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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema a carreira e a exposição midiática sofrida pelo ex-jogador 

de futebol David Beckham e pelo atacante brasileiro Neymar – em especial este último - 

como representantes do processo de espetacularização do esporte, na sociedade moderna. As 

trajetórias de suas respectivas carreiras são narradas e investigadas, a fim de que se tornem 

claras as especificidades de cada objeto de análise.  O estudo, como objetivo geral, investigou 

o conteúdo das matérias publicadas pelo site Globoesporte.com, que tinham, em seus 

respectivos títulos, as palavras “Beckham” e/ou “Neymar”, durante o mês de agosto de 2013. 

Para tanto, o ex-jogador inglês foi escolhido como elemento comparativo no desenvolvimento 

teórico e prático da pesquisa, por se apresentar como precursor da realidade promovida pelos 

veículos de comunicação em massa e pela indústria do espetáculo, que mistura os interesses 

do esporte e do capitalismo moderno – realidade experimentada, também, pelo principal 

objeto deste estudo: o atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira, Neymar da Silva Santos 

Júnior. 

 

Palavras-chave: Jornalismo esportivo; Atletas-celebridade; Neymar; Beckham; Marketing 

Esportivo; Espetacularização do esporte.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

O esporte se caracteriza como uma das atividades mais antigas praticadas pelo 

homem. Porém, se nos primórdios da humanidade a atividade física era tratada como mero 

passatempo, atualmente, o esporte se apresenta como uma atividade comercial global, fruto de 

uma sociedade de consumo e midiatizada.  

Outrossim, se a competição foi o fator responsável pela queda do elemento lúdico 

na atividade física e a transformação do jogo em esporte, a influência da mídia e a utilização 

das estratégias de marketing mercadológico podem ser consideradas os pilares da 

transformação do esporte no fenômeno, tal qual o mesmo é apresentado na/pela sociedade 

moderna. E o futebol pode ser apontado como um expoente desta realidade. 

  Esporte mais popular no Brasil, o futebol surgiu no final do século XIX, na 

Inglaterra, com a criação da Football Association – a primeira associação de futebol 

profissional do mundo. A entidade, existente até os dias de hoje, foi a responsável por 

formular as regras que serviram de base para o jogo atualmente praticado. Porém, com o 

passar dos anos e com a evolução do esporte, o futebol se modernizou e passou a se valer de 

tecnologias cada vez mais sofisticadas, aplicadas na confecção de uniformes, chuteiras, na 

preparação física de atletas e árbitros e no desenvolvimento dos demais fatores, necessários 

para a realização de uma boa partida. 

A modernização do futebol e a interferência da mídia no esporte fizeram aumentar 

sua receita financeira – aplicada pelos veículos de comunicação de massa e pelos 

patrocinadores de atletas e/ou clubes profissionais. Atualmente, o esporte profissional 

(especialmente o futebol) se apresenta como um verdadeiro negócio mercadológico, pelo qual 

são comercializadas as imagens dos atletas e dos clubes, marcas de chuteiras, vestuário, 

loções para pele e cabelo, automóveis, e uma enormidade de produtos. 
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Os veículos de comunicação modernos, tais como a TV e a internet, não apenas 

popularizaram o esporte, como tornaram-no parte integrante de sua programação e de sua rede 

de influências na atual sociedade. Tais veículos oferecem ao público a oportunidade de 

acompanhar diariamente, e por períodos de vinte e quatro horas seguidas, o conteúdo 

informativo esportivo. 

Assim, não apenas as partidas e campeonatos passam a ser noticiados. 

Atualmente, as notícias dos bastidores das equipes, o extra-campo, a vida particular dos 

atletas, as fofocas [...] ganharam destaque na mídia e são cada vez mais pautadas pela mesma. 

Como resultado, os atletas deixaram de serem vistos apenas como desportistas profissionais e 

passaram a ocupar espaço no imaginário coletivo como grandes estrelas, celebridades.  

A aplicação de estratégias de marketing e o crescimento da publicidade no esporte 

colaboraram significativamente para a modelação do atual sistema esportivo-midiático. Os 

atletas deixaram de ser notícia apenas dentro dos campos e das arenas e passaram a figurar em 

outdoors nas grandes cidades, em festas de lançamento de produtos dos patrocinadores, em 

comerciais e propagandas exibidas nos veículos de comunicação de massa.  

O universo da fama, outrora restrito a atores, cantores, apresentadores, modelos, 

agora se expande, e abre espaço para uma nova categoria de celebridade: a dos atletas 

famosos. Neste sentido, esses atletas se tornam alvo, não apenas dos veículos de comunicação 

de massa, como também das empresas e corporações financeiras, que aplicam, nestes, 

estratégias de marketing voltadas para a associação entre a imagem da empresa com a do 

próprio atleta, com o objetivo de fomentar o consumo de seus produtos e, consequentemente, 

arrecadar lucro.  

O ex-jogador de futebol inglês, David Beckham, e o atacante brasileiro Neymar, 

do Barcelona, podem ser apontados como espécimes de atletas que são, concomitantemente, 

alvos da perseguição midiática e das estratégias de marketing mercadológicas. Ambos 
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possuem atrativos que vão além das qualidades de um atleta exemplar, ou de um jogador de 

futebol talentoso. Eles personificam a realidade do esporte moderno e globalizado e vão além 

dos limites do esporte tal como ele é. São marcas estabelecidas e lucrativas, e servem 

regularmente à audiência das grandes massas. 

A partir deste cenário, este trabalho analisará os casos de Beckham e Neymar. 

Com relação ao primeiro, o mesmo se apresenta como precursor e, talvez, o maior exemplo de 

associação entre os valores do esporte e do capitalismo moderno. Beckham iniciou sua 

carreira em 1991, aos 16 anos, no Manchester United, e passou por equipes de prestígio 

internacional, como Real Madrid e Milan.  

Porém, o inglês não ficou famoso apenas pelas atuações dentro de campo. Aliás, a 

fama de Beckham como modelo, ator, garoto-propaganda, supera suas qualidades como 

jogador de futebol. Alto, loiro, musculoso e de cabelos lisos, é considerado um padrão de 

beleza ocidental. Ainda jovem, foi lançado ao status de celebridade pela mídia, passou a 

colecionar contratos publicitários com diversas empresas, dos mais variados nichos do 

mercado, e chegou a ser o jogador de futebol mais bem pago do mundo por cinco vezes.  

O atacante brasileiro Neymar, de 21 anos, tem traçado um caminho consoante ao 

de David Beckham, mesmo diferenciando-se do inglês em aspectos físicos e 

comportamentais. O jogador estreou na equipe profissional do Santos aos 17 anos, em março 

de 2009, e por lá permaneceu até maio de 2013, quando assinou sua transferência para o 

Barcelona. Hoje, Neymar desponta como o novo exemplo de “atleta-celebridade”, e de como 

o esporte moderno estabelece estratégias mercadológicas para alcançar (e faturar com) um 

público cada vez mais diversificado.   

Atualmente, Neymar é o jogador brasileiro que mais fatura com publicidade e, 

sozinho, possui mais contratos publicitários do que todos os jogadores que disputaram a Copa 

das Confederações pelo Brasil, em junho de 2013. Em seu próprio site, podem ser vistas as 
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logomarcas de 11 patrocinadores pessoais: Volkswagen, Nike, Panasonic, Red Bull, Tenys Pé 

Baruel, Lupo, Ambev, Claro, Unilever, Banco Santander e Heliar. 

Os percursos das carreiras de Neymar e Beckham apresentam uma direção 

proposital. Ambos foram guiados pela indústria do esporte para se tornarem “estrelas”, 

“celebridades”. Este trabalho se esforçará para entender como se deu este processo em ambos 

os casos – especialmente no que diz respeito ao jogador brasileiro - e compreender qual o 

papel dos veículos de comunicação na disseminação do discurso envolvido neste processo que 

tem, como objetivo, distanciar os jogadores da condição de simples atletas, e aproximá-los do 

status de “celebridades”, de “estrelas” do esporte contemporâneo.  

Para que seja possível a análise dos veículos de comunicação de massa neste 

processo, foi escolhido o site Globoesporte.com para servir de ambiente de estudos da análise 

proposta, já que o mesmo se apresenta como o maior e mais acessado site de notícias 

esportivas do Brasil. Foram analisadas, de maneira quantitativa e qualitativa, as matérias que 

continham os nomes “Neymar” e/ou “Beckham”, encontradas no portal entre o dia 1º e 30 de 

agosto de 2013. 

A fim de encontrar respostas para os questionamentos propostos, foi necessário 

inseri-los em uma gama de referências teóricas, pertinentes aos assuntos tratados. Assim, no 

capítulo dois são abordados os temas centrais deste trabalho: a história do jornalismo 

esportivo no Brasil; a transformação do esporte em negócio mercadológico; os conceitos de 

marca e marketing esportivo; e os impactos da espetacularização e da comercialização, do 

esporte e da linguagem midiática, na comunicação esportiva. 

Na primeira parte deste capítulo, será abordada, de maneira breve, a história do 

jornalismo esportivo no Brasil, desde os primeiros relatos sobre atividade física, escritos no 

século XIX, até a chegada e o boom da internet nas redações esportivas do país. Para contar 
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essa(s) história(s), foram utilizadas obras de autores como Coelho (2003), Ribeiro (2007) e 

Lemos (2003), alguns dentre os poucos que se prestam a cumprir esta função. 

Em seguida, a transformação do esporte em negócio é tratada no mesmo capítulo. 

São discutidos assuntos como a origem do esporte, sua modernização e a posterior 

espetacularização do mesmo. O futebol aparece nesta parte do trabalho como sendo o centro e 

o principal exemplo de espetacularização e capitalização do esporte na sociedade moderna. 

São levantadas ideias propostas por autores como López (2005), Alcoba (2005), Escher e Reis 

(2008), Guerra (2003) e Rocco Júnior (2005). 

Na sequência, ainda no capítulo dois, são expostos dois conceitos pertinentes para 

o entendimento deste trabalho: marketing e marketing esportivo. Tais conceitos são 

apresentados nas obras de autores conhecidos do ramo da teoria econômica, como Kotler 

(2000), Pozzi (1998), Melo (2000), dentre outros. 

Finaliza o capítulo dois uma reflexão, a respeito dos impactos da 

espetacularização (da temática) do esporte na/pela mídia, na atualidade. São levantados 

conceitos propostos por autores do jornalismo esportivo e da cultura de massa, como Helal 

(1998) e Bourdieu (1997). Também são abordados os trabalhos de autores como Banchetti 

(2009), Hobsbawn (2007), Betti (1998) dentre outros, que justamente refletem e criticam o 

atual sistema de midiatização e comercialização do esporte e de seus personagens. 

O capítulo três trata, especificamente, das carreiras de David Beckham e Neymar. 

É apresentado, de maneira breve, um resumo de suas respectivas carreiras, bem como as 

estatísticas de arrecadação publicitária e alcance midiático alcançadas por ambos, que 

caracterizam-nos como exemplos de “atletas-celebridade”, e tornam-nos pertinentes e 

interessantes, como objetos de estudo deste trabalho. Também são apresentadas obras de 

autores como Fernandes e Filho (2011), Guerra (2003), Maffesoli (2004), que dissertam a 
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respeito, não apenas de Neymar e Beckham, mas da maneira com que a mídia atual reporta (a 

figura) dos atletas modernos. 

No capítulo quatro é apresentada a análise do material empírico. Primeiramente, 

há um espaço dedicado à análise comparativa do material coletado, referente à Beckham e 

Neymar. São levantados os números referentes à incidência de matérias coletadas a cada dia, 

por ordem cronologia, de ambos os atletas. À partir destes números é exposta a análise 

comparativa. Ao final, é apresentado um quadro comparativo, com a evolução da incidência 

das matérias referentes a cada atleta, a cada dia do mês analisado, por ordem cronológica.  

Em seguida, essas mesmas matérias são dispostas em grupos de classificação, 

propostos pelo trabalho, tais como “Atleta-Celebridade”, “Declarações do próprio jogador”, 

dentre outros. Ao final, está exposto um quadro, que tem, por objetivo, comparar, de maneira 

quantitativa, as reportagens agrupadas em cada um dos grupos de classificação. Com as 

divisões por temática, busca-se entender, pelo conteúdo de cada reportagem e também pelo 

resultado quantitativo obtido, como o jornalismo contribui para tornar Neymar e Beckham 

exemplos de “atletas-celebridade”, considerados como tais. 

As conclusões chegadas durante a pesquisa serão expostas no capítulo cinco, com 

as considerações finais sobre o jornalismo esportivo, Neymar e Beckham, atletas-celebridade 

e o uso das estratégias de marketing no esporte. Também são apresentadas as ponderações 

oriundas das reflexões a respeito do papel do jornalismo esportivo (e da mídia, de forma 

geral), na criação e na afirmação desses novos sujeitos midiáticos: os “atletas-celebridade”. 
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2  DO SPORT AO ESPORTE-ESPETÁCULO 

 

Mesmo tido por muitos como mera forma de entretenimento, o esporte não deixou 

de se desenvolver. Nem o jornalismo esportivo. E, ao mesmo passo em que o esporte foi se 

profissionalizando, os jornalistas que escreviam sobre o tema também foram se 

especializando e se tornando parte integrante do universo dos esportes profissionais. Com 

mais visibilidade, os esportes passaram a atrair maior atenção do público e, 

consequentemente, a ganhar seu próprio espaço nas redações jornalísticas. No Brasil, o 

futebol já se mostrava o preferido dos esportistas, desde o início do século XX. 

Atualmente, no mundo globalizado, o esporte continua a ter seu espaço garantido 

nos veículos de informação ao redor do mundo. Porém, com a realidade do mercado 

globalizado, ganhou novas fronteiras e as atividades econômicas que giram em torno dos 

eventos esportivos dão ao esporte uma dimensão maior e mais complexa do que a de mera 

forma de entretenimento. E o futebol está inserido neste contexto. 
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2.1 BREVE HISTÓRIA DO JORNALISMO ESPORTIVO NO BRASIL 

 

No final do século XIX e início do século XX, o esporte mais popular do Brasil 

era o remo. Mesmo assim, não havia notícias especializadas em esporte nos jornais da época. 

Havia uma espécie de “serviço”, que informava as datas, os locais das regatas e os resultados 

das mesmas. O jornalismo brasileiro teria nascido, segundo André Ribeiro (2007), com O 

Atleta, periódico impresso que, em 1856, passava receitas de aprimoramento físico para os 

moradores do Rio de Janeiro. 

Segundo Ribeiro (2007), ainda no século XIX, surgiram periódicos brasileiros que 

sucederam O Atleta e tinham, como tema, o esporte.   

 

[...] em 1885, circularam O Sport e O Sportsman. Em 1891, surgiu em são Paulo A 

Platea Sportiva, um suplemento de A Platea, criado em 1888. Dez anos depois, em 

1898, também em São Paulo, surgiam a revista O Sport e o jornal Gazeta Sportiva 

(que não tem nada a ver com o jornal que seria criado futuramente), periódico de 

distribuição gratuita que circulava somente aos domingos. Em nenhumas das 

publicações o futebol era prioridade: apenas notícias de turfe, regatas e ciclismo 

(RIBEIRO, 2007, p. 26-27). 

