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O TRY DIGITAL: AS REDES SOCIAIS E O AUMENTO DE ENVOLVIMENTO DOS FÃS DO SÃO JOSÉ RUGBY
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Resumo

O presente relato técnico trata da intervenção administrativa realizada na página do Facebook do São José Rugby Clube, organização
esportiva de pequeno porte, localizada na cidade de São José dos Campos, São Paulo. O objetivo deste relato é demonstrar como um
profissional, orientado por um dos diretores do clube, aplicou técnicas de marketing e comunicação para redes sociais, promovendo a
melhoria da relação e o aumento do envolvimento com os fãs da equipe. A pesquisa qualitativa foi realizada com base na experiência
profissional e na participação direta do pesquisador durante 9 meses de intervenção. O relato expõe a maneira como foi realizada esta
intervenção, mensura dados quantitativos relevantes, como o aumento de número de seguidores e de interações com as publicações, e
dá alguns exemplos de conteúdos que passaram a dialogar de maneira mais direta com os públicos prioritários do canal. Além disso,
demonstra de maneira objetiva, a importância vital que ferramentas como essas possuem para organizações esportivas de pequeno porte
que estão em processo de expansão. Por fim, são sugeridas futuras pesquisas que possam servir também para outros clubes que
possuem estrutura similar ao São José Rugby Clube.
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Resumo 
O presente relato técnico trata da intervenção administrativa realizada na página do Facebook 
do São José Rugby Clube, organização esportiva de pequeno porte, localizada na cidade de 
São José dos Campos, São Paulo. O objetivo deste relato é demonstrar como um profissional, 
orientado por um dos diretores do clube, aplicou técnicas de marketing e comunicação para 
redes sociais, promovendo a melhoria da relação e o aumento do envolvimento com os fãs da 
equipe. A pesquisa qualitativa foi realizada com base na experiência profissional e na 
participação direta do pesquisador durante 9 meses de intervenção. O relato expõe a maneira 
como foi realizada esta intervenção, mensura dados quantitativos relevantes, como o aumento 
de número de seguidores e de interações com as publicações, e dá alguns exemplos de 
conteúdos que passaram a dialogar de maneira mais direta com os públicos prioritários do 
canal. Além disso, demonstra de maneira objetiva, a importância vital que ferramentas como 
essas possuem para organizações esportivas de pequeno porte que estão em processo de 
expansão. Por fim, são sugeridas futuras pesquisas que possam servir também para outros 
clubes que possuem estrutura similar ao São José Rugby Clube.  
 
Abstract 
The following technical report discusses the administrative intervention that took place on 
São José Rugby's Club facebook page, a small sized sports organization, based in São José 
dos Campos, São Paulo. The purpouse of this very own is to demonstrate how a professional, 
oriented by a club's director, applied marketing and comunication techinques trough social 
media, promoting not only the improvement of the fan base-team relation, as well as the 
increase of the fan's involvement with their teams. The qualitative research was promoted 
taking the professional experience and direct participation of the researcher throughout 9 
months of intervention. The report exposes the way in which such intervention was achieved, 
it measures relevent quantitative data, such as the increase of the so called followers and their 
interactions with the posted publications, and gives a few examples of content that started to 
dialog in a more straight forward with the channel's prevailing public. In addition, it 
demonstrates in a objective way, the vital importance of tools such as the priorly mentioned 
ones as a way promoting the expansion of these small sized growing sports organizations. In 
conclusion, some future research that may serve to clubs alike São José Rugby's Club is 
suggested.  
 
 
Palavras-chave: rugby, gestão de redes sociais, marketing digital, relacionamento, 
comunicação. 
 
Introdução 

A relação entre as organizações e os seus consumidores evoluiu após a popularização 
da internet. No momento atual, é imprescindível para qualquer negócio que esteja em uma 
disputa de mercado uma presença online ativa, frequente, por meio de diferentes plataformas 
(Tileaga, Nitu & Nitu, 2014). Pelas suas características de mídia de massa, a comunicação 
pela internet, principalmente via redes sociais digitais, atinge um grande número de pessoas 
com grande velocidade, baixo custo e permite um feedback rápido em relação ao conteúdo 
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disponibilizado (Tãlpãu,2014). 

