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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é demonstrar, através de uma pesquisa bibliográfica, a importância da gestão 
da imagem do jogador de futebol para sua carreira e como ela funciona no Brasil. A gestão de 
imagem dos jogadores no Brasil vem evoluindo cada dia mais e se tornando algo indispensável na 
carreira do atleta, para que ele consiga obter seus resultados financeiros e profissionais. Essa nova 
área de atuação no futebol brasileiro faz parte de um novo universo em que o esporte de maneira 
geral está inserido. A globalização e as diversas novas formas de mídias sociais que vêm surgindo, 
faz com que figuras públicas e famosas como jogadores de futebol fiquem cada vez mais exposto ao 
público e à imprensa. Devido à isso, torna-se indispensável que haja um apoio ao jogador no que 
tange à gestão de sua imagem pública. Por ser um país onde o futebol é o esporte mais popular e o 
que movimenta valores até fora da realidade econômica do país, a visibilidade que um atleta pode 
alcançar nem sempre depende apenas do seu talento para o esporte, mas por muitas vezes da sua 
exposição à mídia e de como a sociedade o enxerga, não apenas como profissional, mas como 
pessoa e ídolo. Em resumo, pode-se dizer que, no futebol brasileiro o talento é o que torna o jogador 
um profissional respeitado, mas é sua imagem que o torna ídolo e notável ao mundo. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to demonstrate, through a bibliographical research, the importance of 
image management of the soccer player for his career and how it works in Brazil. The image 
management of the players in Brazil has been evolving every day and becoming indispensable in the 
athlete's career, so that he can obtain his financial and professional results. This new area of action in 
Brazilian football is part of a new universe in which the sport in general is inserted. Globalization and 
the many new forms of social media that have emerged make public and famous figures as football 
players more and more exposed to the public and the press. Due to this, it is indispensable that there 
be a support to the player regarding the management of his public image. Being a country where 
football is the most popular sport and that moves values out of the economic reality of the country, the 
visibility that an athlete can achieve does not always depend only on his talent for the sport, but for 
many times his exposure the media and how society sees it, not only as a professional, but as a 
person and an idol. In short, it can be said that in Brazilian football talent is what makes the player a 
respected professional, but it is his image that makes him an idol and remarkable to the world. 
 
Keywords: Football, Image, Players. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A medida em que o tempo passa, o futebol tem se tornado um grande 

negócio que envolve muito mais do que transações entre atletas e clubes. Envolve 
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mídia, fãs, publicidade, patrocínios, exposição e, acima de tudo, contratos e 

remunerações cada vez mais altas para os atletas que possuem competência 

esportiva e alcançam o reconhecimento por meio da divulgação da sua imagem. 

Nesse universo, porém, o atleta se torna uma “empresa’’ ou um “produto’’ pra ser 

mais exato, que será explorado para garantir o sucesso financeiro de todos os 

atores que estão envolvidos no processo (clubes, cartolas, empresários, 

patrocinadores, dirigentes, assessores, entre outros). Portanto, nesse universo 

esportivo moderno, a imagem do atleta perante a mídia e os fãs é fundamental para 

que todos atingem o “Olimpo” e está diretamente ligada ao número de cifras que ele 

irá conseguir ao longo de sua carreira, e até mesmo quão duradoura ela será. Foi-se 

o tempo em que o salário e o contrato do atleta referiam-se apenas ao seu 

desempenho dentro de campo e fruto de seu talento para o esporte. Tem-se tornado 

cada vez mais comum o clube ou marca se associar à determinado atleta devido ao 

“benefício” que a sua imagem representa e não necessariamente apenas ao seu 

desempenho e conquistas pessoais na sua modalidade. 

Diante desse cenário, torna-se necessário a presença de um staff por trás do 

atleta, profissionais especializados e capacitados que sejam responsáveis pela 

gestão de sua imagem. Entre as atribuições que cabem à esses profissionais 

podemos verificar postagens em rede sociais, treinamento para entrevistas ou “mídia 

training”, consultoria sobre posicionamento sobre questões políticas/sociais do 

atleta, ações sociais e afirmativas como por exemplo: doações, projetos sociais 

entre outros.  

Os atletas entram neste mundo ainda muito jovens e são obrigados a 

conviverem com a fama, com o dinheiro e com as críticas sem qualquer preparo. 

Uma mudança radical e inesperada junto com a falta de maturidade, inerente a 

idade, fazem deste universo uma grande armadilha. (DALPRA, 2015). 

Uma imagem má gerida, pode levar uma carreira promissora de um jogador 

extremamente talentoso à um fim precoce. Desempenho e imagem deve caminhar 

lado a lado para que o sucesso seja alcançado. 