 

O futebol, esporte de elite trazido pelos imigrantes ingleses, levaria um bom 

tempo até se tornar notícia. Mesmo com o crescimento da prática de esportes como ciclismo, 

turfe e remo, de acordo com Paulo Vinícius Coelho (2003), “pouca gente acreditava que o 

futebol fosse assunto para estampar manchetes. A rigor, imaginava-se que até mesmo o remo, 

o esporte mais popular do país na época, jamais estamparia as primeiras páginas de jornal” 

(COELHO, 2003, p. 07). 

À medida que o esporte e o jornalismo esportivo foram se desenvolvendo no 

Brasil, mais espaços dedicados às notícias relacionadas ao tema foram criados nos jornais e 

alguns periódicos especializados no assunto também surgiram. Porém, de acordo com Coelho 

(2003), o preconceito com a editoria de esportes já dava sinais de que se tornaria praxe nas 

redações brasileiras.  
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A primeira cesta no Brasil, o primeiro saque. Tudo foi registrado. Tudo meio a 

contragosto. Porque nas redações do passado – e isso se verifica também nas de hoje 

em dia – havia sempre alguém disposto a cortar uma linha a mais dedicada ao 

esporte (COELHO, 2003, p, 09). 

 

E, se houve preconceito com os jornalistas que se aventuravam na cobertura de 

eventos esportivos, o próprio fazer jornalístico da época ajudava a instituir, no país, outro tipo 

de preconceito. Para Ribeiro (2007), a cobertura dos jogos de futebol serve de exemplo desta 

realidade. 

 

Pelos primeiros artigos publicados sobre futebol nos jornais e revistas, fica clara a 

divisão do esporte em dois grupos. De um lado, os filhos de boa família, e do outro, 

os varzeanos humildes. Os primeiros eram considerados dignos representantes do 

foot-ball, importado da Europa, e os outros vistos como “brutos, incapazes de seguir 

as regras de conduta, ridicularizados muitas vezes pelos jornalistas como um bando 

de jogadores que davam chutões para o alto”, sendo chamados de “canelas-negras” 

(RIBEIRO, 2007, p. 27).  

 

Fato é que, desde o início, o jornalismo esportivo brasileiro foi classificado como 

uma “editoria menor” nas redações de jornal, por se tratar de um assunto “menos relevante” 

que política e economia, por exemplo. Como afirma Coelho (2003, p. 10), “gastar papel com 

gols, cestas, cortadas e bandeiradas nunca foi prioridade. Nem no Brasil, dito país do futebol, 

que só teria revista esportiva com vida regular nos anos 1970”. 

Mesmo tido por muitos como mera forma de entretenimento, o esporte não deixou 

de se desenvolver. Nem o jornalismo esportivo. E, ao mesmo passo em que o esporte foi se 

profissionalizando, os jornalistas que escreviam sobre o tema também foram se 

especializando e se tornando parte integrante do universo dos esportes profissionais.  

De acordo com Márcio de Oliveira Guerra (2003), o fato de o futebol ter sido 

introduzido no Brasil por imigrantes ingleses e do esporte ter o seu início nos pátios das 

escolas da classe mais rica da cidade de São Paulo, não impediu com que o jogo fosse 

fortemente assimilado pelas classes menos favorecidas.  
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O caráter elitista que caracterizou a chegada do futebol ao Brasil não impediu que 

sua prática logo se popularizasse. O Bangu Atletic Club (Rio de Janeiro) formado 

por operários da fábrica de tecidos Bangu, foi o primeiro a sinalizar que o esporte 

tinha caído no gosto popular. De 1894 até 1932 o futebol é considerado como 

amador. A partir de 1933, após uma luta muito grande de alguns atletas para tornar a 

sua atividade em profissão, surge o profissionalismo (GUERRA, 2003, p. 06). 
 

Com mais visibilidade, os esportes passaram a atrair maior atenção do público e, 

consequentemente, a ganhar seu próprio espaço nas redações jornalísticas. No Brasil, o 

futebol já se mostrava o preferido dos esportistas, desde o início do século XX. 

 

Noticiar futebol não era mais acaso, mas obrigação, afinal figuras ilustres da 

sociedade carioca eram vistas constantemente nas arquibancadas do estádio do 

Fluminense, o grande palco dos espetáculos. Gente como o escritor Arthur de 

Azevedo, o barão do Rio Branco, Pereira Passos, o prefeito da cidade e até mesmo o 

presidente da República, Afonso Penna, passou a acompanhar os jogos importantes 

(RIBEIRO, 2007, p.32). 
 

O desejo de informação por parte dos torcedores e apreciadores do esporte 

contribuiu para a formação de uma mídia especializada na cobertura dos eventos esportivos. 

Criou-se um jornalismo especializado, dedicado exclusivamente a suprir a necessidade de 

notícias. O crescimento do jornalismo esportivo já podia ser observado nas primeiras décadas 

do século XX. De acordo com Ribeiro (2007, p. 73), “segundo pesquisa feita por especialistas 

da época, a imprensa esportiva era a que mais havia crescido desde 1912, quando saltou de 

cinco para 58 jornais, um aumento de 1060%”. 

Ao longo das décadas, o futebol se ratificou como o esporte mais popular do país. 

Hoje, o jogo trazido pelos ingleses é notícia obrigatória nos jornais dos mais variados veículos 

de informação brasileiros. Com tamanha popularidade, os atletas, aos poucos, foram se 

transformando em ídolos, e sua imagem ganhou novas representações. Como afirma Ribeiro 

(2007), a mídia teve papel importante no processo de produção desse atrativo social, exercido 

pelos jogadores de futebol.  

 

O foco da notícia também se ampliava. Com jornais específicos, começaram a surgir 

notícias dos bastidores, envolvendo a vida dos protagonistas do espetáculo. 

Jogadores tratados como ídolos de suas torcidas passaram a ter suas vidas 

investigadas. No Rio de Janeiro, alguns jogadores que eram vistos “paquerando” 
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moças pelas esquinas viravam assunto nas páginas esportivas do dia seguinte 

(RIBEIRO, 2007, p.35). 
 

Ainda nos anos 1930, um fato se tornaria tendência: a transferência, para o 

exterior, dos principais jogadores de futebol brasileiros. De acordo com Ribeiro (2007, p. 81), 

“só no ano de 1931, 39 atletas brasileiros partiram para o exterior em busca do dinheiro que o 

futebol profissional propiciava. [...] Domingos da Guia e Leônidas da Silva, o popular 

Diamante Negro, assinaram contratos milionários com clubes uruguaios”.  

E essa novidade modificou o modo de se fazer jornalismo esportivo no Brasil. A 

vida particular desses jogadores, já consolidados como ídolos do futebol brasileiro, foi 

novamente colocada como fonte de audiência, por parte da imprensa esportiva pré-

estabelecida. 

 

Aproveitando o calor dessa polêmica, os jornais esportivos faturavam alto. A fama 

obtida por diversos craques brasileiros, especialmente os que partiam para o 

exterior, começava a transformar a imprensa esportiva. Tornou-se muito mais 

“mexeriqueira”, interessada nos bastidores da vida de suas principais estrelas 

(RIBEIRO, 2007, p. 81). 

 

A vida particular dos jogadores de futebol passou a atrair cada vez mais a atenção 

dos profissionais da imprensa, fato que implicou (e implica) mudanças na relação entre os 

jornalistas e as fontes. Na opinião de Coelho (2003, p.73), mesmo nos dias de hoje,  

 

Não é fácil conviver com jogadores de futebol. O contato mais fácil é sempre no 

centro de treinamento. Na saída do treino, há um comportamento típico dos 

jogadores com as emissoras de TV. Solícitos, sorriem, dão espaço, brincam diante 

das câmeras. Mas nem todos são assim. Alguns não sorriem diante das câmeras e 

mantêm a mesma atitude diante de qualquer repórter (COELHO, 2003, p. 73).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Ao longo dos anos, não apenas a relação entre jornalistas e atletas se modificou. O 

estilo próprio de se fazer jornalismo esportivo foi sendo construído e a descrição das partidas 

(principalmente de futebol) incorporou aspectos literários que afastavam o relato de valores 

jornalísticos, como a objetividade e a veracidade, e transformaram o modus operandi de se 



19 

 

escrever sobre esporte. Para Márcia de Lemos (2003), os jornalistas Mário Filho e Nelson 

Rodrigues podem ser considerados expoentes desta realidade. 

A importância dos dois irmãos Mário Filho e Nelson Rodrigues para a imprensa 

esportiva e para o próprio crescimento do futebol no Rio e no Brasil é notória. 

Colunistas e aficionados pelo esporte, tanto Mário Filho quanto Nelson Rodrigues 

emprestaram à cobertura do futebol um estilo de texto apaixonado e criativo. Numa 

época em que não havia televisão e os jornais reinavam sozinhos, a divulgação de 

jogadas espetaculares, gols surpreendentes, descrições endeusadas de craques e de 

partidas históricas geravam expectativas nos torcedores, alavancavam rivalidades, 

levavam multidões aos estádios e davam ao futebol uma áurea mística, apaixonada e 

romanceada. O futebol começava a provocar um interesse cada vez maior nas 

páginas dos periódicos (LEMOS, 2003, p. 05). 

 

Porém, o jornalismo esportivo que se pratica hoje é significativamente diferente 

do verificado nos tempos de Mário Filho e Nelson Rodrigues. Segundo Lemos (2003), 

atualmente, a informação de caráter jornalístico é mais valorizada nas redações modernas e há 

menos espaço para individualidades na escrita dos jornalistas.  

A seriedade e o compromisso com os fatos do jornalismo esportivo começou a 

aparecer apenas a partir do final dos anos 60, quando os jornais criaram editorias 

específicas para a cobertura esportiva. Os editores passaram a cobrar reportagens 

mais aprofundadas e menos opinativas e pediam um maior rigor na apuração dos 

dados. Os repórteres passaram a pesquisar mais (LEMOS, 2003, p. 06). 

 

A evolução tecnológica sofrida pelos veículos de comunicação foi um dos fatores 

que contribuíram para a mudança no modo de se fazer jornalismo esportivo.  

Outra situação que impôs a necessidade de uma cobertura mais preocupada com os 

fatos foi a abertura das transmissões ao vivo dos jogos pela tevê a partir de 1987. 

Com ela, não dava mais para esconder, aumentar, diminuir ou alterar o que 

acontecia nos estádios. As transmissões certamente tiraram das crônicas e do próprio 

futebol, uma áurea romântica e sagrada de craques e de jogos, relatados de pai para 

filho, através dos anos (LEMOS, 2003, p. 07)  

 

A procura por informações de caráter jornalístico trouxe, para dentro das 

redações, a preocupação em retratar o esporte de maneira mais crítica, menos fantasiosa. De 

acordo com Lemos (2003), essa mudança fez com que o futebol, principal fonte de notícias 
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esportivas, passasse a figurar nas manchetes dos jornais com notícias que diziam respeito a 

aspectos ainda pouco conhecidos pelo público. 

A primeira consequência da especialização e qualificação na cobertura esportiva foi 

reveladora quanto a própria prática e interesse do torcedor pelo futebol. Em meados 

dos anos 70 e início dos 80 começaram a aparecer na imprensa as primeiras matérias 

polêmicas sobre clubes, federações e dirigentes, vendas ilícitas de jogadores, falta de 

organização, escândalo de loterias, compra de arbitragens e aumento da violência 

dentro e fora dos estádios. Em 1974, o Jornal do Brasil publicava a seguinte 

reportagem: "Futebol S.A: A falência de uma Empresa". Em 1976, o Estado de São 

Paulo escreveu "A estrutura de um futebol em decadência". Já o jornal O Globo 

publicou uma série de debates com técnicos, jornalistas e dirigentes sobre "A 

decadência do futebol brasileiro". Entre as manchetes estavam "Torcedores 

desencantados, abandonam o estádio", "Jogos ruins, vaias, esta é a rotina" 

(LEMOS, 2003, p. 06-07). 

 

Dentro dessa nova gama de notícias esportivas, de caráter mais crítico, surgiu, no 

jornalismo esportivo, a busca pelos fatos exclusivos, por aquilo que acontece nos bastidores 

de cada equipe, da vida particular dos jogadores mais famosos. Em suma, surge, na imprensa 

esportiva, o fenômeno conhecido no jargão jornalístico como “furo”. Para Coelho (2003), 

Nenhum repórter pode viver sem procurar informação exclusiva. É próprio da 

profissão procurar o que ninguém ainda conseguiu. Manter o contato com a melhor 

fonte, conversar com o maior número possível de pessoas ligadas ao que parece 

estar prestes a acontecer. Não importa se o leitor se dará conta da qualidade do 

repórter. O editor vai saber que pode contar com aquele profissional para as 

melhores pautas. E que ele sempre poderá trazer notícia em primeira mão. Quando 

der o furo, o repórter vai comemorar. E a redação, também (COELHO, 2003, p. 77). 

 

Se o jornalismo esportivo brasileiro evoluiu através da tecnologia dos meios de 

comunicação e da experiência dos próprios profissionais da área, de acordo com Coelho 

(2003), um dos fatos que mais marcaram a história da imprensa esportiva no país foi o 

advento da internet. Para ele, o diário Lance! foi um dos pioneiros na utilização da web como 

ferramenta para a divulgação de notícias esportivas. 

Na segunda metade dos anos 1990, a febre da internet tomou conta do Brasil. Já 

havia alguns anos, o fenômeno tomara conta dos Estados Unidos. E da Europa. Mas 

os sites ainda não eram difundidos a ponto de tornarem-se negócio. O grande sinal 

de que o fenômeno começava a fazer brilhar os olhos dos grandes empresários foi 

dado quando a AOL comprou a Warner em 1997. Um negócio de bilhões de dólares. 
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Na mesma época, o lançamento do Lance! no Brasil veio acompanhado do sintoma 

de que a internet ia pegar por aqui também. Junto com o diário era lançado o 

www.lancenet.com.br (COELHO, 2003, p. 59). 

 

Para Silveira (2009), a linguagem da internet trouxe, para o jornalismo esportivo, 

inovações que quebraram algumas barreiras, impostas, até então, pelos veículos tradicionais 

de mídia (rádio, TV e impresso). 

A proliferação da internet fez surgir um novo modelo de informações, mais sucintas, 

ágeis, de hora em hora. Pela rede, é possível acompanhar uma transmissão esportiva, 

de minuto em minuto. [...] a internet foi fundamental e é o principal canal para 

limitar o grande público em pequenos grupos. Afinal, ela não sofre o problema de 

limite de espaços, como o impresso, e pode se dedicar mais a outros esportes. Dessa 

forma, surgem as páginas dedicadas a um só esporte, trazendo informações mais 

específicas (SILVEIRA, 2009, p. 76). 

 

Porém, o advento da internet no jornalismo esportivo também gerou 

questionamentos. Para Coelho (2003), a velocidade e a instantaneidade das notícias 

veiculadas online podem trazer, como consequência, a falta de apuração e critério, por parte 

dos jornalistas que escrevem para portais eletrônicos.   

