá deu um 

jeito no estatuto pra se perpetuar no poder e daí a Parmalat saiu. Acho quem qualquer lugar 

em que você tem uma ditadura, não vai pra frente. Então acho que tudo que é perpetuado, 

tudo que não tem renovação, você não cresce. Então a gente fala disso e se questiona 

“Quando que a gente vai voltar a ser protagonista?”. A gente era protagonista e hoje nós não 

somos mais protagonistas, em todos os sentidos.  

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Marcio: Vou colocar o atual porque acho que são os momentos que a gente passa no estádio. 

Eu tenho amigos que eu conheci no estádio e vou até hoje com eles nos jogos e aí a gente 

conversa justamente isso “pow quem tinha Alex com a camisa 10 agora tem um Felipe 

Menezes da vida” (risos), quem tinha César Sampaio ver Renato de volante. Eu acho que é 
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mais esse saudosismo o palmeirense é muito saudosista. Então é mais sobre isso que a gente 

fala: os títulos, os times que a gente teve e dos ídolos.  

Alex: Quais? 

Marcio: Por exemplo, vou falar do Evair que é o mesmo que todos da minha geração fala. 

Porque foi o cara que virou símbolo da saída da fila mais uma vez era um cara que falavam 

que estava desacreditado que estava bichado, foi afastado um tempo por um técnico e depois 

foi reintegrado quando veio a Parmalat e liderou o Palmeiras. Principalmente, em Evair assim 

a gente fala muito e mais recente a gente fala do Valdívia né?! Ruim com ele, pior sem ele 

(risos).  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Marcio: Eu acho que o tamanho da torcida influi bastante. Daí eu acho que uma coisa vai 

levando a outra. Tem a torcida, aí ganha títulos, ser vencedor, eu acho que faz ser tradição. Eu 

vou falar no caso do Palmeiras que é centenário e aí você vê a exposição dele na mídia né?! E 

os 100 anos do Palmeiras foram bem divulgados, foi bem falado na mídia se foi falado 

negativa ou positivamente, mas foi falado. Então são os títulos, patrimônio, acho que 

patrimônio conta muito, então acho que isso faz um clube ser tradicional. E aí entra também 

no que ganhou, o que ganha e o que pode ganhar. Então eu acho que a exposição na mídia e o 

jeito que se fala né?! Acho que isso aí torna ele tradicional. E eu acho que também se falar 

mal dos outros times né?! (risos).  

Alex: Como assim?  

Marcio: Eu acho que os mais tradicionais no Brasil, vamos falar em três: Palmeiras, 

Corinthians e Flamengo. Ou a pessoa é Corinthiana ou ela é anti-Corinthiana, acho que o isso 

faz o clube ser grande e tradicional. A torcida contrária, então eu por exemplo, mais que São 

Paulo e Corinthians eu odeio o Flamengo, não suporto esse time e isso faz o Flamengo ser 

grande. Como nos outros estados também tem os anti flamenguistas. Como no Palmeiras o 

pessoal gosta de descer a lenha. Então se desce a lenha é porque incomoda, o Corinthians 

incomoda, O Flamengo incomoda, O Palmeiras incomoda, O São Paulo incomoda. Então eu 

acho que isso aí também faz ser tradição. Eu considero que no Brasil tem 12 clubes grandes e 

em todos eu consigo ver essas características de torcida grande, títulos exposição na mídia, 

incomodar os rivais.  
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Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Marcio: Sim. E eu tenho uma lembrança do meu clube que eu taba no pré primário e o 

Palmeiras perdeu o título de 86 pra Inter de Limeira, eu não vi jogos, mas eu lembro das 

pessoas falando “Pow você nunca viu seu time ser campeão e como pode um clube grande 

perder pra Inter de Limeira?” Eu lembro que meus amigos zoavam com isso e diziam” Time 

grande não pode perder pra time pequeno”. E a tradição começa por aí e realmente ele é 

tradicional porque você vê, por exemplo, em 93 todo mundo falando “Vai perder de novo pro 

Corinthians” eu acho que isso é o que torna o time tradicional e essa é a primeira lembrança 

que eu tenho.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Marcio: Academia de futebol né?! 

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Marcio: Acho que porque sempre ensinou todo mundo a fazer tudo no meio do futebol. 

Como eu falei o Palmeiras sempre saiu na frente: Na época da Parmalat, na década de 60, 50 

saia sempre na frente porque tinha bastante estrangeiros, saiu na frente em montar super 

times, ele ensinou todo mundo a como geiri o futebol. E hoje está ensinando todo mundo, 

negativamente, como não gerir o futebol (risos). E por isso continua sendo a academia de 

futebol.  

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Marcio: Ela é importante. É meio redundante, mas é meio óbvio pra mostrar a sua identidade, 

pra mostrar o que realmente é o clube, vai mostrar como é o clube pras pessoas. Então eu 

mesmo quero que o Palmeiras seja sempre a academia, como o Corinthiano vai querer sempre 

ser chamado de o bando de loucos, como o Santos quando a gente fala realmente é um dos 

clubes que mais revelam garotos, por isso que é os Meninos da Vila. Então isso é a essência 

do clube e se se perder isso perde a tradição, perde a grandiosidade, perde a sua identidade.  

 

 

5) Nostalgia 
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Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Marcio: Títulos. (risos). Não vou nem falar de títulos vai, mas se você pegar os confrontos 

diretos entre esses doze que eu citei o Palmeiras só perdia pro São Paulo e pro Inter e a 

diferença no numero de vitórias era muito grande, todo mundo era freguês do Palmeiras. Hoje 

faz anos que o Palmeiras não ganha de um Atlético Mineiro, faz anos que o Palmeiras não 

ganha do Inter de Porto Alegre. Então, as vezes a gente ficava na fila, mas chegava numa 

semi final, ganhava clássicos, clássicos regionais, hoje faz seis jogos que não ganha do Santos 

pow de um clube que sempre rivalizou com o Pelé e era Palmeiras e Santos na década de 60. 

Então eu acho que isso que dá muita saudades, não vou nem falar os títulos porque o 

palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2012, mas no mesmo ano foi rebaixado e 

ninguém lembra da Copa do Brasil, todo mundo lembra do rebaixamento, inclusive os rivais 

(risos). O simples fato de perderem o respeito pela camisa do Palmeiras. Hoje joga com o 

Palmeiras um Mirassol, um Goiás e mete 6 no Palmeiras eu nunca vi isso. Então eu tenho 

saudades desse respeito que tinham pela camisa do Palmeiras.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Marcio: Então porque as vezes você tinha um time ruim, mas pelo respeito pela imposição 

metia medo. O pessoal também não ia jogar com você e sabiam que ia ter que vir com calma. 

O sentimento era de poder, de ser respeitado.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Marcio: Eu acho que é até pros mais novos aprenderem um pouco sobre a tradição, de onde 

veio o clube e com isso aumentar o consumo também. Acho que hoje no mercado, no 

marketing em sim está muito vivo o retro, vintage né?! Não só no futebol né?! Em outros 

mercados também, os anos 80, anos 70 tem dominado também outros modelos por aí. Então 

eu acho que é importante e a importância principal é justamente de você saber da história, de 

ídolos, de onde veio do clube que você gosta, que e esse produtos remetem muito a isso a 

você externar a história de instituição centenária. Por exemplo, (pausa) mostrar que em 1914 

era essa camisa aqui que se usava. Creio que ajuda muito isso no lançamento. 

 



183 

 

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Marcio: Todos. (risos). Os dois. 

Alex: Porque?  

Marcio: Porque é o passado, presente e futuro. Relembra de onde veio, o que é hoje, o que eu 

venci, o que tento vencer e o que eu poderei vencer.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Marcio: Então camisetas eu sempre ganhei do meu pai, mas a primeira camiseta que eu 

comprei com o meu trabalho essa foi a mais significativa. Até hoje eu tenho ela. Foi uma 

camiseta da Parmalat de 96. Foi até uma camiseta retro igual a essa que lançou de 1914. Era 

verde, branca e tinha uma cordinha vermelha na gola. Ela era retro na época, mas o modelo 

em sim era novo. Foi pra jogar um campeonato chamado EuroAmerica Cup que o Palmeiras 

ganhou e o Palmeiras jogou com essa camiseta. Era um desses torneios de pré temporada.  

