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AUDIÊNCIAS ATIVAS E FUTEBOL: Uma análise das atividades do Corinthians no 

Facebook1 

Núbia AZEVEDO2 

 

Resumo: A audiência, atualmente, não pode mais ser vista como contemplativa. Com as novas mídias digitais 

o que prevalece é a interação. O presente estudo discute a participação da audiência e suas representações na 

página oficial do Sport Club Corinthians Paulista no Facebook. Por meio de uma análise de Métodos Digitais 

buscou-se observar como se desempenham as atividades desta audiência, destacando as marcas de 

identificação com o clube paulista. Entre os principais resultados estão a presença constante do apelo 

emocional nas postagens, por meio de expressões como “Vai Corinthians” e “Fiel Torcida”. Concluiu-se ainda 

que são as publicações referentes aos jogos que mais despertam o engajamento da audiência. 
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ACTIVE AUDIENCES AND SOCCER: An analysis of Corinthians activities on 

Facebook 
 

Abstract: The audience, at present, cannot be seen any more how contemplative. With the new digital media 

what prevails is the interaction. This study discusses the participation of the audience and his representations 

in the official page of the Sport Club Corinthians Paulista on Facebook. Through an analysis of Digital 

methods, we sought to observe how the activities of this audience perform, highlighting the identification marks 

with the brazilian club. Among the main results are the constant presence of the emotional appeal in the posts, 

through expressions like "Vai Corinthians" and "Fiel Torcida". It was also concluded that it is the publications 

concerning the games that most arouse the engagement of the audience. 
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1.Introdução 

 

A internet trouxe uma série de mudanças para a sociedade, dentre elas, a obtenção de 

informações instantâneas, como notícias e recados. Outra realidade trazida pela internet 

foram as redes sociais. A força comunicacional desta plataforma é mostrada pela quantidade 

de usuários cadastrados no mundo todo. De acordo com o site Alexa3, o Facebook é a rede 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT 3 – Comunicação digital e interações comunicativas. 
2 Jornalista (UFOP), mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP). nubiaazevedolhp@gmail.com. 
3 FONTE: Site Alexa (http://www.alexa.com/topsites) - Acesso em: 9 março 2017. 

http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/The
http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/audience
http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/at
http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/present
http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/cannot
http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/be
http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/seen
http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/any
http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/more
http://pt.pons.com/tradu%C3%A7%C3%A3o/ingl%C3%AAs-portugu%C3%AAs/how
mailto:nubiaazevedolhp@gmail.com
http://www.alexa.com/topsites
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social mais utilizada em esfera global, sendo a segunda página mais acessada no mundo, 

ficando atrás apenas do site de pesquisas Google. 

No que tange o futebol, esporte mais popular do País, a audiência não se trata de uma 

novidade trazida pelas tecnologias da informação. O público que acompanha tal esporte é 

resultado de uma construção histórica, e integra o futebol e seus clubes desde os primórdios. 

Entretanto, com essas possibilidades que as tecnologias da informação e a comunicação 

oferecem para o debate público, a participação da audiência sofreu mudanças significativas. 

Os usuários, antes mais contemplativos que participativos, tem se tornado cada vez mais 

interativos. 

Tendo em vista a potencialidade das redes sociais como meio de comunicação pós-

massiva, o presente trabalho fará do Facebook, e especificamente a página oficial do Sport 

Club Corinthians Paulista o seu espaço para estudo. O clube paulista foi escolhido por se 

tratar de um dos times mais tradicionais do país, e possuir, de acordo com o portal Lance!, a 

página mais curtida nesta rede social, com 10.870.863 curtidas, enquanto o Flamengo, 

segundo colocado, somava 10.414.5354. 

A metodologia utilizada consiste em uma análise de métodos digitais capazes de captar 

grandes quantidades de dados em plataformas digitais com o Facebook e o Twitter, a fim de 

identificar quais são os assuntos que mais despertam interesse da audiência, quais os tipos de 

publicação que mais atraem o público e as maneiras mais utilizadas pelos seguidores para 

interagirem com a página. 

Com o propósito de atingir aos objetivos, a presente pesquisa se estrutura em dois tópicos 

teóricos, que abordam um breve histórico da rede social Facebook além da prática de 

audiências mais ativas, e a história do Sport Club Corinthians Paulista, com destaque para a 

forma com a qual o clube se comunica com o seu público alvo.  

Os tópicos seguintes apresentam a metodologia, coleta e análise de dados. Foram 

construídos gráficos com representações das atividades na rede, como postagens, 

compartilhamentos e comentários, permitindo inferir os sentidos que estas atividades trazem 

para a construção da relação entre a página oficial do Corinthians e a audiência. 

