
Por que a marca do Red Sox continua a liderar o placar  
 
Embora franquias lendárias do esporte como a do time de beisebol dos Yankees, de Nova York, e 
do Manchester United Football tenham tornado suas marcas conhecidas em todo o mundo, há 
quem afirme que o time de beisebol do Red Sox, de Boston, é hoje a marca número um do mundo 
esportivo, principalmente porque os novos donos valorizam a marca como ela deve ser valorizada, 
e a exploram de forma sempre inusitada.  
 
Embora os Yankees há tempos sejam conhecidos por seu uniforme listrado característico e por 
suas conquistas notórias, o Red Sox construiu uma marca baseada em outras coisas ao longo de 
86 anos de busca persistente e incansável pelo título de campeão. As derrotas que se seguiram às 
inúmeras temporadas valentemente disputadas transformaram a equipe em um intrépido senhor 
anônimo, um pobre diabo que batalhou como pôde até o último segundo. Esse histórico de quase 
vitória e derrota inevitável gerou um tipo diferente de reação entre seus seguidores fervorosos — 
uma devoção de natureza religiosa, um emaranhado complexo de fios unidos por um mesmo 
espírito de família e de comunidade que transcende a mera adoração do fã.  
 
Tendo o Red Sox superado finalmente as supostas maldições que o atormentavam, bem como 
quase nove décadas de derrotas no momento em que se sagrou campeão da Série Mundial de 
2004 (agora mesmo, enquanto este artigo é escrito, o time disputa uma série de partidas 
decisivas que podem levá-lo à terceira vitória consecutiva da temporada), vem à tona a pergunta: 
o que acontecerá daqui para frente? De que modo os fãs lidarão com a estranha idéia de torcer 
por um time campeão? Este momento catártico de sucesso pode introduzir mudanças na marca? 
Pode destruí-la?  
 
Índices nas alturas 
 
Nada melhor do que números para responder a essa pergunta. Os ingressos de mais de 220 jogos 
consecutivos foram totalmente vendidos, inclusive os da temporada de 2005 no lendário campo 
de Fenway Park. Em 2005, o Red Sox foi a equipe da Liga Principal que mais ganhou jogos fora de 
casa, o que é um fato inédito em sua história. Os índices de audiência dos jogos da equipe 
transmitidos pela TV através da New England Sports Network dispararam na temporada de 2005, 
e cresceram mais ainda durante as partidas entre o Red Sox e os Yankees, uma rivalidade sem 
paralelo no esporte profissional. Sete jogos dos Yankees contra o Red Sox transmitidos pela ESPN 
na temporada de 2005 atraíram um público 60% maior do que a média de público que costuma 
acompanhar as partidas.  
 
Além disso, as vendas de produtos com a marca do time de Boston cresceram de forma 
extraordinária depois da vitória conquistada na Série Mundial, colocando o time na primeira 
posição no ranking de vendas da temporada e num sólido segundo lugar na temporada de 2005 
(atrás dos Yankees). De acordo com Neil Schwarz, da SportsScanInfo, empresa de pesquisas de 
West Palm Beach, na Flórida, o Red Sox vendeu 130 milhões de dólares em mercadorias em 2004 
e, na terceira semana de setembro de 2005, já havia ultrapassado esse valor com um total de 
vendas de 142 milhões.  
 
Mesmo com o fim da euforia pela vitória conquistada, a marca do Red Sox continuará viável, 
dizem os entendidos, porque foi construída com base em fatores diversos que nada têm a ver com 
os campeonatos. As grandes marcas persistem por razões diversas — qualidade, integridade, 
consistência, confiabilidade, vitalidade —, entretanto, especialistas de marketing ressaltam que 
são as conexões emocionais entre o cliente e o produto que alçam algumas marcas a patamares 
ainda mais elevados. No fundo, a marca do Red Sox está alicerçada na emoção.  
 
 
 



“Não há dúvida de que a marca Red Sox desperta grandes paixões”, observa David Reibstein, 
professor de Marketing da Wharton. “Não falta paixão aos fãs de certas marcas de automóveis e 
de grifes de roupas, porém a paixão pela marca do Red Sox é maior. Ela não é só mais forte do 
que boa parte das marcas, é mais forte também do que as demais franquias esportivas.”  
 
Stuart Layne, presidente da consultoria Seven2 Sports Marketing, especializada em marketing e 
marcas de Andover, Massachusetts, concorda com Reibstein. Layne, ex-vice-presidente executivo 
de marketing e vendas do Boston Celtics durante nove temporadas, e ex-executivo do Seattle 
Mariners na mesma função, é fã dos Yankees, mas não nega a força da marca do Red Sox. 
“Durante todo o tempo em trabalhei na área esportiva, e também como fã que sou de esportes, 
jamais vi um time com tamanho impacto sobre a psique de uma comunidade como o Red Sox”, 
disse Layne. “Se pusermos o logo da equipe sobre um monte de folhas aparecerá gente para 
comprar.”  
 