 

Nome: Antonio Ângelo Di Petta. 

Data de Nascimento: 03/03/1950 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Antônio: Primeiro por influência da minha família que é toda italiana. Meu pai foi 

conselheiro do Palmeiras. Comecei na escolinha de basquete com oito anos lá na Sociedade 

Esportiva Palmeiras. E a minha família era fanática palmeirense e isso ajudo pra que aos 8, 9 

anos tivesse uma idéia do que era o jogo e aí quando eu tive essa idéia o Palmeiras tinha um 

timaço e acabou sendo campeão em 59 em cima do Santos e o Santos era um time espetacular 

foi o melhor time que eu vi jogar bola.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Antônio: Acho que foi o super campeonato de 59. O Palmeiras ganhou do Santos. Eu não 

estava no estádio, mas me deixou convicto de que eu estava torcendo por um esquadrão. Uma 

outra memória que me marcou bastante foi quando o Palmeiras foi representar o Brasil na 
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inauguração do Mineirão (65). E vestiu a camisa da seleção em 65 e ganhou do Uruguai. 

Inclusive eu lembro inteirinho o time que entrou em campo.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Antônio: Você imagina um garoto apaixonado pelo clube sem conhecer muito do esporte, do 

futebol e de repente ele passa a entender o jogo e vê aquela paixão que ele tem por aquele 

clube e ter um time de futebol daquele nipe, daquela categoria e ter um time de basquete nessa 

mesma época que era espetacular, era um timaço e de repente você soma toda essa paixão que 

você tem pelo clube e você vê retornar confirmando com títulos nas várias modalidades como 

no salto ornamental patinação artística, o clube aparecendo em revistas. O Palmeiras era um 

clube poli esportivo que conseguia títulos em todas as modalidades. Eu vivia lá dentro ai eu 

tinha orgulho de dizer ”Eu sou da escolinha de basquete do Palmeiras”, “ Eu torço pelo time 

que foi campeão Paulista”. Isso é você ver o retorno da paixão que você tinha na realidade.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Antônio: A gente fala sobre a juventude porque a gente passava o dia inteiro lá. Então a gente 

vivia mais tempo lá do que em casa. Daí a gente volta a lembrar das participações, dos jogos 

que assistia, das viagens que fazia de tudo aquilo que a gente viveu. Então as memórias que 

falamos são as de fatos marcantes daquela época, seja esportivo, seja social e não fica preso 

só ao futebol. A gente fala da convivência social que a gente tinha dentro do clube.  

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Antônio: A Libertadores, por exemplo, de 99. Aquele time espetacular que o Palmeiras 

formou da Parmalat, independente de títulos, mas na minha opinião o time de 96 que fez mais 

de 100 gols no primeiro semestre, pra mim marcaria muito mais se tivesse conquistado títulos, 

mas foi um belo time. O Palmeiras sempre teve um time forte e o que marca mais na minha 

memória é que o Palmeiras nunca foi campeão com jogador meia boca, nunca foi campeão só 

com a garotada que sobe da base. Palmeiras sempre que conseguiu os grandes títulos ou os 

jogadores faziam parte da seleção brasileira ou viriam fazer parte da seleção titular.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 
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Antônio: A história dele.  

Alex: Quais elementos da história? 

Antônio: Pra mim é agregar as pessoas com mais ou menos a mesma formação, a mesma 

cultura. A tradição não está somente restrita ao futebol, a tradição é manter toda essa 

convivência é ser um time vencedor porque se você não vence a mulecada não fica despertada 

pra torcer pelo seu clube.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Antônio: Sim. A grande obsessão do palmeirense era ser campeão da Libertadores. Daí eu fui 

pro estádio na final e vi o estádio lotado com pessoas com mais de 50 anos chorando como 

criança e se você for lembrar a cobrança de pênaltis o primeiro jogador do Palmeiras foi o 

melhor jogador no Palmeiras na competição que foi o Zinho, não foi o Marcos nessa 

competição o melhor jogador do Palmeiras, errou o pênalti aí você pensa assim “Putz! Foi tão 

duro chegar até aqui” e agora o leite pode derramar (risos) e por ironia do destino o adversário 

que chutou o pênalti chutou pra fora. Então naquela hora ali você via a história toda do 

Palmeiras, de tudo aquilo que o Palmeiras ganhou, de tudo aquilo que perdeu isso faz 

perceber a tradição entendeu?!  

 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Antônio: Complicado (risos e pausa). Mas dentro deste contexto do futebol o Palmeiras foi 

considerado a academia de futebol. Mas eu vejo sempre o Palmeiras como uma paixão, acho 

que é o torcedor apaixonado. Aquela paixão verde, aquela sangue verde correndo no coração. 

Não tem uma definição clara, porque o time de antes era a academia, mas isso não se encaixa 

mais pro time de hoje. O palmeirense é mal acostumado por causa da história do Palmeiras, 

das conquistas do Palmeiras. Hoje é duro você se adaptar a esses tempos duros aí. Por isso 

não consigo definir assim.  

 

Porque você acha que essa (falta) de identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Antônio: Pelo contexto geral. Não temos mais aquele time clássico que o Palmeiras tinha. 

Então acabou substituindo aquela habilidade, aquela capacidade que tinha de envolver o 
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adversário, acabou substituindo por correria, por má vontade. Então academia de hoje está 

assim mais pra academia de ginástica do que pra academia de futebol (risos).  

 

Você considera importante ter essa (falta de) identidade mantida? Por quê? 

Antônio: Não. Porque eu penso que tem que ter uma imagem forte e isso não está sendo feito 

e o clube não é representado só pelo futebol. É lógico que é o carro chefe, mas o clube não é 

representado só pelo futebol.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Antônio: O principal é de ter um time forte, ter um time competitivo. A grande saudades que 

o palmeirense tem é dos times fortes. Se você for ver qual foi o último time forte do 

Palmeiras? 99, 2000, 2002. Já se vão quase 12 anos. Pra você ver o Palmeiras foi campeão 

Paulista a última vez em 2008.  

 

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Antônio: Ah eu entrava em êxtase. Só pra você ter uma idéia quem não ia pro jogo só 

perguntava: De quanto ganhou o Palmeiras? Essa memória quem viveu, viveu. E o Palmeiras 

tinha um jogador fantástico que se chamava Ademir da Guia e que eu vi jogar.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Antônio: Eu acho importante porque mantém a memória da instituição e explora 

comercialmente isso. Por exemplo, eu tenho uma camisa retrô do campeonato mundial de 51, 

da Copa Rio, que o Palmeiras foi campeão em cima da Juventus da Itália e ali você vê a 

paixão do palmeirense, mesmo quem não viveu aquela conquista, aquela oportunidade, mas a 

pessoa se liga naquilo. E a paixão que aquela conquista despertou nos palmeirenses na época 

foi muito grande e a gente que tem identificação lembra daquela conquista.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 
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Antônio: Ah você não poder viver só consumindo produtos pontuais aí da época passada. 

Então eu penso assim que pra você manter viva a tradição você tem que estar lançando os 

produtos de hoje.  

Alex: Então os dois? 

Antônio: Sim. Eu acho que sim. O pessoal que trabalha em marketing tem que ter muita 

criatividade. Que nem o fato do Palmeiras cair pra segunda divisão podia ser uma derrocada 

total e de repente tiraram desse fato força pra reerguer novamente e vender muito produto.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Antônio: Ah eu gosto da camisa verde esmeraldina. Comprei uma agora com as listras 

douradas que fazem menção ao centenário do Palmeiras. Essa esmeraldina me faz lembrar do 

Palmeiras “Palmeiras”. (risos). 

 

Grupo A- 18 a 30 anos 

 

Santos 

 

Nome: Guilherme Carbonieri Santa Rosa. 

Data de Nascimento: 24/07/1990. 

 

 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Guilherme: Eu me tornei torcedor do Santos por influência mais especifica do meu pai que é 

santista, assim como toda a família dele. Ia almoçar no fim de semana na minha vó e todos os 

meus tios santistas, daí assistia o jogo, comentava, ganhei camiseta e virei torcedor santista.  

Alex: Lembra a idade? 