                                                           
4 FONTE: Portal Lance! (http://humoresportivo.lance.com.br/ranking-os-20-clubes-brasileiros-com-mais-

curtidas-no-facebook/) Matéria publicada em 19 fevereiro 2016. Acesso em: 9 março 2017. 

http://humoresportivo.lance.com.br/ranking-os-20-clubes-brasileiros-com-mais-curtidas-no-facebook/
http://humoresportivo.lance.com.br/ranking-os-20-clubes-brasileiros-com-mais-curtidas-no-facebook/
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Conclui-se que há um forte apelo emocional nas publicações realizadas no perfil oficial 

do Corinthians no Facebook, o que faz com que os seguidores da fanpage usem esse espaço 

para declarar o seu amor ao clube. Observa-se ainda que as publicações que despertam maior 

engajamento da audiência se referem a lances de jogos da equipe do Parque São Jorge. 

 

2. Audiência ativa e Facebook 

 

Com a internet surgiu uma variedade de canais de comunicação para que o público 

manifeste sua opinião, criando-se assim novas formas de relacionamento e feedback da 

audiência. As redes sociais são exemplos destes canais que, há alguns anos vem 

intensificando as relações sociais. Com interfaces acessíveis e diversos recursos digitais as 

RSI permitem a criação de uma rede de membros formada por amigos e a formação de grupos 

de interesses comuns. 

Rocha (2016) ressalta que a ideia de rede social enquanto relações sociais, que 

condicionam as ações dos indivíduos inseridos nessa rede, surgiu no início do século XX. “A 

metáfora da rede [...] foi inicialmente usada na sociologia, para associar o comportamento 

individual à estrutura a qual ele pertence e transformou-se em uma metodologia denominada 

sociometria” (FERREIRA apud ROCHA, 2016, p. 43). 

 

Com bases conceituais fixas nas Ciências Sociais, as redes sociais são 

compreendidas como comunidades formadas por afinidades ou objetivos comuns 

e que podem ser classificadas como redes primárias, secundárias e intermediárias. 

As redes primárias são formadas pelas relações estabelecidas por uma pessoa ao 

longo de sua vida, a exemplo das relações familiares, de amizade, relações de 

trabalho etc. Já as redes secundárias e intermediárias são compostas por instituições 

e grupos por meio da atuação coletiva na defesa de interesses comuns (WINCK 

apud ROCHA, 2016, p.43). 

 

 

Ainda de acordo com Rocha (2016) as redes sociais pressupõe a superioridade do 

coletivo sobre o individual e a ideia de troca, que só ocorre com um coletivo de indivíduos. 

Além disso, destaca-se que geralmente as RSI são formadas por uma vontade coletiva, 

“visando um objetivo comum, por ligações horizontais entre os indivíduos, quase sempre 

sem uma liderança definida, permitindo ações descentralizadas” (p.44). 
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Atualmente é difícil falar sobre estas redes virtuais e não citar o Facebook. A 

plataforma foi criada em fevereiro de 2004 por Mark Zuckrberg, e se define em sua página 

oficial como um produto/serviço que tem por missão “oferecer às pessoas o poder da partilha, 

tornando o mundo mais aberto e interligado”5. 

O Facebook caiu no gosto popular. De acordo com o estudo realizado pelo site Alexa, 

o Facebook além de ser a rede social mais acessada, é também o segundo site mais acessado 

do mundo6. No Brasil o cenário é o mesmo, e a rede social criada por Zuckrberg só perde em 

acessos para o Google. De acordo com o Mapa Mundial de Redes Sociais e Outros Serviços 

de Nuvem (2016) realizado pelo Congresso Ibero-americano sobre Redes Sociais (iRedes), 

o Facebook conta hoje com 1,591 bilhões de usuários. Só no Brasil são 103 milhões de 

usuários7. 

Para acessar o Facebook pela primeira vez, o usuário precisa criar um perfil com 

dados pessoais, foto e lista de interesses, que posteriormente poderá ser usado por meio do 

site ou de um aplicativo para dispositivos móveis. Após este processo se torna possível 

‘adicionar amigos’, se associar a grupos e seguir páginas que despertem o interesse do 

usuário. 

Rocha (2016) destaca que diversos recursos viabilizam a disseminação e a troca de 

informação no Facebook, como o recurso de bate-papo. Além disso, as publicações e a 

possibilidade de compartilhamento também atuam como formas de propagação de 

informações. Para o autor, ao se analisar o processo de interação observa-se que é possível 

esta aparecer na forma síncrona e assíncrona por meio dos recursos disponibilizados pela 

plataforma, como chat, plug-ins sociais, grupos, entre outros. 