A pesquisa busca expor a importância da gestão da imagem de um atleta no 

Brasil atualmente, e o que ela representa social e financeiramente à um esportista 

que possui instrução sobre o assunto e profissionais competentes e atualizados 

sobre os diferentes tipos de mídia existentes hoje ao seu lado. Um jogador de 
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futebol atualmente necessita ter ao seu lado profissionais de administração e gestão 

de marketing para auxiliá-lo com a mídia, fama e com sua imagem social, e o 

trabalho busca explicar a importância do marketing para o jogador de futebol 

brasileiro. Afinal, o sucesso (financeiro e profissional) e a duração da carreira de um 

atleta no Brasil dependem somente do seu talento e desempenho? 

A importância do trabalho se dá pela influência em que o futebol tem na vida e 

no cotidiano do brasileiro.  O Brasil é considerado o “país do futebol”, e é comum 

encontrar fãs que têm seus ídolos no futebol como heróis e exemplos à serem 

seguidos, a maioria dos brasileiros possui um clube que é apaixonado e acompanha 

a vida dos jogadores do seu time através da imprensa, redes sociais e da mídia de 

uma maneira geral. Sendo assim, a maneira como esse atleta é exposto para tal 

mídia é primordial para o julgamento de quem acompanha sua carreira pela 

imprensa, e de como ele será visto pela sociedade. O tema está diretamente ligado 

à marketing, um dos pilares do curso de Administração de Empresas, e o trabalho 

pode servir de apoio para quem deseja se especializar na área, tendo em vista que o 

gestor de marketing esportivo é uma profissão que ganha cada vez mais espaço no 

mercado e se faz necessária. De forma sucinta, o trabalho procura mostrar que o 

sucesso com os fãs não está ligado somente ao talento do atleta, mas sim ao que 

sua imagem representa, e como tornar essa imagem ainda mais valiosa aliando boa 

gestão a alto desempenho. E até mesmo como potencializar um desempenho e 

talento mediano com uma gestão profissional de marketing do atleta, trazendo 

retorno financeiro que somente seu talento dentro de campo não seria capaz de 

proporcioná-lo. 

De maneira geral, o objetivo da pesquisa foi mostrar como funciona essa 

gestão. Mostrando como é feita a gestão de marketing para o jogador de futebol no 

Brasil, e como essa gestão potencializa através da mídia seu bom desempenho 

esportivo para que isso o coloque em evidência, trazendo altos retornos financeiros 

à todos os envolvidos no processo, como por exemplo: Dirigentes, empresários, 

empresas, staff do jogadores, os clubes e os próprios atletas. Exemplificando com 

casos específicos de sucesso de imagens bem geridas e também carreiras 

interrompidas por falta de orientação e gestão de imagem do profissional. 

O trabalho se estrutura através de uma pesquisa bibliográfica, trazendo dados 

principalmente de revistas esportivas, artigos científicos e sites do assunto. 
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Mostrando também a opinião de profissionais da área. Apesar da rica quantidade de 

artigos científicos e matérias escritas sobre o assunto, o tema possui poucos livros 

que o descrevem, apesar de ter algumas citações em alguns livros, mas que no 

geral são obras relacionadas a outra área específica da gestão do futebol. Por se 

tratar de um tema extremamente atual, o trabalho traz obras recentes e 

contemporizadas, a maioria desta década ou deste século, tendo em vista a recente 

busca por especialização na área em nosso país e até mesmo a popularização do 

assunto. 

 

2 O QUE É GESTÃO DE MARKETING 

 

O conceito de Marketing assume que a chave para atingir as metas 

organizacionais consiste em ser mais eficaz do que os concorrentes para integrar as 

atividades de marketing, satisfazendo, assim as necessidades e desejos dos 

mercados alvos. (KOTLER, 1998).  

O marketing sempre foi ferramenta primordial em qualquer ramo de negócio. 

E não é diferente no futebol brasileiro, é através de seu marketing pessoal que o 

jogador é colocado em evidência e consegue retornos financeiros, seu talento define 

se ele é bom ou ruim, mas seu marketing ou sua imagem é o que define qual rumo 

sua carreira irá seguir. Para Drucker (2002) gestão de marketing é compreender tão 

bem os nossos clientes que o produto ou serviço se adaptem a eles tão bem que se 

venda por si só.  

O marketing esportivo pouco difere do marketing propriamente dito, devendo 

este estar apenas relacionado à disciplina do esporte e vinculado com premissas 

básicas como produto, demanda, desejo, necessidades, valor, satisfação, qualidade 

e mercado. (CARDIA, 2004).  

A partir dessas definições pode-se dizer que a gestão de marketing baseia-se 

em expor o produto correto, da forma correta, para que alcance o público-alvo 

desejado, visando maior retorno para a imagem do produto e também financeiro na 

venda do mesmo. 
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2.1 A evolução da gestão de marketing no futebol brasileiro 

 

No Brasil muito se diz que o marketing no futebol brasileiro começou, de fato, 

com a exposição de marcas patrocinadoras na camisa dos clubes.  