Guilherme: Isso foi por volta dos 5, 6 anos. Que foi quando eu comecei a enteneder, comecei 

a jogar bola, comecei a gostar de futebol.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 
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Guilherme: Bom a mais significativa pra mim sem dúvidas foi o título da copa libertadores 

da América de 2011. E essa que eu escolhi foi porque foi a que eu vi, de fato, de mais 

importante. O Santos já tinha sido campeão em 2002, 2004 do campeonato brasileiro, mas 

sem dúvidas essa da libertadores foi mais importante. Até porque eu fui pro estádio também 

ver o Santos campeão. Então sem dúvidas foi a mais significativa até o momento.  

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Guilherme: É mais significativa pelo valor do título. O valor que o título tem aqui na 

América porque é o mais importante aqui e o mais significativo. Assim como na Europa é a 

Champions.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Guilherme: É aquela história sobre a semana, a fila pra comprar o ingresso e na época não 

era sócio torcedor, ficar 4 horas ali na fila, na expectativa pra comprar o ingresso. Eu me 

lembro que na época eu trabalhava na Barra Funda então eu sai meio dia e não volte mais e 

foi uma briga com a minha chefe que era palmeirense, ai eu fui pro jogo e fiquei a tarde toda 

na porta do estádio, tomando cerveja, comendo churrasco e o pessoal foi chegando e eu fui 

fazendo amizade com um e com outro. Depois do jogo, não dormi nesse dia e foi muito 

engraçado e hoje quando a gente se encontra é isso aí e tem gente que eu conheço até hoje 

através deste contato na porta do estádio. E sobre o título a gente fala que foi um título que já 

tinha batido na trave alguns anos atrás e pra geração que estava que era muito importante e 

pra levantar o nome do Santos que desde 2004 que não ganhava um título de expressão e a 

gente sempre comenta isso que foi muito importante que levantou o nome do clube, que 

surgiu novos torcedores. E agente comenta isso que o título foi bom no momento e para o 

futuro, que trouxe mais torcedores para o Santos.  

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Guilherme: Tem as memórias tanto positivas, como negativas também. Tem os títulos 

brasileiros de 2002 e 2004 que forma as positivas. E teve aquela derrota pro Corinthians 

também que ficou marcado que foi os 7 a 1. E esse ano teve o jogo entre Santos e Corinthians 

na Vila que foi 5 a 1 pro Santos e torcemos também bastante pra dar o troco, mas não deu. E 

tem o Bi campeonato mundial (62, 63) que os mais velhos comentam também. Que nem eu 

não tive a oportunidade de ver o Pelé jogar, mas falam que o time do Santos era imbatível e 
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hoje eu acompanho aquela época por televisão. Muitos contam que com Pelé jogando tinha 

mais de 100 mil no Morumbi, numa final de Paulista. Então são essas histórias que a gente 

lembra mesmo porque o Santos ficou um bom tempo sem ganhar títulos de expressão.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Guilherme: A popularidade dele. Quanto mais ele tiver torcedor, quanto mais popular ele for, 

mais tradicional e também o que mais faz ele se tornar tradicional é ele ter visibilidade tipo 

ganhando títulos, estar sempre aparecendo de uma forma ou outra. Que nem você vê o Vasco 

que está numa pindaíba, que está na segunda divisão, mas é um puta time tradicional que 

sempre aparece e já foi campeão brasileiro. E é isso aí e a popularidade dele e a visibilidade 

que faz um time ser bastante tradicional.  

Alex: E pra ser popular e aparecer você acha que precisa do que? 

Guilherme: Ganhar títulos, revelar jogadores. Que nem o Cruzeiro agora está ganhando 

títulos, mas sempre teve uma categoria de base que revelou jogadores.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Guilherme: Considero pelo passado que ele tem, por essa hegemonia que a gente tem de 

conquistar muitos títulos nas categorias de base. O sub-20 foi campeão da copa do Brasil, é bi 

campeão da copa São Paulo de Juniores. Então considero sim oSantos um time tradicional, 

prlo estádio que tem, por toda a história.   

Alex: Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o tenha feito ter certeza disto.  

Guilherme: Voltando então, eu posso falar do título da libertadores porque eu vi caras de 70 

anos no estádio pra acompanhar o jogo e eles contando a história e ao mesmo tempo eu que 

tinha 18 anos e nesse encontro de gerações você vê a importância pra ambas as gerações e 

isso marca bastante.  

 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria? 

Guilherme: Ser Santos é ser tranquilo. O torcedor Santista é um torcedor mais sereno, ele 

torce, ele é envolvido, porém ele não é louco, desnorteado vamos se dizer.  
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Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Guilherme: Então combina com o clube por causa disso mesmo. Ser um time da baixada 

santista, do litoral, pela tranquilidade que é a praia. Então o local em que o Santos foi fundado 

combina com ele em todos os aspectos e faz parte de sua identidade.  

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Guilherme: É importante porque ele sempre tem que manter as raízes, porém no dia de hoje 

não nos permite ficar somente com o passado. Temos que estar sempre atualizando. O Santos 

tem que manter essa serenidade, porém tem que estar sempre atual e aparecendo na mídia.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Guilherme: Ah pra mim que sou mais novo me dá saudades esse time de dois anos atras que 

nós tinhamos: Robinho, Neymar e a gente estavamos acostumados com placares mais 

elásticos, de ver o show. Mas é isso mesmo dos placares elásticos, do show mesmo, as 

apresentações de Robinho e Neymar.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Guilherme: Sensação muito gostosa. Por exemplo, você chegar no seu ambiente de serviço e 

falar “Pô o Santos ganhou de seis gols, Robinho deu pedalada” e aquelas comemorações com 

dancinhas deles era muito gostoso, uma sensação que me fazia sentir completo. Não digo nem 

de superioridade, mas era uma sensação indescritivel, muito gostosa mesmo.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Guilherme: Acho importante, mas acho que falta as histórias serem mais completas. Por 

exemplo, naquela época quando o Santos foi campeão da Libertadores, pegar e contar o 

caminho, como que o Santos fez pra chegar a Libertadores, se foi pelo campeonato brasileiro 

até chegar no mundial. Eu, por exemplo, não vi nenhum DVD que contasse isso do ínicio ao 

fim. Acho que mais esses produtos poderiam ser lançados. Acho que camisetas já tem 

bastante, mesmo assim acho que as camisetas podem ser mais frequentes e não lançar só perto 
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de comemoração de aniversário da equipe. Que nem eu tenho muita curiosidade e eu sei mais 

por perguntar, principalmente pro meu pai, mas esses produtos podem contar um pouco mais 

da história e o que o Santos fez e relatando a história inteira do que o Santos fez. Eu sei por 

ouvido, mas falta essas histórias sim.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Guilherme: Coisas novas mesmo. Esse lances das histórias fica mais por curiosidade e por 

saber, eu que sou torcedor envolvido, eu gosto de saber o passado, mas pra torcedores que 

nem sabe pra que time torcer, que nem as crianças, acho que as coisas mais novas vão chamar 

mais atenção e pode despertar o interesse maior em levar ele a torcer pelo Santos.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Guilherme: Foi virar sócio torcedor por ter a prioridade em comprar os ingressos, em 

reservar os ingressos sem precisar enfrentar aquela fila que eu enfrentei na final da 

libertadores, por exemplo. E isso me deixou muito feliz. E tive até o convite que eu recebi 

recentemente pra poder estar votando nas eleições pra presidente do Santos. Então esse do 

sócio torcedor que eu não tinha e tenho há um pouco mais de ano me deixou um pouco mais 

feliz e me fez sentir como se fosse do clube. Em estar podendo votar, em estar podendo 

comprar ingresso antecipado, pela internet, sem estar precisando pegar fila e isso tudo foi pelo 

sócio torcedor que me fez ficar mais feliz mesmo. 

 

 

Bruno Moreira Tomaz. 

Data de Nascimento: 30/09/1985 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Bruno: Foi pelo meu pai que me levou ao estádio pela primeira vez e a partir daquele 

momento eu comecei a gostar da entidade e a acompanhar um pouco mais e foi onde eu 

comecei a me tornar mais fanático mesmo pelo Santos. 

Alex: E quantos anos você tinha? E você tem alguma primeira lembrança como torcedor 

mesmo? 
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Bruno: Eu tinha uns 6 anos de idade. E a primeira lembrança foi naquele jogo Santos e 

Fluminense em 1995, que foi um jogo histórico e tava eu, meu pai, minha tia, meu tio e foi 

dificil entrar naquele dia, só entramos porque eu estava com uma camiseta escrita “Dede 

filho” e meu pai com a camiseta escrita “Dede pai” e o funcionário nos deixou entrar. E foi 

muito emocionante esse dia.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Bruno: Foi quando eu vi pela primeira vez o Santos ser campeão da libertadores contra o 

Peñarol, aquilo foi muito marcante mesmo e está na minha memória pra sempre. 