 

Para que a interação ocorra de forma sincrônica, é necessário que os agentes 

estejam no mesmo momento temporal, online. Já na interação assincrônica, os 

agentes não estão no mesmo momento temporal, o que implica responder uma 

mensagem em um momento posterior, 62 quando for realizado o acesso ao 

Facebook (ROCHA, 2016, pp.61-62). 

                                                           
5 FONTE: Facebook Newsroom (http://newsroom.fb.com/Key-Facts) Acesso em: 10 março 2017. 
6 FONTE: Blasting News (http://br.blastingnews.com/tecnologia/2016/01/facebook-e-o-segundo-site-mais-

acessado-do-brasil-e-do-mundo-00735429.html) Matéria publicada em 14de janeiro de 2016. Acesso em: 10 

março 2017. 
7 FONTE: Portal Terra (https://tecnologia.terra.com.br/internet/facebook-mantem-lideranca-no-mapa-mundial-

das-redes-sociais,d7ad63f478ee9019f3108ad3bede63f7ie6yg7w7.html) Matéria publicada em 22 de fevereiro 

de 2016. Acesso em: 10 março 2017. 

http://newsroom.fb.com/Key-Facts
http://br.blastingnews.com/tecnologia/2016/01/facebook-e-o-segundo-site-mais-acessado-do-brasil-e-do-mundo-00735429.html
http://br.blastingnews.com/tecnologia/2016/01/facebook-e-o-segundo-site-mais-acessado-do-brasil-e-do-mundo-00735429.html
https://tecnologia.terra.com.br/internet/facebook-mantem-lideranca-no-mapa-mundial-das-redes-sociais,d7ad63f478ee9019f3108ad3bede63f7ie6yg7w7.html
https://tecnologia.terra.com.br/internet/facebook-mantem-lideranca-no-mapa-mundial-das-redes-sociais,d7ad63f478ee9019f3108ad3bede63f7ie6yg7w7.html
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Neste contexto, Reader (2015) ressalta que 

the explosion of channels for public discourse enabled by the Internet and 

computer-mediated communication has created many new and interesting 

developments in the ways audience feedback can be solicited, gathered, sorted, 

used, and published (READER, 2015, p.26). 

 

 

No que tange o Facebook, os meios para se observar o feedback são o número de 

curtidas e as reações atribuídas pelos usuários, além do engajamento retratado pelos 

comentários e compartilhamentos. Ao curtir determinada página o usuário se torna um 

seguidor. As possibilidades de comentar e compartilhar os conteúdos publicados por ela 

também são formas de interação a serem consideradas como um canal de retorno desta 

plataforma. 

Existem portanto diversos instrumentos que proporcionam a interação no Facebook, 

além de se tratar de um espaço que confere visibilidade para as ideias e reivindicações da 

audiência. Para Rocha (2016), essas ferramentas de interação representam o grau de interesse 

do usuário em relação à mensagem, a saber: 

 

a) Curtir: representa um grau de interesse reduzido em relação à mensagem, comumente 

utilizado para sinalizar que o usuário visualizou o conteúdo, prestou atenção à mensagem, 

achou interessante a publicação, mas não provocou nenhum outro tipo de reação que não a 

de visualizar a mensagem. 

 

 b) Comentar: representa um grau mais elevado de interesse em uma publicação, pois o 

usuário produz um conteúdo a partir da mensagem.  

 

c) Compartilhar: é o recurso de interação que permite que um usuário possa se apropriar de 

uma mensagem publicada por outro usuário, replicando, assim, o conteúdo dessa mensagem 

em sua própria rede (ROCHA, 2016, p.62). 

 

Acrescenta-se ainda o plug-in ‘reactions’. Liberado pelo Facebook em fevereiro de 

2016 a função permite ao usuário interagir de maneira diferente com as publicações, 
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demonstrando a reação que determinado conteúdo desperta. As cinco opções são: ‘Amei’, 

‘Haha’, ‘Ual’, ‘Triste’ e ‘Grr’ como indicativo de raiva. 

Naturalmente a interação entre mídia e usuários não é uma nova realidade. As cartas 

ao editor já possibilitavam esta troca e uma discussão acerca de determinado assunto. Com o 

advento da internet, entretanto, no que se refere ao relacionamento com a audiência, a 

possibilidade de relação direta em tempo real entre mídia e seu público alvo, já existida no 

rádio via telefone, foi potencializada.  

Dessa forma, a audiência deixou de ser participativa para se tornar interativa. Os 

usuários não estão mais satisfeitos em apenas consumir as informações, mas buscam um 

papel maior, procurando intervir nas publicações, expondo também os seus pontos de vista. 

Atualmente a audiência pode compartilhar, diretamente da postagem oficial de determinada 

página, os conteúdos de produção. É possível avaliar o trabalho da organização e contrapor 

informações divulgadas por ela. 

