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Um dos conceitos mais arraigados entre marqueteiros de 
grandes empresas é a idéia de que o patrocínio de um determi-
nado clube gera rejeição à marca por parte dos torcedores rivais. 
Eu mesmo já escutei este argumento algumas vezes como uma 
verdade lógica e inquestionável: “Nossa empresa tem a política 
de não associar suas marcas a clubes individuais em decorrência 
do problema da rejeição”. Para evitar constrangimentos, nunca 
questionei os fundamentos para esse tipo de afirmação. 

Na semana passada foi publicada na IstoÉ Dinheiro uma 
pesquisa sobre como o futebol ajuda a construir e a fortalecer 
as marcas de grandes empresas. Dentre os itens avaliados, um 
deles tratava justamente da rejeição. Quando perguntados “Você 
deixaria de comprar um produto por ele patrocinar um clube 
rival?”, 95,5% dos entrevistados responderam que não. A discre-
pância é tão grande em relação ao senso comum predominante 
no mercado que no mínimo vale a pena parar para refletir. 

Fica claro que esse é mais um paradigma do marketing espor-
tivo que merece uma discussão mais profunda. Ele é baseado na 
premissa (errada) de que todo torcedor se comporta da mesma 
forma como consumidor. Afirmar que todo torcedor santista ao 
comprar uma TV descarta a LG e privilegia a Semp Toshiba, sem 
levar mais nada em consideração, é superficial demais.

Para mim, a questão da rejeição é em função de três fato-
res: a característica do produto, a estrutura do patrocínio e o 
tipo de torcedor. Produtos comoditizados, com processos de 
decisão de compra mais simples, podem estar mais propensos 
à rejeição, enquanto produtos cujo processo de decisão de 
compra é mais complexo dificilmente sofrerão rejeição desse 

tipo. Quanto à estrutura do patrocínio, existem estratégias 
mais arriscadas, como quando a marca do clube é trazida para 
a embalagem do produto.  

Em relação ao comportamento do consumidor, a meu ver é 
possível classificar torcedores em quatro tipos: 

Simpatizante: é aquele cujo interesse no clube é limitado a 
um prazo ou evento. Essa limitação pode ser o tempo em que um 
grande ídolo está jogando no clube ou enquanto o clube estiver 
disputando uma competição importante. Esse prazo pode ser de 
uma semana até alguns anos, mas, uma vez expirado, o interesse 
acaba; ele vai continuar dizendo que torce pelo clube, mas não 
é algo que tenha qualquer impacto no seu dia-a-dia.

Torcedor devoto: diferentemente do simpatizante, não 
está limitado a barreiras de tempo ou espaço. A partir desse 
nível, o ato de torcer por um determinado clube passa a ser 
importante no seu processo de autodefinição. Peça a ele para 
se apresentar e ele vai dizer seu nome, profissão, idade e para 
que time torce. Ele acompanha os jogos do seu clube com 
freqüência e tem pelo menos um produto licenciado em casa. 
É a partir desse nível que não se muda mais de time para o 
resto da vida, ganhando ou perdendo. 

Torcedor fanático: similar ao torcedor devoto, o que muda 
aqui é a intensidade da ligação com o clube, que é mais próxi-
ma do seu núcleo de identidade. Em outras palavras, ele usa 
o vínculo com o clube como uma parte fundamental da sua 
identidade, mas existe ainda pelo menos outro aspecto da sua 
vida (família, trabalho, religião) que é mais forte do que o fato de 
ser torcedor. Esse cara diz: “nós ganhamos” ou “nós perdemos”, 

acompanha todos os jogos, usa a camisa do time em situações 
sociais, mas não vai deixar de namorar alguém porque torce 
pelo time rival e, se for preciso, pode deixar de assistir a um 
jogo por causa de uma viagem ou um compromisso profissional 
no mesmo horário. 

Torcedor disfuncional: é aquele que usa a ligação com o 
clube do coração como o principal fator de auto-identificação. 
Para ele, os resultados não apenas importam, mas são vitais para 
a sua própria existência. Ele se sente pessoalmente ofendido 
quando falam mal do seu clube e está pronto para usar violência 
sob o pretexto de que tudo se justifica pelo fato de torcer pelo 
seu clube. Se for preciso, ele vai abrir mão de amizades, de um 
emprego e até do casamento em nome do clube. 

Minha hipótese é que o fenômeno da rejeição, quando apa-
rece, só aparece no nível do torcedor disfuncional. Isso porque 
é só nesse nível que o vínculo com o clube é prioritário sobre 
todos os demais aspectos da vida. Ele pode, sim, abrir mão de 
uma escolha de consumo melhor e mais racional se achar que 
isso fere a sua identidade como torcedor. Mas, mesmo nesse 
caso, eu acredito que a rejeição ainda vai depender do tipo de 
produto e da estrutura do patrocínio. 