Muito recorrente entre as grandes empresas do setor corporativo, as estratégias de 
marketing que se apoiam em conteúdos que são disseminados via web já chegaram também 
nas organizações esportivas (Wright, 2002; Scholl & Carlson, 2012). Diante de um cenário 
cada vez mais competitivo, essas organizações se veem obrigadas a trabalhar ações que 
tenham um grande poder de impacto e que não demandem um investimento tão significativo. 
Diversos estudos já apontam a evolução desse processo, e demonstram que os sites oficiais 
dos clubes não costumam criar a comunicação necessária de acordo com o perfil atual dos 
seus usuários deixando de oferecer uma experiência mais interativa, o que dá mais força, e 
torna as redes sociais o ponto focal de diversos novos projetos (Araújo, Carlos & Fraiz, 2014).  
 Com esse novo espaço de relacionamento com os fãs, é importante que os clubes que 
optem por atuar na internet com as redes sociais apliquem técnicas de marketing que estejam 
em congruência com o comportamento do consumidor atual e que estimulem um maior 
envolvimento entre organização e fã (McClung, Hardin & Mondello, 2004). Quanto mais 
envolvimento, maior a probabilidade dos fãs acompanharem todas as partidas, comprarem 
produtos oficiais e, dessa forma, tornar o clube mais famoso, chamando a atenção de 
patrocinadores e outros atores interessados no mercado (Funk, Ridinger & Moorman, 2004). 

Dessa forma, o presente relato técnico tem como principal objetivo deixar claro de que 
maneiras todo esse processo de marketing e comunicação aconteceu através de uma nova 
diretriz de gestão. O trabalho também abordará os resultados práticos desta intervenção 
mediante análise de dados da página, além de fornecer um caminho mais concreto para outras 
organizações esportivas que, assim como o São José Rugby, podem trabalhar as suas marcas e 
o relacionamento com os fãs através das redes sociais.   

Por fim, é importante salientar que o presente estudo foi pautado pelos conceitos 
teóricos observados nas definições de Comportamento do Consumidor, Envolvimento, 
Internet e Redes Sociais. Através de todas essas teorias, este relato técnico expõe exemplos de 
interação na página do Facebook do São José Rugby, demonstra como, por intermédio de 
categorias de conteúdo, o clube se aproximou dos seus fãs, e de que forma isso ajudou a 
aumentar o envolvimento entre ambas as partes. Os dados da pesquisa dizem respeito ao 
período de outubro de 2015 até junho de 2016.  
 
Referencial Teórico 
Envolvimento 

Para Zaichowsky (1986), envolvimento pode ser definido como uma variável 
mediadora na determinação da relevância e da relação entre uma pessoa e um produto. A 
mesma autora definiu as variáveis que antecedem o envolvimento as categorizando em três 
grandes fatores: o primeiro relacionado às características que estão ligadas ao sistema de 
valores da pessoa, crenças e experiências únicas que influenciam a magnitude de 
envolvimento com determinado produto ou objeto; o segundo fator diz respeito a maneira 
como a pessoa se relaciona com o tipo de mídia (ou estímulo), com o conteúdo da 
comunicação ou na variação dos produtos oferecidos em uma mesma categoria; e o terceiro 
fator, que são as diversas situações de compra.  

Iwasaki e Havitz (1998) sugerem em uma pesquisa que os antecedentes de 
envolvimento podem ser classificados em duas categorias gerais: características individuais e 
fatores sociais situacionais. Características individuais incluem as atitudes, valores, 
motivações, necessidades, a formação inicial e preferência e experiência comportamental. 
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Fatores sociais situacionais representam suporte para outros significativos, incentivos 
situacionais, normas sociais e culturais, interpessoais e os constrangimentos estruturais e 
antecipação de benefícios sociais. Os autores postulam que as características do indivíduo e os 
fatores sociais situacionais "influenciam na formação de envolvimento de um indivíduo com 
atividades recreativas ou produtos" (Iwasaki & Havitz, p. 260).  

Com relação aos consumidores esportivos, um maior envolvimento pode ser 
caracterizado quando indivíduos estão mais propensos a assumir uma maior relação de tempo 
e consumo com uma equipe ou modalidade (Funk, Ridinger & Moorman, 2004). Em um 
estudo recente, Hyatt et al., (2013) descobriram que os fãs querem estar cada vez mais 
envolvidos com as suas equipes, seja apoiando a parte esportiva, seja acompanhando o dia a 
dia do clube, como na escolha e aprovação de gestores profissionais e até na escolha do perfil 
dos jogadores que farão parte da equipe. Conforme pesquisa realizada por Hur, Ko e Valacich 
(2007), novos dispositivos de comunicação online tendem a envolver com mais facilidade 
aqueles que possuem um perfil de consumo mais jovem, o que vai de encontro com o tema 
abordado no presente relato.  
Internet e Redes Sociais Digitais  

Há quase vinte anos atrás, Sutton et al. (1997) alertou dizendo que gestores esportivos 
teriam possibilidades de se aproximar dos seus fãs através de relacionamento virtual, e que 
dessa forma, poderia torná-los torcedores mais envolvidos com a equipe. Com os recentes 
avanços tecnológicos, as equipes estão chegando a seus fãs usando a internet para permitir 
que eles possam participar mais ativamente de decisões relacionadas aos clubes que torcem, e 
interagindo com os seus conteúdos diariamente (Scholl & Carlson, 2012).  