Quando se trata de um estudo de feedback da audiência, o que por diversas vezes fica 

claro é que muitos dos que interagem visivelmente tem sentimentos muito fortes acerca do 

objeto ou assunto em questão. Neste contexto, porém, Reader (2015) destaca que feedback 

da audiência é muito mais complicado. 

 

Each original comment is a product of a unique person writing from a specific place 

within the cultural context of a particular time—even in the case of “astroturf” 

LTEs, in which individuals sign their names to memos that were pre-written by 

special-interest groups, the motivations to submit such feedback is often rooted in 

very individualized, personal beliefs and values (p.23). 

 

 

Recuero (2013) ressalta que audiência e engajamento nem sempre são proporcionais. 

De acordo com a autora, ter mais pessoas conectadas a uma rede resulta em uma maior 

audiência potencial e não real. O fato de existir mais gente conectada a determinada rede não 

significa que estas pessoas estarão engajadas com a mesma. Ainda segundo a autora há o 

problema da atenção e, no que tange o Facebook, o problema do algoritmo de visualização. 

 

Quantos são usuários ativos, quantos realmente estão conectados no momento que 

você publica a informação, e quantos olham efetivamente o que foi publicado - no 

caso do Twitter, por exemplo, se seus seguidores seguem milhares de pessoas é 

bastante provável que suas mensagens recebam pouca ou nenhuma atenção por 

conta da concorrência, por exemplo [..] o algoritmo que determina quantos e quais 
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entre os seus fãs realmente recebem suas mensagens na timeline (RECUERO, 

2013, p.1). 

 

Para Recuero (2013), o engajamento não é a simples audiência, mas a participação 

desta, o resultado do envolvimento das pessoas entre si e com a marca como persona. “Esses 

usuários deixam de ser mera audiência e passam a ser construtores do discurso da 

marca também, porque replicam, comentam, discutem com os amigos e recomendam a marca 

ou o serviço” (p.1). 

Cerqueira e Silva (2011) recorrem ao instituto de pesquisas norte-americano Forrester 

Research para definir engajamento como “o nível de envolvimento, interação, intimidade e 

influência que um indivíduo tem com uma marca ao longo do tempo” (p.5). Cada um destes 

quatro componentes do engajamento compreende dados coletados on e offline e representa 

uma forma de participação dos indivíduos. 

Ainda de acordo com Cerqueira e Silva (2011), devido aos diversos pontos positivos 

trazidos, muitos especialistas buscam entender como obter o engajamento do público. Os 

autores então identificam algumas posturas que, de acordo com eles, se mostram importantes 

na hora de construir uma boa relação com a audiência a partir de ambientes digitais, sendo 

eles: “1) Entender o comportamento de quem se pretende alcançar; 2) Oferecer produtos, 

serviços e conteúdos relevantes; 3) Interagir; 4) Abrir espaço para a participação; 5) Gerar 

experiências” (p.5).  

Os grandes números de curtidas registradas nas páginas do Facebook mostram a 

relevância desta rede social e sua influência cada vez maior, o que reforça ainda mais o 

interesse de se estudar e pesquisar os níveis de recepção e audiência em torno desta 

plataforma. 

O presente estudo porém, visa retratar a audiência ativa da fanpage do Sport Club 

Corinthians Paulista, analisando o engajamento dos seguidores com as publicações realizadas 

pelo clube. Para tal, o tópico seguinte realiza um breve histórico acerca do Corinthians e os 

meios de comunicação utilizados pelo clube. 

 

3. Sport Club Corinthians Paulista 
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Um dos maiores clubes do futebol nacional, o Corinthians, foi fundado em 1º de 

setembro de 1910. No bairro do Bom Retiro, por volta das 20h30, os pintores de parede 

Antônio Pereira e Joaquim Ambrósio, o sapateiro Rafael Perrone, o trabalhador braçal Carlos 

Silva e o motorista Anselmo Correia decidiram fundar um clube de futebol “que pudesse 

praticar o nobre esporte sem perder suas raízes da massa, do povo humilde e trabalhador ao 

qual pertenciam” (MARTINEZ, 2010, p. 11). 

Já nos primeiros anos de sua história o Corinthians se tornou um dos times mais 

respeitados da várzea paulistana e, em 1913, após passar por dois jogos eliminatórios, a 

equipe foi aceita na Liga Paulista de Futebol. Com o passar do tempo a equipe do Bom Retiro 

foi acumulando campeonatos paulistas e conquistas patrimoniais, como a aquisição do 

terreno do Parque São Jorge em 1926 e a inauguração do Pacaembu, estádio que até pouco 

tempo foi a casa do Corinthians, em 1940.  