Alex: Porque escolheu essa memória? 

Bruno: Porque assim como foi a primeira vez que eu vi o Santos ganhar um título da 

libertadores, um título de expressão foi muito emocionante e não vai sair da minha memória. 

Foi por causa disso mesmo.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Bruno: Por ver mesmo pela primeira vez o Santos ser campeão da libertadores porque eu 

ainda não tinha visto, só em DVD’s, reportagens, mas estar torcendo ali, estar vendo ali, ao 

vivo aquilo acontecendo foi bastante prazeroso.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Bruno: Bem entre outros torcedores a gente costuma conversar o quanto esse título foi 

bastante marcante porque muitos mais novos assim como eu não viram.  

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Bruno: A gente relembra a final de 95 Santos e Botafogo, que se eu encontrar com aquele 

árbitro na minha frente dá vontade de matar ele, e muitas vezes eu encontro com meu 

padrinho porque nesse dia foi aniversário dele e eu estava na casa dele esse dia e eu nem dei 

muita atenção pra ele porque foi bem na hora do jogo e agente ficou bastante triste e toda vez 

que eu encontro ele a gente lembra desse momento também porque até ele parou pra ver e a 

gente chorou, ficou nervoso porque nesse título aí, infelizmente o árbitro não foi muito feliz 

nessa partida.  
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Alex: Alguma outra? 

Bruno: ah tem as oito pedaladas do Robinho em cima do Rogério que isso aí foi inesquecível 

e vermos aquele menino surgindo das categorias de base e mostrando uma experiência 

grandiosa naquela final dando aquelas pedaladas também isso não nos sai da memória. 

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Bruno: Eu acho que para um clube ser considerado tradicional primeiramente ele tem que ter 

uma organização interna bastante estruturada, além de cuidar bem da sua própria marca e pra 

um clube ser considerado tradicional ele tem que ganhar títulos. Ganhando títulos o clube se 

torna bastante tradicional também.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Bruno: O Santos sim é um time tradicional até porque a categoria de base é fora do normal e 

essa categoria de base faz com que o clube se torne bastante tradicional e bem visto na mídia.  

Alex: Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o tenha feito ter certeza disto.  

Bruno: A certeza que eu tive que o Santos é tradicional é um jogo da copa São Paulo que eu 

fui assistir com meu pai que tinha o André Luiz e o Alex na zaga e aqueles dois jogadores não 

eram bem vistos naquele momento e após esse ano da taça São Paulo, eles subiram se 

tornando grandes zagueiros. Então pela revelação dos atletas eu vejo que o Santos é bastante 

tradicional. Então podemos considerar que a gestão bem estruturada, o ganho de títulos e a 

revelação de jogadores formam a tradição de um clube.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Bruno: Meninos da Vila, claro.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Bruno: Pelas categorias de base ser bastante forte porque como a gente está falando do clube 

ser tradicional o “Meninos da Vila” se tornou bastante tradicional. Você vê que todo ano 5 a 6 

jogadores são revelados ou até mais. Então essa identidade de “Meninos da Vila” ficou bem 

marcado na mídia.  



194 

 

 

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Bruno: É super importante manter essa identidade. Porque hoje em dia o Santos, se eu não 

me engano, é um dos clubes que mais revelam jogadores nas categorias de base e se você for 

pegar essa identidade é muito forte e aí está a importância da identidade a de manter a 

revelação de jogadores.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Bruno: O que eu tenho mais saudades é manter os grandes atletas por mais tempo, que nem o 

Robinho e o Diego e o Neymar, que até conseguimos manter por um bom tempo, mas a 

proposta pra ele sair foi fora do normal.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Bruno: O sentimento era de alegria porque, no caso Diego, Robinho, Ganso, Neymar, são 

jogadores que fazem falta, são jogadores ganhadores de títulos e que a gente sente falta hoje 

de um atleta que possa definir uma partida e hoje a gente não tem esse atleta de alto nível 

como a gente tinha antes.   

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Bruno: Os produtos que relembram esse passado é bastante interessante sim, eu consumo 

bastante sim e todos os anos de títulos do Santos eu tenho produtos como faixas, camisas com 

dizeres e eu acho bastante interessante também manter esses produtos porque é uma forma do 

marketing ajudar o clube e ajudar a contar a história do clube né?! Então a história e o 

passado é sempre bem vindo.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Bruno: Eu prefiro os novos lançamentos porque a tecnologia desses produtos é melhor, mas 

não deixo o passado de fora e vou consumir também, alguns livros, DVD’s que contem 

alguma história, mas preferência é pelos novos.  
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Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Bruno: Eu tenho uma faixa que eu comprei que era quando o Santos ia ser Tetra Paulista 

inédito e ela me faz acessar bastante a memória porque eu sinto muito prazer em ter e pode 

até parecer um produto barato, mas foi uma coisa assim bastante histórica e que eu estava 

torcendo bastante pra que aquilo acontecesse, então essa faixa me faz lembrar os outros três 

paulistas que conquistou, já que o tetra não veio.  

 

Rafael de Sena. 

Data de Nascimento: 20/06/1988 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Rafael: Comecei minha história pela minha família né?! Minha família é de santista e meu 

pai no caso que levou no estádio desde pequeno e me apaixonei pelo Santos com ele me 

levando aos finais de semana pra o jogo e vendo o Santos eu me tornei um santista fanático e 

é uma coisa que eu serei até o fim da minha vida.  

Alex: Você se lembra da primeira lembrança como torcedor do Santos? 

Rafael: Foi Santos e Novorizontino na Vila em 1991 e desde então sempre fui pro jogo com 

meu pai, meus tios, meu irmão que também são santistas.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Rafael: Na realidade são duas. Em 2002 na final contra um rival nosso que a gente saiu da 

fila de 18 anos sem um grande título, que creio que pra qualquer santista foi inesquecível e a 

final da libertadores em 2011 por ser o maior título que eu vi até o momento. Creio que são as 

duas.  

Alex: Se fosse escolher uma das duas? 

Rafael: Mesmo sendo mais importante a libertadores fico com a de 2002 pela fase que a 

gente vivia de uma fila e por ter saído em cima de um rival da forma como foi, creio que foi 

mais importante.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 
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Rafael: Se torna mais significativa porque o Santista era muita influenciado por estar 18 anos 

na fila e estar sofrendo com as gozações de outros torcedores rivais e isso pra qualquer 

santista que vivenciou aquele momento e aquele título creio que pra gente foi fundamental ter 

saído da forma que foi e como foi. Creio que pra qualquer um que viveu aquela partida foi 

inesquecível.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Rafael: Qualquer santista que foi pra aquele jogo ou que viveu a distância fala que foi 

inesquecível aquele jogo e como foi né? Com pedalada do Robinho e com o Santos saindo da 

fila e voltando pra hegemonia do futebol novamente, com a torcida vivenciando um momento 

de glórias do clube novamente e com a torcida se tornando novamente com vínculo com o 

clube e com a torcida vestindo com orgulho a camisa novamente na rua, nos lugares que fosse 

então pra gente isso é inesquecível.   

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Rafael: São diversas né?! As vezes não só as boas, mas ruins também que a gente já passou, 

de títulos que a gente perdeu, mas geralmente as boas.  

Alex: Quais em especifico?  

Rafael: As viagens pra fora do Brasil: Paraguai, Chile, Uruguai em busca da libertadores de 

2011. Diversos jogos no campeonato brasileiro de 2002 e 2004. Em 2004 mesmo o Santos 

teve que jogar contra tudo e contra todos porque foi punido pelo STJD com diversos mando 

de jogos longe e pra gente dificultou bastante e mesmo assim o Santos conquistou o título e 

em 2002 que o Santos formou um time de garotos desacreditados e graças a Deus a gente 

conseguiu ganhar o título.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Rafael: Tem que ter ídolos, tem que ter títulos, tem que ter uma história grandiosa e acima de 

tudo pra que um clube seja tradicional ele nunca pode ter descido pra segunda divisão e creio 

que o Santos é um dos poucos que nunca caiu e que nunca vai cair.  
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Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Rafael: Sim, considero o Santos um clube tradicional, o mais tradicional do Brasil e um dos 

mais tradicionais do mundo porque foi um clube que parou guerras, foi o clube que mais fez 

gols na história do futebol mundial, o clube que tem o rei do futebol, o clube que tem diversos 

ídolos que foram a base de três títulos da nossa seleção brasileira e creio que sempre vai ser 

importante porque sempre está revelando muitos craques tanto pra seleção como pra nossa 

base.  