Filo e Funk (2005) deram o primeiro passo neste sentido ao examinar a relação entre 
os motivos de presença nos jogos e os conteúdos da Internet. Seus resultados mostram 
algumas características semelhantes de interesse para os participantes de eventos esportivos e 
informações existentes nos sites das equipes. Eles assumiram, no entanto, que o 
comparecimento ao jogo é o interesse chave das organizações esportivas. Assim, as suas 
recomendações sugerem maneiras de usar o site da equipe para melhor se relacionar e levar os 
participantes para o jogo, o que sempre esteve como um dos objetivos do São José durante os 
trabalhos de conteúdo no Facebook.  

Seo e Green (2008) desenvolveram o que chamaram de Scale for Sport Online 
Consumption. O objetivo deste estudo foi desenvolver uma escala para medir as dimensões de 
motivação para os utilizadores da Internet com foco no esporte. A escala final foi composta 
por 10 dimensões de motivação: fanship, comunicação interpessoal, conhecimento técnico, 
expressão do fã, entretenimento, situação econômica, passar o tempo, informações, escape, e 
apoio. Hur, Ko e Valacich (2007) desenvolveram um estudo com o objetivo de examinar as 
relações teóricas entre as variáveis-chave de comportamento de consumo esportivo on-line, 
como percepções de qualidade do website esportivo, satisfação e lealdade de comportamento 
para os sites dos consumidores esportivos. Os resultados também sugerem que a satisfação 
durante a navegação é uma importante variável mediadora entre a lealdade e o site, e que isso 
acontece muito através do conteúdo disponibilizado.  

A popularidade e o crescimento do consumo de esporte on-line sugere uma clara 
oportunidade para estimular o envolvimento entre consumidores e clubes. Para efetivamente 
aproveitar as oportunidades que a Internet oferece para uma organização, é fundamental que 
as organizações tenham uma clara compreensão do comportamento do fã de esporte online, 
fornecendo informações em tempo real sobre suas organizações e produtos, por exemplo, 
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resultados dos jogos e notícias, bem como métodos de compras e renovação de ingressos para 
a temporada (McClung, Hardin, & Mondello, 2004).  

Cada vez mais comuns, as inovações tecnológicas estão criando um ambiente de 
visualização em casa que muitos acreditam já superar a experiência de visualização ao vivo 
nos jogos. TVs de alta definição equipadas com potentes caixas de som, possibilidade de 
assinatura específica de ligas e canais. O acesso às estatísticas dos jogadores, o minuto a 
minuto de notícias através da Internet, das redes sociais, tudo possível a partir do conforto da 
sua sala de estar. Ao contrário dos suportes tradicionais, a Internet se presta a mais recursos 
interativos, podendo assim, satisfazer uma vasta gama de necessidades (Wright, 2002). Para 
Katz, Gurevitch e Hass, as pessoas usam essa mídia contemporânea para satisfazer suas 
necessidades e desejos através de uma dinâmica mais interativa. Papacharissi e Rubin (2000) 
encontraram cinco motivos gerais para a utilização da Internet: utilidade interpessoal, passar o 
tempo, busca de informações, conveniência e entretenimento.  

No entanto, os departamentos de marketing dos clubes esportivos parecem não 
dominar as melhores técnicas para fazer melhor uso do potencial desses canais, talvez porque 
os envolvidos ainda não estejam conscientes dos benefícios trazidos pela sua gestão 
apropriada (Olabe, 2009). Para resumir, a possibilidade de interagir com os usuários é uma 
característica essencial que torna as redes sociais mais um importante meio de comunicação 
que ajuda a preservar o envolvimento dos fãs com o clube, reforçando a imagem projetada da 
organização esportiva e, consequentemente, aumentando seu apelo como um meio de 
marketing (Araújo, Carlos & Fraiz, 2014). 

