
São a mídia do momento. Viraram mo-
da entre internautas e um canal de co-

municação com grande potencial de al-
cance. Desde meados dos anos 2000, um 
número cada vez maior de empresas vem 
tentando, a todo custo, causar buzz nas 
redes sociais com o objetivo de aumen-
tar a visibilidade. Procura-se, entretanto, 
um meio de estar presente de forma efi-
ciente, atingindo o público-alvo e moti-
vando as pessoas a visitar suas páginas 
online, sem fazer barulho desordenado. 

Essa busca tem se tornado constante 
também entre os clubes brasileiros de fu-
tebol. Ainda que de forma tímida, diversos 
times começam a dar os primeiros pas-
sos nessa direção, apesar de os resultados 
serem pequenos perto do que o mercado 
oferece. A principal razão para esse qua-
dro é a falta de profissionalismo com que 
os clubes atuam nas redes, aponta Amir 
Somoggi, diretor da área de consultoria 

esportiva da BDO RCS. 
"As mídias sociais são relativamente no-

vas no mercado brasileiro. Apenas recen-
temente algumas empresas perceberam a 
necessidade de se realizar investimentos 
mais altos nessa área. Os clubes, porém, 
ainda não tratam essas mídias com o pro-
fissionalismo necessário" analisa. 

Outro ponto fundamental para que os 
clubes possam atuar de forma mais mas-
siva na internet é o mercado internacio-
nal. Segundo Somoggi, o Brasil tem 120 
milhões de pessoas que se dizem torce-
doras de algum clube. O número, por si 
só, representa uma grande oportunida-
de para os times nacionais, mas é ínfimo 
perto dos bilhões que consomem fute-
bol no mundo. 

"O Brasil é só um pingo no oceano. 
Existe todo um mundo de pessoas fora 
daqui dispostas a consumir o Corinthians, 
o Flamengo, o Vasco... Mas é necessário 

que eles se façam conhecidos, que abram 
canais" aponta Somoggi. 

Para ilustrar essa realidade, o Corin-
thians, um dos que mais vêm fazendo es-
forços para valorizar sua marca nos mer-
cados nacional e internacional, tem mais 
de 600 mil seguidores no Twitter e ultra-
passou há pouco tempo a marca de um 
milhão de seguidores no Facebook. O fa-
to fez com que o time liberasse a TV Co-
rinthians, de forma gratuita, em seu perfil. 

São cifras expressivas em termos de 

Brasil, que colocam o Corinthians como 
o clube de futebol nacional mais seguido 
no Facebook, à frente de Flamengo (744 
mil), São Paulo (668 mil) e Palmeiras (330 
mil), segundo pesquisa de julho de 2011 
da Futebol Finance. 

Comparada, porém, com dados de clu-
bes europeus, essa quantidade mostra-se 
pequena. Barcelona, com mais de 17 mi-
lhões, Manchester United e Real Madrid, 
com mais de 16 milhões cada um, mos-
tram não apenas que são os reis das redes 
sociais no mundo do futebol como que é 
possível atingir públicos enormes graças 
ao apelo que eles possuem dentro e fora 
de seus países. 

Potencial desperdiçado 
"Os clubes brasileiros ainda não com-

preenderam o poder das mídias sociais. 
Além de ser urgente tratá-las com o de-
vido profissionalismo, contratando pes-
soas preparadas para lidar com elas, é 
necessário que se tenha uma visão mais 
ampla do seu potencial. Elas podem se 
tornar canais realmente eficientes pa-
ra que os clubes vendam ingressos, de-
em notícias e possam convergir diferen-
tes mídias, ações que são feitas há mui-
to tempo nos Estados Unidos, na NBA" 
afirma Dayyán Morandi, sócio-diretor 
da Life Sports Brands, responsável pelas 
ações de Neymar e Lucas (do São Paulo) 
nas redes sociais. 

Neymar, aliás, é maior que qualquer 
clube do Brasil. Pelo menos no Facebook. 
Com 1,2 milhão de fãs, além de seus dois 
milhões de seguidores no Twitter, a pági-
na da joia santista é quatro vezes maior 
do que a do seu próprio clube. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1476, p. 33, 12 set. 2011.




