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RESUMO 

 
Este trabalho pretendeu discutir sobre a identificação e proximidade do clube 

com o torcedor-consumidor por meio das novas Mascotes do Goiás Esporte Clube 

através das ações do marketing esportivo. Para isso, foi utilizada a pesquisa 

qualitativa com a análise de discurso na perspectiva de Pêcheux, que buscou 

responder: a torcida do Goiás se sente representada pelas novas mascotes? O 

objetivo do trabalho é identificar a percepção dos torcedores sobre a mudança dos 

Periquitos, sendo que os objetivos específicos são: entender a importância das 

mascotes para o Goiás Esporte Clube e identificar se os torcedores aprovaram as 

ações realizadas pelo Marketing do Clube por meio das publicações no seu 

Instagram oficial. 

 

Palavras-Chave: Mascotes; torcedor-consumidor; Identificação; Goiás Esporte 

Clube; Instagram; Marketing Esportivo. 
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ABSTRACT  

 

This paper aims to discuss the identification and proximity of the club with the 

supporter-consumer means of the new mascots of Goiás Esporte Clube through 

sports marketing actions. For this, we used qualitative research with discourse 

analysis from the perspective of Pêcheux, which sought to answer: Do the fans of 

Goiás feel represented by the new mascots? The objective of this paper is to identify 

the fans 'perception about the parakeets' change, and the specific objectives are: 

Understand the importance of the mascots for Goiás Esporte Clube and identify if the 

fans approved the actions performed by the Club Marketing by the publications in 

their Official Instagram 

 

Keyword: Mascots; supporter-consumer; Identification; Goiás Esporte Clube; 

Instagram; Sports marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem, como delimitação do tema, as novas Mascotes do 

Goiás Esporte Clube, os Periquitos “Pistola” e Sub-15, analisando se os torcedores, 

ou os consumidores-torcedores, aprovaram a mudança das mascotes e as 

reconhecem como representantes do clube e da torcida.  

Atualmente, as mascotes começaram a ter grande destaque dentro do 

cenário do futebol brasileiro, onde a maioria dos clubes passou a explorar o 

potencial de marketing que elas possuem. As mascotes são utilizadas comumente 

em jogos, ações publicitárias, eventos e estampadas em produtos.  

Segundo Pacheco (2005, sp), as mascotes transmitem “confiabilidade, 

simpatia, segurança, serenidade, modernidade, entre outros, sem esquecer do traço 

humano importante para a marca”, podendo assim enxergá-las como ícones, pois 

são a representação que conectam as personagens à ideia da marca, uma relação 

de semelhança estabelecida a partir das qualidades, ou também como ídolos, pois 

são representantes, símbolos que podem ser objetos de culto e devoção, ou como 

fetiches, pois carregam misticidade, sedução e a sensação de acolhimento (PEREZ, 

2011). 

No entanto, não teria efeito a utilização das mascotes se a torcida não se 

sentisse representada e identificada. Desta forma, o profissional de Marketing 

precisa identificar a percepção que esse torcedor possui sobre as mascotes, com 

isso esse profissional precisa entender as peculiaridades que definem o perfil do 

torcedor como um ser público, complexo e distinto de outros consumidores, pois 

suas atitudes são movidas pela paixão que possuem pelo clube.  

A motivação que guiou a escolha pelo objeto de estudo, o Goiás Esporte 

Clube e suas novas mascotes, foi primeiramente afetiva, pois é o time que o 

pesquisador desse trabalho ama e torce desde criança e, em segundo lugar, por ser 

o maior time do estado e da região Centro-Oeste, como uma organização, 

supostamente, maior que dos demais clubes. Por fim, a última motivação se deu 

pelo fato do Clube ter mudado sua mascote tradicional por duas novas mascotes, 

mais modernas e que poderiam ter um apelo maior do público. O clube manteve o 

animal-símbolo da instituição, pois tanto a antiga, como as novas, são Periquitos. 
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Com isso, esse trabalho busca responder a seguinte questão: a torcida do 

Goiás Esporte Clube se sentiu representada pelas novas mascotes? Pois, é a 

representatividade e identificação que tornam as mascotes os símbolos da marca. 

Através disso, tem como objetivo identificar a percepção dos torcedores sobre a 

mudança dos Periquitos. Como objetivo específico, busca-se identificar se os 

torcedores aprovaram as ações realizadas pelo Marketing do Clube, e entender a 

importância das mascotes para o Goiás Esporte Clube. Como metodologia foi 

utilizada a pesquisa qualitativa, através da coleta de dados pela Análise de Discurso 

por meio da perspectiva de Pêcheux realizada no Instagram Oficial do Goiás entre a 

data 08 de abril de 2018 à 22 de março de 2019.  

Este trabalho foi estruturado da seguinte forma: No primeiro capítulo é 

apresentada a história do futebol, no mundo, no Brasil e em Goiás, a História do 

Goiás Esporte Clube e a história do Periquito do Goiás. No segundo capítulo são 

apresentados os conceitos teóricos que norteiam esta monografia, sendo abordados 

os conceitos de Marketing, Marketing Esportivo, Mascotes e Torcedor/Consumidor-

Torcedor. No terceiro capítulo é abordada uma apresentação sobre redes sociais, 

com foco no Instagram, e a metodologia que, através da Análise de Discurso, 

apontou se a torcida esmeraldina se sentiu representada pelos novos Periquitos. A 

pesquisa foi realizada através da seleção de quatro Posts, que se distribuem durante 

o período de abril de 2018 a março de 2019, com o objetivo de evidenciar se a 

torcida de fato aprovou a mudança das mascotes, e as reconhecem como mais um 

símbolo oficial de representação do clube. No quinto capítulo são apresentadas as 

considerações finais, onde foi verificado o objetivo geral e específico desse estudo, e 

o resultado final da análise. 

Este trabalho também busca contribuir para a atividade da Publicidade e do 

Marketing no contexto esportivo do estado de Goiás. Esperamos que uma reflexão e 

um debate sejam mais contínuos sobre a importância de se ter mais espaço na 

academia para o marketing esportivo, e uma percepção mais aprofundada pelos 

profissionais do esporte sobre a importância das mascotes dentro das estratégias de 

marketing dos clubes. 
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2 FUTEBOL: A PAIXÃO POPULAR 

 

Este capítulo irá tratar da história do futebol mundial, do futebol brasileiro, do 

futebol goiano e do Goiás Esporte Clube. O foco é apresentar os caminhos desde a 

criação e a profissionalização do futebol como esporte, até a criação do clube e a 

consolidação dele no cenário nacional, para assim entendermos a importância do 

esporte para o país e para o Estado de Goiás. Ao olharmos a história e crescimento 

do esporte, entendemos também os caminhos de sua profissionalização e a 

necessidade e importância dos símbolos do clube como, por exemplo, as mascotes. 

 

2.1 A HISTÓRIA DO FUTEBOL 

 

O esporte coletivo mais popular do mundo, que envolve cerca de 270 milhões 

de pessoas conforme o sie da FIFA1, surge da forma que conhecemos apenas no 

século XIX, porém existem vestígios de práticas similares ao futebol na China (3000 

a.C.), na Grécia (I a.C.), durante a Idade Média, nos Maias, e entre outros países 

que praticavam um esporte de características semelhantes. O estudo sobre o 

esporte carece de comprovações científicas, mas alguns antropólogos relatam que 

homens chutavam desde frutas a crânios humanos, um antecessor histórico ao que 

viria ser o futebol (FRISSELI; MANTOVANI, 1999). 

Galeano (2004) expõe, em seu livro “Futebol à sombra e ao sol”, que os 

chineses foram os primeiros a praticar algo parecido com o futebol, e que foram os 

responsáveis por organizarem o primeiro jogo. 

 
A meta

2
 ficava no centro e os jogadores evitavam, sem usar as mãos, que 

a bola tocasse no chão. De dinastia em dinastia continuou o costume, 
como se vê em alguns relevos de monumentos anteriores a Cristo, e 
também em algumas gravuras posteriores (GALEANO, 2004, p.30). 
 

Galeano (2004) ainda afirma que os japoneses e egípcios se divertiam 

chutando bola, e que em mármores das tumbas da Grécia antiga estão gravadas 

cenas de homens fazendo embaixadinhas. Algo parecido com o futebol era 

                                                           
1
 Disponível: https://fr.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html 

Acesso: 03/12/2018 
2
 Meta é o termo formal para se referir a baliza (gol); 

https://fr.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html
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praticado na Inglaterra por volta do século XIV, porém, o rei Eduardo ll condenava a 

prática, exemplo seguido pelos reis Eduardo III, Henrique IV e Henrique VI que 

proibiram o futebol. O jogo era realizado por 27 jogadores em cada time, podendo 

utilizar agressão física para conseguir a vitória. 

Nesse ínterim, o esporte também se desenvolvia na Itália, durante a Idade 

Média, chamado de Gioco del Calcio (Jogo de Futebol), que chegou a ser proibido 

por causa da violência, mas voltou a ser praticado com regras, sendo observados 

por mais de 10 juízes. 

Em 1846, na Inglaterra, as regras foram instituídas em uma conferência 

realizada na Universidade de Cambridge; o tamanho do campo foi ajustado e 

passou-se a usar a bola de couro; com regras simples e de entendimento fácil. O 

esporte começa a se popularizar nas Ilhas Britânicas. No entanto, foi no ano de 

1863, na Taverna do Maçom, que 11 clubes e escolas se reuniram e decidiram 

seguir as regras feitas na reunião de Cambridge, separando definitivamente o 

futebol do Rugby, marcando o nascimento da primeira Associação de Futebol. No 

ano de 1871, foi criada a posição de goleiro, único jogador que pode usar as mãos 

durante o jogo, e deve ficar próximo ao gol para defender a meta. Em 1875, foi 

definido o tempo de 90 minutos, e, por fim, em 1907 foi criada a regra do 

impedimento. 

Após oito anos de sua fundação, a Associação de Futebol já contava com 50 

clubes membros. A primeira competição de futebol do mundo foi a The Football 

Association Cup, ou simplesmente The FA Cup (competição que ainda existe, tendo 

o Arsenal como o maior campeão com 13 títulos), criada em 1872 e conquistada 

pelo Wanderers que derrotou o Royal Engineers, na final, pelo placar de 1x0, 

abrindo caminho para futuras competições que começavam a trilhar os caminhos do 

profissionalismo. 

Em 1872, também ocorreu o primeiro jogo internacional em uma partida entre 

Inglaterra e Escócia, fato que comprovava o crescimento rápido que o esporte 

alcançava. A disseminação do futebol no mundo que, em seu início, foi devagar, 

logo ganhou força, e países como Dinamarca e Países Baixos (1889), Nova 

Zelândia (1891), Argentina (1893), Chile, Suíça e Bélgica (1895), Itália (1898), 

Alemanha e Uruguai (1900), Hungria (1901) e Finlândia (1907) formaram suas 

próprias associações. 
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O futebol profissional se iniciou oficialmente em 1885, e no ano seguinte, foi 

criada a primeira entidade voltada exclusivamente para o futebol, tendo como 

principal objetivo criar e alterar as regras do esporte quando necessário, sendo 

chamada de International Board. Uma das regras criadas foi a penalidade máxima, 

punição aplicada para faltas cometidas dentro da grande área. O Conselho 

Internacional também oficializou o uso de redes nos gols e as faltas contra os 

ataques corporais aos goleiros. Essas regras sofreram poucas alterações desde 

então. 

No ano de 1904, em Paris, ocorreu um dos passos mais importantes do 

esporte, com a presença de 7 países (França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, 

Espanha, Suíça e Suécia): foi oficialmente fundada a Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA). Em 1912, a FIFA já contava com 21 federações afiliadas 

e, em 1930, ano da primeira Copa do Mundo, já possuíam 41 membros. Após a 

Segunda Guerra Mundial, em 1950, o número de afiliados chegava a 73. Segundo o 

site da FIFA, já citado anteriormente, a popularidade do futebol continuou crescendo 

nesse século e, ao final do Congresso da FIFA de 2007, a associação já possuía 

208 membros afiliados. 

O maior torneio de futebol surgiu em 1930, a Copa do Mundo da FIFA, que 

teve o Uruguai como o primeiro campeão. O Brasil só ganhou sua primeira copa em 

1958, na Suécia; após isso, a seleção conquistou o torneio outras 4 vezes, sendo a 

única seleção campeã do mundo 5 vezes e a participar de todas as edições da 

competição. Além da Copa do Mundo, a FIFA realiza o Mundial de Interclubes e a 

Copa das Confederações. A entidade mudou o patamar do futebol e o disseminou 

pelo mundo. 

 

2.2 BRASIL: O PAÍS DO FUTEBOL 

 

No final do século XIX, o futebol foi trazido ao Brasil por Charles Miller, um 

jovem que, após ficar 20 anos estudando em Londres, retorna, em 1894, com 

diversos artigos futebolísticos na bagagem como bolas, uniformes e um livro de 

regras. O primeiro jogo entre ingleses e brasileiros das companhias de gás, London 

Bank e São Paulo Railway, foi organizado por Miller em 15 de abril de 1895 

(FRISSELI; MANTOVANI, 1999). 
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No início, o esporte era restrito às elites, mas não demorou muito para se 

popularizar devido ao crescimento urbano, e logo começaram a surgir organizações 

de clubes de futebol. 

Simultaneamente, o futebol se tropicalizava no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. Eram os pobres que o enriqueciam, enquanto o expropriavam. 
Este esporte estrangeiro se fazia brasileiro, na medida em que deixava de 
ser o privilégio de uns poucos jovens acomodados, que o jogavam 
copiando, e era fecundado pela energia criadora do povo que o 
descobria. E assim nascia o futebol mais bonito do mundo, feito de jogo 
de cintura, ondulações de corpo e voos de pernas que vinham da 
capoeira, dança guerreira dos escravos negros, e dos bailes alegres dos 
arredores das grandes cidades (GALEANO, 2004, p.40). 
 

