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alvez a melhor definição do feito 
alcançado pelo Sport Club Inter-
nacional na quarta-feira, em Porto 

Alegre, tenha vindo de um torcedor anôni-
mo nas cadeiras do Estádio Beira-Rio. "É 
por causa da gente que o Inter está aqui de 
novo", disse ele. O Internacional acabara de 
conquistar pela segunda vez a Taça Liber-
tadores da América, principal competição 
interclubes do continente, ao derrotar o 
Chivas Guadalajara, do México, por 3 a 2. 
Desde 2006 um time brasileiro não con-
quistava o troféu - e o vencedor anterior 
fora o próprio Internacional. No fim do 
ano, o clube tentará em Abu Dhabi, nos 
Emirados Árabes Unidos, o bicampeo-
nato mundial interclubes, provavelmente 
numa final contra o campeão da Europa, 

o Internazionale, de Milão, Itália. 
Em ocasiões como essa, é um chavão 

dizer que o apoio da torcida foi funda-
mental. Desta vez, porém, foi mais do 
que isso. Apenas oito anos atrás, o Inter 
parecia agonizante, cheio de dívidas e joga-
dores desmotivados. Escapou por apenas 

1 ponto de ser rebaixado para a segunda 
divisão do Campeonato Brasileiro. Foi no 
fim daquele ano que o clube adotou uma 
política de valorização dos sócios, como 
parte da reestruturação administrativa 
liderada pelo então presidente, Fernando 
Carvalho, hoje vice-diretor de futebol. 

Antes, quem se associava ao Inter não 
ganhava nada ao dar parte de seu dinheiro 
ao clube. A partir dali, os associados ga-

nharam preferência na compra de ingres-
sos - exceto convidados, todos os outros 
53 mil presentes à final contra o Chivas 
eram sócios - e passaram a participar de 
várias promoções. "A direção me mandava 
e-mails para que eu convencesse amigos e 
familiares a se associar também", diz o es-
tudante de administração Henrique Gui-
marães da Silva, de 23 anos. Ele se asso-
ciou em 2002 e só interrompeu o vínculo 
durante os sete meses em que esteve fora 
do Brasil para um intercâmbio, em 2006. 
Justamente o ano da "virada" colorada. As 
finanças do clube já haviam melhorado, e 
o desempenho do time estava em ascen-
são. O t r iunfo naquela Libertadores foi 
impulsionado por uma maciça campanha 
de incentivo ao torcedor, que se inflamou 
com a equipe em campo. "O estádio esta-
va sempre cheio, todo mundo confiante. 
Minha identificação com o Inter só au-
menta", afirma Silva. 

A união entre clube e torcedor pode ser 
medida em números. Em 2002, cerca de 
5 mil sócios pagavam a mensalidade em 
dia. Hoje, são 106 mil, o maior quadro so-
cial do Brasil e o sexto maior do mundo. 
Os sócios rendem ao clube cerca de R$ 45 
milhões por ano. Tornaram-se a segunda 
maior fonte de arrecadação fixa do clube, 
pouco atrás da venda de direitos de TV, 
em torno de R$ 50 milhões. A arrecadação 
total é de R$ 176 milhões, ficando atrás 
apenas do São Paulo entre os clubes bra-
sileiros. "Sem o torcedor, a gente nunca 

chegaria aonde chegou", diz Jorge Avan-
cini, diretor executivo de marketing do 
clube. Avancini quer aumentar em 10 mil 
o número de sócios até o fim do ano, e as 
estratégias são as mais variadas. Uma delas, 
simples e de baixo custo, é fazer excursões 
pelo interior com ex-ídolos do Inter, para 
atrair os fãs. Em abril, o goleiro Manga, 
bicampeão brasileiro pelo Inter em 1975 e 
1976, foi trazido do Equador, onde levava 
uma vida humilde, para dentro do Beira-
Rio. Tornou-se "embaixador" colorado. 