Esse efeito devastador da internet brasileira ainda poderá ter consequências 

duradouras para as próximas gerações de jornalistas. E não há efeito mais difícil de 

remover do que a falta de referência. Ou da falta de critério, da falta de cuidado com 

a informação. Isso ainda persiste em grande parte das empresas ligadas à internet. 

Vale a velocidade, mais do que o critério jornalístico. Vale, portanto, todo cuidado 

do mundo ao jovem jornalista convidado a fazer parte de uma dessas aventuras 

(COELHO, 2003, p. 63).  

 

De acordo com Ribeiro (2007), a década de 1990 marcou, em definitivo, a 

consolidação da internet como mais um instrumento de difusão de informações de caráter 

jornalístico. O período marcou, também, a criação dos primeiros portais exclusivos de esporte 

no Brasil.  

 

A febre de websites começava a alastrar-se pelos principais veículos de 

comunicação do Brasil. Quem não tivesse um domínio próprio estava abrindo mão 
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de milhares de novos leitores. Exatamente por isso, em 1994, dois poderosos grupos, 

Abril e Folha, se uniram para criar o portal UOL. A concorrência não demorou a 

contra-atacar, e três anos depois chegou a vez da AOL (American On Line). Nesse 

mesmo período surgiram os primeiros sites exclusivos de esportes, como o Sportsya, 

Pelé.net e o mais popular de todos, o Lancenet, do jornal Lance! (RIBEIRO, 2007, 

p. 294). 

 

Ribeiro também frisa que, se a internet é, atualmente, um veículo de difusão de 

notícias esportivas consagrado no Brasil, e a cobertura jornalística da Copa do Mundo de 

1998 pode ser considerada, segundo ele, um marco na história da imprensa esportiva, desde os 

primeiros portais esportivos brasileiros, até os dias de hoje. 

Fenômeno dos tempos, a internet entrou definitivamente para a cobertura dos 

mundiais a partir da Copa do Mundo da França. Além da imprensa, dirigentes e 

jogadores brasileiros aderiram à nova moda. Na concentração da equipe brasileira, 

localizada na cidade de Lésigny, a CBF instalou quarenta computadores que se 

tornariam o principal passatempo dos atletas e meio de acesso imediato aos 

comentários e críticas publicadas nos diversos sites brasileiros. Os jogadores podiam 

tirar satisfações imediatas com seus principais críticos. Se nos primeiros mundiais as 

cartas de familiares e amigos eram a única forma de comunicação com os jogadores, 

a utilização de e-mails pessoais tirou do isolamento os atletas concentrados 

(RIBEIRO, 2007, p. 294). 

 

No próximo sub-capítulo será abordado outro fenômeno que mudou radicalmente 

a história, não apenas do esporte, como do jornalismo esportivo: a espetacularização do 

esporte e a transformação do mesmo em negócio. Serão levantadas características da 

sociedade pós-moderna que possibilitaram a construção e consolidação do esporte como 

produto econômico-midiático da contemporaneidade, como a globalização da economia e o 

rompimento das identidades nacionais, promovido por esta.  
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2.2 ESPORTE COMO NEGÓCIO 

 

De acordo com Antonio Alcoba López (2005), o esporte é uma das mais antigas 

atividades desenvolvidas pelo homem. O fenômeno teria se iniciado na época em que os 

humanos viviam em tribos e a atividade física era tratada como passatempo, instrumento de 

descontração. Ao arremessarem pedras em lagos, os integrantes dessas tribos teriam passado a 

se reunir para disputar quem arremessaria aquelas pedras mais longe e, para aprimorar a 

técnica, teriam começado a perceber qual determinado tipo de pedra conseguiria chegar mais 

longe no lago e qual não conseguiria. Esses homens então passavam à diante os conceitos 

sobre o jogo e as melhores maneiras de disputá-lo.  

 

A atividade física, individual ou coletiva, é praticada de forma competitiva. Fixamos 

com esse pensamento, a práxis do jogo que, convertido em esporte, oferta diferentes 

formas de execução, apresentando-se como um feito que intervém multiplicidade de 

variadas que partem de sentimentos que vão desde obter diversão voluntária a 

estabelecer um trabalho obrigatório (ALCOBA, 2005, p. 28). 

 

Segundo as definições propostas por Alboba (2005), a competição foi o fator 

responsável por retirar, do jogo, seus atributos que o condicionavam a atividade meramente 

lúdica e transformá-lo em esporte. Porém, o exercício de atirar uma pedra no lago em nada se 

assemelha à figura do esporte, tal qual conhecemos na sociedade moderna. Enquanto 

espetáculo e negócio, o esporte surgiu de fato no século XX, profissionalizando-se e atraindo 

multidões para os chamados eventos esportivos. Conforme explica o autor (1980, p. 12), “o 

esporte é um fenômeno próprio do século XX e uma concepção moderna do espírito da 

unidade universal através de um colóquio físico e cultural, ao permitir o entendimento entre as 

raças salvando as barreiras ideológicas mais sólidas”. 

Outrossim, o esporte moderno também pode ser observado como fenômeno 

cultural, detentor de um forte poder de atração, que leva milhares de pessoas (ou 
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expectadores, torcedores) para os estádios de competições, mesmo que essas não pertençam a 

um único país, ou não partilhem da mesma língua ou religião. 

 

(...) pode-se dizer que o esporte, na sociedade atual, se converteu em um rito 

praticado por milhões e milhões de seres de distintas religiões e ideologias que, por 

sua vez, promove a integração do gênero humano através de alguns regulamentos e 

competições que vão desde a atividade esportiva local à internacional, oferecendo a 

possibilidade da ampliação do conceito de criação intelectual, mercantil, política e 

científica, em suma, englobando toda a atividade que, anteriormente, tinha conexão 

com uma determinada categoria social (ALCOBA, 1980, p. 16). 

 

No que diz respeito ao esporte na mídia, o mesmo ganhou espaço e se consolidou, 

no atual mundo globalizado, como fonte de notícias, para os veículos de comunicação ao 

redor do mundo. Porém, de acordo com Thiago de Aragão Escher e Heloísa H. B. dos Reis 

(2008), com a realidade do mercado globalizado, o esporte ganhou novas fronteiras e as 

atividades econômicas que giram em torno dos eventos esportivos atribuem-no uma dimensão 

maior e mais complexa do que a de mera forma de entretenimento. E o futebol – esporte mais 

popular do mundo - está inserido neste contexto. 

 

No futebol em era globalizada, jogadores de todos os cantos do mundo rompem as 

barreiras geográficas de seus países e encontram-se em equipes “universais”, 

principalmente nas equipes europeias. São espanhóis, italianos, ucranianos, 

brasileiros, argentinos, nigerianos, coreanos, entre outros, que compõem equipes 

sem limites. A mais recente incorporação dos Estados Unidos e dos países asiáticos 

no eixo consumidor esportivo marca definitivamente a globalização do futebol, que 

no século XIX foi uma prática aristocrática inglesa e hoje assume proporções 

mundiais (ESCHER; REIS, 2008, p. 42). 
 

Escher e Reis questionam, inclusive, a “quebra de identidade” promovida pela 

“mercadorização” do futebol, no que diz respeito às contratações de jogadores oriundos dos 

mais variados países do globo.  

 

Na era da globalização e do rompimento de fronteiras, não seria descabido pensar 

em rompimento também das identidades regionais ou nacionais, ou então na 

substituição de torcedores apaixonados por seus times por espectadores mais “frios”, 

por “meros” consumidores do espetáculo futebolístico? (ESCHER; REIS, 2008, p. 

42)  
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De acordo com os autores (2008), o futebol deixou de ser apenas um instrumento 

de entretenimento e ganhou recursos oriundos das técnicas de desenvolvimento do 

capitalismo globalizado. Em outras palavras, o futebol se transformou num grande negócio, 

ainda que praticado (o futebol e o negócio) de maneira heterogenia ao redor do mundo.  

 

As transformações que o futebol vem sofrendo, principalmente nas duas últimas 

décadas, com o incremento da mercadorização, contribuem para um aumento da 

racionalização em torno do futebol, além da sua globalização e da sua crescente 

privatização tanto da organização, como da prática e do consumo. Porém, ainda 

existem outras formas de torcedores que não aquelas profeciadas pelos apocalípticos 

do futebol mercadoria: “frios”, “comportados” e com um maior autocontrole. Ainda 

verificamos uma heterogeneidade das práticas futebolísticas, ou pelo menos uma 

valorização das diferenças regionais, e não uma globalização e universalização 

verticalizada de uma determinada forma de praticar e assistir ao futebol (ESCHER; 

REIS, 2008, p. 44-45). 
 

Márcio de Oliveira Guerra (2003) destaca as mudanças sofridas pelo futebol e cita 

o cenário brasileiro como exemplo da consolidação do esporte como negócio. 

 

Realmente o futebol mudou. Quando Charles Muller trouxe este esporte para o 

Brasil talvez jamais tenha imaginado que um dia ele se tornaria uma mania nacional. 

Uma moda que foi absorvida de tal maneira pelo brasileiro e que justifica ter se 

transformado em um negócio que movimenta milhões de dólares em competições, 

patrocinadores e investimentos (GUERRA, 2003, p. 05). 
 

Ary José Rocco Júnior (2005) vai mais longe.  

 

[...] o critério de valorização legítima dentro do campo de futebol, que alguma vez se 

pensou seria exclusivamente o rendimento esportivo dos jogadores e de suas 

equipes, se está distanciando dos sentimentos e valores culturais baseados em uma 

organização calcada em critérios de nacionalidade, para favorecer elementos de 

legitimação alicerçados em sua capacidade para servir de instrumentos para as 

estratégias de marketing das grandes empresas transnacionais de entretenimento e de 

comunicação (ROCCO JR, 2005, p. 181). 

 

Para o autor, a subordinação do futebol às leis do mercado globalizado tem, como 

uma de suas principais consequências, a perda de valores humanistas tradicionais, como o 

ideal amadorista, e o distanciamento do futebol com o nacionalismo.  
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2.3 MARCA E MARKETING ESPORTIVO 

 

 

Marketing é uma palavra de origem inglesa, derivada de market, que possui, como 

significado literal, “mercado” e é utilizada para expressar a ação voltada para o mercado 

(DIAS, 2003). Para o estudioso da área, Philip Kotler (2000, p. 03), ”podemos definir o 

marketing como o processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtém 

aquilo que desejam e necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros”.  

Já para a economista Angela da Rocha (1999), marketing é a função gerencial que 

busca ajustar a oferta da organização à demanda específica do mercado e que utiliza, como 

ferramenta, determinado conjunto de princípios e técnicas.  

De acordo com Camila Pierobom Bertoldo (2000), marketing esportivo é um 

conjunto de ações voltadas à prática e à divulgação de modalidades esportivas, clubes e 

associações, seja pela promoção de eventos e torneios ou pelo patrocínio de jogadores e/ou 

clubes esportivos. 

Segundo as definições de Anna Gabriela Araújo (2002), o marketing esportivo 

tem, como objetivo,  

[...] aumentar o reconhecimento público, reforçar a imagem corporativa, estabelecer 

identificação com segmentos específicos do mercado, combater ou antecipar-se a 

ações da concorrência, envolver a empresa com a comunidade, conferir 

credibilidade ao produto com a associação à qualidade e emoção do evento, ser 

notícia graças à exposição espontânea de outras mídias, entre outros (ARAÚJO, 

2002, p. 23). 

 

As ações de marketing esportivo podem se desenvolver de diversas maneiras. 

Dentre as ações mais utilizadas no mercado atual, destacam-se a promoção de eventos; a 

divulgação de placas em locais de jogos de disputas de modalidades esportivas; patrocínio 

(financeiro) de equipes de diversas modalidades esportivas; união entre publicidade e ação 

esportiva, co-gestão e licenciamento de produtos da marca patrocinadora. Para Luiz Fernando 

Pozzi (1998), 
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A expressão “Marketing Esportivo” pode ser utilizada tanto para descrever as 

atividades de “marketing dos esportes” (esforços de clubes, ligas e associações ou o 

próprio atleta em atender às necessidades e desejos de 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). 

 

Atualmente, as grandes empresas, as multinacionais, as líderes de mercado, se 

aproveitam da exposição midiática alcançada pelo esporte e investem suas ações de marketing 

neste ramo, sejam como patrocinadoras, anunciantes, intermediárias, fornecedoras, fabricantes 

ou produtoras e promotoras de eventos diversos. 

De acordo com Melo,  

 

[...] quando falamos de grandes investidores no esporte, estamos abordando grandes 

corporações multinacionais e grandes empresas nacionais, afinal, são elas que 

promovem suas marcas através de ações de patrocínio. Porém, o número de 

empresas investidoras é ainda reduzido. Alguns especialistas acreditam que uma das 

razões para isso é a falta de uma cultura própria de investimento no esporte (MELO, 

2000, p. 83). 

 

Neto (2000) justifica os (altos) investimentos promovidos pelas empresas no 

esporte moderno. Segundo o autor, 

 

a emoção do espetáculo esportivo é transferida, inconscientemente, para a mente do 

espectador e do torcedor. E o que fica é a associação da marca e do produto com os 

ingredientes emocionais do esporte. Neste caso, o esporte agrega valor de imagem a 

marca e ao produto do patrocinador (NETO, 2000, p. 29). 

 

O esporte, ao se inserir (ou ser inserido) no universo da globalização, necessita 

que o seu mercado não se reduza somente à região de um país, ou do local onde determinado 

clube está instalado. Neste sentido faz uso de determinados instrumentos que não são, 

necessariamente, provenientes da prática esportiva. Um deles é a “marca”. Segundo definição 

de Irving Rein, Philip Kotler e Ben Shields (2008), 

 

a marca é uma síntese de fatos e imagens que compõem um produto esportivo, quase 

sempre definida por slogans, temas, locais, símbolos, características do produto e 

diversos outros atributos concretos e abstratos. Os atributos que vêm logo à mente 

da pessoa ao ouvir a menção a determinada marca constituem a identidade desta. A 

marca nos ajuda a distinguir um produto dos demais (REIN; KOTLER; SHIELDS, 

2008, p.111). 
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De acordo com Guerra (2003), os anos 80 do século passado foram decisivos para 

a consolidação do futebol como negócio capitalista e para a implementação, no esporte, de um 

plano de estratégias voltado para a potencialização das receitas financeiras nele aplicadas. 

 

Foi a partir dos anos 80 que um modelo de organização empresarial para o futebol 

profissional veio sendo gestado pelo avanço do marketing esportivo. A mudança na 

economia mundial e a globalização levaram o futebol nos anos 90 a ver como saída 

inexorável à adoção de um modelo comercial, com regras de mercado (GUERRA, 

2003, p. 08). 
 

Porém, para Lancelotti (apud GUERRA, 2003, p. 09), ainda em 1952, a fabricante 

de conhaque Stock foi a responsável pela primeira aplicação explícita dos conceitos de 

marketing esportivo no futebol, quando pagou US$ 30 mil para os clubes italianos que 

disputaram a primeira divisão daquele ano espalharem anúncios de sua marca por todos os 

estádios do país. Mas essa medida é considerada uma exceção para a época.  