O primeiro time a se formar no Brasil foi o São Paulo Athletic, fundado em 13 

de maio de 1888 e, em 1901, surgiu a primeira associação estadual de futebol em 

São Paulo. O Rio de Janeiro formou sua liga em 1905 e, em 1915, surgem as ligas 

na Bahia, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Paraná, e no Pernambuco. 

Em 1902, ocorreu o primeiro campeonato oficial no Brasil, o Campeonato Paulista, 

que contou com cinco equipes. 

Os dados a seguir foram retirados do site Campeões do Futebol3, do escritor 

Sidney Barbosa da Silva. 

Em 1915, para acalmar uma disputa entre as Federações Paulista e Carioca 

que brigavam para ver quem representaria o país no exterior, foi fundada a 

Confederação Brasileira de Desportos (CBD). 

A primeira competição de caráter nacional só ocorreu em 1959, pois, no ano 

seguinte, aconteceria a primeira edição da copa Libertadores da América e era 

necessário definir o representante do país no torneio Sul-americano. Surge então, a 

Taça Brasil, que teve o Bahia como o campeão. Em 1967, é criado o torneio Roberto 

Gomes Pedrosa (o Robertão), que seria o início do Campeonato Brasileiro em 

grandes proporções, em que o campeão, nessa edição, foi o Palmeiras. 

A década de 60 foi marcada pela consagração do maior jogador de todos os 

tempos, Edson Arantes do Nascimento ou, simplesmente, Pelé. Após levar a 

seleção ao primeiro título mundial em 1958; em 1962, fez parte do elenco que 

conquistou o bicampeonato mundial, protagonizado dessa vez pelo craque das 

pernas tortas, o lendário Mané Garrincha. Pelé conseguiu, nessa década, alcançar a 

                                                           
3
 Disponível: https://www.campeoesdofutebol.com.br/index.htm 

Acesso: 03/12/2018 

https://www.campeoesdofutebol.com.br/index.htm
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marca de 22 títulos com a equipe do Santos Futebol, sendo 2 Mundiais de Clube 

(1962, 1963), e 6 Campeonatos Brasileiros (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968). 

Em 1971, ocorreu o primeiro Campeonato Brasileiro, com maior número de 

equipes em disputa e maior organização. O campeão nessa edição foi o Atlético 

Mineiro. Em 1979, surgiu a Confederação Brasileira de Futebol, oriunda da extinta 

CBD, devido às modificações estruturais e administrativas que a organização 

passou para se adequar às exigências da FIFA, que determinava que era necessária 

às entidades voltadas ao esporte, terem a dedicação exclusiva ao desenvolvimento 

do futebol. No ano de 2003, o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado no 

sistema de pontos corridos, mudança importante que garante a conquista do 

campeonato ao time que teve a melhor campanha durante a temporada. 

Com a unificação dos títulos da Taça Brasil, da Taça Roberto Gomes Pedrosa 

e do Campeonato Brasileiro, oficializada em 2010, a Sociedade Esportiva Palmeiras 

(atual campeão brasileiro de 2018) é considerada a equipe com mais títulos de 

Campeonato Brasileiro, tendo ganhado 10 vezes o campeonato (sem contar as 

Copas do Brasil e Copa dos Campeões). 

 

2.3  O FUTEBOL GOIANO 

 

De acordo com Barbosa (2009), em 1907, vindo de São Paulo após um 

período de estudo, Walter Sócrates do Nascimento trouxe consigo as normas de um 

novo esporte que crescia no país. Albatenio Godoy relatou em seu livro “Do meu 

tempo”, de 1969, que na cidade de Vila Boa (hoje cidade de Goiás), os estudantes 

vindos de São Paulo inauguravam o esporte no Estado, dentre eles, o já citado 

Walter Sócrates, Renato Marcondes, Odilon Amorim, Alberico Camargo, João 

Monteiro e outros colegas do colégio Liceu que promoviam partidas no Largo do 

Chafariz. 

O primeiro clube de futebol profissional de Goiás foi o Clube Recreativo 

Atlético Catalano, CRAC, fundado em 13 de julho de 1931, na cidade de Catalão. 

Durante certo período em que o esporte tentava se firmar no estado, vários clubes 

nasceram e desapareceram na capital Goiânia, todavia quatro clubes se destacaram 

e alcançaram o posto de maiores campões, são eles: o Atlético Clube Goianiense 

(fundado em 1937), o Goiânia Esporte Clube (fundado em 1938), o Goiás Esporte 
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Clube (fundado em abril de 1943) e o Vila Nova Futebol Clube (fundado em julho de 

1943). 

O primeiro Campeonato Estadual foi realizado em 1944, disputado apenas 

por 5 times, tendo o Atlético Goianiense como campeão. As primeiras décadas do 

campeonato foram marcadas por uma imensa hegemonia do Goiânia e do Atlético, 

mas, em 1961, o Vila Nova rompeu a sequência de título; e, em 1965, o Anápolis se 

tornou o primeiro time do interior a ser campeão (o CRAC foi campeão por duas 

oportunidades e é o time do interior com mais títulos de campeonato estadual) e, em 

1966, o Goiás ganhou o campeonato pela primeira vez, um feito que se repetiria 

outras 27 vezes e consagraria o time como o maior campeão do Estado. 

Ainda em 1944, foi criada a Federação Goiana de Futebol (FGF) e em 1962, 

foi organizado o primeiro campeonato em caráter profissional. Hoje, o campeonato e 

a federação se encontram entre as 10 ligas mais valorizadas do Brasil. 

Na década de 1960, os principais jogos eram disputados no Estádio Olímpico 

Pedro Ludovico Teixeira, que possuía cerca de 10 mil lugares. Com o passar dos 

anos e o crescimento do futebol goiano, o estádio da região central começou a se 

mostrar pequeno. Em 1975, foi inaugurado o Estádio Serra Dourada, com 

capacidade aproximada para 75 mil pessoas. 

Na abertura desse estádio, em 5 de março de 1975, a Seleção Goiana 

derrotou a Seleção Portuguesa pelo placar de 2 a 1 diante de 76.715 torcedores. O 

maior público já registrado no estádio foi de 77.790 torcedores na partida entre 

Seleção Goiana e Seleção Brasileira, em 1975. O estádio passou por várias 

reformas e hoje possui a capacidade de 50.049 torcedores. 

 

2.4  GOIÁS ESPORTE CLUBE: O TIME DOS 33 TORCEDORES  

 

A história do Goiás Esporte Cube se inicia na noite de 6 de abril de 1943 na 

calçada da Rua 23, no Centro de Goiânia, após a mãe de Lino e Carlos Barsi 

expulsar, de sua casa, o grupo de entusiastas, pois estavam fazendo muito barulho. 

Esse grupo de amigos tinha o sonho comum de organizar um time de futebol, e 76 

anos depois, o clube é indiscutivelmente um dos maiores do país e o maior do 

Centro-Oeste. 

E foi nesse chão verde maravilhoso do Cerrado, em Goiânia, que o ano 
de 1943 chamou muita atenção no mundo do futebol. Foi nesse ano que 
Lino Barsi, idealizador do projeto, junto com um grupo de amigos, 
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reunidos na calçada da sua casa, começou a sonhar e dar os primeiros 
passos para a construção de um grande clube [...]. Mesmo diante de 
muitas dificuldades e adversidades para realizar qualquer reunião, 
nasceu aquele que seria o maior clube do Centro–Oeste brasileiro. O 
nome era uma homenagem ao estado onde o clube construiria sua 
história para sempre (LEAL, 2013, p.27). 
 

A primeira partida da história do Goiás foi contra o Atlético Goianiense, no dia 

20 de junho de 1943, jogo que a equipe atuou com camisas doadas pelo América de 

Minas Gerais. Porém, os mineiros só puderam emprestar 9 camisas verdes com 

listras horizontais brancas, o restante precisou ser completado com camisas 

totalmente brancas. A partida ocorreu no estádio Olímpico, localizado na Avenida 

Paranaíba, e terminou em 1 a 1. 

O time passou anos difíceis na década de 40, treinava em um campo de terra 

ao lado do Estádio Olímpico e “amargava” o fato de ainda não ter conquistado o 

título. Em 1951, o Goiás venceu o primeiro Campeonato Goiano de sua história, mas 

por uma “brecha” no regulamento, que não especificava se o título seria decidido em 

três jogos ou três pontos, fez o Goiânia entrar na justiça exigindo um terceiro jogo. 

Depois de nove anos, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu a favor do 

Goiânia, então no dia 3 de março de 1960 é realizado o terceiro jogo da final, que foi 

vencido pelo Galo por 3 a 1. 

Em 1959, o dr. Ruarc Douglas Ferreira assumiu a presidência do Goiás, e seu 

grande objetivo era adquirir um espaço físico para o clube. Foi então que o novo 

presidente conseguiu a doação de um terreno afastado do Centro da cidade, na 

região da Serrinha, em que na época era apenas mata, mas hoje é uma região 

extremamente valorizada. 

Havia naquele período apenas uma “trilha” no meio da mata do Cerrado 
que ligava a Serrinha ao Centro, mas era já um grande começo. Seu 
Ruarc chegou a subir em um trator emprestado pela prefeitura de 
Goiânia, vislumbrando abrir uma rua, ainda que de terra, ligando a 
Serrinha ao Centro. Hoje temos a Bela Avenida 85 e o sonho de um 
visionário se realizou para o bem do Goiás e de toda Nação Esmeraldina 
(LEAL, 2013, p.50-51). 

O terreno conhecido como fazenda Macambira, região que hoje é uma das 

mais nobres de Goiânia, é a sede do clube, que se tornou uma referência nacional 

de estrutura e organização. Na década de 80, o clube cresceu no âmbito 

administrativo e construiu o Centro de Treinamento Parque Anhanguera, ambiente 

que conta com a Casa do Atleta, ótima estrutura profissional e de base. Na sede da 
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Serrinha foi construído o estádio Hailé Pinheiro (Estádio da Serrinha), em 1995, e 

outras benfeitorias. 

O Goiás Esporte Clube nos seus primeiros anos era conhecido como “time 

dos 33 torcedores”, um apelido pejorativo que os torcedores rivais criaram para 

ofender a torcida esmeraldina, pois a equipe possuía o menor número de torcedores 

da cidade. Atualmente, a equipe conta com 847.000 torcedores, segundo a Pluri 

Consultoria (pesquisa de 2014)4, e ocupa o posto de maior torcida do Estado e da 

região Centro-Oeste. O Goiás possui cerca de 10.000 mil sócios torcedores 

(segundo dados divulgados na conta oficial do Instagram do clube no dia 

16/10/2019)5, um número baixo comparado ao tamanho de sua torcida. O apelido 

usado de forma jocosa pelos rivais para ridicularizar a então pequena torcida 

esmeraldina, hoje é adotado pelo clube e seus torcedores como um número mítico e 

histórico. O número 33 é representado carinhosamente em produtos, faixas, 

slogans, músicas e declarações de ídolos e personalidades marcantes da equipe. 

Retomando as conquistas do clube em campo, no ano de 1966, a sua história 

começou a mudar. O primeiro título estadual foi conquistado em uma campanha 

memorável, com treze vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Naquele 

domingo, 2 de outubro de 1966, a final foi disputada contra o Vila Nova no Estádio 

Pedro Ludovico (Estádio Olímpico). Após quase ter sido rebaixado no ano anterior e 

ter perdido, na Justiça, o título de 1951, a final teve um ar dramático, pois o clube 

alviverde lutava para se afirmar no cenário estadual. A bravura e o amor dos 

jogadores refletiram no placar, que terminou em 4 a 2 para o Goiás, e emocionou a 

todos da equipe. Após o jogo, todos do time foram a pé de Goiânia até a Igreja do 

Divino Pai eterno, em Trindade, para agradecer a Deus pelo título. 

Em 1967, o Goiás estreou em competições nacionais (a Taça Brasil), pois 

havia ganhado o Campeonato Estadual do ano anterior. O time terminou na 3ª 

colocação do grupo e foi eliminado na primeira fase, terminando em 14ª na 

classificação geral. Mesmo que tímida, a primeira participação em torneios 

nacionais, foi extremamente importante para a construção do reconhecimento 

nacional obtido pelo clube. 

                                                           
4
 O Grupo Pluri é focado em consultoria em Gestão, Finanças e Marketing Esportivo para Clubes, 

Entidades e Atletas. Em 2014, foi realizada uma pesquisa voltada a quantidade de torcedores dos 
principais Clubes do Brasil. 
5
 Disponível: Instagram oficial do Goiás: https://www.instagram.com/p/B3r9c7jAt9W/ 

Acesso: 16/10/2019 

https://www.instagram.com/p/B3r9c7jAt9W/
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Em 1971, foi criado o Campeonato Brasileiro, mas apenas, em 1973, houve a 

primeira participação de times goianos, tendo o Goiás Esporte Clube como seu 

representante. O Campeonato contou com a participação de 40 clubes de vinte 

estados. A estreia do Goiás foi com um empate de 0 a 0 frente ao Olaria, no estádio 

Olímpico. O primeiro gol do Goiás aconteceu no dia 29 de agosto de 1973, em que o 

jogador Lincoln (ídolo do time alviverde e conhecido como “O Leão da Serra”) 

marcou para a vitória do verdão por 1 a 0 contra o Flamengo. O Goiás terminou a 

competição em 13° lugar, uma campanha notável para uma equipe do Brasil Central 

em competições nacionais. 