As dificuldades sempre estiveram presentes na história do Sport Club Corinthians 

Paulista. Em 1955, teve início um dos períodos mais sofridos da já centenária vida 

corinthiana. Foram 22 anos, oito meses e sete dias sem conquistar um título de expressão.  

Em 1977 porém, aconteceu a redenção da Fiel Torcida. O Corinthians chegou à final 

do campeonato paulista e enfrentou a Ponte Preta. Como relata Martinez (2010), vitória 

corinthiana no primeiro jogo, em 5 de outubro, por 1x0. Na segunda partida, vitória da Ponte 

Preta, de virada, 2x1. O terceiro e derradeiro jogo aconteceu no dia 13 de outubro de 1977, e 

o gol da vitória saiu apenas aos 36 minutos do segundo tempo. 

 

O lance começou quando o lateral-direito Zé Maria levantou a bola na área, Basílio 

resvalou nela de cabeça e a bola acabou sobrando para Vaguinho na esquerda. Ele 

soltou uma bomba de canhota e a bola caprichosamente explodiu no travessão [...] 

no rebote a bola voltou para o então garoto Wladimir tocar de cabeça, e o que 

parecia um gol certo acabou parando no zagueiro Oscar, que em cima da risca 

salvou a cabeçada de Wladimir [...] A bola sobrou para os pés salvadores do Pé de 

Anjo Basílio encher o pé de primeira, da marca do pênalti (MARTINEZ, 2010, p. 

140). 

 

 

Um dos destaques da história do Sport Club Corinthians Paulista é a Democracia 

Corinthiana, vivida na década de 1980. De acordo com o site oficial do time paulista, “o 

movimento visava maior participação dos jogadores e demais empregados do clube nas 
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decisões do Departamento de Futebol”8. Martinez (2010) afirma que “em um período difícil 

de ditadura militar, quando não era permitido falar, pensar ou até mesmo sonhar, o 

Corinthians mostrou que era possível viver em um mundo livre” (p. 167). O autor 

complementa, ao relatar que  

 

a Democracia Corinthiana tinha como princípio básico a igualdade em todos os 

sentidos, ou seja, era exatamente aquilo que todo brasileiro sonhava para o país 

mas só conseguia enxergar de fato dentro dos limites do Parque São Jorge. No 

movimento, tudo era votado: contratações, dispensas, escalações da equipe, 

concentrações, viagens, enfim, tudo que fosse de interesse geral do grupo passava 

pelo crivo da “Democracia Corinthiana” (MARTINEZ, 2010, p. 168). 

 

Já em 2006, a equipe do Parque São Jorge deu início a um dos capítulos mais 

marcantes e tristes de sua história. A parceria com a Media Sports Investments, a MSI, entra 

em crise, o Corinthians termina o ano com uma dívida de 90 milhões de reais9 e brigando 

para não ser rebaixado no campeonato nacional. 

No ano seguinte, 2007, a equipe não consegue se salvar e vive o pior episódio de sua 

história: o rebaixamento à série B do campeonato brasileiro. Na Série B o Corinthians 

realizou ótima campanha, conquistando o título com quatro rodadas de antecedência10. 

Porém, bons momentos também fizeram parte da história do clube paulista. Os anos 1970 

ficaram marcados pelo maior deslocamento humano do futebol, a “Invasão Corinthiana”, 

quando cerca de oitenta mil torcedores invadiram o Rio de Janeiro para assistir a semifinal 

do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Fluminense em 197611. O ano seguinte trouxe 

a libertação corinthiana com a conquista do Paulistão 1977 que colocou fim ao longo período 

sem títulos.  

A equipe do Parque São Jorge acumulou durante os seus 106 anos de história diversas 

conquistas marcantes, como o bicampeonato brasileiro em 1998/1999 em cima dos mineiros 

                                                           
8 FONTE: Site oficial do Corinthians (http://www.corinthians.com.br/site/clube/historia/) Acesso em 22 maio 

2015. 

9Fonte: Site MeuTimão.com (http://www.meutimao.com.br/historia-do-corinthians/fatos-

marcantes/a_era_msi) Acesso em 15 março 2017. 
10 Fonte: Site oficial do Corinthians (http://www.corinthians.com.br/site/clube/historia/) Acesso em 15 março 

2017. 
11 Fonte: Site oficial do Corinthians (http://www.corinthians.com.br/site/clube/historia/) Acesso em 15 março 

2017. 