Alex: Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o tenha feito ter certeza disto.  

Rafael: Tive a certeza em 2011 depois da vitória da libertadores com o Santos voltando pra 

hegemonia do futebol mundial, ganhando a libertadores da América após 48 anos e isso foi 

importante pra reafirmar essa imagem de um clube tradicional.   

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Rafael: O time de branco, Creio que todo torcedor santista aprecia ver o time jogar de branco. 

Foi o time de branco que encantou o mundo.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Rafael: Porque o Santos era um time de negros, todos vestidos de branco e isso era 

fundamental para um clube alvinegro e o branco simboliza a paz e isso é uma coisa que só nós 

conseguimos fazer, parando uma guerra em 1969.  

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Rafael: Sim tem de ser mantida porque é uma marca tradicionalmente do clube e que não 

pode ser mudada. Creio que seria importante utilizar mais ainda essa marca pra expandir 

mundialmente, que já é reconhecida no mundo inteiro.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Rafael: A gente tem saudades de jogadores que vistam a camisa do clube, que tenham uma 

identidade com o clube, que tenham um certo vínculo com tradição do clube e com a torcida e 

que respeitem o clube em que estão vestindo a camisa.  
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Descreva o que sentia disto que relatou.  

Rafael: Não que hoje a gente não sinta, a gente tem orgulho do Santos sempre, mas o jogo 

comprometido com o clube, com a camisa e com a torcida ele vai render muito mais, então a 

saudades que a gente tem e que a gente sente realmente é orgulho de estar vendo jogadores 

que vão estar vestindo a camisa do Santos e correspondendo a altura. 

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Rafael: É importante. Tenho diversos produtos retrós e é importantíssimo expandir certas 

histórias, certos ídolos e deve ser explorado pelo marketing do clube.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Rafael: Tanto os que relembrem essas memórias, quanto os atuais. Todos que formem a 

marca Santos, que pertençam a marca Santos é importante tanto pra mulecada que está vindo 

agora pra lembrar os ídolos que a gente teve, como so atuais porque a história continua não 

para não.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Rafael: Consumi uma linha retrô que relatava mais detalhadamente a década de 60, 70 e 80 a 

tempos atrás. Eram camisetas e agasalhos que eram importantes terem sido feitas.  

 

Grupo B- 31 anos em diante 

Denis de Almeida Silva. 

Data de Nascimento: 22/04/1979 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Denis: Bem, eu nasci numa família de maioria santista e meu é santista frequentador de 

estádio, meu irmão mais velho também santista, então o ambiente era propício porque a 

maioria da família era santista né?! E acho que isso cresceu dentro de mim, eu gostei desde o 
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ínicio e no período em que eu era pequeno era o período que meu pai começou a deixar de ir 

para estádio, mas como ele viu que eu gostei ele passou a insistir um tempo mais e me levar 

por um período mais. Então foi isso que me fez insistir e me fazer virar santista.  

Alex: E qual a primeira lembrança como torcedor? 

Denis: A primeira lembrança que eu tenho foi num jogo que o Santos jogou, era mais ou 

menos quando tinha uns 6 anos mais ou menos, foi quando meu pai me levou num jogo no 

Pacaembu e a chuva estava muito forte, caiu uma tempestade em São Paulo e a gente não 

conseguia se mexer e foi Santos contra Botafogo do Rio e empatou e acho que isso ficou na 

minha memória pela quantidade de chuva muito forte que caiu em São Paulo, um pe´d’agua, 

foi aquela tempestade mesmo e eu devia ter uns 6 anos. Meu pai diz que me levou antes, mas 

a minha lembrança é mais desse jogo.  

 

Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Denis: É difícil assim selecionar alguma né?! Mas eu vou ficar com o título da libertadores de 

2011 porque (pausa) não só pela importância do título, teve o título de 2002 (brasileiro) que 

foi importante também , mas acho que assim o jeito que eu vivi aquele torneio. Eu desde o 

primeiro jogo que o Santos estreou na copa do Brasil em 2010 eu fui, e o projeto começou ali 

né?!, e eu lembro que o Santos falava que era o projeto libertadores, então eu fui em quase 

todos os jogos daquela copa do Brasil e aí na libertadores eu só não fui em um jogo. O Santos 

jogou 14 vezes e eu fui em 13. E ai teve um período que o Santos parecia que não ia 

classificar, então devido a dedicação e o quanto eu fiquei próximo daquele título e o quanto a 

gente participou do título então por isso que ficou mais marcado, pela participação.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Denis: Foi a proximidade com o título mesmo. Às vezes a gente torcedor é distante do clube e 

não tem tanto acesso e nesse período eu tive bastante acesso ao que estava acontecendo nos 

bastidores, pude participar até de conversa como os jogadores até mesmo com o Neymar no 

dia que o Santos perdeu pro Colo Colo lá no Chile e encontrei com ele, teve uma discussão 

com o goleiro Rafael e um monte de coisas que aconteceu nesse sentido. Então assim a gente 

deu idéias de como o Santos deveria se comportar no torneio e talvez seja isso, essa 

aproximação, essa contribuição mínima que a gente acha que deu e então é por isso.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 
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Denis: A gente comenta muito sobre as dificuldades né?! Teve um jogo no Paraguai que a 

gente sofreu com a violência do local e um estádio que historicamente a torcida local tem 

acesso a pedra e já aconteceu isso até num jogo da seleção no caso o Elivelton que tomou uma 

pedrada e desmaiou. Então sofremos uma chuva de pedras lá e o jogo estava difícil, precisava 

ganhar e sem Neymar e ai você começa a comentar sobre vários jogos que tiveram no 

campeonato e aí então as dificuldades, em todos os sentidos, porque não é fácil você percorrer 

a América pra assistir os jogos, com a toda a violência, com a estrutura. O torcedor conversa 

muito isso e aí o torcedor fala como que ele fez, como que ele foi no jogo. A final por 

exemplo, teve um vulcão e muitos torcedores não conseguiram ir e teve gente que foi de 

carro, outros de barco, gente que perdeu vôo então a maioria dos torcedores fala das 

dificuldades, tanto pra se locomover na América, quanto as dificuldades em campo.   

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Denis: Tem jogos que assim foram históricos pra minha geração né?! O jogo de 95 contra o 

Fluminense que e uma virada histórica que ninguém acreditava né?! A própria mídia dava 

como perdida e o Santos conseguiu virar, temos os clássicos, como os dois jogos que o Guga 

fez 3 gols contra o Corinthians, 93 foi um e o outro foi em 94, então é muito comentado. Tem 

o jogo do torneio Rio- São Paulo que o Santos ganhou do Flamengo no Rio com quase 100 

mil torcedores no Maracanã, e isso o Romário em alta performance e o Santos foi campeão lá 

dentro e a gente comenta porque a mídia não deu tanta ênfase assim, mas foi um título 

importante. Tem 2002, do jeito que foi e o Santos ganhou as duas partidas e nós éramos a 

maioria na arquibancada, nas duas partidas e o que  Robinho fez, talvez da nossa geração 

tenha sido a maior atuação ou uma das maiores atuações de um jogador. Então são essa coisas 

que são bem faladas entre a gente.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Denis: A história né?! A riqueza da história e seus elementos.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  
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Denis: Sim, um dos clubes mais tradicionais do mundo. Um clube totalmente tradicional. O 

que me deu a certeza eu acredito que o título de 2002, pode ter sido um elemento que 

demonstra o quanto o Santos é tradicional. Tudo que aconteceu e que antecedeu aquele título 

mostrou como ressurgiu os torcedores, como a mídia ressurgiu em Santos, então a minha 

geração talvez nunca tinha visto o Santos ser tão falado na mídia, então antes do título você vê 

o Santos na mídia e a cidade tomada de santista, camisas do Santos, ver de novo as camisas 

do Santos ser vendidas nas lojas que você não via, ali você via que o Santos era tradicional 

porque você voltou a um lugar de tradição, então o título nem tinha acontecido ainda e você 

voltou e o título foi só a confirmação. Eu vi ali naquele período pré título uma coisa que eu 

nunca tinha visto na minha vida.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Denis: O Santos é um revelador de talentos que joga com o DNA ofensivo. Então ele é um 

revelador de talentos, independente se da base ou não, a história do Santos ela mostra que o 