 

Marketing esportivo, ao associar a imagem do atleta, do clube e do esporte 
em geral à marca, produto e nome da empresa patrocinadora, torna-se um 
elemento decisivo na estratégia de valorização, divulgação e, se necessário, 
rejuvenescimento da marca/produto. (MELO NETO, 2007, p. 26). 

  

 Segundo Santos (2014) os esportes de um modo geral, em especial o futebol 

se caracterizam grandes paixões dos brasileiros, e estão sempre em evidência. 

Desta forma, os investimentos nesta área sempre trazem bons negócios para os 

clubes, atletas e demais profissionais que atuam direta ou indiretamente a ela. 

No futebol brasileiro até o fim da década de 70, quando o esporte já era 

paixão nacional à muito tempo, o marketing não se fazia presente pela ideia dos 

gestores da época que enxergavam o futebol apenas como mais um esporte comum 

e visavam lucrar em seus clubes através apenas da bilheteria de seus estádios e da 

venda dos direitos de imagem dos jogos de seus clubes. Porém, foi na década de 80 

que os clubes brasileiros começaram a negociar a estampa de marcas de produtos 

em seus uniformes, apesar da prática já ter sido adotada em 1952 no futebol 

italiano, dando início assim à uma nova era no marketing esportivo brasileiro, de 

acordo com Cardia (2004).  

 Nos anos 80 iniciaram os primeiros contratos de marketing entre clubes e 

empresas.  

Segundo Pitts e Stotlar (2006), marketing esportivo é a aplicação dos 

princípios de marketing a qualquer produto (bens, serviços, pessoas, lugares e 

ideias) da indústria do esporte.  

Já nos anos 90, segundo Melo Neto (1995) o futebol se tornou um negócio de 

fato no Brasil, com as grandiosa parceria de patrocínio entre a Sociedade Esportiva 

Palmeiras e a empresa italiana de laticínios Parmalat. Com o investimento da 

empresa, o clube passou a disputar e conquistar seguidos títulos por vários anos 

consecutivos durante a década de 1990, e a Parmalat por sua vez, alcançou o topo 

das vendas de laticínios no país, o que era tido pela empresa como objetivo desde 
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1977 quando a mesma chegou ao Brasil. Foi a partir desse modelo de parceria que 

surgiram diversas outras parcerias milionárias entre empresas e clubes no Brasil. O 

que também surgiram foram empresas de equipamentos esportivos patrocinando e 

fornecendo seus equipamentos aos clubes de futebol, além de pagarem certa 

quantia em contrato de exclusividade com os clubes para também serem as 

fabricantes e revendedoras dos uniformes.  

 De acordo com Minadeo (1996) por outro lado, crescia também a visibilidade 

e o assédio aos jogadores de futebol, onde os mais talentosos e vitoriosos eram os 

mais bem pagos de seus clubes. Surgiram então os contratos de marketing e 

patrocínio para os atletas em específico, grandes marcas esportivas como: Nike, 

Adidas, Puma entre outras, pagavam grandes contratos para terem a exclusividade 

de fornecimento de material esportivo à determinado atleta. Foi no fim dos anos 90 

então que os jogadores de futebol deixaram de ser apenas atletas profissionais e 

passaram a ser celebridades. Se tornou comum campanhas publicitárias de marcas 

de chuteiras, propagandas de carros na TV com jogadores como garoto-

propaganda, e até mesmo comerciais de cigarros. 

 

Há empresas que o fazem para reforçar suas marcas junto aos seus 
distribuidores, revendedores e consumidores finais. Mas também temos 
aquelas empresas que, ao investirem no esporte, querem transferir imagem 
de confiança aos seus produtos. (MELO NETO, 2007, p. 63). 

 

Segundo Almeida, Sousa e Leitão (2000) os atletas patrocinados são aqueles 

com quem se desenvolve um trabalho para usar a chuteira ou outro tipo de produto, 

e estão constantemente sendo vistos nos meios de comunicação. 

 Já no anos 2000 não foi diferente, o crescimento do marketing continuou no 

futebol brasileiro, porém, marcado ainda pela falta de gestão. De acordo com Melo 

Neto (1995) os clubes não conseguiam aproveitar adequadamente os investimentos 

obtidos com patrocínios, bem como os jogadores não possuíam controle absoluto de 

suas carreiras, faltava profissionalismo. Era comum ver casos de jogadores que 

ganhavam muito dinheiro com propagandas, patrocínios e contratos com clubes 

durante a carreira e poucos anos depois de se aposentarem se encontrarem à beira 

da falência, como também era comum a má exposição da imagem do atleta, o que 

ocasionava à ele perca de contratos e até mesmo encerramento precoce de sua 

carreira, como será exemplificado no trabalho alguns casos.  
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 Já atualmente essa realidade mudou, segundo Santos (2014) O torcedor está 

se comportando cada vez mais como consumidor e consomem toda sorte de 

produtos associados ao seu clube do coração. As ações de marketing do clube 

devem estar voltadas a eles, garantindo qualidade nos seus produtos e oferecendo 

comodidade no momento da compra dos ingressos para os jogos. 