 

http://www.corinthians.com.br/site/clube/historia/
http://www.meutimao.com.br/historia-do-corinthians/fatos-marcantes/a_era_msi
http://www.meutimao.com.br/historia-do-corinthians/fatos-marcantes/a_era_msi
http://www.corinthians.com.br/site/clube/historia/
http://www.corinthians.com.br/site/clube/historia/
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Cruzeiro e Atlético, respectivamente, além do tetracampeonato em 2005, sob o comando de 

um dos principais ídolos do clube, Carlitos Tevez. Em 2000 a equipe conquistou o Mundial 

de Clubes, título polêmico, porém reconhecido pela FIFA. Em 2012 o Corinthians conquista 

o tão sonhado título da Libertadores da América de forma invicta, e mais um Mundial de 

Clubes.  

Em 2014 o time do Parque São Jorge realiza mais um sonho de sua torcida ao 

inaugurar, em Itaquera, bairro da zona lesta de São Paulo, o seu estádio, a Arena Corinthians. 

Para Piovan e Cesar (2012), a torcida sempre foi a maior conquista do Sport Club Corinthians 

Paulista. “Sempre foi única, desde a sua fundação. Claro, no princípio, o número de 

torcedores era ínfimo, não havia torcida organizada, nada disso. Depois, já no Parque São 

Jorge, os grupos se uniam, não com o espírito de uma torcida organizada” (PIOVAN e 

CESAR, 2012, p. 245). 

A fim de se comunicar com o seu público alvo e despertar um engajamento cada vez 

maior, o Corinthians faz uso de diversos canais. Além do site oficial do clube, o Timão possui 

um perfil nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. No que tange o Facebook, o clube 

é pioneiro entre as equipes de futebol do País e tem o seu bot no Messenger que, por meio da 

plataforma ChatClub criada pela Movile, pode oferecer produtos, enviar vídeos, evitando que 

o conteúdo se perca nos feeds de notícias. O time paulista dispõe também de um canal no 

Youtube onde são mostrados os treinos, bastidores e melhores momentos dos jogos, 

entrevistas exclusivas, além de outros conteúdos. 

O Corinthians possui ainda Whatsapp e Telegram, por onde o torcedor tem acesso a 

todo o conteúdo produzido pela equipe de redes sociais como fotos e vídeos dos treinamentos 

e jogos. O último lançamento da equipe do Parque São Jorge foi o perfil no Spotify, onde os 

usuários podem acessar gratuitamente playlists com curadoria do time e dos jogadores, que 

contribuíram com suas músicas preferidas. 

 

4. Metodologia e coleta de dados 

 

A metodologia utilizada para conduzir o estudo se fundamenta na pesquisa 

bibliográfica e na análise de métodos digitais. De acordo com Gil (2009), a pesquisa 

bibliográfica é aquela que se desenvolve a partir de material já elaborado, “construído 
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principalmente de livros e artigos científicos” (p. 50). No presente trabalho, constituirá no 

levantamento teórico sobre os assuntos abordados, como a audiência e um breve histórico do 

Sport Club Corinthians Paulista. 

Freire (2016) destaca que as redes sociais estão entre as redes mais estudadas por 

meio dos métodos digitais e que “a raspagem de dados realizada via ferramentas de MD 

explora esta disponibilização de dados públicos” (p.410). 

 

Tanto em redes sociais quanto nas demais plataformas digitais – como sites em 

geral, aplicativos para dispositivos móveis, lojas de aplicativos, livros eletrônicos, 

etc – pode-se aplicar os métodos digitais. Basta, para isso, que se tratem de meios 

online, que se apropriam das características desta ecologia para desenhar suas 

ações e (re)posicionar seus atores (FREIRE, 2016, p.409).  

 

 

O presente artigo se propõe analisar a participação da audiência na página oficial do 

Corinthians no Facebook. Busca-se verificar quais assuntos provocam maior interação por 

parte dos seguidores, e os tipos de publicação que despertam maior interesse desta audiência. 

Para tal, fez-se um estudo de caso que, segundo Gil (2009), consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos. 

Para a coleta de dados foi utilizado o aplicativo Netvizz que permite a raspagem de dados 

de páginas e grupos abertos no Facebook. Tal aplicativo indica estatísticas básicas diárias 

das postagens, quantidade de curtidas, comentários e compartilhamento dos posts, tipo de 

publicações que despertam maior interesse e interações dos seguidores, entre outros dados. 

O período consistiu em sete dias, entre 19 e 25 do mês de fevereiro de 2017, e foram 

analisados os 62 posts publicados. Para a etapa seguinte o Tableau, software de análise e 

visualização de dados, foi utilizado. Este software permite, por meio do cruzamento de dados 

coletados, compreender os movimentos realizados pelos seguidores da página analisada.  

Depois de realizada a raspagem dos dados, foram construídos gráficos com 

representações das atividades na rede, como postagens, compartilhamentos e comentários, 

permitindo inferir os sentidos que estas atividades trazem para a construção da relação entre 

a página oficial do Corinthians e a audiência. 
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5. Análise dos dados 

 

O perfil do Sport Club Corinthians Paulista no Facebook é atualmente, dentre os 

clubes de futebol brasileiros, a página com maior número de seguidores, com 11.143.562 

curtidas12. 