O exemplo do Inter mostra que 
hoje, para um clube seguir sempre entre os 
melhores, é preciso um mínimo de profis-
sionalismo. Os dirigentes têm de lidar com 
questões complexas como a negociação 
de patrocínios, parcerias, venda de direi-
tos de televisionamento ou licenciamento 
de seus produtos - muito diferente de 30 
anos atrás, quando a relação de um cartola 
se limitava aos jogadores, aos sócios e aos 
dirigentes de outros clubes. Nesse futebol 
profissional, a participação do torcedor vai 
muito além dos incentivos na arquiban-
cada. Um grande clube tem suas receitas 
divididas em quatro áreas: estádio, pro-



dutos licenciados, marketing e mídia. "E o 
torcedor transita em todas elas", diz Amir 
Somoggi, diretor da área Esporte Total da 
consultoria Crowe Horwath RCS. 

No estádio, além do ingresso que paga, 
ele gasta com comida e bebida; é o tor-
cedor que compra produtos que levem a 
marca de sua paixão (camisetas, chaveiros, 
bandeiras etc.); o marketing se apoia na 
quantidade e no poder de compra dos fãs 
para vender pelo melhor preço possível as 
cotas de patrocínio; e, novamente se apro-
veitando dos superlativos de sua torcida, 
o clube consegue valores mais altos com 
direitos de TV, sem contar a exploração de 
mídias alternativas, como internet e celu-
lar. A única área independente da torcida 
é a venda de jogadores para o exterior. So-
mando tudo, tem-se um mercado que, em 
2009, movimentou R$ 1,9 bilhão entre os 
20 principais times brasileiros, segundo 
estudo da Crowe Horwath RCS. A expecta-
tiva é chegar a RS 3 bilhões em 2014. "Sem 
torcida é muito mais difícil conseguir di-
nheiro", afirma Somoggi. 

O São Paulo, que tem como meta ser 
a maior torcida paulista (posto que é do 
Corinthians) e fatura por ano cerca de R$ 

80 milhões com a venda de produtos e 
serviços aos torcedores, tem oito profis-
sionais remunerados especializados em 
marketing, que se dedicam a pensar em 
ações para isso. Uma delas é o São Paulo 
Itinerante, que tem como objetivo marcar 
presença em eventos dentro e fora do âm-
bito esportivo - como feiras e simpósios. 
"Aumentar a torcida é aumentar a base de 
clientes", diz o vice-presidente de marke-
ting do clube, Júlio Casares. 

Ao contrário do consumidor de outros 
produtos, que muda de marcas, o torce-
dor tende a ser fiel. Uma vez que o garoto 
escolhe um time, provavelmente passará 
a vida inteira consumindo produtos da-
quele clube. "Nós vendemos paixão", diz 
Harrison Baptista, diretor de marketing 
do Flamengo, time de maior torcida do 
Brasil. "As outras marcas tentam conquis-
tar o coração dos clientes. Nós já temos 
isso." O consultor Somoggi diz, porém, 
que não basta aumentar a massa de torce-
dores: é preciso estreitar o relacionamen-
to. "Se apenas a quantidade importasse, o 
Inter não iria faturar tanto", afirma, citan-
do uma pesquisa do Ibope que coloca a 
torcida "colorada", como é conhecida, em 
décimo lugar no ranking das maiores do 
Brasil, com 2,5% da preferência. 

Nenhuma ação de marketing resistiria, 
porém, à falta de títulos e ídolos. "Só com 
pelo menos um desses dois itens o torce-
dor ficará satisfeito", diz o consultor em 
marketing esportivo João Henrique Areias. 
Foi o que ocorreu com o Flamengo no ano 
passado: o time tinha um ídolo, o atacante 
Adriano, fez boa campanha e foi campeão 
brasileiro. Como resultado, vendeu 1,75 
milhão de camisas e conseguiu seis novos 
patrocínios para 2010, que, juntos, ren-
deram cerca de R$ 45 milhões. "Se ganho 
título, ganho torcedor, ganho sócio, que 
consome produtos, que traz dinheiro, que 
nos ajuda a ganhar mais títulos", afirma 
Avancini, diretor de marketing do Inter. 
O sucesso, portanto, está ao alcance de 
todos - mas no futebol só pode haver um 
campeão. Desta feita, ele é o Inter. 
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