Em 1974, aconteceu uma partida épica que marcaria a história do Goiás e do 

futebol brasileiro. O Goiás, ainda uma equipe tímida, enfrentou, no Pacaembu, o 

Santos de Pelé. Até os 34 minutos do segundo tempo, a equipe paulista vencia o 

jogo por 4 a 1, o que levou o técnico santista a tirar Pelé para poupá-lo. Porém, o 

Goiás jogava bravamente, e nós últimos onze minutos a equipe goiana conseguiu 

alcançar o empate. Nelson Rodrigues, perplexo com o jogo daquela noite, escreveu 

uma belíssima crônica (retratado no livro “Goiás: Sob o manto verde do cerrado”, de 

Francisco Leal, 2014, vide anexo A) sobre a garra do time esmeraldino. Assim, com 

o aval desse memorável escritor, o futebol de Goiás despertava para o Brasil. 

A década de 1980 foi a mudança de patamar do Goiás Esporte Clube. O time 

conseguiu sanar suas dívidas, melhorar sua estrutura de treinamentos, ganhar 

vários campeonatos estaduais e se manter no Campeonato Brasileiro por 10 anos 

seguidos, alcançando boas colocações, e conquistando o respeito por se tornar uma 

das equipes tradicionais da competição. 

O Clube participou da final da Copa do Brasil em 1990, porém, o Flamengo foi 

o grande campeão ao derrotar a equipe esmeraldina; houve o título de campeão 

brasileiro da série B em 1999, e o pentacampeonato goiano, de 1996 a 2000. Em 

1997, o Clube entrou para o Clube dos 13, uma associação que representava os 13 

maiores clubes do país; e de 2001 a 2003 o Goiás alcançou o tricampeonato da 

Copa Centro-Oeste. 

Nos anos 2000, a equipe alviverde alcançou sua melhor colocação no 

Campeonato Brasileiro, chegando à 3ª colocação e conseguindo vaga para a Copa 

Libertadores da América de 2006, competição que o Goiás fez uma grande 

campanha na fase de grupos e caiu apenas nas Oitavas de Final para o time 

Estudiantes da Argentina. Em 2010, o clube chegou à final da Copa Sul-americana, 
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sendo derrotado nos pênaltis pelo Independiente da Argentina. No ano de 2012, o 

Goiás ganhou, pela segunda vez, o Campeonato Brasileiro da Série B e, em 2013, 

chegou mais uma vez na semifinal da Copa do Brasil. 

O Goiás completou, em 2019, 76 anos e, ao longo desse tempo, o clube 

conseguiu sair do patamar de 4° força do Estado, com a menor torcida entre os 

rivais (por isso era apelidado de “time dos 33 torcedores”), para o clube com o maior 

número de títulos estaduais e regionais, maior representatividade no cenário 

nacional e internacional, e possuir a maior torcida da região. A estrutura do clube se 

destaca como uma das melhores do país, (segundo a plataforma digital de 

streaming Globoplay, 2015), sendo referência em categoria de base (vide Anexo B). 

O Goiás também anunciou neste ano que o Estádio da Serrinha será reformado para 

poder acomodar 20.000 torcedores, tornando-se o maior estádio privado da região, 

além de um complexo moderno para atender a torcida com excelência (ver imagem 

disponibilizada no site do Goiás, no anexo C). A equipe esse ano se encontra na 

primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porém não teve boa participação na 

Copa do Brasil, sendo eliminado na segunda fase, e perdeu a final do Campeonato 

Goiano para o rival Atlético Goianiense. 

Um fato a ser destacado, no Goiás, é o crescimento que a área de marketing 

do clube obteve nos últimos anos, pois conseguiu aproximar a torcida do clube e 

estava sendo bastante elogiada pelos torcedores. Em abril de 2019, no entanto, 

houve a dissolução do departamento de marketing do clube e a contratação de uma 

agência para gerir o marketing. No início, a atitude foi criticada, mas a nova equipe 

vem demonstrando um bom trabalho até então. Uma das grandes mudanças que 

ocorreu, nos últimos anos, dentro do departamento de marketing do clube foi a 

mudança da mascote, que deixou de ser o “velho periquito” e foi lançado o Periquito 

“Pistola”, e o Periquito Sub-15. Esse trabalho é baseado no estudo das duas novas 

mascotes que serão analisados de forma mais contundente nos capítulos 

posteriores, mas antes é preciso entender como surgiu esse símbolo do clube 

esmeraldino. 

 

2.4.1 O Periquito do Cerrado 

 

A mascote do Goiás, o Periquito, nasceu junto com o Clube. Uma das 

histórias relatadas no livro “Goiás: Sob o manto verde do cerrado” de Francisco Leal 
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(2014), conta que os irmãos Barsi, componentes do grupo fundador da equipe, eram 

torcedores do Palestra Itália (Palmeiras) e de descendência italiana. Com isso, 

decidiram que, as cores desse time com a fauna da região seriam uma boa 

combinação para se usar na então mascote, o Periquito, assim como o Palestra 

Itália fez anos anteriores. 

Outra versão é que um torcedor da arquibancada, Raimundo Baiano, gritava 

“periquito” sempre que o Goiás entrava em campo. Por fim, existe a versão que em 

1966, ano da primeira conquista da equipe, uma bandeira foi levantada e nela 

estava estampado o periquito. 

Em 1987, na então Copa União, o artista Ziraldo desenhou as mascotes de 

todos os clubes que disputariam a competição, inclusive a primeira representação 

oficial da mascote esmeraldina (Figura 1). Com o passar dos anos, o periquito se 

modificou e começou a frequentar o gramado em dias de jogo e eventos, 

personificando-se como representante da equipe. 

 

 

 
Fonte: Site Cultura Futebolística, 2009 

 

Em dezembro de 2017, o Goiás Esporte Clube anunciou em suas redes 

sociais que o “velho” Periquito seria aposentado, para meses depois, em abril de 

2018, apresentar o novo Periquito. Mudando o estereótipo de engraçado e “fofo”, o 

clube apostou em um estilo mais bravo, como o Canarinho da Seleção Brasileira de 

Futebol (Figura 2) e o Porco Gobatto (Figura 3) do time do Palmeiras. 

Figura 1 – Desenho do Periquito do Goiás feito por Ziraldo em 1987 
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Em outubro de 2018, foi lançado um parceiro para o novo periquito, o 

periquito Sub-15, essa nova mascote veio com uma aparência mais alegre e 

divertida. 

 

 

 

Os dois personagens (Figura 4) interpretam seus papeis durante os eventos 

do clube, um mais sério e o outro mais brincalhão. Os dois atuam em comerciais 

publicitários, lançamentos de uniforme do clube e estampam as postagens do Clube 

nas redes sociais. 

Em novembro de 2018, foi lançado o Instagram6 oficial dos periquitos, 

mostrando as atuações dos “irmãos” durante os jogos e viagens. Para entender essa 

relação entre as mascotes e o time, é necessário explorar as áreas do marketing, 

sobre as mascotes e o conceito de torcedor, estes serão abordadas no próximo 

                                                           
6
 Disponível: instagram.com/periquitos.gec/?hl=pt-br 

Acesso: 10/12/2018 

Fonte: Site do R7, 2018 Fonte: Site da Sociedade  
Esportiva Palmeiras, 2016 

Fonte: Canal de Youtubo Acervo Goiás GEC, 2018 

Figura 4 – Print do vídeo do YouTube: Mascote 
Sub-15 à esquerda e Periquito Pistola à direita. 

 

Figura 3 – Fotografia do Gobatto e 

Periquito do Palmeiras  

 

Figura 2 – Fotografia do Canarinho 

“Pistola” 

https://esportes.r7.com/copa2018/canarinho-mania-a-historia-por-tras-do-mascote-pistola-da-selecao-22062018
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capítulo. O intuito é mostrar como elas se encaixam dentro da estratégia de 

marketing dos clubes e consequentemente são convertidas em representantes das 

marcas, agindo como um elo entre torcida e agremiação. Para isso, é preciso 

entender se a o torcedor aprova a mudança das mascotes e as reconhecem como 

representantes do clube e da torcida. 
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3 FUTEBOL COMO NEGÓCIO 

 

Este capítulo trata os conceitos de marketing, marketing esportivo e a relação 

das mascotes como representante de marcas, finalizando com a apresentação das 

características do torcedor e do Sócio-torcedor como torcedor-consumidor.  

 

3.1 MARKETING: A ARTE DE AGREGAR VALOR 

 

A palavra marketing é uma derivação do latim “Mercare” que, na Roma Antiga, 

era usada como ato de comercializar. Delimitar a origem do Marketing é praticamente 

impossível pois, desde os primórdios, a população praticava algum tipo de comércio, 

desde o escambo ao mercantilismo. 

Segundo Kotler (2006, p.34), “fazer marketing significa satisfazer as 

necessidades e os desejos dos clientes. O dever de qualquer negócio é fornecer 

valor ao cliente mediante lucro”, ou seja, o Marketing procura satisfazer os desejos e 

necessidades humanas e sociais. 

Skacel (1992, p.7) analisa o marketing como “a geração de lucro através do 

gerenciamento dos recursos e atividades que determinarão e satisfarão as 

necessidades e desejos das pessoas que compram o produto ou serviço”.  

Churchill e Peter (2004, p.4) definem Marketing como “o processo de planejar 

e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de 

ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais”. Dessa forma podemos concluir que caracterizar o marketing 

apenas como sinônimo de vendas é “raso‟, pois o conceito é amplo e trabalha com 

habilidade em vender e satisfazer o cliente de forma aprofundada”.  

Drucker (1973, p. 64-65 apud KOTLER, 2006, p.4) analisa o Marketing da 

seguinte forma: 

Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. 
Mas o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O 
objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o 
produto ou o serviço possa se adequar a ele e se vender sozinho. De 
maneira ideal, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a 
comprar. A única coisa necessária, então, seria tornar o produto 
disponível. 

Drucker reitera o comportamento do consumidor ao identificar o marketing 

pelo olhar do cliente. Duailibi e Simonsen Jr. (1990) também destacam as atividades 
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da empresa de forma orientada ao consumidor, com o objetivo de fidelizar e prolongar 

o lucro. Esse pensamento nasce em contraposição ao que era aplicado antes da 

Revolução industrial, onde a orientação era pensada apenas no processo produtivo. 

Para compreender, então, a função do Marketing é necessário entender o seu 

conjunto central de conceitos: Necessidade, Desejo e Demanda. 

Necessidade são os requisitos básicos do ser humano, como o ar, comida, 

diversão e instrução. Quando as necessidades são direcionadas a objetos específicos 

tornam-se desejos. Já as demandas, “são desejos por produtos específicos 

sustentados pela capacidade de comprá-los”. (KOTLER, 2012, p.22) 

Churchill Jr. (2012, p.49) separa os consumidores dos compradores 

organizacionais, sendo que consumidores são aqueles que “compram bens ou 

serviços para seu próprio uso ou para presentear pessoas” e compradores 

organizacionais são as “pessoas que compram bens e serviços para empresas, 

órgãos governamentais e outras instituições”. Com isso, o mesmo autor definiu as 

necessidades e desejos da seguinte forma: 

 
As necessidades de consumidores ou compradores organizacionais 
são coisas necessárias para sua sobrevivência. Por exemplo, os 
consumidores precisam de comida e abrigo para sobreviver, enquanto 
organizações podem precisar de computadores para continuar 
funcionando. Os desejos incluem bens e serviços específicos – para 
satisfazer necessidades – e outros adicionais que vão além da 
sobrevivência (CHURCHILL JR., 2012, p.49). 
 

O Marketing é criticado por criar necessidades, mas na verdade elas já existem. 

Os profissionais podem promover a ideia de que o produto é capaz de suprir essa 

necessidade gerando, assim, o desejo. 

Para conseguir chegar ao objetivo final que é se tornar a escolha do 

consumidor, antes é necessário definir quem e onde está seu público-alvo. A partir 

daí, começa a segmentação do mercado através de gostos, demografia, estilo de vida 

e comportamento, para depois os apresentarem o produto. “Para cada mercado-alvo 

escolhido, a empresa desenvolve uma oferta de mercado, que é posicionada na mente 

dos consumidores-alvo” (KOTLER, 2012, p.12.). 

A segmentação do mercado passa pela análise dos níveis do marketing, sendo 

o primeiro passo delimitar onde seu produto se encaixa, se é no macromarketing ou 

no micromarketing. Churchill Jr. (2012, sp) define o macromarketing como “o estudo 

do processo, atividades, instituições e resultados de marketing no nível da 

sociedade”, ou seja, “análises nos níveis globais e nacionais”. Enquanto o 
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micromarketing é definido como “o estudo de processos e atividades de marketing 

nos níveis organizacional, de produto ou marca”, ou seja, “aquelas abaixo do nível 

global e nacional”. 

O posicionamento da marca vai proporcionar a identificação com o público e 

assim sua fidelidade, como no futebol, em que vários fatores geram a identificação 

com o clube, o posicionamento do time é fator importante para a conquista de novos 

adeptos. 

Assim como no caso dos consumidores, a marca representa para as 
organizações um conglomerado de fatos, sentimentos, atitudes, 
crenças e valores que se relacionam ao seu conjunto de nome (s) e 
símbolo(s), diretamente e em relação tanto às outras marcas da 
mesma categoria como outras que fazem parte de seu universo 
mercadológico (SAMPAIO, 1973, 2002, p.26). 

A fidelidade do cliente está diretamente ligada ao lucro, mas segundo Scott 

Robinette e Brand com Lenz (2002), a satisfação profunda com o produto ou serviço, 

embora seja um pré-requisito para a fidelidade, não garante o comprometimento dos 

consumidores. A ponte entre satisfação e a lealdade se chama Marketing emocional. 