Santos é um revelador de talentos. Então as vezes o jogador vem da base, as vezes vem do 

interior, as vezes de time desconhecido, tivemos vários casos na história, no caso do 

Giovanni, por exemplo, ele chegou no Santos desconhecido, então ele foi revelado pelo 

Santos, então a base dele foi no Pará, lá no Tuna Luso, mas revelado para o mundo pelo 

Santos.O próprio Pelé que era do Noroeste, mas foi revelado pelo Santos. Talvez essa parte de 

revelar o jogador e dar essa oportunidade. Até porque revelar é fácil o difícil é dar 

oportunidades. Revelar jogadores o Juventus revelava, a Portuguesa também , mas dar 

oportunidades de tornar esses jogadores campeões é que é a diferença do Santos. No Santos 

eles são revelados e se tornam campeões, se tornam craques. Então talvez esse conjunto fez o 

Santos ser o time que ele é. É o time que mais fez gol na história do futebol mundial, devido a 

uma coisa que se encaixa na outra.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Denis: Eu acho que porque desde a fundação do time do Santos eram jogadores de Santos, 

revelados pelo clube e que ninguém conhecia. Então já é uma coisa tradicional e a torcida ela 

acostumou com isso. A torcida do Santos ela não torce o nariz quando chega um menino de 

16, 17 anos, ela sente orgulho. Então isso daí virou uma coisa só: o clube dá oportunidade e a 

torcida aceita e virou um círculo vicioso né?!. Diferente dos outros clubes, nos outros clubes a 
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torcida acha que não é a hora ainda. E no Santos não tem isso, se o garoto subir com 15 anos, 

a torcida aceita e devido a torcida aceitar o clube faz. A gente cresceu sabendo que o Santos 

revelou Pelé, dificilmente vai ter algum jogador que fez sucesso em outro clube e ir bem no 

Santos. Por outro lado são jogadores que saíram do nada e se tornaram alguém em Santos e a 

gente conheceu a história assim, aceita a história assim e tem orgulho da história assim.   

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Denis: Acho importantíssimo manter e aumentar essa marca que nós temos né?! Porque isso 

já se tornou uma marca. O Santos é conhecido mundialmente por ser um clube revelador de 

jogadores. Então isso já virou uma marca, já virou um símbolo do clube. O clube tem seu 

símbolo, seu estatuto, seu lema, sua bandeira e o Santos tem isso: ser o clube revelador de 

jogadores da base. Por isso é importante porque mantêm a memória e a coisa fica certa. São 

102 anos fazendo isso, então nesses próximos 100 anos tem continuar fazendo isso e não pode 

ir na contra mão.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Denis: De como o nosso estádio era um alçapão. De como você chegava e sentia atmosfera do 

estádio. Desde que você começava a descer a serra você via um monte de carros com 

bandeiras, motos, ônibus e quando se entrava na cidade a cidade estava transformada, quem ia 

pro jogo estava vivendo, quem não ia pro jogo estava vivendo, as ruas lotadas, pessoas 

vendendo lanches na porta do estádio, outros vendendo bandeiras, outros vendendo chaveiros, 

os alambrados dentro do estádio, a pressão que isso causava no adversário, eu acho que o que 

eu mais eu sinto falta é esse tradição que é essência do futebol. Hoje está tudo muito frio, está 

tudo muito distante né?! Você vem pro jogo distante de tudo que você gosta né?! Você vem 

porque o amor é maior que tudo, mas não tem aproximação com o jogador, não consegue 

participar do jogo, praticamente você é um mero telespectador hoje em dia.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Denis: Eu meu sentia parte do espetáculo. Quando você está num jogo no qual você está 

participando, que você está xingando, está vaiando, você está vendo que aquilo está 

influenciando no jogo você se sente parte do espetáculo. Por exemplo, o time faz um gol 

parece que você participou da jogada, o goleiro defende uma bola parece que você participou 
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da jogada então aquela pressão que existia dentro do estádio antigamente te fazia você se 

sentir dentro do campo praticamente. Você via que você podia ajudar, era o único jeito que 

você via que podia ajudar. Eu só posso ajudar se eu xingar o juiz, só posso ajudar se eu vaiar 

o goleiro adversário e se eu incentivar o meu jogador. Então isso que era participar da partida.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Denis: Acho que é essencial. Essencial o clube lançar algum tipo de brinde, de camiseta, ou 

seja, qual for o tipo de lembrança que remete as conquistas e datas históricas porque isso aí 

aflora dentro do torcedor. O torcedor gosta disso, o torcedor gosta de relembrar e no futebol, 

as vezes o clube deixa de fazer isso porque pode soar como uma forma de provocação 

adversário, mas a gente não pode esquecer que antes da provocação tem a conquista. Primeiro 

você vai ser campeão e depois você vai provocar. Não é ao contrário, por isso em vez de ficar 

preocupado com provocação você tem que ficar mais preocupado em relembrar a sua 

conquista. Então quando você faz uma coisa lembrando que você nunca caiu se algum time 

que caiu se sentiu ofendido já não é um problema seu. Você tem que comemorar que você 

nunca caiu em 102 anos. Você tem que comemorar que você teve um jogador capaz de fazer 

uma jogada com tantas pedaladas, tem que comemorar que um jogar foi capaz de fazer tantos 

gols numa só partida. Então eu acho que o futebol vai na contra mão. Os clubes evitam fazer 

isso porque pode gerar uma polêmica com o adversário e acaba esquecendo o seu torcedor 

que quer aquilo. O torcedor quer comemorar uma lembrança daquele momento.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Denis: Eu acredito que novos lançamentos são importantes porque tanto pra ajudar na parte 

financeira do clube e também pra te colocar no momento, na modernidade né?! As coisas 

lançadas são mais modernas e a gente quer ter uma coisa mais moderna, mas eu acho que tem 

que manter essas coisas mais antigas, retrôs porque muita gente não viveu o momento. As 

vezes o cara vê o pai dele falar que o Giovanni fez isso, fez aquilo em 95, mas naquela época 

ele não era nem nascido ainda ou tinha 2,3 anos. Então as vezes sai uma camisa lembrando 

esse período o cara vai querer comprar porque ele quer se sentir naquele período. É igual eu 

que não vivi o período do Pelé, mas sai uma camisa do Pelé uma retro de 62, de 63, eu vou lá 
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e compro porque você quer se sentir naquele momento, você se coloca é automático. Então é 

importante ter os dois.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Denis: Eu adquiri num site de leilão uma camisa da década de 60, uma camisa do ano de 69. 

É uma camisa rara porque foi o único período em que o Santos jogou com três estrelas no 

símbolo e eu consegui comprar de um ex jogador e eu consegui comprar e eu fico feliz porque 

é período auge da história do clube né?!. Na época o Santos era o melhor time do mundo né?! 

Isso que me deixa feliz. 

 

Fernando Henrique Fagundes Rodrigues. 

Data de Nascimento: 18/11/1978 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Fernando: Meu pai é santista, fui criado num ambiente santista. Desde os meus 4 anos eu 

vou para estádio, não tive outro caminho. Sempre acompanhando o Santos e hoje eu faço a 

mesma coisa com os meus filhos. Meu pai não me forçou a ser santista, mas ele me levava aos 

jogos dos Santos, inclusive fui a finais de outros times, porque ele gosta muito de futebol, mas 

minha opção foi pelo Santos.  

Alex: Qual a primeira lembrança como torcedor? 