Entre os atributos exclusivos da marca do Red Sox observa-se o fascínio que ela exerce fora da 
região da Nova Inglaterra, acrescenta David Schmittlein, professor de Marketing da Wharton. Os 
86 anos de “seca” por que passou o time até a vitória na Série Mundial chamou a atenção de fãs 
de outras partes do país que admiravam a batalha incansável do Red Sox em busca da vitória e 
nutriam uma empatia por ele, assinala Schmittlein. “Para muita gente, parece que o lado humano 
do time contribuiu para a grandeza que a equipe um dia haveria de alcançar, o que agrega um 
valor muito grande para a marca.” 
 
Quando a franquia foi vendida em 2002 para um grupo de compradores estranho ao time e 
liderado por John Henry, Tom Werner e Larry Lucchino, a nação Red Sox ficou preocupada com o 
futuro da equipe. Não havia motivo para isso. Os novos donos demonstraram bem depressa que 
conheciam a marca, e que estavam decididos a ser fiel ao seu princípio. Henry fez fortuna com 
fundos de hedge e foi proprietário do Florida Marlins. Werner é produtor de televisão de Hollywood 
e enriqueceu com o “The Cosby Show”, “Roseanne” e outros grandes sucessos. Lucchino é 
advogado e teve atuação de grande efeito à frente dos executivos do Baltimore Orioles e, 
posteriormente, do San Diego Padres. Ele é CEO e presidente do time.  
 
“Uma marca esportiva depende muito do apego emocional das pessoas a ela”, disse Layne. “O 
que os novos donos fizeram, assim como as demais pessoas do país, foi pegar a emoção e torná-
la acessível a todos os fãs. Os donos anteriores eram um grupo muito fechado que não se 
comunicava de maneira eficaz com a imprensa e não permitia que os fãs se aproximassem muito 
do time.”  
 
“O beisebol mexe com a pessoa”  
 
Reunir um time campeão da Série Mundial talvez fosse suficiente para algumas equipes, mas os 
donos do Red Sox e seus executivos não se deram por satisfeitos com isso. Desde o início, eles 
procuraram meios que lhes permitissem ampliar o significado da marca por meio de expedientes 
imaginativos, respeitando ao mesmo tempo seus atributos principais.  
 
“O beisebol mexe com a pessoa”, disse Charles Steinberg, vice-presidente executivo de relações 
públicas do Red Sox e empresário de marketing do time. “Se você faz coisas boas, o dinheiro 
vem. Marketing é isso.” Segundo Steinberg, os novos donos procuraram preservar e inflamar a 
paixão dos fãs da equipe de três maneiras principais: 
 
O time: Lucchino e seu jovem protegido Theo Epstein, 30 anos, gerente geral do Red Sox, 
trouxeram para a equipe os jogadores que a levaram ao titulo. Steinberg salienta que durante a 
maior parte da história do beisebol, o marketing limitava-se a isso.  “Se você ganhava, 
conquistava uma base; se não ganhava, não conquistava base nenhuma. É provável que bem 
poucos dinossauros se disporiam a ratificar essa filosofia equivocada de negócios.”  



O local: Embora o Fenway Park estivesse em estado deplorável, os novos donos decidiram 
preservá-lo em vez de construir um novo estádio. Ao constatar que eram inúmeras as maneiras 
de melhorar o estádio, os novos donos resolveram acrescentar centenas de cadeiras acima do 
Monstro Verde, célebre muro à esquerda do ampo; inauguraram uma área no fundo do campo, à 
direita, em que a disposição das cadeiras lembra uma lanchonete, e abriram uma alameda para 
pedestres do lado de fora do estádio por onde os fãs podem circular durante e depois dos jogos. 
Foram construídos mais toaletes, estandes para locação e outras facilidades que tornaram o velho 
campo mais confortável e acessível. Os novos proprietários recorreram ao conceito do “Fenway 
Amigo” a que os antigos donos haviam dado início, admitindo com isso seu impacto sobre crianças 
e adultos. Assim, o campo tornou-se o destino turístico favorito dos visitantes da região.  
 
O sentimento do fã: Steinberg discorre com entusiasmo sobre esse aspecto da marca, ressaltando 
que mais do que o jogo e o local onde ele se realiza, há o impacto resultante da comunicação de 
uma experiência familiar positiva àqueles que vão ao campo assistir às partidas. “Trata-se de 
acolher as famílias com calor pessoal, com delicadeza, música, vídeos e tudo o que possa 
compensá-la por ter decidido investir em uma noite fora de casa”, diz Steinberg. É a forma como 
o porteiro recebe as pessoas, como o recepcionista do estacionamento se comporta, a atitude dos 
bilheteiros, dos vendedores de alimentos e bebidas nos estandes. “Trata-se, enfim, de um produto 
espiritual que, se bem apresentado, fará com que as pessoas pensem ao voltar para casa: ‘Puxa, 
mal posso esperar para vir aqui de novo.’ Esse sentimento tem de ser o melhor possível, quer 
você ganhe, quer perca.”   
 