 
Ainda são poucos os estudos sobre mídia social em geral, mais ainda os que incidem 

sobre a indústria do esporte (Ballouli & Hutchinson, 2010; Drury, 2008; Pegoraro, 2010; 
Sheffer & Schultz, 2010a, 2010b; Williams & Chinn, 2010). No entanto, estes estudos, não 
tem pesquisado, empiricamente, indivíduos que optam por usar mídias sociais como um meio 
para se relacionar com o esporte em simultâneo com aqueles que não o fazem. Um dos 
primeiros a realizar tais estudos, Hur, Ko, e Valacich (2007) olharam para ambas as 
motivações de fãs, e também para as restrições de consumo on-line. O aprofundamento da 
investigação sobre o comportamento do consumidor, mídias sociais e fantasy games 
esportivos foi bem sucedido quando foram fundidas motivações e constrangimentos em um 
único modelo (Suh, Lim, Kwak, e Pedersen, 2010). Seo e Green (2008) desenvolveram um 
instrumento confiável com o qual eles foram capazes de medir as principais motivações para 
o consumo on-line.  

As mídias sociais podem ser vistas como um tipo de interação inicial com o propósito 
de se transformar em um relacionamento (Witkemper, Lim & Waldburger, 2012). Seo e 
Green (2008) apontam em seu estudo que as pessoas muitas vezes querem expressar suas 
opiniões e falar sobre seus times e jogadores favoritos com outros fãs.  

No esporte, livros e artigos já demonstraram que os torcedores dedicam grande parte 
do seu tempo a pesquisar e falar na internet sobre o seu clube ou sobre notícias de eventos 
esportivos que estão acontecendo (Scholl & Carlson, 2012). Em um artigo desenvolvido por 
Carvalho, Sheereder, Boen e Sarmento (2013) são citadas, dentre as possibilidades de 
consumo do esporte pela internet, jogar “games”, participar de campeonatos e “ligas virtuais”, 
e até utilizar das mídias sociais para divulgar opiniões, fotos e vídeos ligados a esportes.  

A mídia social está sendo usada mais frequentemente por organizações esportivas e 
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atletas como uma ferramenta para se comunicar com os fãs (Pedersen, Parques, Quarterman, 
& Thibauh, 2010). Existem várias formas, atualmente, de utilizar as redes sociais para 
promover organizações esportivas e comercializar as suas equipes e os seus produtos. O 
Facebook é usado para fornecer informações, fotos e vídeos, além de promover eventos. O 
YouTube tem sido usado para compartilhar vídeos com fãs sobre a equipe ou a organização. 
Cada uma destas opções pode exigir mais tempo e esforço do que um fã tem de oferecer, ao 
passo que o Twitter é uma fonte rápida de informação que não requer muito esforço a partir 
de um indivíduo. Enquanto são oferecidas outras formas de mídia social, estes três são os 
tipos mais comuns de ações em mídias sociais (Scholl & Carlson, 2012).  

Metodologia  
Com o objetivo de demonstrar com maior clareza e assertividade o projeto realizado, o 

pesquisador optou por trabalhar com uma análise de dados quantitativa. Por mesclar 
representações visuais e dados descritivos, a análise de dados foi a melhor técnica encontrada 
pelo pesquisador para apresentar os resultados da pesquisa. De acordo com Pereira (2004), a 
análise de dados permite ao pesquisador a observação do objeto de estudo em aspectos 
diversos e complementares.  

Dessa forma, foram comparados diferentes números, entre setembro de 2015 e junho 
de 2016, a fim de gerar um comparativo que pudesse ilustrar da melhor forma o crescimento 
do canal. Foram eles: número de seguidores da página; postagens com maior número de 
curtidas; e, postagens com maior número de compartilhamentos.  

Cada uma dessas categorias foi escolhida de maneira estratégica pelo pesquisador, 
conforme abaixo: 

- Número de seguidores da página: métrica escolhida pois representa o número 
absoluto de interessados no clube em questão. É o dado mais robusto da 
rede; 

- Postagens com o maior número de curtidas: principal métrica de 
envolvimento. Demonstra que os conteúdo publicados agradam e aproximam 
os fãs da página com o clube; 

- Postagens com maior número de compartilhamentos: vai além da curtida. 
Representa identificação do fã com o conteúdo publicado. 

 
Como parte do processo de planejamento de marketing, também foram analisados 

aspectos relacionados ao teor dos conteúdos que foram publicados pelo São José e que mais 
geraram envolvimento entre os seguidores da página. De acordo com o maior número de 
curtidas e compartilhamentos, essas publicações se enquadram como temas preferidos entre 
os fãs do canal. Quanto mais próximo dos seus consumidores, maior a probabilidade do 
conteúdo gerar envolvimento entre as partes interessadas (Witkemper, Lim & Waldburger, 
2012). 

