
'As redes criam uma nova forma de torcer'  
 
Professor da ESPM diz que a internet permite chamar quem está longe para uma conversa, 
ampliando os laços  
 
O torcedor que abre mão do amigo ao lado ou do sofá com a família para vibrar nas redes 
sociais não está se afastando do convívio social. Ele está chamando quem está distante para 
dentro da conversa.  
 
Essa é a opinião de Marcos Bedendo, professor de Gestão de Marcas e Marketing Estratégico 
na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). "Tenho uma visão positiva sobre esse 
fenômeno. As redes sociais não substituem o contato físico, mas o complementam. Elas 
representam mais um canal de comunicação e aproximação. No caso do futebol, é uma nova 
forma de o torcedor mostrar sua paixão", diz o professor, especialista em comportamento 
aplicado ao consumo.  
 
Para Bedendo, o torcedor que digita durante o jogo não é menos apaixonado do que aquele se 
esgoela pelo seu clube do coração. "Quando falamos ou escrevemos, estamos racionalizando a 
paixão pelo clube. Não tem jeito. O único cuidado adicional que devemos tomar na hora de 
torcer pelas redes sociais é com as audiências. Pessoas de todos os nossos círculos - 
profissional, familiar e pessoal - podem receber as mensagens e a palavra escrita tem um peso 
maior do que a falada", argumenta.  
 
Embora o fenômeno seja recente, Bedendo acredita que ele tenha vindo para ficar. E a 
exemplo de inúmeros comportamentos modificados com o advento da internet, também vai 
deixar sua marca nas competições esportivas. Nos Jogos de Pequim, por exemplo, eram 
publicadas 300 mil mensagens por dia no Twitter, site criado em 2007. Atualmente, são mais 
de 50 milhões textos limitados a 140 caracteres.  
 
O professor da ESPM estuda o tema, mas não passa da teoria para a prática. Definindo-se 
como um "são-paulino clássico", aquele que torce apenas nos momentos decisivos e tem uma 
postura crítica, Bedendo evita os comentários fanáticos nas redes sociais exatamente em 
virtude do que citou no início: as audiências.  
 
"Prefiro comentar nas redes sociais apenas os temas relacionados à minha área", esquiva-se.  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo [Portal]. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,as-redes-criam-uma--nova-forma-
de-torcer-,927899,0.htm >. Acesso em: 10 set. 2012. 
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