Fernando: Em me lembro em 84, que o Pitta fez o primeiro jogo dele com a camisa do São 

Paulo contra o Santos porque ele era jogador do Santos na época e tinha sido trocado indo 

para o São Paulo na época e eu era muito fã do Pitta e no estádio eu ficava no colo do meu 

pai, eu tinha 6 anos, eu falava: - Pai o Pitta tem que estar no Santos e meu pai falava: - 

Fernando a gente está na torcida do Santos e o Pitta hoje não é mais do Santos, o Pitta é do 

São Paulo e eu falava: Ah pai mas o Pitta é Santos, eu gosto do Pitta a minha camisa 10 é por 

causa do Pitta pai. E ao final desse campeonato, eu fui em todos os jogos, o Santos jogava 

muito a capital, eu fiquei com imagem de eu no portão chorando e meu pai indo pro jogo final 

que o Santos bateu campeão contra o Corinthians, no Morumbi e meu pai não me levou. Ali 

eu soube que eu era santista.  
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Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Fernando: A mais significativa foi Santos e Fluminense em 95 porque o que a gente sabia até 

então do Santos era as histórias da década de 60, 70, só coisas que a gente não tinha vivido e 

eu tinha uma pequena lembrança que foi essa que eu te falei de 84, mas passaram se 11 anos e 

eu estudava em escolas que só tinha palmeirense, corintiano, são paulino e a gente não sabia o 

que era viver esse momento de final, de bater campeão e aquela coisa e tal e naquele jogo 

contra o Fluminense foi aquele momento mais inesquecível da minha vida. Quando acabou o 

jogo no Pacaembu e o Santos estava na final ali deu pra ver o que era o Santos Futebol Clube.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Fernando: Pelo momento do clube. Era o momento mais difícil. O Santos não chegava em 

nada. O Santos não disputava uma final de campeonato. O Santos não conseguia chegar numa 

semifinal de campeonato e naquele ano o time estava sem dinheiro, desacreditado e o Santos 

chegou. Tinham times muito superiores tecnicamente, mas o Santos tinha uma mulecada 

muito boa. Ali foi um momento ímpar, ali agente souber o que era estar brigando realmente. 

Chegar como favorito numa final e foi o renascimento do Santos. A partir dali o Santos tomou 

outra cara, outro formato, ganhou mais credibilidade porque até essa época ninguém queria 

jogar no Santos, ninguém queria treinar o Santos e a partir disso aí a gente teve jogadores 

renomados no Santos como Wanderley, veio o Rincón e aí veio a geração de 2002 e aí o 

Santos voltou a ser forte.  

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Fernando: A gente fala que a nossa geração sofreu. Foi uma geração sofrida. Nós soubemos 

o que nós passamos naquele momento. Essa geração mais nova, ela não sabe o que é sofrer, 

ela viu um Santos ganhador, viu um Santos vitorioso. Nós não nós sofríamos. Íamos pra 

escola e não tinha santista, éramos viúva do Pelé e ouvia falar que o Santos era isso, que o 

Santos aquilo, mas essa geração não viveu aquilo ali.  

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Fernando: Quando está entre santistas, não dá pra falar só de momentos alegres, a gente tem 

os nossos momentos tristes, como foi aquele gol do Ricardinho em 2001 e tem aquele 7 a 1 é 
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fúnebre aquilo ali. Pra nós santistas foi a coisa mais humilhante que a gente passou na vida, 

perto de um corinthiano a gente nunca vai falar isso. Como também a libertadores de 2012.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Fernando: São as conquistas. Não como o São Caetano fez, ganhou e sumiu, não. É 

seqüência de conquistas. Ter grandes jogadores, manter grandes jogadores, ter grandes times. 

Isso torna um time tradicional. Grandes jogos e o seu torcedor em si. A torcida ajuda muito 

nesse quesito.  

 

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Fernando: O Santos é um clube tradicional. Não só no âmbito regional, nacional, mas é 

internacional. O Santos junto com o nome Pelé, e abaixo de Coca-Cola, não tem uma coisa 

mais conhecida do que o Santos.  

Alex: Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o tenha feito ter certeza disto.  

Fernando: O Santos foi base de seleção e os grandes jogos com os times da capital porque 

não é fácil o Santos é do litoral é uma outra cidade que é menor, população menor e você vir 

pra capital e manter se ganhando títulos, saindo do estado ganhando títulos nacionais, saindo 

do país ganhando títulos mundiais e o time que parou uma guerra né?! 

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Fernando: O único a parar uma guerra. O embaixador do mundo. O Santos é uma bandeira 

do futebol brasileiro, um time sem fronteiras.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 

Fernando: Porque você conversando com outros torcedores de outros times, até os mais 

fanáticos, o Santos sempre foi o segundo time de todo mundo, o Santos não jogava aqui em 

São Paulo, só jogava no Maracanã, o Santos ganhou mundial no Maracanã, o Santos abriu 

mão de libertadores pra inaugurar estádio. O Santos é o time que mais inaugurou estádio no 

mundo.  
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Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Fernando: É importante porque você divulga a marca. Você está desenvolvendo o 

crescimento da torcida fora do país, ganhando admiradores, você consegue agregar.  

 

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Fernando: Eu gosto do time dentro de campo recheado de muleques. Ali a torcida abraça o 

time, tem mais carinho por esses jogadores e em si tratando da Vila Belmiro em especial, eu 

sei que a modernidade chegou e tal, mas eu tenho saudades de retomar o alçapão, os caras 

fizeram aquele setor Visa e ali mataram. Falta aquela coisa do torcedor  estar próximo do time 

abraçar mais o time ali. Aquilo fez perder o alçapão, perdeu o temor de jogar na Vila Belmiro, 

de estar o torcedor na orelha do adversário ali. Eu vi muitas vezes o Santos ganhar jogos de 

times muito superiores ao Santos com essa coisa do torcedor próximo, jogando com o time. 

Hoje corre o risco de Vila ser tombada pelo patrimônio histórico e o Santos ter que jogar na 

capital.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Fernando: Ali você via que mesmo nas derrotas não tinha corpo mole, não dava pra fazer 

corpo mole, sabia que tinha que correr, eles tinham que dar de tudo naquele momento. Hoje 

não, hoje perdeu essa coisa. Até por muitas vezes os jogadores temiam agressão. Então até 

mesmo o jogador de técnica duvidosa se desdobrava em campo, o cara dava a vida a alma.  

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou. 

Fernando: Eu acredito que o Santos deveria ter trabalhado mais, principalmente no ano do 

centenário, e por coincidência o ano do centenário foi ano que fazia dez anos do título de 

2002, eles trabalharam muito pouco as pedaladas do Robinho, eles perderam o “time” que 

você tinha o Neymar em campo, que você tinha o Ganso em campo e poderia ter agregado, ter 

feito um trabalho maior, que era os dez anos da pedalada com os 100 anos do clube. E é esse 

marketing que falta no Santos hoje, explorar mais o Pelé, trabalhar mais o nome Pelé com o 

Santos e você vê que isso acontece muito pela torcida organizada que faz camisetas 
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comemorativas e o que ela ganha de dinheiro é pro uso dela, não é pro Santos. O Santos 

deveria fazer camisetas comemorativas do Pelé, do Robinho, do Diego. Você não acha camisa 

dessas. O pessoal da minha época procura muito lembrança do Rodolfo Rodrigues, por 

exemplo, e não temos camisetas do Rodolfo Rodrigues. Em comparação a outros clubes, você 

quer ver o Corinthians todo outubro faz uma comemoração ao título de 77.  

 

Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Fernando: Eu particularmente sou colecionador então eu gostaria de ter esses produtos 

antigos pra guardar e usar em algumas situações. Por outro lado, você tem que estar sempre 

inovando no marketing você tem que sempre estar procurando coisas novas porque o futebol 

exige isso daí. Se você não tem um marketing forte, você não tem receita.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Fernando: Uma réplica da camisa que eles fizeram de 69 do Santos. Essa daí ela é o meu 

xodó, ela foi feita em 2007.  

 

 

Wetemberg Guedes de Oliveira. 

Data de Nascimento: 04/01/1971 

1) Buscando memórias coletivas 

Conte a história de como se tornou torcedor deste clube. 

Wetemberg: Apesar de morar em São Paulo desde criança desde 1973 porque a gente veio do 

norte e meu pai antes da década de 70 e começou a torcer pro Santos por aqui e eu como 

criança, não me lembro se meu pai influenciou ou não, mas eu me lembro que eu mesmo 

comecei a ser torcedor do Santos em 1978 e é interessante como surgiu isso essa alegria pelo 

Santos e eu quando criança quando pegava aqueles chicletes ping pong vinha uns cards com 

fotos de jogadores de futebol da época e os cards que estavam na moda e que faziam sucesso 

eram os do Santos que estava com a meninada lá e foi campeão Paulista daquela época. Então 

sempre que eu pegava era Juari, Nilton Batata, Gilberto Sorriso, Pitta, João Paulo e lógico 

meu pai torcendo pra esse time e eu só vendo no chiclete esse time eu comecei a torcer pro 

Santos (risos).  
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Relate sobre a memória mais significativa que você tem do clube que torce. Porque escolheu 

essa memória? 