O profissional de comunicação e marketing assumiu a gerência do canal do Facebook 
do São José Rugby com o objetivo, traçado em conjunto com o diretor esportivo da 
instituição, João Malaia, de aproximar os fãs gerais de rugby (não, necessariamente, 
torcedores do São José) com o clube. Para isso, foram mapeados temas e conteúdos que 
diferenciavam o clube dos demais e que o evidenciavam como um dos maiores e mais 
organizados clubes do país. Além disso, foi dada ênfase nos principais jogadores da equipe 
que, em sua maioria, também são atletas da seleção brasileira de rugby. 
Dessa maneira, os temas mapeados e escolhidos foram: história do clube; notícias sobre as 
partidas e os campeonatos; e, conteúdos sobre os principais atletas da equipe. 

A história do clube diz respeito aos títulos conquistados (maior campeão brasileiro e 
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paulista da modalidade), grandes jogos, grandes atletas, projetos sociais e categorias de base. 
As notícias sobre as partidas e os campeonatos informavam aos amantes do Rugby sobre os 
placares, os resultados em geral, as expectativas, os convocados para cada jogos, e os duelos 
que estavam por vir. Os conteúdos sobre os principais atletas mesclavam notícias sobre a 
carreira de cada um, seleção brasileira, vídeos, promoções de uniformes (endosso), jogadas 
importantes durante os jogos. 

Dessa forma, os temas divulgados na página foram de encontro às técnicas de 
marketing nas redes sociais digitais destacadas no referencial teórico do presente relato, que 
tivessem poder de gerar envolvimento entre fãs e organização esportiva.  

Resultados obtidos e análise 
Organização associativa esportiva de pequeno porte, o São José Rugby Clube é um 

dos maiores times da modalidade no país. Com equipes de base e de alto rendimento, o clube 
possui estrutura própria na cidade de São José dos Campos e, além das equipes que disputam 
os campeonato pelo estado e pelo país, desenvolve um projeto de Rugby com crianças 
carentes da região onde está situado, o Rugby Social. Maior campeão brasileiro da história (9 
títulos) e Paulista (11 títulos), o clube busca maior aproximação com fãs de Rugby em geral 
através das redes sociais digitais com o objetivo de, através desse envolvimento, gerar mais 
receitas e tornar o Rugby mais popular entre os cidadãos de São José dos Campos. Dessa 
forma, um plano de marketing digital foi desenvolvido e conteúdos específicos foram gerados 
no Facebook da organização com a intenção de conseguir um maior envolvimento entre fãs e 
equipe.  

Antes da análise, é importante citar alguns números da página do São José antes da 
intervenção realizada: 

- a página contava com 5.346 fãs; 
- a média de curtidas, conforme dados do Facebook, era de 45 por publicação; 
- a média de compartilhamentos, conforme dados do Facebook, era de 18 por 

publicação.  
 
Portanto, o objetivo principal da intervenção era aumentar esses números através de 

conteúdos estratégicos nas redes sociais que pudessem gerar maior envolvimento entre fãs e 
organização esportiva. 
 
Número de Seguidores na página 
 Com base nos temas que foram mapeados para que virassem conteúdos, aos poucos, as 
publicações foram sendo introduzidas e customizadas de acordo com o envolvimento 
apresentado. Do trabalho que era realizado antes desta intervenção, foram analisados os 
conteúdos que mais geravam engajamento por parte dos fãs, para aí serem introduzidos dentro 
da nova lógica de publicações proposta. Conforme Hur, Ko e Valacich (2011), é de vital 
importância que os conteúdos sejam desenvolvidos com base no comportamento dos fãs mais 
ativos e que essas publicações sigam um padrão de forma que isso seja percebido pelo fã. 
Dessa forma, é importante que a página mantenha uniformidade com o tom dos textos 
publicados, assim como uma identidade visual básica, que carregue as cores que façam parte 
da marca em questão. Por semana, foram feitas, em média, de 3 a 5 postagens pelo canal.  
  