Por consequência deste planejamento, voltado para a implantação e execução de 

técnicas mercantis no futebol, o valor do atleta, quando agregado ao valor do esporte e, mais 

ainda, ao valor da marca, cria um mecanismo que “consegue atrair maiores atenções e um 

preço mais elevado. Um tenista bem colocado o ranking, com marca visível, tem potencial 

para receber um extra em relação a um adversário igualmente competente no jogo, mas sem 

marca visível” (REIN; KOTLER; SHIELDS, 2008, p. 114). 

Desde que a Stock exibiu sua marca nos estádio da primeira divisão italiana, o 

investimento (financeiro) no esporte de alto desempenho cresceu vertiginosamente. Porém, as 

aplicações desta natureza não se restringem apenas ao mundo futebolístico, muito menos aos 

mercados tradicionais deste esporte, como Europa e América Latina. Nos Estados Unidos, o 

dinheiro aplicado por empresas públicas e privadas, que em 1979 atingia a cifra de US$ 500 

milhões, saltou para US$ 6 bilhões em 2001 (KEARNEY, 2003). 

Guerra (2003) afirma que, no Brasil, apesar do futebol ter se consagrado como o 

esporte preferido da nação, foi no voleibol que as primeiras ações de marketing foram 
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investidas, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Segundo o autor, Carlos Artur 

Nuzman, então presidente da Confederação Brasileira de Voleibol,  

 

[...] sempre viu o esporte como um grande negócio, uma grande oportunidade de 

investimento das empresas. Por isto, nesta época, Pirelli e Supergasbras montaram 

equipes fortes de vôlei e foram os primeiros times-empresa numa modalidade que 

sempre se disse amadora, como o voleibol (GUERRA, 2003, p. 09). 

 

Porém, segundo os relatos de Pozzi (1998, p. 77), as primeiras iniciativas de 

marketing no esporte brasileiro não se restringiram ao vôlei. Na virada para os anos 1980, 

devido ao aumento do interesse da juventude pela prática de esportes, a mídia ampliou a 

divulgação e a exibição de outros esportes, tornando famosos atletas como Oscar, Paula e 

Hortência (basquete), Bernard (vôlei) e Zico (futebol), entre outros. 

Na realidade atual, o esporte é tema recorrente de programas de entretenimento e 

noticiários, veiculados pela mídia e se tornou foco de investimentos financeiros, oriundos de 

empresas dos mais variados setores da economia.  
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2.4 IMPACTOS NA COMUNICAÇÃO ESPORTIVA 

 

 

O jornalismo esportivo se configura como uma atividade regional, particular, 

localizada dentro de um contexto maior – o jornalismo como um todo -, com pretensão de 

noticiar os assuntos pertinentes ao esporte e a seus personagens. Por vezes, o esporte ocupa 

mais espaço em jornais brasileiros do que editorias como economia, educação ou política. De 

acordo com Ronaldo Helal (1998, p. 06), este fenômeno se intensifica, principalmente, com a 

Cultura de Massa. O autor defende que é importante “perceber como o esporte é também um 

fenômeno específico da comunicação de massa, proporcionando os mesmos debates e 

sofrendo os mesmos questionamentos suscitados pelo impacto da mídia na modernidade”. 

Ainda de acordo com Helal (1998, p. 06-07), o esporte “é rico em imagens e mensagens 

representativas da comunidade, podendo ser entendido como um poderoso sistema de 

comunicação capaz de unir diferenças e proporcionar um espetáculo ritual de grande 

significado para aqueles que dele participam”.  

Pierre Bourdieu (1997, p.73) vai mais longe, ao afirmar, em tom crítico, que nos 

últimos anos, tanto a televisão quanto os jornais têm dado “o primeiro lugar, quando não é 

todo o lugar, às variedades e às notícias esportivas”. 

As ideias de Viviane Borelli (2002) são consoantes às de Bourdieu (1997). 

Segundo a autora,  

 

Nos jornais, o esporte ‘habita’, via de regra, as últimas páginas, consideradas, 

juntamente com as primeiras, as mais atrativas e privilegiadas do conteúdo 

jornalístico. Assim, ele tem um status diferenciado das demais editorias, pois é 

tematizado em lugares considerados especiais. Além disso, as colunas especializadas 

têm amplo destaque. Na televisão, o esporte é uma das poucas práticas que tem 

amplo espaço, com vários programas especializados (BORELLI, 2002, p. 09). 

 

Borelli (2002) também reflete sobre a tematização do esporte enquanto construção 

específica no campo jornalístico. A autora aborda algumas características particulares da 
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editoria de esportes, dentre as quais o uso de múltiplos recursos discursivos e a 

espetacularização da vida dos atletas por parte da mídia contemporânea. 

 

Seguindo caminhos muito próprios e particulares para construção do esporte, o 

jornalismo cultua o herói, constrói uma grande atorização, a partir dos maiores 

ícones do mundo esportivo, cria mecanismos para “bisbilhotar” a vida dos 

‘olimpianos’, faz julgamentos, avaliações, análises de competições, de fatos 

inusitados, de relações que são estabelecidas no dia-a-dia esportivo, etc. É a partir 

destes múltiplos e variados movimentos, que o jornalismo institui o esporte 

(BORELLI, 2002, p. 03). 

 

Helal (1998), por sua vez, reúne uma série de críticas, que nos remetem à ideia de 

que o esporte foi transformado em uma espécie de “espetáculo”. O autor defende a ideia de 

que esta espetacularização do esporte é responsável pelo declínio do elemento lúdico e a 

erosão deste componente é acompanhada e causada pelo advento da comercialização do 

esporte, ou a conversão do mesmo em negócio. 

 

Stanley Eitzen (1984) em uma análise sobre o esporte nos Estados Unidos afirma 

que o esporte ao se transformar em um “espetáculo”, em “um grande negócio” e em 

uma “extensão do poder político” substitui o prazer do atleta "por aquilo que dá 

prazer aos torcedores, dirigentes, televisão e empresas que pagam os comerciais 

televisivos" (1984:1). Stone (in Talamini e Page, 1973:82) faz uma crítica parecida. 

Ele critica o fato de que a "exibição" (display) para os espectadores é "des-

brincadeira" (dis-play) destruidora do "puro" elemento lúdico. Segundo Stone, o fato 

do esporte ter se transformado em um espetáculo, jogado para os "espectadores" e 

não para os "participantes", contribuiu para a erosão do lúdico, ao subordiná-lo à 

produção de prazer das massas. Seguindo esta tendência, Magnane (1965:159) 

expressa sua crítica ao esporte moderno afirmando que este "corre o risco de perder 

o seu caráter lúdico para tornar-se uma empresa comercial, sujeita às regras da 

propaganda e da publicidade" (HELAL, 1998, p. 04). 

 

O esporte sofreu, ao longo do século XX até os dias atuais, mudanças estruturais 

que o inseriram na esfera do mundo globalizado. De acordo com Luciano Deppa Banchetti 

(2009),  

 

A esfera do esporte como um todo, mas, mais especificamente, a modalidade do 

futebol, viveu um processo, não apenas no Brasil, mas em diversas outras partes do 

planeta, que percorreu todo o século XX e o transformou num elemento articulador 

de um campo vasto e dinâmico da economia em todos os níveis, desde o regional até 

o global (BANCHETTI, 2009, p. 253). 
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O autor vai mais longe e afirma que o esporte, atualmente, é uma atividade que 

“está sendo encarada como um lucrativo negócio a ser cada vez mais explorado e 

potencializado para os altíssimos lucros possíveis diante de uma economia globalizada” 

(2009, p. 253). 

Já Eric Hobsbawm (2007) afirma ter sido a mídia contemporânea um instrumento 

chave no processo de transformação do esporte em negócio. O futebol, principal expoente do 

esporte moderno como mecanismo capitalizado, tornou-se um fenômeno midiático. Nas 

palavras do autor, “graças à televisão global, esse esporte universalmente popular 

transformou-se em um complexo industrial capitalista de categoria mundial” (2007, p. 93). 

Neste sentido, Banchetti (2009) afirma a existência e a influência de determinados 

grupos sociais organizados que, movidos pela busca ao lucro e ao acúmulo de poder, 

monopolizam o controle dos mecanismos que envolvem o esporte e a sociedade. Segundo o 

autor, esses grupos 

 

traçam estratégias administrativas e organizacionais que acabam por interferir 

diretamente em diversas questões sociais e culturais que se transferem rapidamente 

do âmbito mais global, ou geral, para os modos de vida locais. Em outras palavras, o 

futebol enquanto prática oficializada por uma entidade supra-nacional, como o é a 

Fifa (Fédération Internationale de Football Association), administrada por grupos 

que monopolizam o controle do esporte através das federações nacionais e regionais, 

insere medidas que repercutem diretamente no cotidiano das pessoas e das 

instituições, interferindo, obviamente, nas culturas das mais diversas localidades 

(BANCHETTI, 2009, p. 254).  

 

Ainda de acordo com Banchetti (2009), a mídia adquire importância no jogo de 

influências e interferências estabelecido entre os grupos envolvidos nesse processo, “já que 

ela serve de interlocutora entre esses órgãos oficiais do futebol e a sociedade” (2009, p. 254). 

Entretanto, para Mauro Betti (1998) a mídia contemporânea não se posiciona 

apenas como instrumento promotor e divulgador de notícias esportivas. Segundo o autor, os 

veículos de mídia participam, ativamente, do “espetáculo” esportivo, ao determinarem, por 

exemplo, os horários, as regras e as formas de disputa dos jogos. Em outras palavras, mais do 
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que apenas informar sobre esporte, a mídia tem influência sobre o ramo esportivo e sobre a 

compreensão que os indivíduos terão sobre o mesmo, levando em conta os interesses 

pertinentes aos atores sociais envolvidos no processo de comercialização e espetacularização 

do esporte.  

 

Basta ligar a televisão e “zapear” um pouco com o controle remoto: o esporte está 

em toda a parte. Não apenas nos programas e noticiários especificamente esportivos, 

em que é produto espetacular, mas nos filmes, nos programas de auditório, de 

entrevistas, nos telejornais, nos desenhos animados, nas telenovelas e nos seriados. 

Nos anúncios publicitários, é invocado para vender sorvete, assinatura de jornal, 

remédio, automóvel, desodorante, serviços bancários, refrigerante (BETTI, 1998, p. 

75). 

 

Aliás, de acordo com o Betti, (1997), as transformações sofridas pelo esporte 

durante o século XX, como a introdução de componentes comerciais à prática esportiva e a 

recente introdução do mesmo como produto midiático modificaram radicalmente a forma 

como a sociedade contempla o esporte e seus personagens. 

 

O componente comercial do esporte - a ambição de lucrar através da sua promoção e 

operação - atingiu seu apogeu na segunda metade deste século. O desenvolvimento 

das funções políticas e econômicas do esporte é intensificado pela reportagem 

esportiva. É por meio da popularidade dos astros esportivos, da constante recepção 

de informações e imagens sobre o esporte, e da combinação do sucesso com a 

imagem do produto, que o esporte torna-se interessante para a indústria. Por esses 

motivos, a expressão "esporte espetáculo" parece ser a mais apropriada para 

designar a forma assumida pelo esporte em nossa sociedade (BETTI, 1997, p. 34). 

 

A transformação do esporte em negócio e a midiatização proposital do mesmo 

provocam, segundo Banchetti (2009) a ascensão da figura dos atletas profissionais como 

personalidades da mídia. Em outras palavras, os principais atletas, de diferentes modalidades, 

tornam-se foco de atenção midiática e a mídia, por sua vez, passa a investigar notícias 

referentes a estes personagens que, não necessariamente, dizem respeito à vida destes como 

atletas. A espetacularização do esporte por parte da mídia acarreta, então, na superexposição 

da figura de determinados personagens, elevando-os ao quadro de “estrelas” ou 

“celebridades”. 
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As notícias da imprensa em geral, tomando o caso brasileiro para análise, por meio 

das famosas “mesas-redondas”, dos comentários diários de cronistas, da seleção dos 

assuntos a serem noticiados, trazem à público, a despeito das inúmeras horas gastas 

cotidianamente para com o futebol, assuntos que ficam muito aquém de todo esse 

universo. Nesse sentido, podemos citar como exemplo notícias e comentários que se 

dedicam a apurar os aspectos mais privados da vida dos jogadores e dos 

relacionamentos dentro e fora de cada equipe, já que nitidamente alguns atletas 

passaram a ser tratados, cada vez mais, como celebridades semelhantes aos artistas 

do cinema e da televisão (BANCHETTI, 2009, p. 254). 

 

Em sua análise sobre o esporte e a indústria cultural, Helal (1998, p. 06) conclui, 

através de suas reflexões, que o importante “é perceber como o esporte é também um 

fenômeno específico da comunicação de massa, proporcionando os mesmos debates e 

sofrendo os mesmos questionamentos suscitados pelo impacto da mídia na modernidade”.   

Ainda segundo o autor (1998), o esporte, tal como se apresenta nos dias atuais, “é 

rico em imagens e mensagens representativas da comunidade, podendo ser entendido como 

um poderoso sistema de comunicação capaz de unir diferenças e proporcionar um espetáculo 

ritual de grande significado para aqueles que dele participam” (1998, p. 06-07). 
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3 BECKHAM E NEYMAR: ESTRATEGISTAS DENTRO E FORA DE CAMPO 

 

O atleta moderno assume papel central na relação entre a mídia, o esporte e a 

sociedade. De acordo com Felipe Fernandes e Ricardo Jorge Filho (2011), a espetacularização 

promovida pela mídia e a comercialização do esporte fizeram do atleta (ou, pelo menos, dos 

atletas mais conhecidos, consagrados) um alvo das estratégias de marketing aplicadas pelas 

empresas que atuam neste ramo. Em outras palavras, o atleta se tornou um “produto”, que 

rende audiência para a mídia e lucro para os seus investidores.  

O atleta é o melhor produto no esporte. Sendo um atleta de elite, várias vezes 

campeão em sua modalidade, é notícia nos jornais e na TV. Seus gestos são 

copiados por milhões de torcedores. Suas atitudes e comportamento são adotados 

por milhares de fãs. Sua maneira de vestir vira moda. O melhor exemplo é a cabeça 

raspada de Ronaldinho e o brinco de Romário que se tornaram marca registrada de 

milhões de jovens em todo o mundo (FERNANDES; FILHO, 2011, p. 04). 

 

Ainda de acordo com os autores, a exposição midiática confere prestígio, fama e 

reconhecimento aos atletas. Consequentemente, as empresas aproveitam-se da popularidade 

desses personagens para associá-los a suas respectivas marcas e produtos, promovendo uma 

espécie de comercialização (da imagem) dos mesmos.     

A sua condição de astro do esporte lhe confere prestígio, “status” e reconhecimento. 