  

3 COMO FUNCIONA A GESTÃO DE IMAGEM DO JOGADOR NO FUTEBOL 

BRASILEIRO 

 

No futebol brasileiro, onde a imprensa e a torcida acompanham diariamente e 

de muito perto tudo o que envolve os clubes e os jogadores, são necessários certos 

cuidados com a exposição do atleta bem como um treinamento de mídia para que 

suas entrevistas e até seu comportamento em redes sociais sejam atrativas e não 

prejudiciais à sua carreira. O cuidado com a imagem do jogador de futebol 

atualmente ultrapassa a mera vaidade, tornando-se uma questão de destaque 

mercadológico, com vistas a maximização dos lucros obtidos com o esporte. 

(CAMARGO, 2011).  

O jogador atualmente, tem que ser considerado como uma “empresa”, onde 

gera lucros, atrai consumidores e possui uma imagem frente ao público.  

Kotler, Rein e Shields (2008, p. 39) mencionam que: “O torcedor é um ativo 

altamente valorizado na indústria esportiva. As pessoas dispõem de quantias 

limitadas de tempo e dinheiro para assistir e participar de qualquer modalidade de 

esporte”.  

Camargo (2011) cita que para cuidar da imagem dos atletas no futebol 

brasileiro existem empresas que são especializadas no assunto. Essas empresas 

não empresariam jogadores, nem cuidam de suas negociações entre clubes, apenas 

cuidam de sua imagem na mídia e de seus contratos de publicidade e propaganda. 

Alguns exemplos dessas empresas responsáveis por tal atividade no futebol 

brasileiro hoje são: 9ine, IMGX, MVP Sports ou a francesa Havas. São agências que 

possuem diversos profissionais empenhados em agenciar e recrutar para sua lista 

de clientes atletas em potencial. Algumas dessas agências inclusive, são 

pertencentes à ex atletas de futebol, como por exemplo a 9ine, que pertence ao ex 

jogador e ídolo do futebol mundial Ronaldo “o fenômeno” e que possuem dentre 
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seus clientes atletas do calibre de Neymar (ex jogador do Santos Futebol Clube) e 

Lucas Moura (ex jogador do São Paulo Futebol Clube) ambos considerados duas 

das maiores revelações do futebol brasileiro na última década.  

Dias (apud LUCAS, 2007), os assessores precisam ser profissionais 

experientes, que conheçam as particularidades do universo da comunicação e 

mostrem-se capazes de traduzi-las para seu assessorado.  

A busca dos atletas por profissionais como esses citados se dá pelo fato de 

que o pensamento dos jogadores vem evoluindo nos últimos anos, eles passaram a 

ter a consciência de que seu sucesso na carreira vai muito além das quatro linhas do 

campo, e que precisam de pessoas capacitadas para que possam fazer suas 

imagens lhe gerarem maior retorno financeiro e profissional. Para Camargo (2011) a 

imagem institucional consolidada oferece vantagem competitiva frente aos demais 

atletas que causam problemas constantes dentro ou fora de campo, ou mesmo aos 

que permanecem omissos a nova realidade publicitária.  

Sendo assim, os assessores de gestão da imagem do atleta podem adotar 

algumas ferramentas ou treinamentos para orientá-lo e direcioná-lo para que seu 

comportamento seja condizente com suas declarações e personalidade, passando 

credibilidade ao torcedor, à imprensa e até mesmo ao clube que ele defende. São 

alguns procedimentos como:  

- Media training ou mídia training. Para Mariasch (2014) o media training, 

também conhecido como treinamento de imprensa, é um processo 

de treinamento dos porta-vozes de determinada organização, com o objetivo de 

aperfeiçoar sua capacidade de se relacionar com os jornalistas, seja na hora 

das entrevistas, em eventos ou em encontros de relacionamento.   

Esse treinamento e aperfeiçoamento, faz com que o atleta tenha maior perícia 

na hora de dar entrevistas à imprensa, e como se comportar, prevendo possível 

questionamentos dependendo do momento em que se encontra o atleta 

profissionalmente e seu clube. Isso pode evitar que o mesmo dê declarações 

polêmicas, ou seja mal interpretado pela torcida ou pela imprensa, o que pode lhe 

render multas, punições pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) ou até 

mesmo piorar uma possível crise que ele ou o clube esteja enfrentando no 

momento. Para Mariasch (2014) o media training é essencial em qualquer estratégia  

http://www.racecomunicacao.com.br/blog/como-e-feito-o-media-training/
http://www.racecomunicacao.com.br/blog/como-e-feito-o-media-training/
http://www.racecomunicacao.com.br/o-que-fazemos/media-training/
http://www.racecomunicacao.com.br/blog/treinamento-customizado-de-porta-voz/
http://www.racecomunicacao.com.br/blog/o-que-e-uma-entrevista/
http://www.racecomunicacao.com.br/o-que-fazemos/relacionamento/imprensa/
http://www.racecomunicacao.com.br/blog/5-beneficios-de-se-fazer-um-media-training/
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de assessoria de imprensa, ou de relações públicas, planejada pela agência para 

seus clientes, antes que quaisquer ações proativas sejam executadas. 