Durante os sete dias analisados foram realizadas 62 publicações, com atualizações 

diárias. A média de postagens durante o período de análise é de 8,85 posts por dia. As datas 

que mais tiveram publicações foram o dia seguinte ao clássico contra o Palmeiras (23/02) e 

o dia da partida (22/02), com 18 e 12 postagens respectivamente. 

A fim de descobrir quais publicações mais despertam o interesse dos seguidores, 

todas as formas de interações possíveis (curtidas, comentários, reações e compartilhamento) 

foram levadas em conta. Sendo assim, observou-se que as postagens sobre lances dos jogos 

são as que despertam maior engajamento da audiência.  

Durante o período da análise, as três publicações que se destacaram nesse quesito se 

referiam ao clássico contra o Palmeiras, considerado o maior rival da equipe alvinegra. Como 

pode ser observado na imagem a seguir, a publicação que informava o gol do Corinthians na 

partida, único gol do clássico, foi a que despertou maior feedback, com 154.554 interações. 

 

                                                           
12 Dados obtidos dia 17/03/2017 
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GRÁFICO 01 – Publicação com maior engajamento da audiência 

FONTE: Autoria própria. 

 

 

Figura 1: Publicação da fanpage sobre o gol no clássico  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Além de se tratar do maior rival do time do Parque São Jorge, a partida contra o 

Palmeiras era o centésimo clássico entre as equipes, o que potencializou o emocional em 
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torno do jogo. Ademais, a utilização do vídeo aumenta a visibilidade do torcedor e referencia 

a torcida, ampliando o potencial emotivo da publicação e consequentemente a sua 

repercussão.  

O recurso de fotos foi o mais utilizado pela página do Corinthians, aparecendo em 36 

das 62 publicações. As fotos são também o tipo de postagem com mais curtidas. No entanto, 

os vídeos são o recurso que desperta maior interesse da audiência e os que possuem maior 

número de comentários e compartilhamentos, tendo sito utilizados em 24 posts. Neste 

contexto, presenciamos um crescimento no consumo de vídeo online no Brasil. De acordo 

com a comScore, o brasileiro é, na América Latina, o que mais consome vídeo, com cerce de 

86% dos internautas do País13. 

 

GRAFICO 02 – Tipo de publicação mais utilizado e com maior engajamento 

FONTE: Autoria própria. 

                                                           
13 Fonte: Site DP6 (http://www.dp6.com.br/consumo-de-videos-online-crescimento-e-desafios/) Matéria 

publicada em 12 de agosto de 2015. Acesso em: 17 mar. 2017. 

http://www.dp6.com.br/consumo-de-videos-online-crescimento-e-desafios/


 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

 

 GRÁFICO 03 – Tipo de publicação mais curtida e mais comentada 

 FONTE: Autoria própria. 

 

A publicação com mais curtidas no período de análise foi a mesma que provocou 

maior engajamento da audiência, a que se refere ao gol do atacante Jô que deu a vitória ao 

Corinthians no clássico diante do Palmeiras no dia 22 de fevereiro. A postagem com maior 

número de comentários no entanto, é diferente. Trata-se de um vídeo do aquecimento da 

equipe corinthiana antes do jogo contra o rival alviverde. Com 8.694 comentários, esta 

publicação exemplifica os dados trazidos pelo gráfico acima. 
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GRÁFICO 04 – Publicação mais comentada pelos seguidores 

FONTE: Autoria própria. 

 

 
Figura 2: Publicação da fanpage sobre o aquecimento dos jogadores  

Fonte: dados da pesquisa. 
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Durante o período de análise, 64.948 comentários foram realizados nas publicações, 

o que gera uma média de 1.047,5 comentários por post. Na maioria dos casos trata-se de 

incentivo para os jogos, declarações de amor e apoio ao clube e comentários acerca da 

atuação dos jogadores. A página não responde estes comentários, ficando a interação por 

conta dos demais torcedores, como mostra a imagem a seguir. 

 

 

Figura 3: Torcedores interagem uns com os outros nas publicações  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Como mostra o gráfico abaixo, a forma mais utilizada pela audiência para interagir 

com as publicações porém, foram as reações. A possibilidade inserida na rede social em 2016 

foi usada 1.248.088 vezes, o que gerou uma média de 20.130 reações por post. Entre elas, 

“amei” é a mais usada pelos seguidores com 91.174 usos, e a reação que obteve menor 

aparição foi a “grr”, representação de raiva, com 628 usos. As curtidas também tiveram um 

número expressivo de utilização, foram 1.089.651 de likes no período de análise. 
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 GRÁFICO 05 – Formas de interação mais usadas pela audiência 

 FONTE: Autoria própria. 