Gradativamente, os números foram crescendo conforme os conteúdos eram gerados e 
publicados na página, como veremos no gráfico mais a frente. Dessa forma, é importante 
dizer que esse crescimento significa mais envolvimento e interação dos fãs com a página. Nos 
três primeiros meses a página apresentou crescimento de cerca de 500 fãs. É importante 
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ressaltar que esta intervenção foi realizada sem qualquer investimento na compra de mídia 
(publicidade online), sempre apoiada apenas no crescimento orgânico e viral dos conteúdos 
com base nas melhores técnicas já comprovadas que geram envolvimento no Facebook, como 
produção de vídeos e matérias com imagens bem definidas (Scholl & Carlson, 2012). 
  

Do início de novembro até o final de abril, o crescimento foi mais expressivo e a 
página conseguiu mais de mil fãs, chegando a mais de 6.600. Isso deve-se também a algumas 
sazonalidades, como campeonatos em disputa e atletas convocados para a seleção brasileira, 
que ajudaram a aumentar o alcance dos conteúdos e, consequentemente, a atrair mais fãs para 
a página.  
  

Ao término desta intervenção, a página contava com 7.144 fãs e continuava 
apresentando um ritmo de crescimento que, em média, aumentava em cerca de 35 pessoas por 
semana. Ou seja, do início da intervenção até o final, foram conseguidos 1.798 novos fãs sem 
qualquer investimento em compra de mídia por parte do São José Rugby.  
Postagens com o maior número de curtidas 
 De forma que três grandes categorias foram mapeadas como filtro para a produção de 
melhores conteúdos, essas foram separadas neste presente relato para melhor entendimento 
dos leitores. Foram elas: 
 
História do Clube 
 Seguindo a pesquisa de Seo e Green (2008), a ideia com essa categoria de conteúdo 
era gerar maior envolvimento por parte dos fãs mesclando entre os conteúdos, feitos 
históricos do clube que pudessem gerar satisfação, orgulho e sentimento de pertencimento por 
parte dos seguidores. A postagem abaixo, feita pouco depois da disputa do Campeonato 
Brasileiro de Rugby 2015, demonstra um desses exemplos: 
 

 
Figura 1: Publicação feita na página do São José Rugby. Fonte: Facebook 

 
 Enaltecendo os feitos esportivos do clube durante a sua trajetória, e reforçando a 
posição de um dos grandes clubes do país, essa publicação atingiu 211 curtidas e teve um 
alcance de 11.893 pessoas dentro da rede.  
 Outra publicação que angariou uma grande quantidade de curtidas durante o tempo 
desta intervenção foi essa que veremos abaixo. Logo após o título do Campeonato Brasileiro, 
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os atletas da equipe desfilaram em carro aberto pela cidade de São José dos Campos, e 
conforme estudo de (McClung, Hardin, & Mondello, 2004) o texto desenvolvido, mais a foto 
feita in loco e postada durante o evento, reforçando a tese de que São José dos Campos é a 
Capital Brasileira do Rugby, aumentaram o número de curtidas e geraram maior 
envolvimento por parte daqueles fãs que passam grande parte do dia nas redes sociais digitais. 
Isso vai de encontro com os estudos de envolvimento de autores como Iwasaki e Havitz 
(1998), que enaltecem variáveis situacionais como importantes moderadoras no processo de 
aproximar fãs esportivos de clubes. Estrategicamente, o contexto da cidade cada vez mais 
envolvida com a modalidade foi utilizado para promover conteúdos.  
 

 
Figura 2: Publicação feita na página do São José Rugby. Fonte: Facebook 

 
 A publicação atingiu 606 curtidas e teve um alcance de 23.011 pessoas dentro da rede. 
 
 Outra publicação, semelhante a última relatada, também atingiu um grande número de 
curtidas, levantando a questão de que, pelos títulos e pela história do clube, São José é a 
Capital Brasileira do Rugby. 
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Figura 3: Publicação feita na página do São José Rugby. Fonte: Facebook 
 

A publicação, que traz uma placa que enaltece a conquista do clube, na Rodovia 
Presidente Dutra, em São Paulo, conseguiu 672 curtidas e teve um alcance de 11.133 pessoas. 