- Media social training. Mariasch (2014) define como um treinamento parecido 

com o media training, porém esse, é voltado para as redes sociais, que estão 

crescendo cada dia mais e se tornando parte do cotidiano das pessoas. É através 

das redes sociais que os jogadores atraem mais e mais fãs e seguidores no Brasil, 

podendo ser não só os próprios torcedores de seus clubes, além de expressar nelas 

seu estilo de vida, e divulgam diversas ações de seu cotidiano, como por exemplo: 

Como se vestem, lançam campanhas, promovem ações sociais e até mesmo 

divulgam seus patrocinadores. Sobre as redes sociais, Mendes (2011) acredita que, 

elas permitem uma nova maneira de participação da sociedade, com interessantes 

aplicativos que dão suporte e facilitam os relacionamentos, com intensa e 

diversificada participação de todos, de olhos nas mudanças no mundo, mas em 

um mínimo espaço de tempo, tudo muito rápido, em um clique apenas. É nesse 

contexto que entra o apoio da equipe de gestão de imagem do atleta, orientando-o 

sobre como deve ser suas postagens, como: promover em suas redes sociais 

campanhas para ajudar pessoas deficientes, mensagens de apoio em tragédias e 

acontecimentos no país, evitando posicionamentos políticos e promovendo ações 

para interagir com seus seguidores, podendo ser: sorteios de brindes, camisas 

autografadas entre outros. Em alguns casos, por exemplo, é a própria agencia que 

controla as contas pessoais dos atletas nas redes sociais, tudo isso para gerenciar 

a forma como a imprensa e a sociedade enxergará o atleta, tendo em vista que no 

Brasil, a imprensa esportiva é muito crítica e detalhista com esses aspectos. 

Camargo (2011) cita que agregar credibilidade a imagem do jogador, bem 

como aproximá-lo da família brasileira, são os grandes desafios para os gestores de 

imagem que desejarem elevar seus atletas aos patamares mais cobiçados do meio 

publicitário nacional. 

Segundo Camargo (2011) pode-se dizer que, existem 3 etapas no processo 

de gestão de imagem da carreira de um jogador de futebol no Brasil, que levam em 

consideração a idade e o momento da carreira que cada jogador vive, podendo ser 

ele: Um jogador que está surgindo para o futebol, um que já é realidade e que 

precisa se realizar financeiramente e consolidar ainda mais sua carreira e por último 

http://www.racecomunicacao.com.br/blog/seo-integrado-com-assessoria-de-imprensa-ou-relacoes-publicas/
http://www.racecomunicacao.com.br/blog/seo-integrado-com-assessoria-de-imprensa-ou-relacoes-publicas/
http://www.racecomunicacao.com.br/clientes-atendidos/
http://www.racecomunicacao.com.br/blog/assessoria-de-imprensa-reativa/
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a fase que o atleta entra na parte final da carreira e tem que se preocupar com seu 

legado no futebol e com o pós carreira.  

 

3.1 Marketing de lançamento de carreira do atleta 

 

De acordo com Kadow (2014) talvez seja a etapa mais difícil da carreira do 

atleta, tanto pra ele mesmo, quanto para seu staff responsável pela sua imagem. Se 

trata do momento em que ele nasce para o futebol brasileiro e é o exato momento 

em que acontece seu recrutamento para empresas de gestão de imagem de 

jogadores de futebol. Essas empresas identificam o talento e enxergam nele um 

potencial midiático que pode lhes gerar altos contratos de patrocínios, e proporcionar 

ao atleta uma negociação com clubes europeus. Jogar na Europa pouco tempo 

depois de terem surgido para o futebol brasileiro, é o objetivo de 99% das jovens 

promessas do nosso esporte, é lá que eles irão conquistar grandes títulos, se 

realizarem financeiramente e até evoluir profissionalmente, tendo em vista a melhor 

estrutura e evolução profissional que clubes Europeus proporcionam aos atletas. 