Todos os ciclos que o consumidor passa, desde a conquista e ativação, até a 

retenção e reativação, fazem parte do Marketing Emocional. 

 
O Marketing Emocional é a busca em que a empresa deve se envolver 
como um todo, adquirindo conexão sustentável com os consumidores, 
capaz de fazer com que eles se sintam tão valorizados e tão 
apreciados a ponto de fazerem de tudo para serem fiéis à empresa. 
(SCOTT e BRAND com LENZ, 2002, p.4). 
 

O fato das estratégias que conduzem o Marketing Emocional serem individuais 

e específicas tornam-se praticamente impossíveis de serem copiadas, fornecendo, 

assim, uma vantagem competitiva. Porém, o Marketing Emocional não abandona os 

elementos de sucesso do Marketing Tradicional, como a escolha do público-alvo, 

ofertas atraentes, soluções criativas e o monitoramento do custo-eficiência. No 

entanto, cinco elementos merecem uma atenção particular, segundo Scott e Brand 

com Lenz (2002), pois ao determinar a estratégia de contato impulsionado pela 

emoção é necessário observar: a relevância, as oportunidades do momento, a 

procedência/relacionamento com o destinatário, a frequência e o valor percebido. 

Ao analisar o marketing pelo lado esportivo, é possível observar que a 

construção de marca é um fator importante no que se refere ao clube e à imagem 

que ele apresenta; e a utilização bem elaborada do Marketing Emocional pode gerar 

um aumento de torcedores, sócio-torcedores, público no estádio e 
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consequentemente mais vendas e renda para o clube. O torcedor é o principal 

patrimônio de um clube de futebol, pois, sem ele o time não existe, a partir desse 

momento é necessário saber dialogar da forma correta com um público volátil e 

apaixonado. E, por isso, existe a necessidade de se entender o marketing esportivo 

e sua importância para o esporte. 

 

3.2 MARKETING ESPORTIVO: PAIXÃO, ESPORTE E LUCRO 

 

A popularização do Marketing Esportivo, de acordo com Pozzi (1998), deve-

se muito às indústrias de cigarros e bebidas alcoólicas, que após a proibição do 

Congresso Americano de veiculação de propagandas em determinados horários, 

algumas empresas como Malboro (cigarros) e Campari (bebidas) investiram 

especialmente no automobilismo e obtiveram um histórico e bem-sucedido estágio de 

lembrança nos consumidores. 

Afif (2000) relembra um artigo escrito pelo Jornalista Silvio Lancellotti para a 

Folha de S. Paulo em 1997, em que este contava que o primeiro patrocínio no futebol 

ocorreu em 1952. A empresa de cerveja, Stock, investiu cerca de 30 mil dólares para 

que todas as equipes da “Série A” italiana (nome dado à primeira divisão do 

campeonato italiano) estampassem sua marca nos estádios. 

A prática ainda era tímida no futebol por conta do conservadorismo da FIFA, 

que limitava as equipes a apenas estamparem, de forma discreta, os logotipos dos 

fabricantes em uniformes. Porém isso mudou, em 1979, com uma ação genial de 

Franco D‟attona, presidente do modesto Peruglia da Itália, que iniciaria uma 

reviravolta na história do Marketing Esportivo. 

 
D‟Attoma negociou com o pastifício Ponte um apoio de US$ 250 mil e 
usou o dinheiro para montar uma indústria de equipamentos 
esportivos, dando-lhe, precisamente, o nome de Ponte. Não houve 
como impedi-lo de bordar um belo “Ponte” nas camisas do time. 
Paralelamente, na Alemanha e na Holanda, outros truques 
espertíssimos ajudaram a desmoralizar as regras. O laboratório Bayer 
comprou duas agremiações, o Leverkusen e o Uerdigen, e 
transformou seus distintivos em logomarcas. A Philips adquiriu o 
controle acionário do Eindhoven, que virou PSV, isto é, União 
Esportiva Philips (POZZI, 1998, p.22). 
 

A FIFA logo percebeu que era inevitável a entrada de investidores no futebol, e 

com a tutela do brasileiro João Havelange, a entidade cresceu em negócios 
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alcançados e, em 1994, conquistou o faturamento de US$ 1 bilhão na Copa do 

Mundo dos EUA, contando com 12 patrocínios principais e 20 secundários. 

O Marketing esportivo é uma das estratégias que utilizam o esporte para atingir 

metas e, de acordo com Mullin, Hardy e Sutton (1993, apud POZZI, 1998, p. 77), 

consiste em todas as atividades designadas a entender as necessidades e desejos 

dos consumidores de esporte. A atuação do marketing esportivo ocorre de duas 

formas: como Marketing de produtos e serviços voltados aos consumidores e a 

forma que eles se relacionam com o esporte, seja pelo sócio torcedor ou pelas 

camisas oficiais; e como Marketing de promoções esportivas, que é a estratégia que 

usa o esporte como divulgação dos produtos sem esse ter ligação direta com 

atividades esportivas. 

 
Portanto, pode-se afirmar que a expressão “marketing esportivo” pode 
ser usada para descrever tanto as atividades de “marketing dos 
esportes” (esforços por parte dos dirigentes de clubes, ligas e 
associações esportivas ou o próprio atleta em atender às 
necessidades e desejos dos seus consumidores) como do “marketing 
através do esporte” (esforços por parte de empresas em utilizar o 
esporte como meio de comunicação com seus consumidores) (POZZI, 
1998, p.78). 
 

Bevilaqua (1996) também procura explicar a existência de três conceitos de 

Marketing relacionados ao esporte: o Marketing de Esporte, o Marketing através do 

Esporte e o Marketing Esportivo, sendo que o Marketing Esportivo é a união dos 

dois primeiros conceitos. Segundo Belvilaqua (1996, p.40.), os conceitos são: 

- Marketing de Esporte: Toda atividade relacionada a atender o Marketing de 

produtos e serviços esportivos. Ex: Divulgação de camisas oficiais de um 

determinado time. 

- Marketing através do Esporte: Toda atividade ou produtos que utilizam o 

esporte para se promover. Ex: Patrocínio 

- Marketing Esportivo: Abrange o marketing do Esporte, de produtos de 

serviços esportivos, e o Marketing através do esporte, atividades ou produtos que 

fazem uso do esporte, como veículo promocional. Ex: Guaraná Antartica e suas 

peças publicitárias com os atletas da seleção. 

Segundo Levitt (apud Bevilaqua, 1996, p.40), o “Marketing esportivo consiste 

nas atividades que visam satisfazer as expectativas e necessidades do consumidor 

do esporte”. Não se pode negar a força que o marketing esportivo possui, pois 
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através da paixão dos torcedores, as empresas podem trabalhar seus produtos e 

popularizá-los. 

Os clubes necessitam se abrir para as empresas para poderem aumentar suas 

rendas e investir em seus elencos e estruturas. Um caminho para esse trabalho entre 

empresas e clubes é o patrocínio. Uma das ferramentas do Marketing é a promoção, 

e com isso surge o propósito de informar e persuadir o consumidor no processo de 

compra. 

Bevilaqua (1996) expõe o conceito de patrocínio da seguinte forma: 

 
Patrocínio consiste no fornecimento de qualquer tipo de recurso, 
realizado por uma organização ao prestar suporte direto a um evento 
esportivo, artístico ou de cunho social (educacional ou ambiental) com 
o propósito de associar o nome, marca ou produto da organização 
diretamente ao evento. A organização utiliza este relacionamento para 
atingir seus objetivos promocionais e/ou para facilitar seus objetivos 
gerais de Marketing (CONTURSI, 1991, apud BEVILAQUA, 1996, 
p.260). 

 

O fator decisivo para o crescimento do interesse em patrocínio relativo ao 

esporte, segundo Bevilaqua (1996), é o aumento de interesse do público em relação 

às atividades esportivas, o aumento da comercialização da TV e o crescimento de 

novas mídias para a transmissão do esporte. 

O Goiás Esporte Clube possui, hoje, no YouTube, a GO TV, e também a 

Rádio GO, ambos transmitidos pelo Facebook. Ambas estratégias possuem como 

interesse a produção de conteúdo voltada à torcida do Clube. As redes sociais como 

Twitter, Facebook e Instagram deixam o torcedor informado sobre o dia-dia do time, 

causando assim uma sensação de aproximação na rotina do mesmo. Para o 

lançamento do Periquito “Pistola”, o Goiás usou principalmente o Facebook, o 

Instagram e o Youtube para anunciar a mudança.  

O Lançamento oficial aconteceu no dia 08 de abril de 2018 no estádio Serra 

Dourada, com a apresentação da nova mascote alguns minutos antes da partida 

entre Goiás x Aparecidense pela final do Campeonato Goiano. O Periquito posou 

para foto em frente a uma bandeira erguida na arquibancada, acenando para os 

torcedores, e nas redes sociais houve uma postagem oficial apresentando o novo 

estilo da mascote.  

Antes do lançamento foram produzidos cinco teasers para as redes sociais do 

Clube e para o YouTube: o primeiro foi um vídeo de despedida da antiga mascote, 

postado no dia 22 de dezembro de 2017. Em seguida, no mesmo dia, foi publicado 
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um Post anunciando que haveria uma nova mascote e, no dia 05 de janeiro de 2018, 

foi lançada a campanha de “Batize o mascote” (porém, a ideia foi abandonada sem 

nenhuma explicação do porquê). No dia 04 de abril de 2018 é lançado o teaser da 

silhueta do Periquito “Pistola” (figura 5) e, no dia 05 de abril de 2018, foram 

mostrados alguns detalhes da nova mascote.  

 

 

Essa ação vem da necessidade dos times de se modernizarem e se tornarem 

mais atrativos ao novo público que hoje tem acesso a muitas informações e opções. 

Uma das formas de vender produtos, conquistar os mais jovens e manter-se 

moderno, são as mascotes, que atuam como unificadoras e catalisadoras das 

necessidades comerciais. 

 

3.3 MASCOTE: A MARCA E SEU REPRESENTANTE 

 

Acredita-se que a palavra mascote (Mascoto) surgiu na Provença, região do 

sudeste francês, advindo do diminutivo de masco, que significa sortilégio, ou seja, 

encanto, sedução, atração e magia. Segundo Perez (2011, p.31): “advém o 

entendimento das mascotes como amuletos, objetos portadores de potencialidade 

mágica, de felicidade, fenômenos e de expressões absolutamente afetivas”. 

As mascotes são parte da cultura de massa. Ela já está inclusa e faz parte do 

dia-a-dia de muitas pessoas espalhadas pelo Brasil e no mundo. Quando as 

consideramos como emblemas, começamos a entender que são “causa e feito do 

processo de globalização da cultura visual, pois materializam uma visão 

fantasmagórica e imaginária da realidade” (PEREZ, 2011, p.45). Podemos enxergá-

la como um ícone, pois são a representação que conecta a personagem à ideia da 

marca, uma relação de semelhança estabelecida a partir das qualidades, ou mesmo 

Figura 5: Teaser da silhueta do Periquito “Pistola” 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 
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como um ídolo, pois é um representante, um símbolo que pode ser objeto de culto e 

devoção, ou como fetiche, pois carrega misticidade, sedução e a sensação de 

acolhimento (PEREZ, 2011, p.43-44). 

As personagens conseguem gerar uma infinidade de ferramentas que são 

capazes de criar afeição entre público e marca, de acordo com Perez (2011, p. 46): 
as mascotes catalisam o comportamento afetivo contemporâneo. 
Conseguem desenvolver um comportamento coletivo de certo modo 
intenso e ritualístico – culto ao objeto-imagem muito próximo à 
iconoclastia religiosa. As mascotes são artefatos culturais, mas antes 
de tudo, são um fenômeno cultural. 

A mascote proporciona a proximidade do público através de aquisição de 

objetos, como bonecos de pelúcia e chaveiros, interação em aplicativos, games e 

até em personagens atuando como a mascote (em eventos esportivos). Bauman 

(2001, apud PEREZ, 2011, p.47) expõe que a personagem funciona como “uma 

resposta ética da não existência, do afrontamento das tradições, crenças e de seus 

valores, da volatilidade e da insegurança vivida na sociedade”, ou seja, as mascotes 

são utilizadas como uma fuga inconsciente das tradições engessadas e da dura 

realidade da vida, pois traduzem paz, amistosidade e até uma certa inocência. 

Pacheco (2005 sp) afirma que a mascote tem suma importância dentro da ótica 

mercadológica, pois transmite “confiabilidade, simpatia, segurança, serenidade, 

modernidade, entre outros, sem esquecer do traça humano importante para a 

marca”. 

No final do século XIX, começam a ser utilizadas as imagens das mascotes ao 

lado da foto dos produtos, sendo um grande avanço do mercado publicitário e das 

técnicas de impressão. A utilização de figuras ao lado dos anúncios despertou 

interesse no público, que na época já estavam fascinados pelas gravuras litográficas 

que acompanhavam as publicidades impressas. 

Perez (2011) listou 8 tipos de personagens que são usados comumente em 

campanhas publicitárias. Segundo a autora, os tipos de mascotes são definidos 

conforme a tabela 1 abaixo: 

 
Tabela 1: Tipos de mascotes baseados no livro Mascotes: semiótica da vida imaginária 

 

TIPO DE MASCOTE 
 

DESCRIÇÃO 

 

  Mascotes Humanóides 
Apresentam-se como humanos, apesar de, normalmente, travestidos. 