O que ele anuncia, vende. O que promove, cai no gosto do grande público. As 

empresas sabem da força do atleta. Por isso, investem no seu patrocínio e buscam 

associar suas marcas ao seu prestígio e talento. No mundo do esporte, cada lance, 

cada gesto do atleta feito no exato momento do gol, após o apito final na 

comemoração de uma vitória, no desfecho do lance, na jogada de classe e nos 

festejos de mais um título conquistado podem virar tema de um bom projeto. [...] Os 

grandes astros do esporte se beneficiam do prestígio dos seus nomes e da 

popularidade dos seus gestos. Lançam griffes, desenvolvem projetos sociais e 

licenciam suas marcas para inúmeros produtos (FERNANDES; FILHO, 2011, p. 

04).  
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3.1 BECKHAM: O GAROTO-PROPAGANDA DO ESPORTE-ESPETÁCULO 

 

 

 

Para Rosane Sebrenski; André Capraro e Fernando Cavichiolli (2010), o ex-

jogador de futebol inglês, David Beckham, foi o primeiro grande exemplo de associação entre 

os valores do esporte e do capitalismo moderno. Beckham iniciou sua carreira em 1991, aos 

16 anos, no Manchester United, onde ficou até 2003. Atuou também pelo Real Madrid (2003-

2007), Los Angeles Galaxy (2007-2012), Milan (2009 – emprestado e 2010 – emprestado) e 

Paris Saint -Germain (2013). De acordo com os autores, dentro desse cenário de associação 

entre futebol e marketing e entre atleta e imagem,  

 

David Beckham pode ser considerado um exemplo notório. Tudo o que veste vira 

moda. Além de se destacar como atleta que muitos anos serviu ao selecionado 

inglês, é também um fenômeno midiático. A sua imagem está associada à moda, 

pois só veste roupas modernas e luxuosas, com a assinatura dos estilistas mais 

influentes do planeta. Prova são as constantes campanhas publicitárias expostas nas 

revistas de maior vendagem no mundo em se tratando de moda (SEBRENKI; 

CAPRARO; CAVICHIOLLI, 2010, p. 03-04). 
 

Segundo uma edição digital da Revista Veja (2013), Beckham foi o jogador de 

futebol que mais faturou dinheiro no ano de 2012. O britânico teria arrecadado cerca de 36 

milhões de euros, entre salário, contratos publicitários e direitos de imagem. Ainda de acordo 

com a publicação, “Beckham já foi o mais bem pago do mundo em outras quatro vezes, a 

primeira há dez anos”.
1
   

O atleta possuía, em 2009,  

 

como patrocinadores oficiais: Adidas, Cabo São Roque Resort, Coty, Empório 

Armani, Sharpie, Motorola. Chama a atenção a Cabo São Roque Resort, localizada 

no ponto do Brasil mais próximo à África e à Europa, ao norte da cidade de Natal. 

Lá se encontra um empreendimento inovador: o primeiro centro de treinamento para 

futebol, o David Beckham World of Sport (SEBRENKI; CAPRARO; 

CAVICHIOLLI 2010, p. 07). 

                                                           
1
 Veja. Beckham supera Messi como jogador com a maior renda do mundo. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/beckham-supera-messi-como-jogador-defutebol-com-a-maior-renda-do-

mundo  

http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/beckham-supera-messi-como-jogador-defutebol-com-a-maior-renda-do-mundo
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/beckham-supera-messi-como-jogador-defutebol-com-a-maior-renda-do-mundo
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Para Márcio de Oliveira Guerra (2003, p. 03), “Estamos diante de um exemplo de 

um fenômeno que mostra a mudança no futebol e na sociedade. Onde certamente várias 

observações sobre o consumo e a moda podem ser aplicadas”. 

De acordo com Sebrenski; Capraro e Cavichiolli (2010), até mesmo o casamento 

do ex-jogador favoreceu o seu status de “celebridade” e atraiu a atenção da mídia e do público 

para a vida privada de Beckham e sua noiva. 

 

O jogador foi considerado pela revista Glamour o homem mais elegante do planeta, 

além de bonito, assumidamente vaidoso, rico e cobiçado. O próprio casamento do 

astro ressalta a condição de celebridade, já que sua esposa é a modelo e ex-Spice 

Girl Victoria, outra “estrela” do mundo artístico e também uma das celebridades 

mais assediadas do mundo. A união tornou o casal o favorito nas matérias 

sensacionalistas dos tablóides britânicos e, em termos comerciais, gerou mais uma 

possibilidade: a venda de produtos em conjunto (SEBRENKI; CAPRARO; 

CAVICHIOLLI 2010, p. 04). 

 

Segundo os relatos de Guerra (2003), um marco da utilização das ferramentas do 

marketing no futebol e da consolidação de Beckham como expoente desta nova realidade 

pode ser observado quando o jogador transferiu-se, do Manchester United, da Inglaterra, para 

o Real Madrid, da Espanha, na primeira semana de julho de 2003. 

 

Quando é que alguém podia imaginar que uma simples transferência de um jogador, 

mesmo que talentoso (embora muitos não considerem Beckham um craque) 

resultasse em uma audiência de dois bilhões de pessoas em frente à televisão, não 

para vê-lo jogando, mas sim, chegando ao clube e fazendo exames. E o que mais 

impressionou e acabou virando manchete em quase todos os jornais: a clínica 

Sanitas pagou 414 mil dólares para efetuar o exame de urina de rotina que seria feito 

em Beckham. Este exame despertou o interesse da rede inglesa Sky News, que 

ofereceu uma fortuna para adquirir os direitos de transmissão do exame sendo feito 

pelo laboratório. Só que o Real Madrid possui um canal de televisão, a Real Madrid 

TV (um clube que já tem seu próprio canal de tv). E coube a ela transmitir o exame 

do xixi de Beckham e vender as imagens para outras emissoras (GUERRA, 2003, p. 

02). 

 

Rodrigo Bueno e Tatiana Cunha (2003) (re)afirmam o fascínio provocado pela 

exposição midiática de Beckham, ao longo de sua carreira. De acordo com os autores, o atleta 

e (por vezes) sua esposa eram vistos, pelo público, como “astros”, “ídolos”, a serem copiados 

e venerados. 
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As crianças copiam as roupas, os penteados e as atitudes do jogador. Na Ásia, 

jovens pintam seus cabelos de loiro. Assim é o fenômeno Beckham. Copiado, 

idolatrado, desejado. E esse furacão todo não vem de agora. Na Inglaterra, o casal 

Beckham já roubou o lugar da família real no imaginário da população (BUENO; 

CUNHA, 2003). 

 

Michel Maffesoli, (2004, p.81), justifica a idolatria e o fascínio dos indivíduos 

contemporâneos por seus ídolos, ao afirmar que vivemos um período de extrema 

representação, “no estranho impulso que nos leva a imitar o outro em suas maneiras de falar, 

de se vestir e amar”. 

Outra característica da cultura pós-moderna, segundo Neil Gabler (apud 

KELLNER, 2007, p. 04), é a existência de indivíduos cada vez mais “narcísicos”, dotados de 

um pensamento que enfatiza o valor daquilo que constituem no presente, no agora. Para o 

autor, “somos astros em ascensão e transformamos nossa vida em entretenimento que é 

levado a plateias formadas por nossos semelhantes, seguindo os scripts da cultura da mídia, 

adotando seus padrões e sua moda, seu estilo e visual”. 

Neste sentido, a realidade vivida por atletas-celebridade, como o caso de 

Beckham, demanda uma série de estratégias, por parte das empresas que aplicam seus 

investimentos nestes personagens. Segundo Diego de Jesus (2012), o alcance midiático 

atingido por Beckham fez com que o mesmo atingisse o imaginário de indivíduos das mais 

diversas classes sociais, potencializando seu poderio econômico.   

 

O apelo do status de celebridade e marketing de Beckham torna-o um recurso 

maleável para a prática comercial cotidiana, de forma que seus fãs incluem também 

mulheres e homens gays, tipicamente menos envolvidos na cultura do futebol do que 

homens heterossexuais. Beckham vende uma imagem em constante mudança, que 

exige produtos variados para se manter. Desperta-se assim não só o desejo pelo 

produto, mas a admiração pelo atleta que encoraja que o público – em particular 

homens heterossexuais como ele próprio – consuma, muitas vezes de formas de que 

antes não costumava fazer (JESUS, 2012, p. 15). 
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3.2 A ASCENÇÃO DE UM BECKHAM COM JEITINHO BRASILEIRO 

 

 

De acordo com Jessica Cabral de Mello (2012), o futebolista brasileiro Neymar 

vem traçado um caminho análogo ao percorrido por David Beckham. O jogador estreou na 

equipe profissional do Santos FC aos 17 aos, em março de 2009, e por lá permaneceu até 

maio de 2013, quando assinou sua transferência para o Barcelona FC. Para autora, o atleta  

 

[...] ultrapassou as barreiras do esporte para figurar também nas páginas de 

celebridades. Com suas participações em programas de televisão, camarotes de 

festas, eventos, clipes de artistas famosos – e alguns que ainda não são, mas que se 

tornam apenas por terem o “apoio” do atacante santista -, propagandas, dentre 

diversas outras atividades, Neymar deixa de atrair a atenção apenas dos torcedores 

do seu clube, o Santos, para atingir também grande parte do público brasileiro e até 

internacional (MELLO, 2012, p. 41). 

 

Hoje, aos 21 anos, Neymar da Silva Santos Júnior desponta como o novo exemplo 

de “atleta-celebridade”, e de como o esporte moderno estabelece estratégias mercadológicas 

para alcançar (e faturar com) um público cada vez mais diversificado. Segundo edição digital 

da Revista Veja
2
, em 2012 o jogador obteve “um faturamento de 20,5 milhões de dólares, 43 

milhões de reais. Neymar recebeu o equivalente a 10,5 milhões de dólares em salários e 

premiações e mais 10 milhões em patrocínios”.  

Segundo o portal de notícias eletrônico UOL
3
, atualmente, Neymar é o jogador 

brasileiro que mais fatura com publicidade e, sozinho, possui mais contratos publicitários do 

que todos os jogadores que representaram o país na Copa das Confederações da FIFA, 

realizada no Brasil, em junho de 2013.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Veja. Neymar sobe em lista dos mais bem pagos; Tiger é o líder. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/neymar-aparece-em-lista-dos-100-atletas-com-maior-faturamento. 
3
 Uol. Neymar faz mais propagandas que todos outros jogadores da seleção juntos. Disponível em: 

http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/29/neymar-faz-mais-propagandas-que-todos-outros-

jogadores-da-selecao-juntos.htm. 

http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/neymar-aparece-em-lista-dos-100-atletas-com-maior-faturamento
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/29/neymar-faz-mais-propagandas-que-todos-outros-jogadores-da-selecao-juntos.htm
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/29/neymar-faz-mais-propagandas-que-todos-outros-jogadores-da-selecao-juntos.htm
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O atacante da seleção brasileira faz propaganda para 13 empresas. Isso sem contar o 

contrato que tem com um site de venda de autógrafos. O total de acordos comerciais 

para divulgar marcas e produtos é maior que o de todos os outros jogadores do time 

de Luiz Felipe Scolari somados. Tirando cachês para usar chuteiras de marcas 

esportivas, que todos os 23 convocados recebem, os demais jogadores da seleção 

brasileira juntos chegam a 12 contratos de publicidade. 
  

De acordo com Neuber de Lima Fischer (2012), 

 

Neymar é patrocinado por marcas famosas que possuem diferentes tipos de 

consumidores, e representam nichos cada vez mais diversos, que buscam por meio 

do reconhecimento público da estrela agregar ainda mais lucros para os seus 

produtos. Os atuais patrocinadores do jogador são: Nike, Panasonic, Tennys Pé 

Baruel, AmBev, Lupo, Red Bull, Banco Santander, Unilever, Claro e Volkswagem 

(FISCHER, 2012. P. 10). 

 

Em estudo divulgado no dia 27 de novembro de 2013, a empresa Pluri 

Consultoria, especializada em análise de mercado esportivo, divulgou o que seria o valor de 

mercado aproximado, dos jogadores que irão disputar a próxima Copa do Mundo, a ser 

realizada no Brasil, entre os dias 12 de junho e 13 de julho de 2014. O levantamento elegeu os 

20 atletas mais valiosos da competição, considerando 77 critérios de avaliação, divididos em 

18 itens, dentre os quais: “idade; fundamentos; qualidade técnica e encantamento; capacidade 

de definição de jogo; capacidade de retorno de marketing; potencial de valorização; 

capacidade de adaptação e demanda atual de mercado”. De acordo com o documento, Neymar 

é o terceiro jogador mais valioso da Copa, com os direitos federativos estimados em 208,9 

milhões de reais, atrás apenas do argentino Lionel Messi (432,8 milhões de reais) e do 

português Cristiano Ronaldo (323,0 milhões de reais)
4
. 

O atleta chegou a ser considerado, em 2012, o atleta com maior potencial de 

marketing do mundo
5
. No ranking, elaborado pela revista inglesa SportsPro, especialista em 

negócios do esporte, Neymar aparece em primeiro, à frente de outros “atletas-celebridade”, 

                                                           
4
 Pluri Consultoria. Os 20 jogadores mais Valiosos das Seleções Classificadas para a Copa 2014. Disponível em: 

http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/pluri%20Valuation%20-

%20jogadoresClassificadosCopa14.pdf.  
5
 Globoesporte.com. Neymar é atleta com maior potencial de marketing no mundo, diz revista. Disponível em: 

http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2012/05/neymar-e-atleta-com-maior-potencial-de-

marketing-no-mundo-messi-e-3.html 

http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/pluri%20Valuation%20-%20jogadoresClassificadosCopa14.pdf
http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/pluri%20Valuation%20-%20jogadoresClassificadosCopa14.pdf
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2012/05/neymar-e-atleta-com-maior-potencial-de-marketing-no-mundo-messi-e-3.html
http://globoesporte.globo.com/futebol/times/santos/noticia/2012/05/neymar-e-atleta-com-maior-potencial-de-marketing-no-mundo-messi-e-3.html
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como o argentino Lionel Messi (vencedor, por três vezes consecutivas, do prêmio “FIFA 

Ballon d'Or” - uma premiação realizada anualmente para apontar o futebolista com melhor 

desempenho no ano anterior, criada em 2010, através da fusão dos prêmios “Melhor jogador 

do mundo” pela FIFA e “Ballon d'Or”)
6
 e o velocista jamaicano Usain Bolt (único atleta na 

história a se sagrar bicampeão nas provas dos 100, 200 e 400 metros rasos)
7
.  

Neymar (assim como David Beckham), apesar de atingir a fama como jogador de 

futebol, se tornou alvo de campanhas publicitárias e programas midiáticos que não estão, 

necessariamente, relacionados ao esporte. O percurso então traçado pela nova celebridade 

brasileira é caracterizado pela extrapolação de sua figura, inicialmente restrita nos programas 

de cunho esportivo, e posteriormente celebrado nos diversos produtos midiáticos dos veículos 

de comunicação. Segundo Fischer (2012, p. 10), “em pouco tempo como jogador profissional, 

Neymar é frequentemente devorado por publicações e programas televisivos que não abordam 

apenas suas qualidades enquanto atleta profissional”. 