Kadow (2014) cita que no início da carreira, é comum os atletas terem pressa 

para as coisas acontecerem. Eles querem na hora, se em um ano não fechou nada, 

não pingou nada de volta, ele vai começar a te questionar muito. O maior desafio do 

profissional gestor da imagem do jogador de futebol no Brasil é conter a ansiedade e 

blindá-lo do assédio e euforia que a imprensa brasileira causa e promove sempre 

que surge um novo talento para o futebol. Nessa etapa da carreira é tudo muito novo 

pra o atleta, que passa a receber altos salários, adquirir carros de luxos, mansões, e 

tudo isso de uma vez só na carreira de um jovem sem o apoio e orientação para seu 

comportamento dentro e fora de campo pode causar mudanças em sua 

personalidade, como: soberba, prepotência, arrogância e falta de humildade, 

aspectos esses que logo de início podem “queimar” precocemente a carreira do 

atleta. É essencial o acompanhamento dia-a-dia de suas ações extra campo para 

blindá-lo de outras preocupações que não seja apenas jogar futebol.  

Para Camargo (2011) o Brasil, por ser mundialmente reconhecido como um 

dos maiores reveladores de craques do futebol, acaba pressionando muito um jovem 

sempre que ele surge para o esporte. É comum observar contratos milionários sob 

atletas que nem completaram maioridade ainda, cada vez mais cedo ele são 
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negociados para o exterior, e se tornam multimilionários, e isso é bom para a 

imagem do atleta, pois ele alcança notabilidade através da mídia.  

Gerir a imagem de uma jovem promessa de um cube grande no Brasil é muito 

desafiador, pois a pressão da imprensa e torcida é muito grande e ele tem que 

mostrar resultado instantaneamente. Para que isso seja possível, sua imagem não 

pode ser de uma jogador “indomável” ou indisciplinado, geralmente esses rótulos 

que costumam acompanhar o jogador para o resto da carreira são criadas no início 

da vida profissional. (KADOW, 2014). 

Kadow (2014) cita que é nesse momento que entra a atuação da equipe de 

gestão, treinando suas entrevistas e atuação nas redes sociais para que, crie a 

melhor imagem possível com o público, a imprensa e o mercado do futebol. 

Geralmente os clubes Europeus observam não só o talento do jogador brasileiro 

mas também sua personalidade, um jogador que une bom talento e boa 

personalidade tem espaço reservado nos grandes clubes da Europa, com grandes 

salários, afinal, o retorno financeiro é o principal objetivo da gestão da imagem. 

 

3.2 Gestão da manutenção da imagem do atleta 

 

Uma vez já provado seu valor e talento, o jogador entra na sua fase de 

consolidação e realização profissional no futebol brasileiro. De acordo com Melo 

Neto (2007) dos 24 aos 30 anos é o momento em que o jogador atinge sua melhor 

forma física e psicológica, e sua imagem tende a seguir o padrão adotado desde o 

início de sua carreira. É nessa fase que o jogador brasileiro deve mirar títulos e 

conquistas pessoais para sua carreira, como por exemplo: Convocações para a 

seleção nacional e até disputa de torneios de seleções e Copa do Mundo.  

Trentin (2014) Para exemplificar, grandes eventos como a Copa do Mundo de 

Futebol e os Jogos Olímpicos são vistos através da televisão por bilhões de pessoas 

nos seis continentes do planeta.  

Para isso é necessário que ele esteja atuando em um clube grande, de boa 

visibilidade na mídia brasileira, geralmente clubes do sul e sudeste. Porém, de nada 

adianta ele conquistar títulos sem ser reconhecido pela mídia. 

 É papel da equipe de gestão de imagem fazer com que a mídia o reconheça 

e o promova, para que assim ele ganhe maior notabilidade na seleção e seu nome 
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passe a ser convocado. Um jogador com passagem pela seleção, ou que atue na 

seleção, automaticamente ocupa o topo da lista de maiores salários de seu clube, e 

passa a entrar no seu currículo um fator de peso para contratos futuros. De acordo 

com Trentin (2014) no Brasil, os melhores jogadores ganham acima da casa dos R$ 

400.000,00 mensais, excelente salário que possibilita até mesmo que o jogador 

permaneça no conforto de seu país e perto de seus familiares atuando no Brasil por 

muito tempo.  

Segundo Camargo (2011) a visibilidade do atleta está diretamente ligada com 

suas aparições na mídia, se o clube vive um bom momento e o jogador também, é a 

hora dos gestores de sua imagem o colocar em evidência, realizando ações de 

promoção como: aceitar convites para programas de TV, divulgar jogadas e ações 

do jogador constantemente nas redes sociais, para que ele esteja sempre presente 

nas discussões sobre futebol no Brasil e, para tanto, o extracampo tem que 

caminhar lado a lado com suas atuações em campo.  

É preciso uma orientação de seu staff sobre o interesse de clubes grandes 

em atletas que não causem problemas ao ambiente do clube. Por isso, é nesse 

momento da carreira em que os excessos devem ser contidos, por exemplo: evitar 

postar fotos bebendo em redes sociais, não ostentar bens ou dinheiro, evitar ser 

flagrado em casas noturnas constantemente, ou quando o momento não é bom. 