Apresentam fatos de vida: movimentam-se, falam – ou seja, estabelecem uma 

dinâmica de interação que as personagens gráficas corpóreas não 
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apresentam. Exemplo: Ronald Mc Donald‟s 

 

Mascotes Míticas 

São representações de marca criadas a partir da mitologia, navegam pelo 

universo do sonho, da magia, do surrealismo, dos contos e das narrativas 

épicas. As mascotes míticas adicionam mais uma camada de sentido, uma vez 

que acionam nossa imaginação, nosso repertório lúdico e histórico, além da 

memória. Exemplo: Gênio da Chamyto da Nestlé 

 
  Mascotes heróis As mascotes heróis demonstram precocemente seus poderes sobrenaturais, 

vencem as “forças do mal” e, adicionalmente, apresentam uma biografia 

transparente e edificante. Muitas vezes, com inspiração nas mitologias 

heroicas, diferenciam-se destas por apresentar características humanas. 

Exemplo: Super 15 da Telefônica 

 
  Mascotes monstros São representações disformes de seres com vida, mas não guardam 

características essencialmente humanas ou animais. Apesar das hibridizações 

entre os universos humano, animal ou mesmo mitológico, as mascotes 

monstros comunicam alta afetividade, despertando o sentimento de adesão. 

Exemplo: Poupançudos da Caixa 

 
  Mascotes Animais As mascotes animais não são representações ou animações de animais, são 

os próprios animais expressos por meio de imagens fotográficas; Exemplo: 

Mascote da Coelho da Fonseca 

 
 Animações de animais Configuram-se como desenhos de animais antropomorfizados, normalmente 

domésticos e de convívio fácil como (aves, por exemplo). Exemplo: Frango da 

Sadia 

 
 Animações de Pessoas 

Referem-se aos desenhos de figuras humanas com forte dinamicidade e, 
normalmente, ludicidade. Exemplo: Baianinho das Casas Bahia 

Fonte: Clotilde Perez (2011) 

 
Para que a mascote seja associada com a marca, o discurso e a imagem 

precisam estar alinhados. Como representantes da marca, as mascotes precisam 

ser reconhecidas pelo consumidor, pois “para se tornar-se objeto de consumo é 

preciso que o objeto se torne signo” (BAUDRILLARD, 2000, p. 207). 

As personagens com o tempo foram sendo associadas às marcas, pois uniam 

o tradicionalismo com a simpatia e, consequentemente, aproximavam o consumidor 

e as tornavam mais populares. Gomes e Azevedo (2005, p. 2) descrevem da 

seguinte maneira: 

Assim, apareceram tubos de pasta de dentes com braços e pernas, as 
embalagens dos produtos de limpeza da Procter & Gamble ganharam 
músculos de atleta e os hamburgers da McDonald‟s tinham boca e 
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olhos. Foi nesta altura que nasceram personagens tão famosos como 
Tony the Tiger, da Kellogg, ou o Sony Boy, da japonesa Sony. 
 

Com a expansão da cultura das Mascotes, muitas marcas começaram a utilizar 

essa ferramenta de comunicação, que posteriormente seria apropriada por games, 

programas de televisão, eventos e equipes esportivas. 

Ao nos aprofundarmos na mente dos personagens, podemos procurar 
aqueles fatores que lhes conferem uma razão para tudo que fazem e 
dizem, ajudando-nos a prever o que farão em uma situação específica, 
a tal ponto que eles virtualmente escrevem a si mesmo (MCLOUD, 
2011, p.64). 

No esporte, a primeira mascote a ser utilizada foi em 1966, na Copa do 

Mundo do Reino Unido, o Leão Willie, que se tornou o símbolo daquela edição da 

Copa e foi inspirada no símbolo típico do país. Já nos Jogos Olímpicos, o cachorro 

Waldi, da raça dachshund (popular na região da Bavária), foi a primeira mascote a ser 

utilizada nos jogos, na edição de Munique, em 1972. 

No futebol brasileiro, a presença das mascotes é praticamente ligada à história 

dos clubes. A mascote, durante muitos anos, foi apenas uma imagem que se 

encontrava em alguns produtos, nas sedes do clube e em seus sites, ou alguém 

fantasiado divertia a torcida, mas a visão evoluiu e se baseou nos cases de sucesso 

da NBA7, National Basketball Association, que transformou sua mascote em uma 

personagem cheia de personalidade. 

A NBA8 premia, todo ano, a melhor mascote da Liga, o que comprova o quanto 

o assunto é levado a sério no país norte-americano. As equipes utilizam seus 

personagens em campanhas, ações sociais, na venda de produtos e animam os 

intervalos das partidas, o que cria uma identidade entre torcedores e o clube que a 

mascote representa, como a Stuff do time de Basquete Orlando Magic (Figura 5): 

 

 

 

                                                           
7
  Disponível: https://storia.me/pt/eles-alegram-jogadores-e-torcida-conheca-os-mascotes-dos-times-

da-nba-2qnjvp/s 
Acesso: 15/01/2019 
8  Disponível: http://brandbola.com/2017/09/04/mascotes-por-diego-carneiro/ 

Acesso: 15/01/2019 

 

https://storia.me/pt/eles-alegram-jogadores-e-torcida-conheca-os-mascotes-dos-times-da-nba-2qnjvp/s
https://storia.me/pt/eles-alegram-jogadores-e-torcida-conheca-os-mascotes-dos-times-da-nba-2qnjvp/s
http://brandbola.com/2017/09/04/mascotes-por-diego-carneiro/
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As mascotes do clube esmeraldino seguem o mesmo modelo de ações que os 

clubes europeus, como exemplo, a ação no jogo da Copa do Brasil de 2018, onde o 

Periquito foi recebido no aeroporto de Florianópolis pelo Leão do Avaí (figura 6), algo 

que havia sido feito pelo Urso do Bayern de Munique, chamado de Berni, ao 

recepcionar a Zebra da Juventus, chamada de J, (figura 7), na Champions League 

de 2016.  

 
Fonte: Canal do Goiás no Youtube, 2018  

 

Figura 6 – Fotografia do Stuff, do Orlando Magic 

Figura 7 – Fotografia do Leão do Avaí e Periquito do Goiás 

Fonte: Site Brand Bola, 2017 
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A mascote do Goiás quando está atuando em campo, caracteriza-se como 

“mascote humanoide”. Já quando a mascote é representada por desenho ou 

animação se classifica como “Animações de animais”, segundo a tabela 1, inspirada 

em Perez (2011), pois o Periquito adquire ações cotidianas de um ser humano. 

O Goiás também promove ações sociais desenvolvidas com as Mascotes 

como, por exemplo, a presença delas em casa de pessoas de baixa renda e escolas 

mais humildes, o que aproxima o clube do torcedor mais distante que, muitas vezes, 

não consegue ir ao estádio por falta de dinheiro ou pela dificuldade da distância. 

Outra ação, feita entre o Periquito e as mascotes dos times rivais, foi a visita ao 

Hospital Araújo Jorge9, em outubro de 2018, fazendo a felicidade de crianças e 

adultos que estavam em tratamento (figuras 8 e 9). Esse tipo de ação aproxima o 

torcedor que está passando por uma situação delicada, além de promover alegria e 

diversão durante o dia da visita. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Hospital em Goiânia especializado em tratamento de pacientes com câncer. 

 

Figura 8 – Fotografia do J e Berni 

 

Fonte: Site do Globo Esporte, 2016  
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O Goiás também utiliza a imagem das mascotes para a venda de produtos, 

aproveitando do valor afetivo como afirma Perez (2011, p.31), que a personagem 

traz ao torcedor. É possível encontrar, na loja do Clube, copos (figura 10), canecas 

(figura 11) e garrafas de água (figura 12), estas em parceria com a água Nativa, que 

produziu garrafas personalizados do emblema do clube e da mascote. A ação foi 

feita de modo interativo, onde o torcedor ao baixar o aplicativo da água Nativa, basta 

colocá-lo para ler o QRcode presente na garrafa e se divertir com as opções 3D, a 

foto com moldura do periquito, escutar o hino do Clube e ver fotos dos jogadores do 

Goiás. 

 

 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

Figura 9 – Fotografia do Periquito “Pistola” 
entregando um presente para a criança 

 

Figura 10 – Fotografia das mascotes 
dos times de Goiânia e dos Jogadores 

 

Figura 11 – Fotografia dos copos dos  
Periquitos para o natal 

Figura 12 – Fotografia das canecas do 

Periquito “Pistola”  

 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 
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As mascotes também participam dos jogos do Goiás quando a partida é 

realizada em Goiânia e, algumas vezes, em jogos realizados fora do Estado. A função 

delas é animar a torcida (figura 13) durante a partida e, no intervalo e no fim de jogo, 

realizar um contato mais próximo com as pessoas presentes, seja tirando foto ou 

cumprimentando quem esteja mais próximo ao campo. O clube as utiliza para 

lançamentos de produtos (figura 14), ações nas lojas e para divulgar as novidades. 

 

 

As mascotes fazem parte do processo que leva o consumidor-torcedor à ação 

final. Pacheco (2005) referencia que as mascotes simbolizam “confiabilidade, 

simpatia, segurança, serenidade, modernidade, entre outros, sem esquecer do traço 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

Figura 13 – Print do Post da garrafa de água 
do Periquito “Pistola”  

 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

Figura 14 – Fotografia dos Periquitos 

Animando a Torcida 
Figura 15 – Vídeo do Periquito “Sub-15” no 

lançamento do novo moletom do Goiás. 
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humano importante para a marca”. Ou seja, o torcedor tem mais facilidade em criar 

empatia pelas mascotes e as enxergarem como representantes do time. 

No tópico subsequente, serão explicadas as características do torcedor. Este 

conceito será parte base da pesquisa qualitativa de análise do discurso, que será 

apresentada no quarto capítulo, pois é através desses estudos que avaliaremos a 

relação do clube com os seus torcedores, e assim identificar se a estratégia de 

marketing do Goiás de mudar a mascote teve o efeito esperado de gerar 

identificação delas com o torcedor.  

 

3.4 O TORCEDOR DE FUTEBOL 

 

Nelson Rodrigues (1987, apud CAVALCANTI, 2016, p.97), um dos maiores 

cronistas esportivos da história do Brasil, definiu torcedor como “aquele que se torce 

todo” e que, no decorrer do jogo, o torcedor participa “intimamente” através de 

gestos, gritos e movimentos. Para Cavalcanti (2016, p.97), “diferentemente do 

jogador, que ama o futebol, o torcedor ama o clube, a camisa e, por esse amor, na 

forma de um sentimento clubístico, se identifica com o time”.  

Nelson Rodrigues (1987), apud CAVALCANTI, 2016, p.98) diferenciou 

também torcedor de espectador, pois para ele torcedor é “um espectador tocado 

pelo acontecimento e por isso capaz de transfigurá-lo e ao mesmo tempo ser 

transfigurado por ele”. De acordo com Cavalcanti (2016, p.98): 

 
Se ao cronista cabe dar rimas ao acontecimento, captá-lo em uma 
dimensão nova e emocionante, ao torcedor, situado no instante do 
jogo, cabe dar expressão sonora a seu entusiasmo e assim surgem as 
saudações, os cantos, os hinos que irrompem das arquibancadas. A 
ótica a partir da qual o torcedor assiste à partida é, como vimos, a 
“ótica do amor”, a visão do sentimento, o que é sucintamente 
reafirmado na seguinte frase de Nelson Rodrigues: “Torcida é amor e 
amor é uma técnica de conhecimento”. É possível associar esse amor 
entendido como técnica ao canto das arquibancadas e afirmar que, 
sendo a torcida, amor, o canto é sua técnica, sua forma de 
conhecimento. O canto, como amor e intensidade afetiva, é o meio de 
construção de um conhecimento intuitivo do jogo, o que significa que o 
jogo, como evento objetivo, que se passa diante dos olhos, é 
permanentemente transfigurado pelo torcedor, sua técnica, o canto, 
visa ocupar os espaços vazios, produzindo avanços, desarmes, 
declarando recuos, sobrepondo às regras normativas do jogo uma 
multiplicidade de vozes que afirmam o direito de sua visão em relação 
a um saber oficialmente legitimado.  
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Rodrigues (2010, p. 4) complementa “por torcida, entendemos um conjunto de 

pessoas que torcem por um mesmo time”. A presença do torcedor no estádio faz 

parte do espetáculo, e inúmeros jogadores relatam que já ganharam jogos pela 

emoção e a energia transmitida pela torcida, além de que visualmente um estádio 

cheio é importante para o time em questão da visibilidade para futuros parceria e 

patrocínios. No entanto, além disso, pode-se citar torcedores que acompanham os 

jogos do seu time por razões próprias, e aqueles que apenas simpatizam com o 

clube mas, que mesmo assim, ajudam a expandir a representatividade do clube, 

seja por vestir itens da equipe ou se denominar um torcedor e, assim, contribuir para 

a difusão da marca. Neste sentido, Reis (1998, p.6 apud Rodrigues 2010, p. 3) 

divide os torcedores em: 

 
[...] quatro categorias: (1) espectadores: aqueles que estão presentes 
aos estádios, entretanto não simpatizam com nenhuma das equipes 
estando ali somente pelo espetáculo esportivo; (2) torcedores: aqueles 
que simpatizam com uma equipe, porém não estão identificados por 
vestimenta do clubes ou semelhante; (3) torcedores uniformizados: 
aqueles que além de simpatizarem por um dos clubes do evento, são 
identificados por vestimentas do clube ou semelhante; (4) torcedores 
organizados: aqueles que se filiam a alguma torcida organizada. 