A construção da marca implica também a atenção a pequenos detalhes como, por exemplo, 
escolher algumas crianças da platéia antes do jogo para serem mascotes honorários do time 
dizendo a elas “Joguem a bola!”; firmar alianças que beneficiem instituições de caridade e 
negócios locais. Apesar de os ingressos serem os mais caros da Liga Principal, os donos se 
estruturaram de tal forma que sempre haja ingressos com preços mais acessíveis — são 
comercializados 1.000 ingressos a 12 dólares cada em todos os jogos. O objetivo é evitar que 
Fenway converta-se em um refúgio de “marajás”.  
 
“Talvez alguém imagine que o Red Sox, em virtude dos altos preços cobrados pelos ingressos, 
possa vir a se transformar em uma franquia de alta classe. Contudo, ele ainda é considerado o 
time das massas”, observa Reibstein. “Uma das principais razões para isso foi ter permanecido em 
Fenway Park. Transferir as atividades para um estádio moderno seria a sentença de morte da 
marca.”  
 
Os novos proprietários souberam também capitalizar com maestria a proximidade dos fãs com os 
jogadores. Embora o Red Sox, a exemplo das demais franquias esportivas de primeira linha, 
tivesse uma sucessão de grandes jogadores a quem os fãs receberam de braços abertos, os donos 
anteriores da equipe preocupavam-se em negociar a imagem do time como um todo em vez de 
relacioná-la aos craques individualmente, sobretudo na era do livre agenciamento, em que os 
astros podem optar por sair de onde estão em vez de passar a carreira toda em um único time. 
 
 
Lucchino, porém, insistiu com o pessoal de marketing para que se promovesse a personalidade 
dos jogadores, em um esforço para fazer justiça ao culto do herói tão caro aos fãs. 
Diferentemente do espírito empresarial que predomina entre os almofadinhas dos Yankees de 
Nova York, os jogadores do Red Sox formam um grupo de cabeludos iconoclastas mal arrumados, 
barbudos e de personalidades idiossincráticas que a gerência profere incentivar a coibir. Embora o 
cabelo comprido de Johnny Damon não estivesse nos planos da equipe, nem tampouco sua 
elevação a galã do público feminino, e muito menos ainda imaginava-se que Kevin Millar viesse a 
se tornar o criador do espírito do “Cowboy Up” (calcado nas festividades de rodeio homônima) em 
2003, os donos do time não hesitaram em acolher essas peculiaridades.  
 



Além disso, a feroz rivalidade entre Red Sox e Yankees, especialmente em anos recentes, tem-se 
revelado bastante vantajosa para a marca fora da Nova Inglaterra. Há fãs de beisebol que vêem 
nos Yankees valentões arrogantes, uma imagem personificada pelo dono do time, George 
Steinbrenner. “Este é um país que ama os vencedores”, disse Schmittlein. 
“Contudo, em comparação com os Yankees, o Red Sox parecia mais humilde, e humilhado — uma 
equipe talentosa que vinha sempre em segundo lugar.”  
 
Schmittlein acha isso preocupante. Se o Red Sox conquistasse a Série Mundial durante vários 
anos seguidos, a marca provavelmente ficaria abalada em todo o país. É claro que os fãs do Red 
Sox, mesmo tendo festejado a conquista da Série Mundial no ano passado, acalentavam poucas 
ilusões quanto à possibilidade de uma dinastia semelhante à construída pelo time de futebol local, 
o New England Patriots. “O mais interessante em relação ao Red Sox” é que, até a vitória do time 
no ano passado, “a equipe havia chegado perto sem nunca ganhar”, assinala Schmittlein. “Se o 
Red Sox passasse a colher diversas vitórias seguidas, como os Patriots, sua marca poderia ficar 
comprometida.”  
 
A famosa maldição 
 
Para que não se pense que o fenômeno da marca Red Sox começou com os novos donos, é 
importante saber que ela é produto de mais de um século de desenvolvimento. A franquia nasceu 
em 1901, mas desde 1871 havia disputas profissionais de beisebol em Boston. Quando os 
Americans, posteriormente Red Sox, jogaram sua primeira temporada, já contavam de antemão 
com uma torcida sincera. A franquia conquistou rapidamente mais fãs em Boston baixando o 
preço dos ingressos para um valor menor do que o cobrado por seu rival da Liga Nacional do 
outro lado da cidade, o Braves. Quando o Americans disputou a primeira Série Mundial em 1903 
(sagrando-se campeão), Cy Young, o astro lançador do time, foi para a porta do campo 
cumprimentar os fãs e recolher as entradas. 
 