Por fim, a última publicação escolhida para ilustrar os conteúdos que mais geraram 
envolvimento falando da história do clube, trata da conquista do Campeonato Brasileiro da 
modalidade Sevens (7s), em março de 2016. Mais uma vez, a foto foi tirada e postada, durante 
a festa da vitória do clube, como podemos ver abaixo: 

 

 
Figura 4: Publicação feita na página do São José Rugby. Fonte: Facebook 

 
 A postagem conseguiu 501 curtidas e teve um alcance de 17.344 pessoas. Conforme 
(Pedersen, Parques, Quarterman, & Thibauh, 2010) esse tipo de conteúdo possui as mais 
importantes variáveis que aproximam os fãs do clube e que determinam o envolvimento 
online, como conquistas esportivas, atletas em destaque, interatividade, entre outros. 
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Notícias sobre as partidas e os campeonatos 
 As redes sociais se tornaram um importante meio de comunicação para aproximar fã e 
equipe durante disputas de campeonatos (Araújo, Carlos & Fraiz, 2014). Esse formato de 
aproximação tende a gerar um relacionamento mais forte e duradouro entre as partes 
envolvidas e torna-se imprescindível para aqueles que desejam manter uma gestão mais 
profissional. Dessa forma, a cobertura dos campeonatos é um dos principais temas de 
abordagem na página do São José Rugby, como veremos adiante. 
 

                                          
Figura 5: Publicação feita na página do São José Rugby. Fonte: Facebook 

 A publicação que tratava do Campeonato Paulista de Rugby XV (modalidade com 15 
jogadores em campo) fornecia todas as datas dos jogos do São José na competição e os locais 
onde essas partidas seriam realizadas. Conforme (Suh, Lim, Kwak, e Pedersen, 2010) esse 
tipo de conteúdo aumenta o interesse do fã com clube e tende a gerar envolvimento. Além 
disso, trabalhou um texto de maneira a pedir o apoio dos fãs na busca de mais um título. A 
postagem alcançou 114 curtidas e teve um alcance de 3.488 pessoas.  
  

Outro tipo de publicação dentro desse tema que gerou envolvimento entre clube e fãs 
era sobre as partidas que estavam para acontecer. Todos os dias que antecediam as partidas 
postagens eram realizadas com informações sobre o jogo, conforme podemos ver abaixo: 
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Figura 6: Publicação feita na página do São José Rugby. Fonte: Facebook 

 
Com um texto bastante particular para aqueles que acompanham o Rugby, citando o 

mítico estádio inglês Twickenham, a publicação conseguiu 72 curtidas e teve um alcance de 
4.127 pessoas. Por fim, os placares das partidas também apareceram como grandes temas que 
aproximaram a relação entre clube e fã, reforçando e afirmando os estudos de (McClung, 
Hardin, & Mondello, 2004). Como podemos ver abaixo, as vitórias da equipe impulsionam o 
alcance e as curtidas dos conteúdos: 

 

 
Figura 7: Publicação feita na página do São José Rugby. Fonte: Facebook 

 
 A postagem conseguiu 168 curtidas e teve um alcance de 4.969 pessoas.  
Conteúdos sobre os principais atletas da equipe 
 Por fim, foram trabalhados conteúdos que exploravam a imagem dos principais atletas 
da equipe que também faziam parte da seleção brasileira e possuíam maior popularidade entre 
os fãs de Rugby. O trabalho era feito como parte de uma estratégia de endosso, que segundo 
(Suh, Lim, Kwak, e Pedersen, 2010) é um processo importantíssimo para qualquer 
organização esportiva que deseja chamar a atenção através de ações nas redes sociais.  
 Em uma campanha focada em comercializar camisas oficiais do clube, o atleta Moisés 
Duque serviu como garoto propaganda. Os resultados obtidos foram bem acima dos 
computados normalmente, como podemos ver abaixo: 
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Figura 8: Publicação feita na página do São José Rugby. Fonte: Facebook 

 
A postagem gerou 469 curtidas e teve um alcance de 17.998 pessoas. Outro conteúdo 

colocando um dos atletas mais populares do clube em pauta e que rende números expressivos 
foi sobre a aposentadoria de Fernando Portugal. A publicação conseguiu 483 curtidas e teve 
um alcance de 12.285 pessoas.  

 

  
Figura 9: Publicação feita na página do São José Rugby. Fonte: Facebook 
 

Postagens falando de convocações dos atletas do clube e de boas jogadas desses atletas 
em campeonatos pelo mundo também foram trabalhadas e renderam bons resultados, gerando 
envolvimento, como podemos ver de maneira objetiva, abaixo: 
 
Postagem sobre convocação da seleção brasileira de base: 167 curtidas; 6.269 pessoas 
alcançadas. 
Postagem sobre matéria de Edna Santini (atleta) no O Globo: 127 curtidas; 2.591 pessoas 
alcançadas. 
Vídeo entrevistando o atleta Moisés Duque: 182 curtidas; 9.222 pessoas alcanças. 
 