Essas ações, se não evitadas, faz com que o atleta seja taxado como 

descompromissado, sem profissionalismo e indisciplinado, e o interesse dos clubes 

e da seleção nele irá diminuir independente de seu talento. É o momento de se 

consolidar e focar em conquistas, sua imagem deve ser de um profissional aplicado 

e dedicado que sempre luta e busca estar entre os melhores, essa é a meta de 

imagem que ele juntamente com sua equipe de gestores devem mirar. (TRENTIN, 

2014). 

 

3.3 Gestão do término da carreira do atleta 

 

Segundo Melo Neto (2007) após os 30 anos, no Brasil, o jogador de futebol é 

considerado já veterano e gradativamente vai perdendo espaço no cenário 

brasileiro, é nessa hora que ele necessita ainda mais de sua imagem, é ela que irá 

definir se ele ainda será desejado pelos clubes e até quando irá durar sua carreira, 
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obviamente que é o período onde o jogador deve se preocupar ainda mais com sua 

parte física, a natural perca de condicionamento e resistência pode fazê-lo deixar de 

ser competitivo e ter que encerrar sua carreira antes do momento ideal. 

 De acordo com Rímoli (2015) no fim da carreira é quando o jogador deve 

assumir um papel mais de liderança por onde passa e tomar a frente nas mídias 

para ser o porta-voz de seu clube ou grupo.  

 Dalpra (2015) acredita que o papel da gestão de imagem nessa fase da 

carreira é treina-lo para se relacionar bem com a imprensa em coletivas e 

entrevistas, sempre com mais clareza nas falas e passando experiência nas 

respostas. É de papel do gestor orientar seu cliente a dar opiniões mais abertas, 

expressar realmente seu ponto de vista para que sua personalidade seja notada e 

suas entrevistas sejam atrativas para a mídia, isso lhe gerará contratos publicitários, 

maiores patrocínios e retorno financeiro e pode até ser observado por canais 

esportivos para ser comentarista esportivo no seu pós-carreira. 

Para Camargo (2011) geralmente nessa faixa de idade o jogador já atingiu o 

status de ídolo no Brasil e já tem seu nome consolidado aqui, devido a nossa cultura 

futebolística dificilmente ele terá espaço ainda na seleção brasileira, então seu staff 

deve sugerir a buscar mercados alternativos do futebol, caso já não tenha mais 

mercado para o atleta no Brasil, porém que sejam conhecido pelo alto retorno 

financeiro, de modo a garantir ainda mais o futuro de sua família financeiramente 

falando.  

De acordo com Vega (2015) países como a China, Japão, Arábia Saudita e 

Estado Unidos não possuem muita tradição no futebol, por isso utilizam da 

estratégia de atrair grandes nomes do futebol mundial já consagrados e em fim de 

carreira para atuar em seus clubes, enriquecendo seu campeonato, oferecendo altos 

salários e bônus.  

Com base nisso, torna-se uma alternativa que o marketing do atleta pode 

traçar para seu fim de carreira, encerrar os últimos 4 anos de carreira atuando em 

países como esses lhe garantirá muitos anos de estabilidade financeira, além dos já 

conseguidos durante sua carreira no Brasil. Desenvolver ações sociais também é de 

muita importância principalmente no fim da carreira para atletas, isso faz com que 

ele se aproxime do público e seja amado por todos, na mídia ações como essa 

enriquecem muito a imagem do jogador brasileiro. 
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3.4 Exemplos positivos de gestão de imagem de jogador no futebol brasileiro 

 

No Brasil, temos muitos casos positivos de imagens bem geridas de 

jogadores e de altos retornos financeiros conquistados através de um bom marketing 

pessoal dos atletas, a pesquisa traz dois exemplos de jogadores que atuam no 

nosso futebol. Um já veterano, consagrado e realizado tanto financeiramente como 

profissionalmente, e outro que está apenas iniciando sua carreira, porém, auxiliados 

por uma boa imagem na mídia. Um, que já possui uma carreira inquestionável e é 

tido como exemplo pela sua imagem, dentro e fora de campo, e outro que mal 

iniciou sua vida no futebol brasileiro e já protagonizou uma das maiores negociações 

da história do nosso futebol. São eles: Zé Roberto (43 anos) e Vinícius Junior (17 

anos). 

 José Roberto da Silva Junior, conhecido no futebol como Zé Roberto. Iniciou 

sua carreira no Brasil pela Portuguesa em 1994, e de lá ganhou o mundo, atuou pelo 

Real Madrid (Espanha), Flamengo (Brasil), Bayer de Munique (Alemanha) e demais 

clubes da Europa e oriente médio e seleção brasileira.  

