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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo analisar as marcas que são perceptíveis 
durante uma partida de futebol, e a influência delas sobre os torcedores. O futebol é 
o esporte mais popular do mundo, e também um dos esportes que mais tem 
investimento em publicidade. A grande audiência deste esporte em televisão aberta 
e também em canais fechados, fez com que as marcas tivessem outro olhar para 
este esporte, viram no futebol uma oportunidade de divulgar sua marca. Durante 
uma transmissão de uma partida de futebol somos “bombardeados” por 
propagandas, seja na camisa do time, do árbitro, nas placas publicitárias que ficam 
em volta do campo e, também na própria transmissão durante o jogo. Busca-se, 
assim, analisar como o torcedor é influenciado a consumir marcas que são visíveis 
durante uma transmissão de uma partida de futebol. O procedimento adotado para o 
desenvolvimento da pesquisa será feito através de um questionário com torcedores 
do sexo masculino. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo pretende averiguar como as marcas que são visíveis 

durante uma partida de futebol influencia o torcedor ao consumo da mesma. No 

Brasil, o futebol é o esporte mais praticado e também é o esporte que tem o maior 

investimento de patrocinadores. Com a popularização deste esporte entre os 

brasileiros, as marcas viram no futebol uma oportunidade de divulgação da sua 

marca. 

O principal meio de comunicação responsável pela exposição destas marcas 

é a televisão. As marcas investem um grande valor para expor sua marca durante 

uma transmissão de uma partida de futebol. Esse investimento faz com que a marca 

seja exposta não somente durante uma partida, mas também com os próprios 

torcedores, que compram a camisa do time do coração e divulgam as marcas que 
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patrocinam seu time. Programas esportivos de televisão, coletivas de imprensa, 

também acabam contribuindo para o aparecimento da marca. O problema a ser 

solucionado é: Os torcedores consomem as marcas que são visíveis durante uma 

transmissão de partida de futebol? E se os torcedores relaciona a marca com o 

futebol. 

Para o desenvolvimento da pesquisa usaremos como base o autor Theodor 

Ludwig Wiesengrund-Adorno que aborda a indústria cultural. A autora Fernanda 

Ribeiro Haag que apresenta em seu artigo as relações entre publicidade e futebol. 

Nós iremos analisar os efeitos da publicidade no futebol sobre os torcedores, 

e identificar que relação os torcedores percebe entre a marca e o futebol na decisão 

de compra. Será feito um questionário com dez (10) torcedores do sexo masculino. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

O principal responsável pela “junção” do futebol com a publicidade foi a 

televisão, esse meio de comunicação fez o futebol se tornar uma mercadoria. A 

grande audiência do futebol na televisão aberta e também em canais fechados atraiu 

olhares de muitas empresas para este esporte, elas viram no futebol uma 

oportunidade de divulgar sua marca. 

A publicidade e as imagens da mídia passaram a ter um papel muito mais 
integrador nas práticas culturais, tendo assumido uma importância muito 
maior na dinâmica de crescimento do capitalismo. Além disso, a publicidade 
já não parte da ideia de informar ou promover no sentido comum, voltando-
se cada vez mais para a manipulação dos desejos e gostos mediantes 
imagens que podem ou não ter relação com o produto a ser vendido. 
(HARVEY, apud HAAG, 2013, p.4). 
 

As marcas, grande parte delas não tem relação com o futebol, mas devido a 

grande audiência deste esporte, as marcas “encontraram” a melhor forma de atingir 

seu público alvo, fazendo uma ligação da marca com o futebol. 

Nós somos os “alvos” dessas marcas, produtos que eram apenas desejos 

acabaram se tornando necessidade de consumo. Para Adorno (2009, p.6) “[...] Os 

clichês seriam causados pelas necessidades dos consumidores: por isso seriam 

aceitos sem oposição [...]”. Podemos identificar que as marcas criaram uma 

aceitação em nós, a partir do momento em que nós “acumulamos” as informações 

dessas marcas e aceitamos sem se opor à ela. 



 

 
 

 
 

Para Adorno a indústria cultural “impede a formação de indivíduos 

autônomos, independentes, capazes de julgar e de decidir conscientemente”. 

(ADORNO apud ARANTES, 1996, p.8). Devido à grande quantidade de marcas que 

são visíveis durante uma partida de futebol os torcedores acabam “ingerindo” estas 

marcas, assim sendo, os torcedores são persuadidos a consumir essas marcas. 

Com isso as marcas tiveram que produzir em série seus produtos para atender a 

demanda dos consumidores. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi feito um questionário com dez (10) 

torcedores do sexo masculino com idades de dezoito (18) à vinte e oito (28) anos. O 

questionário continha três (3) perguntas: idade? Você assiste ou já assistiu alguma 

partida de futebol? Você consome ou já consumiu alguma marca que é visível 

durante uma transmissão de partida de futebol? A partir dessas perguntas podemos 

analisar se os torcedores consomem ou não as marcas que são visíveis durante 

uma transmissão de partida de futebol. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados obtidos na pesquisa feita com 10 (dez) torcedores do sexo 

masculino, mostraram que todos eles já assistiram alguma partida de futebol, e os 

mesmos também já consumiram alguma marca que é visível durante uma partida de 

futebol. Foi observado na pesquisa que alguns torcedores consomem marcas que 

tem relação com o futebol, ou seja, marcas esportivas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intuito desta pesquisa foi identificar se os torcedores consomem as 

marcas que são visíveis durante uma transmissão de partida de futebol, e a 

contribuição da televisão para influenciar o consumo dessas marcas.  

Todos os que responderam à pesquisa, já consumiram alguma marca que é 

percebida durante a transmissão de uma partida de futebol, entende-se então que a 

televisão contribui muito para a decisão de compra dos torcedores. 

Existem outros meios de comunicação que também contribui para o 

consumo das marcas que são visíveis durante a partida de futebol, esses meios 

precisam ser pesquisados, pois assim, teremos uma melhor compreensão dos 

torcedores consumidores. 
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