 

O Sócio-Torcedor é aquele que acima de tudo decide se fidelizar ao clube 

através de uma mensalidade, e com isso poderá ter acesso aos jogos do clube de 

forma mais barata ou “de graça”, além de outros benefícios como descontos, voto 

em eleição dos diretores e presidentes, e outras vantagens, que dependem do plano 

oferecido pelo clube (no Anexo D são apresentados os planos do Goiás Esporte 

Clube disponibilizados pelo site do mesmo).  

Pereira, Pessôa, Ferreira e Giovanni (2014, p. 2) citam um exemplo de como 

o Torcedor-consumidor possui uma característica específica, e como o Sócio-

torcedor é importante para os clubes: 

 
Uma das peculiaridades do torcedor-consumidor de futebol é a de 
que, diferente de outras indústrias, seu relacionamento com o clube é 
duradouro apesar dos diversos problemas envolvendo o serviço 
oferecido, como, por exemplo, a falta de títulos, desconforto e 
insegurança nos estádios. Essa é uma relação emocional que é 
convertida em relação comercial e a sua comprovação está descrita 
em um dos casos mais conhecidos do futebol, o do clube Manchester 
United. Devido a sua reputação superior a dos outros clubes ingleses, 
o clube conseguiu manter a liderança no ranking de média de público 
em seus jogos mesmo sem conquistar títulos durante a década de 
1990 (Szymansky & Kuypers, 1999). Desta forma, programas de sócio 
de clubes de futebol têm sido mais do que uma forma de aumentar a 
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lealdade ao clube, como em outras indústrias, já que neste caso a 
lealdade é algo intrínseco à relação com o clube, mas é uma forma de 
monetizar e aumentar as receitas do clube com seus torcedores. 

 

Ainda sobre torcedor-consumidor, Cardoso e Vieira (2014, p.17) apresentam 

que “o processo decisório do torcedor é um fator decisivo para transformar o vínculo 

das pessoas com o time em participação ativa nos eventos”. Morgan (2008, p. 97-

107, apud CARDOSO; VIEIRA, 2014, p. 17) apresenta 5 etapas que são analisadas 

ao se definir a tomada de decisão do torcedor: 1) Identificação da tomada de 

necessidade, 2) busca por informação, 3) avaliação de alternativas, 4) decisão de 

compra e 5) processo pós-compra. Dessa forma, Holfbrook (1994, p.21-71 apud 

CARDOSO; VIEIRA, 2014, p. 17) delimita todos os conceitos para a definição do 

perfil de consumo em apenas dois: a estrutura e o propósito de compra e segundo o 

autor, a diferença entre elas é: 

Em termos de estrutura, o consumo consiste tanto nas ações em que 
os torcedores se envolvem diretamente nas decisões de compra com 
benefícios próprios ou para interagir com outras pessoas que 
compartilham dos mesmos valores. Em termos de propósito, as ações 
dos consumidores podem terminar nelas próprias ou podem ter 
desdobramentos futuros, gerando uma matriz com quatro metáforas: 
consumo por experiência, consumo por integração, consumo por 
classificação e consumo por diversão. 

Ao entender as características dos torcedores, e o seu perfil como 

consumidor, passamos a entender a relação das mascotes com a torcida. As 

mascotes então surgem como representantes da marca, com a função de se 

aproximarem do torcedor e fazem parte do seu inconsciente, ao ponto no qual, ao 

enxergá-las, estará vendo o próprio clube, para assim alcançar a empatia do público 

e consequentemente seu carinho, para após isso começar a agir como um 

influenciador de consumo e inferir diretamente na relação de vendas dentro de sua 

estrutura e propósito de compra (PEREZ, 2011) 

O sócio-torcedor é uma forma de unir o consumidor que já é leal e tem 

predisposição a gastar seu dinheiro com seu time do coração, à necessidade dos 

clubes de terem a presença fiel de sua torcida e os valores gerados para manterem 

uma equipe forte e competitiva. O torcedor-consumidor possui esse estilo peculiar, o 

torcedor é constante em suas próprias variáveis, que flutuam entre o êxtase de uma 

boa campanha e grandes jogos, e a decepção de um rebaixamento ou derrotas 

vergonhosas, em que se torna difícil a construção de um perfil sólido e não tão 

emocional; porém, um fato a ser considerado é a paixão do torcedor pelo clube, algo 
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inegável e de extremo valor. A análise do trabalho será baseada apenas no torcedor, 

porém é importante destacar que existe uma categoria de torcedores que “investem” 

no clube, e com isso, recebem benefícios. 

No próximo capítulo será apresentada a Análise de Discurso dos quatro Posts 

referentes às mascotes realizadas no Instagram Oficial do Goiás Esporte Clube, no 

período de abril de 2018 a março de 2019, e assim buscar evidenciar se as 

mascotes foram aprovadas pelo torcedor do Goiás e se eles as reconhecem como 

representantes do clube. 
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4 ANÁLISE DAS MASCOTES NO INSTAGRAM 

 

O futebol é a paixão de milhares de brasileiros e, com o passar dos séculos, foi 

se profissionalizando e ganhando atributos de negócios. Dessa forma, a 

preocupação com as estratégias de marketing se tornaram intrínsecas a qualquer 

clube profissional. 

As utilizações das mascotes fazem parte da estratégia de marketing dos clubes, 

pois, como aponta Perez (2011, p. 46), “as mascotes catalisam o comportamento 

afetivo contemporâneo, e conseguem desenvolver um comportamento coletivo de 

certo modo intenso e ritualístico”. Pacheco (2005, sp) complementa trazendo os 

atributos que as mascotes representam: “confiabilidade, simpatia, segurança, 

serenidade, modernidade, entre outros, sem esquecer do traça humano importante 

para a marca”.  

Recentemente os times de futebol exploram a imagem das mascotes 

principalmente nas redes sociais, pois como é um meio de fácil acessibilidade e 

grande alcance, acabam se tornando a mídia de impacto mais rápido, dinâmico e de 

resultados instantâneos. 

As redes sociais são denominadas dessa forma por unirem, em uma grande 

rede metafórica, inúmeras pessoas que estão longes umas das outras em um lugar 

comum, a internet. Figueiredo (2009, p.29) explica que:  

 
As redes sociais são uma forma de comunicação, com o objetivo 
comum entre todas as outras: exercer a interação e a comunicação 
entre os indivíduos. O que muda agora é o canal onde fazemos esse 
contato, que possibilita uma maior expansão da sua rede de 
relacionamentos através do ambiente digital. Atualmente é possível 
definir redes sociais como: um espaço virtual onde existe relações 
(afetivas, profissionais, entre outras) entre os usuários que 
compartilham de um interesse comum. 

 

Para Recuero (2006, p.26): “uma rede social é definida como um conjunto de 

dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais)”. A importância de estar conectado com 

pessoas com gostos parecidos, perfis de empresas que possuem valores que se 

agradam ao usuário e opções de entretenimento, criam de forma prática o ciclo da 

rede social. Um clube de futebol, por exemplo, que consegue usar todas as 

ferramentas para se manter atualizado e estar presente nesse ciclo de interações 
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criado pelas redes sociais, acaba por naturalmente atrair seus torcedores a 

acessarem a conta e acompanhar o dia a dia de trabalho e ações do clube. 

O crescimento rápido de usuários das redes sociais, junto às várias 

atualizações das redes que as tornam mais rápidas e acessíveis, acaba por 

favorecer a expansão do ambiente virtual e suas redes de interações, tanto entre 

pessoas, quanto entre marcas e clientes. Dessa forma, Telles (2010, p.78) afirma 

que: 

A maioria das grandes redes sociais [...], reúne milhões de membros e 
uma quantidade crescente de funções que permitem às pessoas 
interagir de diversas formas. Cada rede tem suas próprias regras, que 
moldam o comportamento de seus membros e definem a forma de 
interação mais eficiente. 

 

Com isso, os clubes perceberam o grande crescimento do ambiente virtual, 

através do aumento gradual de seguidores e engajamento, e com isso aos poucos 

começaram a investir de forma mercadológica para conseguirem chegar cada vez 

mais próximo do seu torcedor. As redes sociais acabam servindo de termômetro da 

torcida, pois a liberdade de se expressar diretamente e sem restrição10, transforma a 

interação em algo espontâneo.  

Segundo a última pesquisa Ibope sobre o número de seguidores dos times 

brasileiros nas redes sociais, realizada em setembro de 2019, o Flamengo é o 

primeiro com 24.327.148, o Corinthians é o segundo com 22.473.124, o São Paulo é 

o terceiro com 14.691.969 e o Palmeiras é o quarto com 10.770.738, os seguidores 

das redes oficiais dos clubes estão divididos no Facebook, no Twitter, no YouTube e 

no Instagram. O Goiás aparece na 21° colocação do ranking, somando 1.163.068 

seguidores, sendo o time com mais seguidores da região Centro-Oeste (ranking de 

torcidas nas redes sociais no Anexo E). Mesmo em uma posição discreta, o clube 

goiano tem números que impressionam, o que já é possível ter a dimensão da 

importância das redes sociais como ferramenta de comunicação do time e como 

uma parte considerável dos seus torcedores acompanham o dia a dia do clube 

através delas. 

O Instagram é uma rede social lançada em 2010 pelo norte-americano Kevin 

Sytrom e pelo brasileiro Mike krieger. Segundo Adriana Aguiar, analista de Marketing 

e escritora do Blog da empresa Rock Content (2019, sp), o Instagram é “uma rede 

                                                           
10

 A única forma de restringir um usuário é bloqueando seu perfil. Porém isso não impede o mesmo 

de criar outra conta para continuar tendo acesso aos conteúdos 
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social principalmente visual, onde um usuário pode postar fotos e vídeos de curta 

duração, aplicar efeitos a eles e também interagir com publicações de outras 

pessoas, através de comentários e curtidas”. Aguiar (2019) cita no Blog supracitado, 

que o site Social Media Trends (2019), destinado a analisar o panorama das redes 

sociais no Brasil, em 2018, o Instagram foi a rede social que mais cresceu com 

80,2% de crescimento, tornando-se a segunda rede social mais utilizada do Brasil.  

O lançamento das mascotes e a maior parte da exploração das imagens delas 

acontecem no Instagram oficial do Goiás Esporte Clube.  

É interessante destacar também que o Goiás possui um perfil oficial destinado 

somente às mascotes, porém ele não tem publicações há algum tempo. É possível 

encontrar outras páginas e perfis que denominam com oficiais de cada Periquito, 

porém são apenas contas criadas e monitoradas por torcedores. 

O perfil oficial do Goiás que possui 200 mil seguidores (até a data que o 

trabalho foi entregue no dia 12/11/2019), será utilizado como corpus de estudo, 

buscando analisar os discursos dos quatro posts selecionados e relacionados às 

Mascotes, sendo especificamente o post de Lançamento do Periquito “Pistola”, o 

vídeo da ação do Periquito “Pistola” e do Leão do Avaí, o vídeo da viagem dos 

Periquitos a São Paulo, e a ação dos Periquitos com a água Nativa. 

 

4.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para compor a Metodologia do presente trabalho foi utilizada a Análise de 

Discurso, através da análise de 4 posts do Instagram oficial do Goiás Esporte Clube 

referente às campanhas das mascotes, para poder descobrir se a torcida reconhece 

as mascotes como sua representante, e também do clube. 

Para chegar à resposta da questão problema, foi usada a Pesquisa 

Qualitativa. Para Richardson (2008, p.7): 

Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem 
descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 
interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 
mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 
profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento 
dos indivíduos. 

A pesquisa qualitativa que foi realizada neste trabalho procura analisar de 

forma empírica, dispondo do caráter exploratório, se a torcida do Goiás aprova as 

https://rockcontent.com/blog/como-produzir-um-video/
https://rockcontent.com/blog/como-produzir-um-video/


 
 
 

44 
 

novas mascotes. Dessa forma, segundo Godoy (1995, p. 63) uma pesquisa 

qualitativa tem que: 

[...] compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir 
de perspectiva dos participantes. Considerando todos os pontos de 
vistas importantes, este tipo de pesquisa “ilumina”, esclarece o 
dinamismo interno das situações, frequentemente invisível para os 
observadores externos. 

Através da base de pesquisa qualitativa e dos Posts coletados para o 

estudo de caso, foi feita uma análise de discurso. A Análise de Discurso segundo 

Orlandi (2005, p.15) é: 

 
A Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da 
língua, não trata da Gramática, embora todas essas coisas lhe 
interessem. Ela trata do discurso. E a palavra discurso, 
etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de correr 
por, de movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso 
observa-se o homem falando. 
 

A Autora supracitada explica que com a Análise de Discurso é possível 

conhecer melhor o que faz do Homem um ser especial, sendo sua capacidade de 

“significar e significar-se”. Com isso, Orlandi (2005, p.15) apresenta que a Análise de 

Discurso concebe a linguagem como: 

 

Mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. 
Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência 
e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem 
e da realidade em que ela vive. O trabalho simbólico do discurso está 
na base da produção da existência humana. 
 

Buscando evidenciar o significado das ações e falas, através dos comentários 

dos torcedores nos posts coletados, esse trabalho segue a análise de discurso de 

Pêcheux (2010, p 73-74 apud PISA, SOUZA; VIZIBELI, 2018, p. 9), que se desdobra 

em duas ordens: 

- o estudo das variações específicas (semânticas, retóricas e 
pragmáticas) ligadas aos processos de produção particulares 
considerados sobre o „fundo invariante‟ da língua [...] 
- o estudo da ligação entre as „circunstâncias‟ de um discurso que 
chamaremos daqui em diante em sua condições de produção – e seu 
processo de produção. 