Neymar e Beckham possuem atrativos que vão além das qualidades de um atleta 

exemplar, ou de um jogador de futebol talentoso. Eles personificam a realidade do esporte 

moderno e globalizado e vão além dos limites do esporte tal como ele é. São marcas 

estabelecidas e lucrativas, e servem regularmente a audiência de grandes massas. Para Rein; 

Kotler e Shields (2008), 

 

Os esportes, como a maioria das demais indústrias, constroem marcas destinadas a 

concorrer num mercado fragmentado e competitivo. Uma das razões principais é que 

os produtos esportivos precisam desenvolver uma ligação com os fãs que não seja 

simplesmente a de vencer para sobreviver (REIN; KOTLER; SHIELDS, 2008, 

p.134).  
 

Porém, a imagem operada pelos veículos de comunicação em torno de Neymar 

difere-se do modelo aplicado em Beckham. Enquanto o inglês foi proclamado como modelo 

de beleza ocidental (alto, loiro, cabelos lisos...), a figura de Neymar remonta às características 

                                                           
6
 E-Biografias. Disponível em: http://www.e-biografias.net/lionel_messi/  

7
 Infoescola. Disponível em: http://www.infoescola.com/biografias/usain-bolt/  

http://www.e-biografias.net/lionel_messi/
http://www.infoescola.com/biografias/usain-bolt/
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originais da formação do Brasil enquanto nação (mulato, franzino, cabelos crespos...). Dessa 

maneira, a construção midiática do jogador atende às novas configurações do espetáculo na 

atualidade que, por sua vez, proporciona a aproximação constante entre os astros e os 

consumidores. De acordo com Gilles Lipovetsky (2009), Neymar aproxima-se da 

caracterização de um ídolo sem fronteiras, representante dos mais variados nichos 

mercadológicos e de identificação com o público; é adorado por crianças, adolescentes e 

adultos de ambos os sexos, principalmente por seu carisma. 

 

As estrelas eram modelos, tornaram-se reflexos; queremos estrelas ‘boa gente’, 

ultima fase da dissolução democrática das alturas acarretada pelo código de 

proximidade comunicacional, da descontração, do contato, do psicologismo. Os 

valores psi nos quais estamos mergulhados prenderam as estrelas nas redes de 

monotonia terrestre (LIPOVETSKY, 2009, p. 252).  

 

No dia 30 de março de 2013, em entrevista ao programa “Redação Sportv”, do 

canal a cabo especializado em esportes Sportv, o correspondente da rede de TV britânica BBC 

na América do Sul, Tim Vickery, comparou as carreiras de Neymar e Beckham. O jornalista 

afirmou, na oportunidade, que Neymar (à época atleta do Santos FC) precisaria se destacar 

internacionalmente, para não ser visto apenas como uma celebridade do futebol. 

 

A comparação é muito válida. Eu deixei a Inglaterra quando o Beckham estava 

começando a carreira. É muito bom jogador, pega muito bem na bola, mas tem as 

suas limitações. Eu nunca consegui entender por que ele tem todo esse nome, virou 

ícone. E nunca deu uma entrevista interessante. É uma coisa sustentada em 

marketing. Neymar é mais habilidoso que Beckham, tem um futuro brilhante pela 

frente. Mas nunca conseguiu brilhar internacionalmente também
8
. 

 

Segundo reportagem do site Valor.com, em junho de 2013, Neymar, na altura já 

contratado pelo Barcelona FC, assinou contratado Simon Oliveira, diretor da empresa Doyen 

Sports, especializada em gerenciamento de carreiras de atletas e celebridades. Ainda de 

                                                           
8
 Sportv.com. Jornalista alerta para perigo de Neymar se tornar “novo Beckham”. Disponível em: 

http://sportv.globo.com/site/programas/redacao-sportv/noticia/2013/03/jornalista-alerta-para-perigo-de-neymar-

se-tornar-novo-beckham.html 

http://sportv.globo.com/site/programas/redacao-sportv/noticia/2013/03/jornalista-alerta-para-perigo-de-neymar-se-tornar-novo-beckham.html
http://sportv.globo.com/site/programas/redacao-sportv/noticia/2013/03/jornalista-alerta-para-perigo-de-neymar-se-tornar-novo-beckham.html
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acordo com a reportagem, Oliveira foi o responsável pelo trabalho de relações públicas 

durante toda a carreira do inglês David Beckham. O contrato firmado é valido até 2017
9
.  

Fischer (2012) define a realidade vivida por Neymar da seguinte forma: 

 

De fato, acompanhamos a vida do jogador mesmo sem querer, podemos encontrá-lo 

nas ruas a cada corte de cabelo, nas músicas que viram sucesso na comemoração de 

cada gol. Ele está nas capas das revistas, nos programas e nos comerciais de 

televisão e na internet. É praticamente impossível não nos depararmos com a 

imagem de Neymar no nosso dia-a-dia. A vida do astro ocupa nossas vidas, é 

assunto na roda de amigos que falam sobre futebol, no grupo de meninas que são 

apaixonadas pela “beleza” do atleta, nas brincadeiras de crianças que querem ser 

Neymar, ou seja, em qualquer lugar. Ele é um produto midiático que narra uma 

cultura nacional (FISCHER, 2012, p. 17). 
 

Diante de considerável exposição midiática, e do reconhecimento do público 

consumidor, Neymar também opera, segundo as considerações de Fischer (2012), como 

protagonista dos produtos globais vinculados através do mercado publicitário nos veículos de 

comunicação. Nesse contexto, o sucesso como jogador profissional de futebol diferenciado, 

seja pela qualidade técnica, ou mesmo por sua caracterização como popstar, baseado 

especialmente em um estilo particular, vinculado aos trejeitos impostos pela moda, faz com 

que os meios de comunicação reconheçam Neymar como um grande produtor de tendências, 

cuja audiência é crescente. 

 

Assim, o jogador popstar é produto dos programas de entrevistas televisivos, atua 

em minisséries, é capa das revistas de maiores tiragens nacionais, é personagem dos 

quadrinhos infantis e grande produtor de conteúdos via redes sociais. Dessa forma, 

Neymar será representado como um produto polivalente no mercado global das 

comunicações, que unifica dentro do espetáculo midiático as representações 

identitárias, o interesse público e os elevados índices de audiência (FISCHER, 2012, 

p. 10). 

 

Ainda segundo Fischer (2012, p. 11), atualmente, Neymar “é patrocinado por 

marcas famosas que possuem diferentes tipos de consumidores, e representam nichos cada 

vez mais diversos, que buscam por meio do reconhecimento público da estrela agregar ainda 

mais lucros para os seus produtos”. O autor também afirma que “as aparições midiáticas do 

                                                           
9
 Valor.com. Neymar assina com agente que gerencia carreira de Beckham. Disponível em: 

http://www.valor.com.br/empresas/3145592/neymar-assina-com-agente-que-gerencia-carreira-de-beckham 

http://www.valor.com.br/empresas/3145592/neymar-assina-com-agente-que-gerencia-carreira-de-beckham
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jogador são crescentes nos veículos de comunicação, e a figura de Neymar cada vez mais 

presente na vida do público” (idem). 

Dessa forma, a “celebração” midiática de Neymar se volta à satisfação total dos 

consumidores/telespectadores: aos adultos, apaixonados por futebol; às mulheres, que 

admiram sua beleza; aos adolescentes, que querem ter seu sucesso; e às crianças, que imitam 

seu estilo. De acordo com os critérios estabelecidos por Lipovetsky (2009) sobre os “tempos 

hipermodernos”, a construção de Neymar como ídolo internacional adéqua-se a um momento 

peculiar da identidade contemporânea, pautada na escolha “individual e democrática” dos 

novos ídolos.  

 

Longe de ser um comportamento arcaico, o culto das  estrelas é tipicamente um fato 

moderno individualista que repousa sobre o movimento em estado livre dos 

indivíduos: nenhum dogma, nenhum corpo de crença instituído, nenhum ritual 

obrigatório; nada senão o arrebatamento das paixões amorosas e fantásticas dos 

sujeitos individuais (LIPOVETSKY, 2009, p. 255). 

 

Como protagonista de produtos publicitários, Neymar vende não apenas a sua 

imagem, como, também, a sua história. Segundo Fausto Amaro (2013),  

 

Neymar demonstra que é possível conceder fala aos atletas. Seu discurso, todavia, 

não é rebelde como o de Romário, mas chancelado pelas empresas para as quais 

presta serviços e pelos media nos quais sua imagem é veiculada. Por exemplo, no 

anúncio da Panasonic, enquanto dribla uma série de crianças em um campo de terra 

batida, sua voz ao fundo narra que: “As experiências adquiridas desde a minha 

infância me fizeram ser quem eu sou. Até as pequenas coisas estão ligadas aos seus 

sonhos. Tudo dependerá da sua determinação”. Neymar pode ser visto, assim, como 

um “reprodutor” de discursos autorizados (AMARO, 2013, p. 13). 

 

De acordo com Lipovetsky (1994), os ídolos contemporâneos cumprem a função 

de postular um novo tipo de moral ao público, uma reflexão espetacular da vida, calcada na 

aventura, na vitória e no sucesso, encenadas pelo protagonista escolhido, que pode ser um ou 

vários, assim como as identidades na pós-modernidade.  
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A lógica do consumo-moda favoreceu o surgimento de um individuo mais senhor da 

sua própria vida, sujeito fundamentalmente instável, sem vínculos profundos, de 

gostos e personalidade oscilantes. E é porque tem esse perfil que ele precisa de uma 

moral espetacular, a única capaz de comovê-lo e fazê-lo agir. A mídia se viu 

obrigada a adotar a lógica da moda, inserir-se no registro do espetacular e do 

superficial e valorizar a sedução e o entretenimento em suas mensagens. Dessa 

maneira, ele se adaptou ao fato de que o raciocínio pessoal passa cada vez menos 

pela discussão dos indivíduos privados e cada vez mais pelo consumo e pelas vias 

sedutoras da informação. (LIPOVETSKY,1994, p.41). 

 

Para Fischer (2012), a personificação de Neymar como objeto midiático obedece a 

critérios estabelecidos pelos veículos de comunicação de massa; critérios esses que constroem 

a identidade dos heróis do povo, e constituem, assim, a identidade do brasileiro, como sujeito. 

 

A construção de Neymar como ídolo/herói nacional pós-moderno respeita a 

midiatização tantos dos traços culturais brasileiros, que seria o futebol como 

ferramenta sociocultural, e a criação de um astro performático, idealizado sob a 

influência de uma cultura imagética.  Nesse sentido, Neymar cumpre os quesitos 

necessários para o seu estabelecimento como destaque nacional, o papel do herói 

ativo e senhor de si (FISCHER, 2012, p. 12).   

 

Dentro dessa perspectiva, a trajetória de Neymar torna-se emblemática, 

primordialmente por conferir ao jogador status de “celebridade” (nacional e internacional) que 

atingiu índices poucas vezes observados. Isso em apenas quatro anos, desde que se tornou 

jogador profissional. Assim, os meios de comunicação de massa reconhecem o jogador como 

um produto útil/vendável dentro do espetáculo, e após o reconhecimento de Neymar como 

“celebridade”, encontram uma “função” para este personagem: ser o herói nacional. De 

acordo com as ponderações de Douglas Kellner (2007), 

 

A celebridade também é produzida e manipulada pelo mundo do espetáculo. As 

celebridades são os ícones da cultura da mídia, os deuses e deusas da vida cotidiana. 

Para alguém se tornar uma celebridade é preciso ser reconhecido no mundo do 

espetáculo, seja no esporte, no entretenimento e na política. As celebridades têm 

seus assessores e articuladores para assegurar que suas imagens continuem a serem 

notadas de forma positiva pelo público (KELLNER, 2007, p. 6). 

 

Para Fischer (2012), 
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O projeto que envolve Neymar, desde seu início, não objetivava a criação de apenas 

mais um ótimo jogador, a intenção era a construção de um ídolo nacional, um novo 

tipo de herói calcado nos ares de uma nova sociabilidade, calcada nos estereótipos 

dos meios de comunicação; nos ímpetos da moda, da tecnologia e do mundo 

globalizado (FISCHER, 2012, p. 11). 

 

Segundo o autor, a intenção dos “empresários/assessores” de Neymar, bem como 

dos veículos de comunicação de massa é maior e mais elaborada do que a criação e a 

consolidação de mais um “simples” ídolo do esporte; o atleta representa a figura do ídolo que 

cumpre as necessidades do espetáculo contemporâneo. 
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4 SISTEMATIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

No decorrer desta monografia, foram elencadas referências teóricas, com o 

objetivo de conceituar três elementos fundamentais para o entendimento e o desenvolvimento 

da análise proposta: jornalismo esportivo, marketing esportivo e esporte-espetáculo. Estes três 

universos contemplam a realidade vivida por David Beckham e Neymar – este último, alvo 

principal da pesquisa – e possibilitam um maior entendimento sobre processos econômicos, 

culturais, sociais e, acima de tudo, midiáticos, que giram em torno de ambos.  

A fim de se compreender melhor como estes atletas se inseriram (e foram 

inseridos) no universo esportivo, capitalista e midiático, optou-se por realizar uma adaptação 

do método da análise de conteúdo, através da eleição de determinados grupos classificatórios, 

referentes ao material coletado. Selecionou-se, para o corpus da análise, as matérias 

publicadas pelo portal eletrônico esportivo Globoesporte.com, entre os dias 1º e 30 do mês de 

agosto de 2013 e que continham, em seus respectivos títulos, as palavras “Neymar” e 

“Beckham”. Foram excluídas do corpus as postagens em blogs veiculados ao próprio site, 

mesmo que essas, por ventura, se encaixassem no perfil adequado para serem analisadas. 

Assim, foram criados seis grupos categóricos, referentes ao material coletado. 

Inicialmente, reúne-se as matérias que tratam Beckham e Neymar como “atletas-celebridade”, 

com o objetivo de entender como a mídia atual contribui para caracterizá-los como tais. A 

seguir, reúnem-se as reportagens que englobam “o que outras pessoas falam sobre” os dois 

atletas, sendo essas pessoas companheiras de equipe, adversárias antigas ou atuais, 

personagens do mundo futebolístico, etc. A terceira categoria trata das “declarações dos 

próprios jogadores”, a respeito de quaisquer assuntos. Em seguida, vem a categoria “fãs”, que 
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faz referência a declarações e fatos gerais das pessoas que se dizem admiradoras dos atletas. 

A próxima categoria, “atuações em jogos”, incluem as matérias referentes às críticas da mídia 

sobre atuação de cada atleta nos jogos de seus respectivos times. Vale ressaltar que, no 

período analisado (agosto de 2013), David Beckham estava aposentado das atividades como 

jogador profissional de futebol, o que, consequentemente, o excluiu deste grupo. A última 

categoria refere-se às matérias que tratam das “ações de marketing” promovidas pelos 

próprios atletas e/ou pelas empresas que os patrocinam. 
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4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA – DAVID BECKHAM 

 

Por meio do gráfico um, busca-se reunir e expor de maneira mais clara o montante 

de matérias coletadas para a análise. Tem-se, dessa forma, um resultado quantitativo, que 

mostra, em números, o espaço dedicado, pelo veículo de comunicação analisado, à David 

Beckham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram coletadas, em todo o mês de agosto de 2013, 06 (seis) matérias que 

continham, em seu título, a palavra “Beckham”, no portal esportivo Globoesporte.com. 