Wetemberg: É lógico eu não acompanhei a época de ouro do Santos com Pelé, Coutinho, 

Mengálvio, Pepe, mas mesmo os torcedores do santos pós essa época ao verem os vídeos, os 

gols e até outros torcedores de outros times não tem como não guardar aquele time na 

lembrança que foi o Santos várias vezes campeão paulista, bicampeão da libertadores, 

bicampeão do mundo, então eu guardo esse time glorioso, mesmo sem ter visto a época do 

Pelé.  

Alex: E que o Senhor viveu qual seria a memória mais significativa? 

Wetemberg: Eu não posso esquecer depois de um longo período sem títulos porque depois de 

78 o time só foi ser campeão em 84. Então depois de ter visto o time ter sido vice campeão 

brasileiro em 83 naqueles 3 a 0 do Flamengo, o Santos manteve a mesma base, contratou 

outros jogadores, Rodolfo Rodrigues pra mim o melhor goleiro da história do clube, e em 84 

tiramos o tricampeonato do Corinthians, então essa é a memória mais significativa.  

 

Em sua opinião o que torna essa memória mais significativa do que as outras? 

Wetemberg: Realmente pelo fato de nunca ter visto o Santos campeão numa época em que 

era lindo ver os estádios lotados e na final de 84, mesmo com o Corinthians estando a beira de 

conquistar o bicampeonato, nós dividimos o estádio com o eles, olhe lá se não tinha mais. 

Foram 102 mil pessoas no Morumbi e num tempo em que se tinha mais consciência do que 

era torcer.   

 

Quando se encontra com outros torcedores o que falam sobre esse momento? 

Wetemberg: A gente fala sobre a grande alegria. E falamos sobre ganhar as finais contra o 

Corinthians vocês pode ver que em 35 nosso primeiro título foi em cima deles, em 84 a 

quebra da fila foi contra eles, e em 2002 a quebra da fila també foi contra eles (risos).  

 

2) Encontrando o “que” está vivo na memória coletiva. 

Fale sobre outras memórias que são relembradas quando se encontra com outros torcedores. 

Wetemberg: A semifinal de 1995 entre Santos e Fluminense. Foi aquele jogo da virada, que 

eu fui com um primo meu que hoje está no céu, mas aquele foi o jogo da minha vida no 

estádio. Perdemos de 4 a 1 pro Fluminense no Rio e precisávamos virar aqui e o time todo se 

fechou num pacto e viramos e o Geovanni acabando com o jogo. Infelizmente, duas semanas 
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depois tivemos a lambança do juiz na final contra o Botafogo, mas 95 lembramos bem. Não 

podemos esquecer as pedaladas do Robinho em 2002 em cima do Rogério, sempre a gente 

lembra disso. Sem dúvidas são esses momentos que ficam na memória né?! E lógico que eu 

não posso esquecer esse último momento que é o tri da libertadores que colocou o Santos 

novamente para o cenário internacional.  

 

3) Memória e Tradição 

Em sua opinião o que faz um clube ser considerado tradicional? 

Wetemberg: A história de títulos. Eu acho que a história de títulos é fundamental pra que o 

time seja considerado tradicional. É lógico que existem times que pela data de fundação são 

mais tradicionais que outros, mas os títulos são fundamentas pra manter a tradição acesa 

porque o que é que vai ficar na memória? Na mídia? São os títulos.  

Você considera seu clube tradicional? Conte sobre alguma lembrança, fato ou momento que o 

tenha feito ter certeza disto.  

Wetemberg: Sim. Um clube de camisa, com mais de 100 anos na história do futebol. Acho 

que o momento fica do que se falou do Santos quando foi disputar o mundial contra o 

Barcelona, que é algo incrível. Você entrava nos jornais da América Latina até mesmo os 

jornais da Europa, da Espanha. Até lembro o que eu li no jornal Marca que colocava que o 

Barcelona iria enfrentar um grande rival da América. E todo mundo foi pesquisar a tradição e 

a história do clube porque o Barcelona não foi enfrentar um time pequeno, o Barcelona 

enfrentou um time que tem títulos e títulos mundiais e principalmente o time do maior 

jogador de todos os tempos, que foi Pelé.  

 

4) Memória e Identidade 

Se fosse definir uma identidade para o seu clube, qual seria?  

Wetemberg: Eu acho que a identidade do Santos é mulecada. Isso está provado até hoje 

porque é o time que mais lança jogadores da base. Meninos da Vila. Meninos da Vila de 78 

com Pitta, Juari, João Paulo, os Meninos da Vila de Diego e Robinho, são os meninos da Vila 

de Neymar e Ganso e agora os Meninos da Vila de Geuvânio e etc... Então a identidade do 

Santos, apesar de ter torcedores velhos, é um clube de mulecada.  

 

Porque você acha que essa identidade combina com o clube pelo qual torce? 
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Wetemberg: Pelo fato de que essa identidade está com o Santos mesmo com sofrimento, com 

dificuldades, no decorrer da sua história, até mesmo em busca de títulos. Você pode ver que 

os títulos quando consegue, consegue com a mulecada.  

 

Você considera importante ter essa identidade mantida? Por quê? 

Wetemberg: Sim. Hoje essa marca não foge mais do Santos de ser os Meninos da Vila. É o 

clube dos Meninos da Vila. É importante porque vai dar um suporte pra que surja novos 

valores, novas jóias pra que dê ao Santos o que ele merece que é títulos.  

 

5) Nostalgia 

Conte sobre o que tem mais saudades em relação ao clube que torce. 

Wetemberg: (pausa) Acho que serve bem pro Santos isso, mas pode ser adicionado a outros 

clubes também, tenho saudades do amor pela camisa. O jogador saber que ele faz parte 

daquela história e de pensar bem né?! Não pensar só no material. É lógico tem de pensar no 

bem estar, na família, no futuro, mas ele tem que ter mais amor ao clube. Falta um pouco mais 

de amor ao clube.  

 

Descreva o que sentia disto que relatou.  

Wetemberg: Ah é um sentimento de amar e saber que aquele jogador se doa. E era assim que 

a gente via. Você vê pelo campeonato de 78, o Santos só tinha aquela mulecada e eles se 

fecharam no elenco e mostraram que iam dar tudo de si, deram raça e conseguiram e isso é o 

que faz um time.   

 

6) Consumo 

Dê a sua opinião sobre o lançamento de produtos, bens e serviços que relembrem essas 

memórias significativas que citou.  

Wetemberg: Eu acho maravilhoso. Quando eu falei pra você no começo da entrevista que o 

título de 84 ficou bem marcado, eles lançaram agora uma camisa sobre aquele título, eu achei 

o máximo quando eu vi aquela camisa igualzinha. Aquela listrada porque o Santos jogou a 

final com uma camisa toda listrada. Eles lançamentos são interessantes para relembrar e 

mostrar que o clube é grande ainda.  
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Prefere consumir produtos, bens e serviços que relembrem memórias significativas ou novos 

lançamentos? Por quê? 

Wetemberg: Eu acho que não se deve descaracterizar o clube, que se deve usar em um ou 

outro jogo comemorativo. Então desde que não se descaracterize a tradição eu acho que não 

tem problema consumir novos. Então eu consumo os dois, desde que não se descaracterize o 

time.  

 

Comente sobre o produto, bem ou serviço que consumiu do clube pelo qual torce que mais o 

fez ficar feliz.  

Wetemberg: Foi uma maquete da Vila Belmiro que me faz lembrar muito, principalmente a 

grandeza do time também com o estádio pequeninho, que é o alçapão de glória. E também 

essa camisa azul porque comprá-la me faz lembrar do mar, a grandeza do Santos, da baleia 

que é do mar e tudo me lembra desses momentos bons, eu não sou muito de usar no dia a dia, 

mas quando eu vou pro jogo eu uso ela.  

 

 