Não conheço pesquisas que quantifiquem os tipos de 
torcedores no Brasil, mas é seguro afirmar que o torcedor dis-
funcional é minoria no mercado. Por isso, a pesquisa publicada 
pela IstoÉ Dinheiro faz todo sentido. E a quebra de mais esse 
paradigma é fundamental para o desenvolvimento do marketing 
esportivo no Brasil.
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Convergência

O mito da rejeição  
a patrocinadores

Aqui, como em qualquer lugar, só se fala em convergência e 
360º. Parece que todas as agências, por decisão estratégica, resol-
veram promover capacidades integradas em todas as formas — de 
aplicativos digitais a produtos, incluindo propaganda. Muitas vezes, 
no entanto, as agências simplesmente reutilizam as mesmas histó-
rias criadas originalmente para a televisão no desenvolvimento de 
campanhas integradas. Mas, na verdade, estender uma história, ou 
mesmo uma idéia original, pede muitas vezes uma reinterpretação 
para os novos formatos, ao ponto da completa transformação. Quem 
acompanhou a discussão das agências envolvidas na premiadíssima 
campanha “Voyeur”, da HBO, sabe do que estou falando.

Para desenvolver suas campanhas integradas, muitas agências 
implementam equipes híbridas, criam novas disciplinas e desen-
volvem modelos alternativos de remuneração. O espírito inovador, 
no entanto, precisa atingir mais profundamente nossa cultura de 
criação. Quantas vezes você ouviu nas últimas semanas, que “o 
importante é contar uma boa história”? A idéia da narrativa como 
pedra fundamental de toda campanha é tão forte que parece óbvia, 
mas está baseada numa cultura que já entrou em um caminho de 
mudanças que não tem mais volta. Não é mais somente a história 
que importa hoje, mas toda a experiência proporcionada. Já é 
extremamente difícil criar uma campanha que não considere o 
comércio eletrônico, ou interação no ponto-de-venda, por exem-
plo. Está certo que quem construiu negócios enormes baseados 
em contar histórias vai querer manter a conversa na sua zona de 
conforto, mas dá para insistir no mesmo enfoque quando se vê 

tantas tecnologias novas mudando o comportamento do consu-
midor para sempre? 

Televisão é narrativa
Contar histórias é o jeito de comunicar idéias desde o co-

meço da civilização. Uma arte delicada, refinada por milênios. 
Na televisão, a propaganda criou uma forma sintética e pode-
rosa de narrativa — 30 segundos de envolvimento capazes de 
vender uma idéia nova e mover montanhas de produtos. Tudo 
muito simples e cheio de impacto — uma boa idéia, uma frase 
de efeito e uma execução perfeita, e tudo flui. Enfim, uma 
boa história vende. Bons comerciais, às vezes sobrevivem por 
anos aos produtos que anunciam. Ninguém duvida do poder 
da narrativa.

 
Internet é interativa

A internet introduziu e popularizou uma nova forma, a 
comunicação interativa. Criar experiências na internet é muito 
mais complicado do que parece. As linhas narrativas não são 
lineares, e têm múltiplos pontos de entrada, e o pior — o co-
meço e o final não são necessariamente claros. Acima de tudo, 
o interesse e o comportamento das audiências mudaram. Uma 
história, por mais forte que seja, já não é suficiente. Entreter já 
não basta; é preciso combinar boas narrativas com informações 
relevantes, facilitar acesso a bons produtos, criar conexões com 
grupos sociais, abrir canais para retorno... a lista vai longe. 

Celular é contextual
A telefonia móvel trouxe ainda mais desafios aos contadores 

de histórias. Os celulares trouxeram a possibilidade de acessar 
conteúdo certo a qualquer hora, em qualquer lugar, do jeito 
que o usuário quiser, sempre nos seus próprios termos. Para o 
anunciante, criou-se a possibilidade de tratar a conversação sob 
um foco tridimensional — a mensagem certa, no lugar certo, 
na hora certa. Alguém pode saber o preço de um produto na 
loja concorrente, enquanto toca o produto na prateleira. Claro 
que o tratamento do conteúdo muda nessas condições. Quem 
souber melhor administrar informações nesses contextos, sai 
na frente. A marca que estiver ali na tela do telefone vai ser a 
porta de entrada. As oportunidades de mercado são imensas. 

Há lugar para histórias e narrativas nesse contexto? Claro que 
sim. Só não é mais como na televisão, na hora que o anunciante 
quer, mas sim informação e entretenimento na hora que o consu-
midor quer, do jeito que ele quer — interação por demanda. 

Cada uma dessas coisas tem lá a sua mágica. Histórias são 
apenas parte da mistura — às vezes mais importantes, às vezes 
menos. Já é complicado construir narrativas neste ambiente de 
mídias fragmentadas em múltiplas plataformas, com o controle 
por parte do usuário potencializado. Imagine integrar todas 
as outras peças desse mix, especialmente as que dependem 
de bom conhecimento de tecnologia — isso é muito além de 
contar boas histórias. 
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Por que contar histórias  
não é suficiente
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