Apesar do material não representar um número expressivo de matérias, é valido lembrar que 

David Beckham havia se aposentado da carreira de jogador de futebol profissional desde maio 

de 2013, o que pode apontar uma justificativa para a disparidade existente entre o número de 

matérias coletadas, referentes a ele e à Neymar, como veremos a seguir.  

Gráfico 1: Incidência de matérias por dia - Beckham 
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Do mesmo modo, também é pertinente evocar o fato de Beckham nunca ter 

atuado por clubes brasileiros, além de ter vivido o auge de sua carreira no início da década 

passada. Estas circunstâncias tornam “natural” o fato de haver, em um veículo de 

comunicação brasileiro, em um mês, um número de reportagens referentes a Neymar - uma 

“estrela” do futebol nacional, que vive o apogeu de sua vida - vinte e três vezes maior do que 

o número de reportagens que tenham Beckham como assunto, como será mostrado. 
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4.2 ANÁLISE QUANTITATIVA – NEYMAR 

 

Da mesma maneira, o gráfico dois torna claro o resultado quantitativo, do material 

coletado no site Globoesporte.com, no período pertinente à análise, referente à Neymar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chama a atenção a análise quantitativa das matérias colhidas na pesquisa, referentes ao mês 

de agosto de 2013, que continham, em seus respectivos títulos, a palavra “Neymar”. Ao todo, 

foram coletadas 139 (cento e trinta e nove) matérias desta natureza, sendo que, em todo o mês 

de agosto, não houve um dia sequer em que o Globoesporte.com tenha deixado de noticiar o 

jogador brasileiro. Os números mostram uma média de 4,63 matérias relacionadas a Neymar 

por dia, exibidas no portal, durante o mês analisado.  

Gráfico 2: Incidência de matérias por dia - Neymar 
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Em 02 de agosto, o Globoesporte.com exibiu 20 matérias com a palavra 

“Neymar” em seus respectivos títulos. Este foi o dia analisado com maior incidência de 

material coletado. Esta data marcou a estreia do jogador pelo Barcelona, em um jogo-festivo, 

justamente contra o seu ex-clube: o Santos FC. Na ocasião, a equipe espanhola venceu a 

partida por um placar de 8 a 0 e Neymar atuou em 20 minutos, da segunda etapa.  

Em contrapartida, os dias 15 e 19 de agosto marcaram a menor incidência de 

matérias a respeito do jogador brasileiro. Em cada uma dessas datas, o Globoesporte.com 

exibiu apenas uma matéria com a palavra “Neymar” no título. A reportagem do dia 15, 

“Neymar diz ter recuperado peso e afirma: ‘Ninguém sabe a verdade’”, traz uma declaração 

do jogador, a respeito da perda de peso sofrida pelo mesmo, em decorrência da realização de 

uma cirurgia para a retirada das amídalas. Por sua vez, a matéria do dia 19 tem, como assunto, 

a repercussão, por parte da imprensa espanhola, da atuação de Neymar em uma partida do 

Barcelona contra o Levante, válida pelo campeonato espanhol. 
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4.3 ANÁLISE QUALITATIVA – DAVID BECKHAM 

 

 Através do gráfico três, pretende-se reunir e expor, de maneira clara e objetiva, 

as categorias propostas por esta análise, e a quantidade de matérias que estão contidas em 

cada uma delas. Forma-se, dessa maneira, um resultado qualitativo, que mostra o espaço 

dedicado, pelo veículo de mídia analisado, para cada uma das temáticas observadas e 

analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As seis matérias colhidas no mês de agosto de 2013, do site Globoesporte.com, 

que continham, em seus respectivos títulos a palavra “Beckham” foram divididas nos 

Gráfico 3: Quadro classificatório das matérias - Beckham 
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seguintes grupos classificatórios: Atleta-celebridade; O que outras pessoas falam sobre 

Beckham; Declarações do próprio jogador; Fãs; Atuações em jogos e Ações de marketing. 

Dentre as matérias coletadas, cinco delas foram classificadas como parte do grupo “atleta-

celebridade” e apenas uma se enquadrou no grupo “ações de marketing”. 

A matéria exibida no dia 13 de agosto, “Beckham é convidado para participar de 

filme com Adele e Elton John
10

”, é um exemplo do lado “pop-star” do atleta. O texto reporta 

um convite feito por um famoso ator e diretor hollywoodiano, Colin Firth, para que Beckham 

interprete um vilão de um filme chamado “The Secret Service”. O longa-metragem contaria, 

também, com estrelas da música, como os cantores britânicos Adele e Elton John. Chama a 

atenção o fato de Beckham, mesmo não sendo ator profissional, receber um convite para 

participar de um filme produzido pela indústria americana, conhecida pelo seu nível de 

excelência. 

A reportagem do dia 16, “Restaurante de David Beckham será inaugurado em 

setembro em Londres
11

”, torna evidente uma característica marcante do inglês: a visão 

aguçada para os negócios. O texto fala da previsão do lançamento do restaurante do ex-atleta 

em Londres, em parceria com um chefe de cozinha britânico, Gorgon Ramsey. Mais uma vez, 

Beckham faz uso estratégico dos veículos de comunicação para alavancar um negócio e/ou 

produto que envolva seu nome. 
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A matéria do dia 18, “Cheio de estilo, David Beckham passeia de moto por Los 

Angeles
12

” caracteriza-se como uma típica notícia de entretenimento. O fato de Beckham 

simplesmente andar de motocicleta merecer uma nota, com foto, no maior portal de notícias 

esportivas do Brasil dá a dimensão da popularidade e do prestígio do ex-atleta com a mídia. 

Aliás, o título da matéria ainda cita-o como um homem “cheio de estilo”. 

Já a reportagem do dia 19, “Marca divulga prévia de nova coleção de roupas 

íntimas de David Beckham
13

”, é a única que se enquadrou na categoria “ações de marketing”. 

Nela, o ex-atleta aparece como garoto-propaganda de uma marca de roupas íntimas e divulga 

uma prévia da coleção que carrega o seu nome. Eis um exemplo de como a indústria do 

espetáculo soube utilizar a imagem de Beckham para promover seus produtos. Mesmo 

aposentado, o “galã” não foi preterido pelas empresas dos mais variados setores, que sempre o 

viram como um “modelo de beleza ocidental”. 

Outra típica matéria de entretenimento foi publicada no dia 23. Intitulada “Pai 

coruja, David Beckham não poupa flashes da filha em passeio na Disney
14

”, tem como 

assunto principal o fato do ex-atleta ter levado a mulher, Victoria Beckham, e os filhos até um 

parque de diversões em Los Angeles, Califórnia. Caracteriza-se como um exemplo do 

interesse midiático pela vida particular das “estrelas” do esporte espetáculo. 

A última reportagem publicada pelo Globoesporte.com referente a David 

Beckham no mês de agosto de 2013, do dia 28, também chama bastante atenção. “Dia cheio: 
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Beckham treina com Galaxy e vai a jogo com os filhos
15

” fala da participação do inglês em 

um treinamento do Los Angeles Galaxy (equipe de futebol pelo qual Beckham atuou de 2007 

à 2012). Porém, o ex-jogador já havia se aposentado em maio daquele ano e usou o 

treinamento de seu ex-time para manter a forma física. A mesma reportagem fala das férias de 

David Beckham e sua família nos Estados Unidos e aproveita para noticiar o fato do inglês ter 

levado, no mesmo dia em que treinou com os Galaxy, seus familiares em um jogo da equipe 

de beisebol de Los Angeles, os Los Angeles Dodgers.  
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4.4 ANÁLISE QUALITATIVA – NEYMAR 

 

O gráfico quatro exibe, em números, a quantidade de material colhido, assim 

como sua categorização, no que diz respeito às matérias exibidas pelo site Globoesporte.com, 

referentes à Neymar – alvo principal desta análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As matérias referentes ao atleta foram divididas nos seguintes grupos 

classificatórios: Atleta-celebridade; O que outras pessoas falam sobre Neymar; Declarações 

do próprio jogador; Fãs; Atuações em jogos e Ações de marketing. Dentre as 139 matérias 

coletadas no mês de agosto de 2013, quarenta e duas delas se encaixam na categoria “atleta-

Gráfico 4: Quadro classificatório das matérias - Neymar 
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celebridade”; 49 na categoria “o que outras pessoas falam sobre Neymar”; 13 na categoria 

“declarações do próprio jogador”; 03 na categoria “fãs”; 22 na categoria “atuações em jogos” 

e 10 na categoria “ações de marketing”. 

Dentre as 139 matérias coletadas, algumas chamam bastante a atenção, devido aos 

critérios jornalísticos utilizados pelo site, para que as mesmas fossem divulgadas, e às 

especificidades de cada reportagem. A primeira delas, intitulada “Feliz aniversário! De longe, 

Neymar dá os parabéns a Bruna Marquezine
16

”, divulgada no dia 04 de agosto, reporta o fato 

do jogador ter felicitado sua namorada, a atriz Bruna Marquezine, pelos seus 18 anos de vida, 

através de uma rede social. Na ocasião, Neymar encontrava-se em turnê pela Ásia 

(patrocinada pela companhia aérea Qatar Airways), onde o Barcelona fizera sua pré-

temporada. 

Também no dia 04, o Globoesporte.com exibiu a matéria “A primeira semana de 

Neymar no Barça: cansaço e parceria com Messi
17

”. Trata-se de uma reportagem especial, que 

mostra “tudo sobre a primeira semana do craque no Barcelona”. Com fotografias e vídeos, o 

texto trata, desde o desembarque do atleta e seus familiares no Aeroporto Internacional de 

Barcelona, até a localização de sua nova residência, na capital espanhola. A matéria chama 

Neymar de “novo ídolo mundial do Barcelona” e mostra fotos das lojas oficiais do clube com 

os produtos personalizados com o nome do jogador, além do depoimento do proprietário de 

uma das lojas, comemorando o sucesso das vendas desses produtos. 
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 A matéria “'Tempo for relax': Dani Alves e Neymar descansam na Malásia
18

”, 

publicada no dia 08 de agosto, tem, como assunto, uma postagem de Daniel Alves, brasileiro 

e companheiro de equipe de Neymar, em uma rede social. Na ocasião, o lateral direito do 

Barcelona havia postado uma foto em um quarto de hotel na Malásia, um dos países pelos 

quais a equipe fizera sua pré-temporada. A notícia de bastidor tem se mostrado atraente para o 

Globoesporte.com e tem sido bastante explorada pelo mesmo, ao menos no que diz respeito 

aos fatos referentes a Neymar.  

Exemplo desta realidade pode ser observado na matéria “Dia normal: Neymar faz 

compras com o pai em supermercado na Espanha
19

”, do dia 17. Nela, como o próprio título 

sugere, o assunto principal é a ida de Neymar e seu pai a um supermercado de Barcelona. Há, 

além do texto, uma fotografia, tirada pelo seu empresário, Marquinhos Malaquias, que fez o 

registro da ocasião e postou em uma rede social.  

Outra matéria interessante para esta pesquisa foi publicada no dia 12 de agosto. 

“Cheio de estilo, Neymar se apresenta na Suíça com demais companheiros
20

” fala sobre a 

apresentação do jogador em um hotel da Basileia, onde a Seleção Brasileira enfrentara a 

Suíça, em jogo amistoso. Apesar de não dar entrevistas em sua apresentação ao plantel 

brasileiro, Neymar foi o principal assunto da reportagem, que cita, ainda, o seu estilo visual e 

seu vestuário. O meio-campista Lucas, do Paris Saint-Germain, apesar de ter falado com o 

Globoesporte.com, não tem sua foto divulgada pelo site. Há na reportagem, duas fotos de 

Neymar, que destacam a sua maneira de se vestir.  
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No dia 24 de agosto, o Globoesporte.com reportou uma série de postagens feitas 

por Neymar em redes sociais. A matéria “Após celebrar aniversário do filho, Neymar publica 

foto sem camisa
21

” trata, primeiro, das homenagens prestadas pelo atleta ao seu filho, Davi 

Lucca, que na ocasião completara dois anos de idade. O texto também exibe a homenagem 

feita pela mãe do garoto, que mora com ele no Brasil e também postou fotos de seu 

aniversário na internet. Logo em seguida, Neymar postou, na rede social Instagram, uma foto 

dele mesmo sem camisa, o que também virou notícia, explorada pela mesma reportagem. 

Por sua vez, a reportagem “Só estrelas: Neymar participa de campanha com Nadal 

e Sharapova
22

”, do dia 27, é fruto de uma típica ação de marketing, que envolve Neymar e 

outras “estrelas” do esporte mundial, como os tenistas Rafael Nadal e Maria Sharapova e o 

também jogador de futebol Prince Boateng. O texto fala da campanha de lançamento da nova 

coleção de roupas esportivas casuais da patrocinadora de Neymar e dos demais atletas 

envolvidos: a multinacional Nike. A matéria pode ser considerada um exemplo da ligação 

direta entre os interesses da mídia, do capitalismo moderno e do esporte, na sociedade 

contemporânea. 

Outra reportagem do dia 27 de agosto, intitulada “Neymar e Messi roubam a cena 

em apresentação de patrocinador
23

” também pode ser considerada uma ação de marketing, 

pois reporta a apresentação do então novo patrocinador do Barcelona, a companhia aérea 

Qatar Airways. O texto, além de falar do contrato assinado entre a equipe catalã e a empresa 

catari, (no valor de R$ 303,2 milhões e válido por três anos) também afirma que Neymar e o 

                                                           
21
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argentino Lionel Messi foram o destaque a cerimônia de apresentação do patrocinador, pois 

foram “os mais aclamados e ouviram o seu nome ser urrado pelos meninos das categorias de 

base do Barça e alguns convidados no Camp Nou”. 

A última reportagem referente a Neymar, selecionada para comentários, foi 

publicada no dia 29 de agosto. “Ex-namorada de Fábio Braga confere jogo no Camp Nou e 

tieta Neymar
24

” destaca a visita de uma ex-namorada de um jogador do Fluminense, chama 

Giulia Bonotto, ao estádio do Barcelona, o Camp Nou, no dia da realização do segundo jogo 

da final da Supercopa da Espanha de 2013. A matéria mostra uma foto de Giulia com Neymar 

no estádio e também confere destaque ao primeiro título conquistado pelo atleta com a camisa 

do Barcelona: a Supercopa. Também é noticiada uma homenagem do lateral direito 

barcelonês Daniel Alves à Neymar, pelo título da equipe, e pela trajetória da vida e da carreira 

do atacante brasileiro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A leitura do conjunto de teorias utilizado neste trabalho e a análise do material 

coletado possibilitaram a conclusão e a percepção de como o esporte moderno se tornou, 

também, um fenômeno caracterizado na/pela comunicação de massa. E um dos principais 

impactos trazidos pela influência da mídia no esporte é a espetacularização do mesmo.  