Publicações com maior número de compartilhamentos 
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 As postagens com o maior número de compartilhamentos permeiam todas as 
categorias de conteúdo já abordadas durante o presente relato. Abaixo veremos os números 
daquelas que representam maior representatividade no cenário geral. 
 
Postagem sobre o título paulista da modalidade XV: 82 compartilhamentos; 12.689 pessoas 
alcançadas. 
Postagem sobre o placar da semifinal do campeonato paulista XV: 31 compartilhamentos e 
5.867 pessoas alcançadas. 
Postagem sobre placa na Rodovia Presidente Dutra: 65 compartilhamentos; 11.133 pessoas 
alcançadas. 
Postagem sobre homenagem aos atletas pelas ruas de São José dos Campos pós título 
brasileiro: 160 compartilhamentos; 23.011 pessoas alcançadas. 
 

Fazendo uma análise mais panorâmica sobre esta intervenção é possível perceber que 
a organização da gestão da página através de conteúdos mais assertivos e diversos, se 
aproveitando de técnicas e teorias do marketing, da comunicação e das redes sociais 
aumentou o envolvimento entre fãs e clubes. No início desta intervenção, a página contava 
com 5.346 fãs. Com um plano que prezava pela qualidade dos conteúdos com o objetivo de 
gerar satisfação durante a navegação dos usuários, a página apresentou um crescimento 
gradativo durante esses 9 meses, como podemos ver abaixo:  
 

 
Figura 10: gráfico que demonstra o crescimento da página durante a intervenção. Fonte: 
Facebook 
 De acordo com os resultados, é possível afirmar que o São José Rugby Clube chegou 
ao seu objetivo de aumentar o envolvimento dos seus conteúdos no Facebook com fãs de 
rugby e de que a intervenção adotada com base em métodos e teorias científicas se fez de 
profunda importância durante o processo.  
 
Considerações Finais 

O presente relato procurou tornar mais claro e factível a importância de organizações 
esportivas de pequeno porte em utilizar canais digitais como plataforma para relacionamento 
com os seus fãs. Além do baixo custo de investimento, a velocidade com que os conteúdos 
chegam aos públicos de interesse torna-se uma importante aliada na busca pelo aumento de 
contato com os consumidores. Ações específicas como essas aproximam e envolvem os fãs 
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tornando-os mais suscetíveis a futuras investidas mercadológicas por parte do clube, como 
dizem as teorias de envolvimento, conforme visto no referencial desta pesquisa.  Após o fim 
da intervenção a página apresentou um crescimento de 33,63% e passou de 5.346 fãs para 
7.144. O crescimento orgânico e linear que aumentou o envolvimento com os fãs do rugby 
pode ser creditado ao planejamento de conteúdo que foi feito com base em diversos artigos 
científicos de gestão e comunicação no esporte que demonstram as melhores maneiras de se 
aproximar com os fãs através de redes sociais digitais. Agora mais próximo dessas pessoas, o 
clube pode trabalhar outros tipos de ações em busca de aumentar a sua receita, melhorar o 
público durante as suas partidas, vender produtos, buscar patrocínios, entre outras soluções, 
que colocam o envolvimento com o fã como fator de diferenciação perante os seus 
concorrentes.  

Esse relato pode servir para outras organizações esportivas que desejam encontrar os 
melhores caminhos para se aproximar dos seus fãs através da internet e das redes sociais, e 
para aqueles que produzem conteúdos e são os responsáveis pelo plano estratégico de 
marketing e comunicação dos clubes. O presente relato não restringe-se ao rugby, podendo ser 
aplicado para qualquer outra organização dentro do esporte, inclusive de empresas 
convencionais que utilizam o esporte como ferramenta para se aproximar dos seus públicos de 
interesse.  

É importante ressaltar que, por falta de verba e de mão de obra, nem todos os 
conteúdos planejados em parceria com o São José Rugby foram publicados na página. É 
possível que com o plano todo colocado à prova, os resultados poderiam ser ainda melhores.  

Por fim, é importante frisar que o presente relato analisou dados de um plano que 
trabalhou sem qualquer investimento em mídia paga, ou seja, que desenvolveu apenas 
conteúdos que foram para o canal visando alcance orgânico e viral. Isso abre precedentes para 
que sejam realizadas novas pesquisas dentro dos mesmos moldes, apenas analisando 
conteúdos impulsionados com mídia paga. Planos similares a esse já estão começando a 
serem testados pelos próprios pesquisadores em outras organizações esportivas e espera-se 
que os resultados apresentados pós-intervenção sejam semelhantes e satisfatórios. 
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