Depois, quando o proprietário John I. Taylor decidiu construir um estádio para o time em 1912, 
ele o ergueu no Fens, um bairro da cidade  com bares e lojas, de modo que a equipe se 
integrasse à comunidade. Entre 1912 e 1918, a equipe tornou-se mais querida ainda em Boston 
com a conquista de mais quatro Séries Mundiais e com o surgimento de um jovem astro chamado 
Babe Ruth. O declínio inexplicável iniciado em 1920 — quando o proprietário Harry Frazee 
vendera não apenas Babe Ruth como também a maior parte dos craques do time — entrou em 
uma espiral descendente que perdurou até a década seguinte (alimentando a famosa maldição). A 
era moderna começou depois que Tom Yawkey, um jovem comerciante, comprou o time em 1933 
e, pouco a pouco, começou a reconstruir a franquia na esperança de restaurar o brilho da marca. 
Por volta de 1940, a popularidade da marca estava de tal modo arraigada na comunidade que, em 
1948, apesar de campeão, o Boston Braves atraía menos fãs do que o vice-campeão Red Sox,, 
levando-o a abandonar a cidade em vez de competir. 
 
De acordo com especialistas, a temporada de 1967 despertou uma onda de paixão pelo time que 
só fez crescer ao longo das últimas décadas. Naquele ano, a equipe, que havia terminado em 
último lugar na temporada anterior, conquistou uma vitória dramática e brigou valentemente em 
uma seqüência de sete derrotas consecutivas na Série Mundial para o St. Louis. A marca resistiu 
porque os donos continuaram a pôr dinheiro no produto e a equipe enfrentava em campo times 
competitivos de qualidade em quase todas as temporadas. Desde 1976, o desempenho do Red 
Sox é o segundo melhor do beisebol (com exceção dos Yankees, é claro), tendo disputado quatro 
Séries Mundiais dramáticas. Mais do que tudo, o time sempre fez questão de cultivar um atributo 
essencial da marca: esperança.  
 
Além disso, com o passar das décadas e com o advento de novos times nas ligas principais, o Red 
Sox continuou no Fenway Park, um dos menores campos de beisebol do mundo, mas que hoje se 
tornou uma grife especial da marca. Martin Nolan, ex-colunista do Boston Globe, escreveu certa 
vez: “O estádio é a estrela.  



Um mosaico maluco que viola os princípios de planejamento urbano, um amontoado arquitetônico 
irregular, uma ameaça aos consultores de marketing, e mesmo com tudo isso, Fenway Park 
funciona.” 
 
Larry Cancro, vice-presidente sênior da Fenway Affairs, trabalha na empresa que comanda o Red 
Sox desde 1985, tendo ajudado na implantação do conceito do “Fenway Amigo” na década de 90. 
Ele percebeu o potencial de marketing do famoso muro do lado esquerdo do campo e o 
transformou em marca registrada com existência própria. Ele elogia os novos donos por 
promoverem o potencial da marca tão bem. “Hoje são vários os níveis da organização que se 
comunicam de maneira eficaz com o público”, diz Cancro. “Os fãs percebem as tentativas de 
aproximação do time e isso faz uma diferença enorme.” 
 
  
 
Com a faixa da conquista da Série Mundial desfraldada sobre o estádio de Fenway, o maior 
desafio da equipe agora consiste em preservar o impacto positivo da marca. De acordo com 
Steinberg, trata-se de uma discussão ininterrupta no setor de relações públicas onde já se 
debateu à exaustão a ascensão e as razões do seu declínio. “Já dissecamos essa questão e 
discutimos o que aconteceu com os gregos e romanos, os Blue Jays e os Orioles”, disse Steinberg. 
“Concluímos que uma palavra era responsável pelo veneno que destrói os impérios: ‘arrogância’. 
Se você se sente dono da situação, achando que as coisas serão sempre do mesmo jeito, e se 
você acha que os fãs estarão sempre por perto, prepares-se para uma queda rápida e dolorosa. 
Em nossas conversas, não discutimos a comercialização da marca Red Sox; nossa preocupação é 
combater sistematicamente a arrogância.”                                        
 
“As marcas precisam mudar e evoluir com o tempo”, acrescenta Reibstein. “Contudo, é realmente 
importante preservar um fundamento geral e conhecer o público-alvo. O desafio para o Red Sox 
consiste em atrair novos fãs e descobrir novas fontes de receitas sem marginalizar o grupo de fãs 
mais antigos.” 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso 20 out. 2005. 