Pôde-se perceber que esta espetacularização do esporte foi corresponsável pelo 

declínio de seu elemento lúdico e que a erosão deste componente, por sua vez, foi 

acompanhada pelo advento da comercialização do esporte, ou a conversão do mesmo em 

negócio. Em outras palavras, atualmente, o esporte é encarado como um negócio altamente 

rentável, cada vez mais explorado e direcionado para a obtenção dos altíssimos lucros 

possíveis, diante de uma sociedade de consumo e uma economia globalizada. 

Ao ser inserido no universo mercadológico globalizado, o esporte passou a 

utilizar-se de estratégias e instrumentos outrora desconhecidos do mundo esportivo, como a 

“marca” e o “marketing”. Em decorrência da aplicação desses dispositivos no ramo e da 

necessidade da elaboração de estratégias mercadológicas cada vez mais eficientes e 

especializadas, surgiram outras práticas e conceitos, como o “marketing esportivo”, que 

objetivam a potencialização dos retornos (financeiros) obtidos através da fusão entre o esporte 

e o negócio. 

A partir da leitura de diversos críticos da comunicação de massa, é possível 

concluir que a mídia moderna (também) possui papel crucial no processo de espetacularização 

do esporte. Os veículos de mídia participam, ativamente, do “espetáculo” esportivo; mais do 

que apenas informar sobre esporte, a mídia tem influência sobre o ramo esportivo e sobre a 

compreensão que os indivíduos terão sobre o mesmo, levando em conta os interesses 
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pertinentes aos atores sociais envolvidos no processo de comercialização e espetacularização 

do esporte. 

Uma das características mais marcantes da influência da mídia contemporânea no 

esporte é a espetacularização da vida dos atletas. Os bastidores, a vida particular dos atletas 

mais famosos passa a ser tão (ou mais) interessante, do ponto de vista midiático, que sua 

própria atividade profissional. A mídia, então, eleva esses atletas ao status de celebridades, e é 

por meio da popularidade dos astros esportivos, da constante promoção de informações e 

imagens sobre o esporte, e da combinação do sucesso com a imagem do produto, que o 

esporte (e, consequentemente, os próprios atletas) tornam-se interessantes para a indústria 

(BETTI, 1997). Em outras palavras, o espetáculo (midiático, mercadológico) encontra, no 

esporte, a oportunidade de transformar atletas em expositores de desejos de consumo.  

O futebol, principal exemplo do esporte moderno como mecanismo capitalizado, 

tornou-se um fenômeno midiático. O olhar do mundo todo se voltou aos esportistas e a 

exposição dos atletas é cada vez maior, tendo em vista o acentuar das transmissões 

televisivas, o surgimento de outras mídias, como a internet, e o processo contínuo e acelerado 

de espetacularização do esporte. 

Os estudos científicos pesquisados neste trabalho apontam David Beckham como 

o precursor, o primeiro grande exemplo de associação entre os valores do esporte, da mídia e 

do capitalismo moderno. E a análise dos dados coletados na pesquisa entra em consonância 

com esta premissa.  

As seis matérias coletadas no site Globoesporte.com no mês de agosto de 2013 

apontam Beckham como uma celebridade consolidada, um homem bem sucedido, de interesse 

público, não apenas um ex-jogador de futebol profissional. Elas mostram o inglês como 

garoto-propaganda de grifes famosas; sendo convidado a participar de filmes hollywoodianos; 

levando os filhos para passearem na Disney [...] Um astro, um autêntico produto 
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espetacularizado pelos mecanismos midiáticos e mercadológicos - espetáculo que não 

movimenta apenas os índices de audiência do veículo analisado, mas um mercado bilionário, 

alicerçado nos sonhos e fantasias dos consumidores, que buscam em Beckham e nas outras 

mega-celebridades alguma identificação. 

Já Neymar, alvo principal deste estudo, pode ser considerado o sucessor de David 

Beckham. Sua biografia, os estudos científicos que tratam a seu respeito e as análises do 

material coletado neste trabalho permitem com que se chegue a esta conclusão. Mesmo com 

um perfil físico e psicológico diferente de Beckham, o atacante brasileiro, de 21 anos, também 

é apresentado pela mídia (especialmente pelo veículo estudado) como uma autêntica 

celebridade, um ídolo. Mais do que um homem (ainda garoto) bem sucedido, Neymar é 

apresentado como um modelo, a nova estrela, não apenas do futebol, como da sociedade, do 

povo brasileiro. 

A análise do material empírico oferece condições para que se aponte Neymar 

como o “novo Beckham”, o “Beckham com jeitinho brasileiro”. Ao longo de todo o mês de 

agosto de 2013, os internautas do Globoesporte.com não ficaram um dia sequer, sem ver ao 

menos uma matéria com a palavra “Neymar” em seus respectivos títulos.  

Em trinta dias, foram exibidas 139 (cento e trinta e nove!) matérias que tinham o 

atacante brasileiro como assunto, direto ou indireto; esses números geram uma média de 4,63 

matérias por dia, o que exprime, em partes, a dimensão da exposição midiática alcançada pelo 

“atleta-celebridade”. Cabelo, estilo de roupa, amigos, namorada(s): praticamente tudo em 

Neymar vira notícia. 

Somente no dia 20 de agosto de 2013, o Globoesporte.com – o maior portal de 

notícias esportivas do Brasil – exibiu 20 matérias com a palavra “Neymar”. São 20 

reportagens, em um único dia, no mesmo veículo de comunicação, sobre um único assunto. 

No dia que marcou a estreia do brasileiro com a camisa do Barcelona, o site reportou, desde a 
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expectativa dos jornalistas esportivos com o desempenho do jogador em seu novo clube, até 

os comentários dos mascotes da equipe catalã a respeito do mais novo craque da equipe.   

Os veículos de comunicação de massa (especialmente o analisado por esta 

pesquisa) bombardeiam o público com textos, fotos, declarações e adjetivos referentes ao 

atleta. O espetáculo incorpora o jogador nos diversos produtos dos veículos de comunicação, 

explorando características próprias do “personagem Neymar”, como a espontaneidade e o 

carisma.  

Este discurso parece propor a figura de um ídolo agradável e inovador, de estilo e 

visual diferenciado, que cria moda, tendências, e através da espetacularização da mídia propõe 

uma nova reflexão sobre como as pessoas devem se comportar e se apresentar ou, em outras 

palavras, o que elas devem consumir. 

 Neymar é apresentado como um dos principais protagonistas brasileiros da 

atualidade, por aliar, tanto as paixões enraizadas na cultura nacional em torno do futebol, 

como por atender às demandas do espetáculo midiático contemporâneo, que necessita de 

celebridades cada vez mais participativas e atuantes, especialmente para a exposição dos 

trejeitos e bens culturais sempre atrelados à imagem dos personagens que compõem o 

espetáculo. 

A mídia reporta Neymar e Beckham, não como simples jogadores de futebol, mas 

como celebridades, “pop-stars”. Dentro desse cenário, há de se levar em conta a teoria de 

Alcoba (1980) de que o jornalismo esportivo é capaz de criar e, ao mesmo tempo, destruir 

mitos. Neste sentido, é possível chegar à conclusão de que parte considerável dessa idolatria 

que gira em torno (principalmente de) Neymar pode ser atribuída aos próprios veículos de 

comunicação, que atribuem ao mesmo um prestígio poucas vezes oferecido a atletas 

brasileiros. 
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Os percursos das carreiras de Neymar e Beckham apresentam uma direção 

proposital. Ambos foram guiados pela indústria do espetáculo para se tornarem “estrelas”, 

“celebridades”. Este trabalho se esforçou em entender como se deu este processo em ambos 

os casos e em compreender qual o papel dos veículos de comunicação na disseminação do 

discurso envolvido neste processo que caminha para o distanciamento da condição desses 

personagens como simples atletas, e aproxima-os do status de “celebridades”, de “estrelas” do 

esporte e, principalmente, do espetáculo contemporâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBOCA, Antonio Lopez. El Periodismo deportivo em la sociedad moderna. Madrid: El 

autor, 1980. 

 

______. Periodismo deportivo. Madrid: Síntesis, 2005. 

 

AMARO, Fausto. Corpo, Mídia e Futebol: a apropriação publicitária do jogador Neymar. In: 

CONGRESSO INTERNACIONAL EM COMUNICAÇÃO E CONSUMO, 2013, São Paulo. 

Anais eletrônicos... São Paulo: ESPM, 2013. Disponível em: 

http://www.espm.br/download/Anais_Comunicon_2013/comunicon_2013/gts/gtseis/GT06_A

MARO.pdf. Acesso em: 24 nov. 2013. 

 

ARAÚJO, A. G. Placar favorável. Revista Marketing. Fev. 2002. 

 

BANCHETTI, L. D. Futebol e imprensa: paixão e negócio. Revista Ponto-e-vírgula 

(PUC/SP), v.6, p.252-266, 2009. Jul. 2009. 

 

BERTOLDO, C. P. Marketing esportivo: o esporte nas estratégias empresariais. São Paulo: 

Umesp, 2000. 

 

BETTI, Mauro. Violência em Campo: dinheiro, mídia e transgressão às regras do futebol 

espetáculo. Ijuí: Editora Unijuí, 1997. 

 

______. A janela de vidro: esporte, televisão e Educação Física. Campinas: Papirus, 1998. 



68 

 

 

BORELLI, V. O esporte como uma construção específica no campo jornalístico. In: 

CONGRESSO ANUAL EM CIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO, 25, 2002, Salvador/BA. 

Anais... Salvador: INTERCOM, 2002. 

 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 1997. 

 

BUENO, Rodrigo; CUNHA, Tatiana. Xixi de Beckham vale US$ 414 mil. Folha de São 

Paulo. São Paulo, 6 jul. 2003, Caderno de Esportes, p.D6. 

 

COELHO, Paulo Vinícius. Jornalismo Esportivo. São Paulo: Contexto, 2003 (Coleção 

Comunicação). 

 

DIAS, S. R. Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

ESCHER, Thiago Aragão; REIS, Heloisa H. B. As relações entre futebol globalizado e 

nacionalismo: o exemplo da Copa do Mundo de 2006. Revista Brasileira de Ciência do 

Esporte, Campinas, v.30, n.1, 2008, p. 41-55. 

 

FERNANDES, Felipe Gustavo Lenharo; FILHO, Ricardo Sérgio Assef Jorge. O uso do 

marketing pelos empresários na potencialização da carreira de jogadores de futebol. 

Universitári@: Revista Científica do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, 

Lins: v.1, n.5, p. 280-288, out. 2011. 

 



69 

 

FISCHER, Neuber de Lima. A espetacularização da vida e carreira do jogador Neymar. 

2012. Trabalho apresentado como requisito parcial para aprovação na Disciplina Mídia e 

Sociedade, Pós-Graduação MBC – Comunicação e Mídia, Universidade Paulista, São Paulo, 

1999. 

 

GUERRA, Márcio de Oliveira. O jogo da moda: a transformação do futebol em negócio. In: I 

ENCONTRO REGIONAL DE COMUNICAÇÃO, 2003, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: 

UFJF, 2003. 1 CD-ROM. 

 

HELAL, Ronaldo. Esporte, Indústria Cultural e Teoria da Comunicação. Memórias do 

Congresso Mundial de Educação Física - AIESEP 1997, Universidade Gama Filho, Rio de 

Janeiro, v. 1, p. 507-516, 1998. 

 

HOBSBAWM, E. J. Globalização, Democracia e Terrorismo. São Paulo: Cia das Letras, 

2007. 

 

JESUS, Diego Santos Vieira de. O impossível é nada: globalização, esporte e masculinidades. 

Recorde: Revista de História do Esporte, Rio de Janeiro: v. 5, n. 2, p. 1-33, jun./-dez. 2012.  

 

KEARNEY, A. T. O jogo está começando. HSM Management. São Paulo, v.. 4, n. 39, p. 36-

46, jul./ago. 2003. 

 

KELLNER, D. A cultura da mídia e o triunfo do espetáculo. Líbero, Brasil, v. 6, n. 11, 

2007. Disponivel em 

http://revistas.univerciencia.org/index.php/libero/article/view/3901/3660. 



70 

 

 

KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice 

Hall, 2000. 

 

KOTLER, P; REIN, I; SHIELDS, B. Marketing Esportivo: a reinvenção do esporte na busca 

de torcedores. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

 

LEMOS, Marcia de. Imprensa esportiva: Dos artigos olimpianos de Nelson Rodrigues aos 

parágrafos telegráficos da Internet. Artigo Científico do Centro Universitário do Leste de 

Minas Gerais - UNILESTE, 2003. 

 

LIPOVETSKY, G. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

MAFFESOLI, M. Notas sobre a pós-modernidade: o lugar faz o elo. Rio de Janeiro: 

Atlântica, 2004. 

 

MELLO, Jessica Cabral de. Jogadores de futebol e celebridades: uma análise do caso 

Neymar. 2012. 99 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Comunicação Social) 

– Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2012. 

 

MELO NETO, Francisco Paulo de. Marketing Esportivo. Rio de Janeiro: Record, 1995. 

 

______ Marketing de Patrocínio. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 



71 

 

 

POZZI, L. F. A grande jogada: teoria e prática de marketing esportivo. São Paulo: Globo, 

1998. 

RIBEIRO, André. Os donos do espetáculo: histórias da imprensa esportiva do Brasil. São 

Paulo: Terceiro Nome, 2007. 

 

ROCCO JR., A. J. Novas tecnologias e as torcidas virtuais: a transformação da cultura do 

futebol no século XXI. In: MARQUES, J. C.; CARVALHO, S.; TOLEDO, V. R. (Orgs.). 

Comunicação e esporte: tendências. Santa Maria: Palloti, 2005. 

 

ROCHA, Ângela da. Marketing: teoria e prática no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

SEBRENSKI, Rosane Maria Bazotti; CAPRARO, André Mendes; CAVICHIOLLI, Fernando 

Renato. Estética no esporte: notas iconográficas sobre duas “estrelas” Anna Kournikova e 

David Beckham. Pensar a Prática, Goiânia: v. 13, n. 1, p. 1-17, jan./abr. 2010. 

 

SILVEIRA, Nathália Ely da. Jornalismo Esportivo: conceitos e práticas. Porto Alegre:  

UFRGS, 2009. 

  



72 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A: LISTA DE MATÉRIAS PUBLICADAS PELO SITE GLOBOESPORTE.COM, 

ENTRE OS DIAS 1º E 30 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTES A DAVID BECKHAM, 

DISPOSTAS EM ORDEM CRONOLÓGICA
25

. 

 

  

                                                           
25

 Devido às limitações do sistema de captura de imagens do Windows, algumas matérias podem aparecer 

cortadas na página. Optou-se, então, por preservar, ao máximo, o título de o lead de cada reportagem, com o 

intuito de minimizar os efeitos causados no processo de captura das mesmas. O mesmo vale para as matérias 

referentes à Neymar, contidas no Anexo B. 
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ANEXO B: LISTA DE MATÉRIAS PUBLICADAS PELO SITE GLOBOESPORTE.COM, 

ENTRE OS DIAS 1º E 30 DE AGOSTO DE 2013, REFERENTES A NEYMAR, 

DISPOSTAS EM ORDEM CRONOLÓGICA. 
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