 

Pisa, Souza e Vizibeli (2018, p.19) apontam que a Análise de Discurso é “um 

texto e qualquer elemento que contenha uma linguagem, independentemente do 

código que utilize. Desta forma, um quadro pode ser um texto, assim como uma 

fotografia, um poema, um simples gesto etc”. Os autores ressaltam também que 
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discurso segundo Foucault (2002 p 9 apud PISA, SOUZA e VIZIBELI, 2018, p. 19) é 

o lugar que se cristalizam os: 

  
jogos estratégicos de ação e de reação, de pergunta e de resposta, de 
dominação e de esquiva, como também de luta. O discurso é esse 
conjunto regular de fatos linguísticos em determinado nível, e 
polêmicos e estratégicos em outros. 
 

Desta forma, “uma única frase pode ser um discurso contendo uma 

pluralidade de significações” (PISA, SOUZA e VIZIBELI, 2018, p. 19). Para realizar a 

análise deste trabalho foram selecionados 4 Posts referentes às campanhas que as 

mascotes participaram, sendo: (1) O Lançamento do Periquito “Pistola”, postado no 

dia 08/04/2018, com 203 comentários na publicação; (2) O encontro do Periquito 

“Pistola” com o Leão do Avaí em Florianópolis, para o jogo da Copa do Brasil, 

postado em 10/04/2018, com 148 comentários; (3) A visita do Periquito “Pistola” e do 

periquito “Sub-15” à cidade de São Paulo, para o jogo de acesso do Goiás, postado 

em 17/11/2018, com 370 comentários; (4) E a ação do Periquito “Pistola” e o 

Periquito “Sub-15” com a água Nativa, Postado em 22/04/2019, com 121 

comentários.  

Estes posts irão responder a seguinte questão: A torcida do Goiás se sente 

representada pelas novas mascotes? Já o objetivo principal é identificar a percepção 

dos torcedores sobre a mudança dos Periquitos, sendo os objetivos específicos: 

Entender a importância das mascotes para o Goiás Esporte Clube e identificar se os 

torcedores aprovaram as ações realizadas pelo Marketing do Clube. 

 

4.2 ANÁLISE DE PESQUISA SOBRE A REAÇÃO DOS TORCEDORES DO GOIÁS 

 

Para realizar a análise foi delimitado o tempo de 11 meses, começando com 

o anúncio oficial do Periquito “Pistola” e finalizando com a campanha da água 

Nativa. Com isso, foi definido separar entre campanhas e posts onde a mascote 

tivesse destaque e não fosse apenas um elemento de composição da peça, essas 

campanhas são em maioria promocionais de jogos onde a mascote é o astro 

principal do anúncio, sejam as campanhas patrocinadas por alguma marca, as 

visitas dos mascotes à escolas e instituições de caridades, e vídeos de interação 

dos periquitos com os torcedores, seja na rua, no estádio ou no Centro de 

Treinamento (CT) do clube.  
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Desconsiderando os teasers (já descritos na página 28) lançados antes de 08 

de abril de 2018, data que a mascote foi lançada oficialmente, e desconsiderando o 

que foi postado após o dia 22 de março de 2019, data da campanha da água Nativa, 

o clube publicou 19 conteúdos principais (aqueles que são teasers para o conteúdo 

completo) durante o período. Desses 19 conteúdos foram escolhidos 4 (no anexo F 

são apresentados os outros 15 conteúdos), diante do critério de datas e 

padronização da opinião dos torcedores, pois depois de um curto espaço de tempo 

entre às publicações, a maioria das reações começaram a convergir a comentários 

positivos sobre a mudança da mascote. Os 4 são separados em: post analisado 1: 

lançamento oficial da mascote; post analisado 2: primeira campanha de jogo da 

mascote; post analisado 3: após 8 meses do lançamento a maioria das pessoas 

estavam elogiando a mascote; post analisado 4: primeira campanha de 2019 e 

quase 1 ano após o lançamento. Dos 19 posts, foram escolhidas 4 publicações de 

acordo com o critério de seleção mencionado no primeiro parágrafo.  

Para analisar as campanhas e evidenciar se a torcida de fato aprovou a 

mudança das mascotes, e as reconhecem como mais um símbolo oficial de 

representação do clube, os comentários foram separados em uma planilha, para 

assim sabermos numericamente qual a reação da torcida. Positivos foram 

considerados os comentários que elogiaram as mascotes, que interagiram 

positivamente com a peça, que elogiaram a equipe de marketing e comentaram 

emojis positivos como “joinhas” e “corações verdes”. Foram consideradas reações 

negativas aqueles comentários que insultaram as mascotes, criticaram a mudança 

ou mostraram preferência ao antigo Periquito. As reações neutras são aquelas que 

não se referem às mascotes, sendo apenas a marcação de um amigo, comentário 

sobre a situação do time e de jogadores, e outros times elogiando a equipe do 

Goiás. Foram selecionados, na análise, cinco comentários que representem todos 

os outros, para assim evitar repetições. Com isso, foram visualizadas todas as 19 

campanhas para assim ser realizada de forma consciente a análise dos 4 Posts 

selecionados. Para se referir aos internautas, os que fizeram os comentários 

utilizados como exemplos na análise, preferiu-se utilizar apenas as duas letras 

iniciais do nome do perfil para manter o sigilo das informações dos participantes, 

mesmo estando disponíveis no perfil publicamente. 
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POST 1 - Lançamento do “Periquito Pistola”: 

 

O post de lançamento do Periquito “Pistola” aconteceu no dia 08 de abril de 

2018, logo após a apresentação oficial para a torcida durante o segundo jogo da 

final do Campeonato Goiano, disputado contra a equipe da Aparecidense no Estádio 

Serra Dourada (Goiânia-Go). Nessa publicação, foi possível aferir que grande parte 

da torcida desde o início aprovou a mudança da mascote, pois dos 203 comentários, 

90 comentários foram positivos à mudança como, por exemplo, o comentário de 

@so que deu boas vindas ao novo periquito, “É da hora o novo mascote, seja bem-

vindo, é tetra parabéns! ”. O internauta @fr declarou que se sente representado pela 

nova mascote, “Até que enfim uma mascote que representa”. Outros comentários 

ressaltam que gostaram da mascote, a internauta @su disse “adorei o nosso novo 

mascote”, já a @an declarou de forma carinhosa que a mascote “é um periquito 

bravinho e fofinho”, já o internauta @gabrielmacedo92 empolgou na declaração 

dizendo que o periquito é um “Mascote Putasso. GOSTAMOS”, se referindo a 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

Figura 16 – Post de lançamento do Periquito “Pistola”  
 

Figura 17 – Comentários do Post de 

lançamento do Periquito “Pistola” 
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expressão brava da mascote. Apenas 26 comentários foram negativos em relação 

ao Periquito “Pistola” como, por exemplo, a definição de “Medonho, vai assustar a 

criançada” feita por @mi, na mesma linha de raciocínio o usuário @fe disse que 

“Ficou horrível esse mascote!!!! Pelo amor de Deus. ” E o usuário @he concluiu que 

“Horrível esse mascote. Fisionomia de ódio, de briga, nada a ver com as tradições 

da família esmeraldina. Gostei não....” Outro internauta criticou que a mascote 

lembra outro animal, não um periquito, segundo @gu “Isso é uma coruja? Cagada”, 

e, por fim, teve internauta que declarou a preferência pela antiga mascote, @qu 

disse “Que coisa horrível! O outro era tão lindo!”. Os outros 80 comentários foram 

referentes a assuntos e discussões que não eram sobre a mascote. É importante 

ressaltar que a linguagem utilizada nos comentários não foi alterada, mantendo 

assim a originalidade. Na Internet, a escrita possui algumas características próprias, 

Melo e Santana (2017, p.24) explicam que: 

 
A escrita utilizada na internet apresenta características bem próprias 
do meio virtual como: abreviações, reduções de palavras, emojis, etc. 
Estes recursos têm o objetivo de tornar a comunicação mais dinâmica, 
próxima ao discurso face a face com o outro, é, portanto, uma 
linguagem conhecida como internetês e suas características são bem 
comuns no mundo virtual, cabendo aos usuários adaptar-se a estes 
novos modelos de escrita. 
 

O “internetês” é um estilo de linguagem própria do mundo virtual, então por 

possuir suas regras e um significado simbólico. Ela possui um discurso, e por isso 

é possível analisa-la a partir da análise de discurso pois, como afirma Orlandi 

(2005, p.15), a “Análise de Discurso, como seu próprio nome indica, não trata da 

língua, não trata da Gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela 

trata do discurso”. 

Após 3 meses de espera, e alguns teasers de lançamento, esse foi o primeiro 

contato da torcida do Goiás com o Periquito “Pistola”, e seria normal pensar que 

existiria uma resistência pela parte mais tradicional da torcida, pois diferente da 

antiga mascote que possuía uma fisionomia alegre, o novo Periquito mudava tudo 

isso, assumindo uma postura de “bad boy” forte e bravo. Contudo, a parte mais 

jovem da torcida já estava acostumada com esse novo modelo de mascote, pois nas 

eliminatórias da Copa do Mundo o Canarinho “Pistola” da seleção havia feito muito 

sucesso, o que inclusive se repetiria durante a Copa do Mundo de 2018 da Rússia. 

Dessa forma, é possível afirmar que apesar de ser a primeira ação do Periquito, e o 

primeiro contato com a torcida esmeraldina, ocorreu uma aprovação por grande 
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parte dos torcedores, pois os feedbacks de elogio nos comentários do Instagram 

foram bem maiores que as críticas. 

 

POST 2 – Recepção do Leão do Avaí   

 

 

 

O post de recepção do Leão do Avaí ao Periquito “Pistola” do Goiás foi 

publicado no dia 10 de abril de 2018, antes do primeiro jogo da quarta rodada da 

Copa do Brasil. Nesta publicação, é possível perceber que os torcedores em poucos 

dias após a oficialização da nova mascote já se sentiam representados e gostavam 

do novo Periquito. É possível perceber também um bom número de elogios ao 

trabalho do Departamento de Marketing do Clube. Este Post teve 67 comentários 

positivos referentes a mascote e ao marketing do clube. O internauta @li elogiou o 

trabalho do departamento de marketing do Goiás e disse “O pessoal do marketing 

está de parabéns”, o mesmo foi dito por @ga que parabenizou a equipe dizendo 

“parabéns ao marketing do verdao! Dando show a cada dia que passa”. Outros 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 
 

Figura 18 – Post da recepção do Leão  

do Avaí ao Periquito “Pistola” 

Figura 19 – Comentários do Post da recepção do 

Leão do Avaí ao Periquito “Pistola” 
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internautas elogiaram a ação, como @cl que segundo ele a ação “Ficou top 

parabéns pela iniciativa”. Outros elogiaram a mascote e até pediram foto com ele, 

como foi o caso do @lucaspoorto7 que elogiou o Periquito “Pistola” dizendo que 

“Esse periquito é zika dms moço”. Já a internauta @li pediu para tirar uma foto com 

a mascote, “Quero tirar uma foto com o novo mascote p colocar no meu Instagram”. 

Outros 63 comentários são sobre assuntos não relacionados às mascotes. Por fim, 

apenas 4 comentários foram negativos, o primeiro disse que a mascote está tirando 

a atenção do torcedor, segundo @ni “Espero q esse tal mascote não tire a atenção 

do torcedor do te o time ,não contrataram nenhum reforço”. Já o perfil do @rm se 

referiu à fantasia, que segundo o mesmo, se parece com uma coruja: “Só um 

detalhe: isso não é um periquito. Tá mais pra coruja verde. Kkk”. O internauta @da 

afirmou que “o outro periquito era mais simpático”. Por fim, o último comentário, feito 

por @fl, referiu-se à mascote simplesmente como “kibosta”. As várias gírias ou 

símbolos utilizados nos comentários não interferem na análise, pois como afirma 

Marcuschi (2004 apud Melo e Santana (2017, p.24), “não se trata de como se 

chegar a um texto ideal pelo emprego de formas, mas como se chega a um discurso 

significativo pelo uso adequado às práticas e a situação a que se destina”. A 

situação que se destina é a crítica ou elogio à mascote, com isso o discurso se torna 

possível de ser analisado. 

Pela primeira vez, o departamento de marketing do Goiás levou a mascote 

para jogos fora de Goiânia, e para isso ser possível, foi aproveitado o bom 

relacionamento que existe entre os clubes e as torcidas de Goiás e Avaí para se 

realizar a campanha. O jogo em si valia muito, pois era o primeiro da quarta rodada 

da Copa do Brasil, e o próximo que aconteceria em Goiânia iria decidir qual dos dois 

clubes iria se classificar. Por esse fator, a torcida estava ligada em todo conteúdo 

que saia sobre a competição e esse jogo específico, e sempre com expectativas 

altas para a novidade. Então, logo que foi lançada a campanha, por ser algo novo 

para a torcida esmeraldina, muitos viram com surpresa e aplaudiram todo o esforço 

para a realização da campanha, o que refletiu nos vários comentários positivos e de 

elogios para a equipe de marketing e para o vídeo. A mascote também foi elogiada, 

e a campanha atingiu novamente um bom feedback, e o sucesso de ter alcançado a 

interação da torcida. Por outro lado, ainda houve comentários que não gostaram, 

havendo assim algumas críticas e reclamações sobre as novas mascotes, porém é 

surpreendente como que, em apenas 2 dias, as críticas caíram de 26 para apenas 4. 
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O que já demonstrava que a torcida estava cada vez mais reconhecendo o novo 

Periquito como um representante do clube e da torcida. 