 

A partir da coleta dos posts da página oficial do Corinthians realizou-se um 

levantamento das palavras mais reincidentes nas postagens observadas. Foram descartados 

conectivos e palavras sem significado isoladamente como: que, para, como etc. Desta forma 

se chegou à representação ilustrada abaixo, na qual os termos mais referenciados aparecem 

em destaque. Nota-se que as palavras mais usadas durante do período de análise fazem 

referência ao clássico diante do Palmeiras, como a hashtag “Derby centenário” e a hashtag 

“Vai Corinthians”, que marca o incentivo da torcida nos jogos do Timão. 
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 GRÁFICO 06 – Nuvem de tags das postagens da página 

 FONTE: Autoria própria. 

 

6. Considerações Finais 

 

A partir da pesquisa realizada pode-se concluir alguns aspectos acerca da maneira 

como é feita a interação entre a página oficial do Sport Club Corinthians Paulista no 

Facebook e os seus seguidores. O perfil utiliza mídias como foto ou vídeo na totalidade de 

suas publicações, o que tende a atrair o olhar, e consequentemente chamar mais atenção do 

público. 

Observou-se que as reações, principalmente as curtidas são o meio de interação mais 

utilizado pelos seguidores, e as postagens com fotos são as mais curtidas pela audiência. No 

entanto são os posts com vídeo os que geram maior número de comentários e 

compartilhamentos. No que tange os comentários, em sua maioria incentivos para os jogos e 

declarações de amor ao clube, o Corinthians falha por não responder a interação, que fica por 

conta dos outros seguidores. 

Durante o período de análise, as publicações que se referiam ao jogo contra o 

Palmeiras foram as que despertaram maior interesse da audiência. Além de se tratar do 

arquirrival do clube alvinegro, o clássico foi o centésimo da história entre as equipes, ficando 

marcado pela hashtag “Derby centenário”, que se destacou na nuvem de tags como uma das 
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expressões mais reincidentes. Após o término do jogo novas hashtags foram criadas e 

reproduzidas pelos seguidores, como “Derby eterno” e “Derby da raça”, esta última fazendo 

referência ao fato do time do Parque São Jorge ter vencido o rival mesmo com um jogador a 

menos. 

Das 62 postagens realizadas no período de análise, cinco se referiam a anúncio de 

produtos do Corinthians. Estas publicações não despertaram grande interesse na audiência, 

obtendo uma média de 4.179 curtidas por postagem, enquanto o principal post obteve 

104.318 curtidas. Outro dado que chama atenção com relação a estas publicações é que todas 

foram realizadas entre a véspera e o dia seguinte ao jogo contra o Palmeiras. Das cinco, 

quatro falavam sobre a partida, sugerindo a compra das camisas para assistir ao jogo, na 

véspera e no dia, ou para comemorar a vitória, no dia seguinte ao clássico. Os comentários, 

em sua maioria incentivavam o time para o jogo e elogiavam os produtos. 

É comum a página do Corinthians dar bom dia a seus seguidores com vídeos a respeito 

do jogo do dia anterior, desde que se trate de um vitória, ou fotos de sua torcida. Nos dias em 

que a página foi analisada, este tipo de publicação que mais se destacou trazia a foto de um 

bebê vestindo macacão e boné do Corinthians, afirmando que ele era mais um louquinho para 

o bando, referência ao Bando de Loucos, como a torcida corinthiana gosta de ser chamada. 

Este tipo de publicação destaca a inocência das crianças e despertam nos torcedores o 

sentimento de continuidade da paixão, gerando um bom engajamento da audiência. 

No que tange as posturas levantadas por Cerqueira e Silva (2011) trazidas no 

referencial teórico da presente pesquisa, a fanpage do Corinthians cumpre três dos cinco 

procedimentos citados pelos autores, oferecendo produtos, abrindo espaço para a 

participação do público e entendendo o comportamento de quem se pretende alcançar. No 

entanto, o perfil oficial do clube do Parque São Jorge no Facebook falha ao não interagir com 

a audiência e não gerar novas experiências a esta. 

Por fim, conclui-se que os seguidores da página do Corinthians no Facebook usam 

esse espaço para incentivar o time, declarar o seu amor, mas também como meio de avaliar 

e cobrar jogadores, diretoria e comissão técnica. Observou-se ainda que cada mídia utilizada 

nas publicações desperta um maior número de determinada forma de interação. E pode-se 
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notar ainda que a audiência nesse caso se interessa mais pelos posts que se referem a lances 

dos jogos da equipe paulista. 
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