 

POST 3 – Os Periquitos invadem São Paulo  

 

 

 

O post da visita dos Periquitos à cidade de São Paulo foi publicado no dia 17 

de novembro de 2018, antes do jogo decisivo do Campeonato Brasileiro da Série B, 

onde o Goiás precisava vencer a equipe do Oeste para poder confirmar o acesso à 

Série A do Campeonato Brasileiro de 2019. O jogo acabou 3x1 para o Goiás e todo 

o clima de festa que os Periquitos criaram no centro de São Paulo foi confirmado 

dentro de campo. Este Post foi publicado sete meses após o analisado 

anteriormente, esse tempo revelou que a torcida do Goiás desenvolveu de forma 

definitiva a aprovação e o reconhecimento das mascotes como um símbolo 

representativo deles e do clube, pois de 370 comentários, 222 foram positivos, com 

Figura 20 – Post da visita dos Periquitos 

a cidade de São Paulo 

Fonte:Página do instagram do @goiasoficial 

 

Figura 21 – Comentários do Post da visita dos  

Periquitos a cidade de São Paulo 
 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 
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vários elogios às mascotes e ao marketing do clube, 148 comentários foram de 

outros assuntos. Os comentários positivos foram elogios sobre as mascotes e a 

ação realizada como, por exemplo, o torcedor @fr que afirmou que as mascotes são 

um sucesso, segundo ele “ O marketing do @goiasoficial mandou muito bem, ao 

criar o @periquito_pistola e @periquito_sub1511. Já são sucesso total! Prá cima 

verdão! ”, o torcedor @je definiu a ação como o verdadeiro sentido do futebol, “Que 

maravilha!!!! Parabéns pela iniciativa e talento das mascotes, levando alegria, o 

verdadeiro sentido do futebol!!!”. A internauta @ac disse que “Esses dois são os 

melhores kkkkk”, já @ni que os periquitos divertem bastante a torcida, segundo ele 

“Massa hein!! Esses 2 são peças e nos diverte bem enquanto torcida!! Top! ”. Nesse 

mesmo raciocínio @gu afirma que os periquitos são “Show de bola, os mascotes 

estão sensacionais, excelente iniciativa e estratégia do Mkt Goiás”. Algo que 

promove as interações a partir de comentários, sendo opiniões, críticas ou elogios, 

são parte dos laços relacionais desenvolvidos entre os torcedores com o clube em 

busca de um sentimento de pertencimento. Breiger (1974, p.184 apud RECUERO 

2014, p.39) afirma que: 

 
Não vejo razão pela qual indivíduos não possam ser conectados a 
outros por laços de associação comum (como em diretorias) ou a 
coletividades através de relações sociais (como em “amor” pelo país 
ou medo da democracia). 
 

Com isso, a vontade dos torcedores de ajudarem, buscarem o melhor para o 

clube e “elevarem a autoestima da instituição”, é movida pelo amor, e com isso 

acabam criando laços entre si e com o clube, pois essa interação da mesma forma 

que ataca criticando, atua defendendo de ofensas externas, realiza críticas e 

também elogios em busca simplesmente da evolução daquilo que amam. 

Após sete meses da última publicação analisada, novamente o departamento 

de marketing do Goiás decide levar os Periquitos para uma nova viagem 

interestadual. Neste período, foi anunciado o Periquito Sub-15, que teria foco total 

em atrair a atenção das crianças, porém para este não houve nenhuma campanha 

de lançamento. Foram gravados alguns vídeos das mascotes se divertindo na 

capital, mas este post teve um engajamento maior e por isso foi o escolhido para ser 

analisado. A proposta do marketing dessa vez era levar os Periquitos para conhecer 

a capital paulista, e assim colocá-los para interagir com a população local, 

                                                           
11

 Os perfis mencionados nesse comentário não são os oficiais das mascotes, são perfis feitos por torcedores. 
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consequentemente causaria curiosidades das pessoas e da impressa, o que acabou 

dando certo, pois os paulistanos interagiram bastante com as mascotes, e também 

apareceram em alguns jornais e programas televisivos. A torcida amou, elogiou 

bastante a ação e a performance dos periquitos, reafirmando muitas vezes o quanto 

gostam dos Periquitos. Desta vez, o feedback positivo foi bem mais alto que o 

restante, alcançando quase a totalidade dos comentários, pois foram 222 

comentários elogiando e exaltando os Periquitos e o trabalho do marketing. Nesta 

publicação não houve críticas e reclamações, e assim as mascotes se mostravam 

consolidadas como representantes da torcida e do Goiás. 

 

POST 4 – Ação com a Água Nativa 

  

 

 O post da ação feita pelos Periquitos com a Água Nativa foi publicado no dia 

22 de março de 2019, em que a campanha de marketing foi relacionada ao 

lançamento das garrafinhas personalizadas do Goiás e do Periquito “Pistola”. Este 

post foi publicado quase um ano após o lançamento do Periquito “Pistola” (a primeira 

mascote lançada após a aposentadoria do velho Periquito. Em setembro, seria 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

Figura 23 – Comentários do Post da ação feita 

pelos Periquitos com a Água Nativa 
 

Fonte: Página do instagram do @goiasoficial 

 

Figura 22 – Post da ação feita pelos Periquitos  

com a Água Nativa 
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lançada a segunda mascote, o Periquito Sub-15) e como afirmado na análise do 

post 3, já é possível confirmar que grande parte da torcida esmeraldina aprova e se 

sente representada pelas mascotes, tanto que, neste Post, dos 121 comentários, 63 

foram positivos (pois elogiavam as mascotes, o marketing do cube e interagiam com 

a campanha) e 58 foram referentes a outros assuntos (elogios ao time, brincadeiras 

com os rivais, brincadeiras sobre o produto e marcação de amigos). Não houve 

nenhum comentário negativo. Os comentários positivos foram referentes às 

mascotes e ao trabalho do marketing, como disse o torcedor @vi, ao afirmar “que 

marketing meus amigos”, uma gíria de elogio dizendo que o trabalho está muito 

bom. Outros interagiram com a campanha, como a internauta @ca que afirmou que 

a ação “É o incentivo que eu precisava para tomar água”, e outros apenas 

responderam de forma objetiva, como “esses dois e só baderna os melhores 

mascotes”, feito por @fe. A internauta @th apontou que os periquitos são “os 

melhores mascotes da vida”, e o @em completou parabenizando o Goiás pelos 

mascotes, segundo ele o clube está de “Parabéns esses mascotes são os 

melhores”. 

Essa foi a campanha promocional que mais teve interações, e por isso foi a 

escolhida. Desta forma, é importante ressaltar que a campanha teve um retorno 

positivo para as mascotes, que foram novamente elogiadas pela performance, para 

o marketing, que novamente foram parabenizados pelo trabalho, e para a marca 

parceira do Goiás, que teve feedbacks positivos afirmando que agora a pessoa iria 

beber água com qualidade, que agora sabia qual água comprar e etc.... Com isso 

novamente, após 1 anos do lançamento da mascote, eles não receberam nenhuma 

crítica, foram só elogios e reafirmação de como a torcida gosta e se diverte com os 

Periquitos, e que se sentem representado agora pela dupla.  

Com isso, é possível perceber que desde o lançamento da primeira mascote, 

o Periquito “Pistola”, grande parte dos torcedores se sentem representados por ela, 

tendo mais comentários positivos do que negativos. No segundo post analisado o 

número de torcedores que ainda criticavam a mascote era bem menor que do 

primeiro post, mesmo sendo em um curto espaço de tempo. O terceiro e quarto 

posts tiveram, em sua maioria, elogios às mascotes e ao departamento de marketing 

que estava gerindo as ações e campanhas dos periquitos, com isso é possível 

afirmar que grande parte dos torcedores aprovaram a mudança das mascotes, pois 
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a consideraram mais representativa, e que simbolizam de forma mais assertiva o 

que é a torcida do Goiás Esporte Clube.  

Os torcedores gostaram das ações que as mascotes estiveram envolvidas, 

pois nos comentários dos vídeos sempre haviam elogios à equipe de marketing pela 

iniciativa, e a participação dos Periquitos, deixando evidente que as ações e 

campanhas estavam agradando a torcida e, por fim; os torcedores se sentem 

representados pelas mascotes, pois vários comentários que elogiam a fisionomia 

fechada e brava do “Pistola” e a diversão e desenvoltura do “Sub-15”, os torcedores 

em sua maioria interagiram e se divertiram com as novas personagens e elogiam a 

atuação delas em dias de jogos. As mascotes se mostram importantes para o Goiás 

Esporte clube, pois, como afirma Perez (2011, p.46), “as mascotes catalisam o 

comportamento afetivo contemporâneo. Conseguem desenvolver um 

comportamento coletivo de certo modo”, e Pacheco (2005, sp) complementa ao 

dizer que as mascotes transmitem “confiabilidade, simpatia, segurança, serenidade, 

modernidade, entre outros, sem esquecer do traço humano importante para a 

marca”. Segundo a Análise de Discurso realizada, os Periquitos foram aprovados 

por grande parte dos torcedores, e eles as enxergam como representantes, e com 

isso o Goiás pode utiliza-las como um canal direto com a torcida, seja para dar 

notícias, incentivar o consumo, animar durante os jogos, se fazer presente em 

eventos e várias outras atitudes em que as mascotes serão vistas e reconhecidas 

como a presença e a voz do Goiás. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O futebol é atualmente o esporte mais praticado no mundo. No Brasil, é 

considerado como a paixão nacional e está presente na vida de quase todos os 

brasileiros. O Campeonato Brasileiro da Série A possui hoje 20 times, todos estão 

na “elite” por méritos próprios, pois eles souberam montar boas equipes, ter uma 

gestão mais organizada que de outras equipes de divisões inferiores, e 

principalmente porque souberam usar o amor que a torcida tem pelo clube. 

Um clube de futebol existe e se mantém através da torcida, por isso, inúmeras 

ações, campanhas, programas de sócios-torcedores e brigas por espaço na 

televisão são tão comuns, pois os torcedores são o maior patrimônio de um clube. 

O objetivo do trabalho então se configurou em identificar a percepção dos 

torcedores sobre a mudança dos Periquitos, tendo como objetivo específico 

identificar se os torcedores aprovaram as ações realizadas pelo marketing do Clube, 

e também entender a importância das mascotes para o Goiás Esporte Clube.  

Para responder à questão e comprovar os objetivos, foi escolhido realizar a 

Análise de Discurso, em 4 posts relacionadas às campanhas com as mascotes, 

postados no Instagram do Goiás como já descritos no capítulo três, no entanto, esse 

não foi o primeiro caminho escolhido. O trabalho seria feito com a análise de estudo 

de caso da mudança da mascote pelo olhar do Clube, e foi feito um contato 

diretamente com o departamento de marketing do Goiás, entretanto, não foram 

obtidas respostas. Outro caminho tomado foi uma pesquisa direta com os torcedores 

através de um formulário de pesquisa, mas para que a pesquisa fosse embasada 

era necessário ter o número oficial de torcedores e sócio-torcedores do Goiás, e 

novamente não foi possível ter acesso a esses dados, pois o Goiás não 

disponibilizou isso. 

Por fim, o caminho final foi analisar o discurso dos torcedores em um fórum 

oficial do clube, e como o Instagram é a plataforma que o Goiás possui o 

engajamento maior, foi escolhida como parte do objeto de estudo.  

Essa análise permitiu perceber que, desde o início, a maioria dos torcedores 

foram favoráveis à mudança, pois o número de elogios e frases que reafirmavam 

que a mascote os representava, foram bem superiores às críticas e xingamentos. 

 Os objetivos específicos também foram comprovados, pois os torcedores 

aprovaram as ações realizadas com as mascotes pelo departamento de marketing. 
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Nos comentários, foi possível perceber diversos comentários elogiando a 

participação dos periquitos, como elogios também ao departamento de marketing, 

além de interação com a ação realizada como, por exemplo, na propaganda da água 

Nativa onde alguns torcedores disseram que agora sim comprariam essa marca de 

água. Dessa forma, foi possível entender que as mascotes são importantes para o 

clube, pois aproximaram os torcedores da instituição e fortalecem um canal direto de 

comunicação e interação, representado em um símbolo que possui afetividade e 

identificação com o público-alvo. 

Portanto, é possível afirmar que o presente trabalho através das análises 

feitas, conseguiu-se identificar que grande parte dos torcedores aprovou a mudança 

das mascotes e se sentem representados pelos Periquitos, pois os reconhecem 

como um símbolo de identificação entre a torcida e o Goiás Esporte Clube. 
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ANEXO A: Crônica de Nelson Rodrigues (Santos x Goiás) 
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Fonte: LEAL (2014, p.70) 
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ANEXO B: Estrutura do Goiás Esporte Clube 
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ANEXO C: Projeto da Nova Arena Serrinha 
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ANEXO D: Sócio-Torcedor Sou Verdão 
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ANEXO E: Ranking de torcidas nas redes sociais 
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ANEXO F: Os 15 conteúdos não escolhidos para a análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Post 1: “a cara é de mau mas estamos felizes pelo título” 

 

Post 2: Chegada do “Pistola” ao aeroporto de Florianópolis 

 

Post 3: Visita do “Pistola” ao Estádio da Ressacada 

 

Post 4: Ação com a Patrocinadora Caixa 

 

Post 5: Dia dos namorados 

 

Post 6: Jogo do Goiás na Sexta-feira 13 
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Post 7: Anúncio do novo patrocinador do Goiás 

 

Post 8: Dia dos pais 

 

Post 9: “Quando lembro que amanhã já tem  
Verdão em campo de novo!” 

Post 10: Candidato Periquito 

Post 11: Visita ao Hospital Araújo Jorge Post 12: Segundo vídeo dos Periquitos em São Paulo 
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Post 13: Duelo de dança entre o Sub-15 e o Steward Post 14: Cozinha Esmeraldina 

Post 15: Os mascotes na abertura dos Jogos educacionais 