De acordo com Rímoli (2015) Zé Roberto sempre chamou a atenção pelo 

talento que teve, jogador considerado pelos críticos como acima da média para o 

Brasil e na Europa, e também conquistou muitos títulos e é reconhecido 

mundialmente.  

Porém, todo o respeito tido por Zé Roberto no mundo do futebol não é só pelo 

seu talento mas sim por sua imagem extracampo. Para Rímoli (2015) é um jogador 

exemplar que sempre chamou a atenção pelo seu profissionalismo e 

comprometimento, seu papel de líder dentro de campo também se aplica fora dele, 

Zé Roberto é a imagem de um profissional vitorioso e por isso que aos 43 anos 

ainda atua em um grande clube do Brasil, o Palmeiras, e ganha um dos salários 

mais altos do clube, algo em torno de R$ 300.000,00.  

Zé Roberto sempre teve ao seu lado, profissionais responsáveis por gerir sua 

imagem, e fizeram muito bem. Religioso, líder, vitorioso, profissional, craque são 

adjetivos que mesmo aos 43 anos o jogador recebe da imprensa. (RÍMOLI, 2015). 

De acordo com Zito (2016) o Palmeiras o contratou em um projeto vitorioso 

que visava ser campeão brasileiro em 2015, mesmo aos 40 anos, e a justificativa da 
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diretoria foi que o clube estava carente de ídolos e precisava de liderança dentro e 

fora de campo, e logo em seu primeiro discurso com a camisa do clube. 

O jogador ganhou destaque em todos os noticiários pelas palavras usadas e o 

tom de renascimento do discurso aplicado ao clube que acabara de sair de uma das 

maiores crises de sua história.   

Rímoli (2015) descreve o discurso como: Zé Roberto usa a sua experiência 

de que quem já pregou muitas vezes. Na preleção da primeira partida oficial do 

Palmeiras, contra o Audax, Oswaldo (técnico do Palmeiras na época) pediu que ele 

falasse 'algumas palavras' antes da partida. Seria o esperado, para animar um grupo 

de atletas desconhecidos que chegavam a um clube machucado. E que nem parecia 

ter merecido o apelido de o 'campeão do século XX" no Brasil, tantas foram as suas 

conquistas. 

 Os títulos com o Palmeiras vieram, e Zé Roberto coleciona recordes de 

longevidade e sua imagem é uma das mais valiosas do nosso futebol, ainda é 

cobiçado por vários grandes clubes do Brasil, tudo isso devido à uma parceria entre 

gestor de imagem e atleta que deu certo. 

Vinicius José Paixão de Oliveira Junior, 17 anos, é uma jovem promessa do 

futebol brasileiro, destaque nas categorias de base do Flamengo desde os 12 anos, 

idade a qual sua carreira já passou a ser gerida por profissionais de gestão de 

imagem que cuidaram para que até os 16 anos o jogador permanecesse como 

“apenas mais um” nas categorias de base do clube, evitando assédio e divulgação 

na mídia. 

Oliveira (2017) cita que os responsáveis pela imagem do jogador esperaram o 

momento certo para fazer da imagem de Vinicius um bem valioso e que despertasse 

o interesse de clubes europeus. Foi em 2016 que o jogador surgiu oficialmente para 

o mundo do futebol, com destaque pela seleção brasileira SUB-17 ele conquistou o 

título sul-americano e passou a ser observado como uma joia valiosa do futebol, seu 

staff cuidou para que o jogador apenas se divertisse jogando futebol e por outro lado 

usavam essa imagem na mídia, para promover o talento puro brasileiro, que é 

reconhecido pelo mundo todo pela sua alegria e talento, foi essa a imagem que os 

gestores venderam pra a mídia, o que de fato era realidade, era que Vinicius era só 

um garoto jogando futebol e sendo feliz, aliado ao seu talento nato sua imagem de 

garoto feliz, o levou a ser comparado ou considerado pela mídia como “o novo 
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Neymar”, ídolo do futebol brasileiro e mundial, que também era notado por transmitir 

alegria através do futebol. Logo passaram a chegar as propostas da Europa pelo 

jogador, que se quer tinha atuado pelo elenco profissional do Flamengo. 

De acordo com Oliveira (2017), no início de 2017, o Real Madrid, da Espanha, 

publicou em seu site oficial que havia comprado o jogador brasileiro por R$ 149mi, o 

jogador só poderá ir para a Europa quando completar 18 anos em 2018.  

Segundo Faez (2017) a negociação vale a pena: Pelo que vimos dele no 

futebol brasileiro, é um jogador com muito futuro, mas também tem o presente, pois 

já está demonstrando. Se tiver a cabeça no lugar, poderá crescer muito. O jogo aqui 

na Espanha pode cair bem para ele a médio prazo. E insisto que, se tiver a cabeça 

tranquila, a calma suficiente, e se souber se adaptar ao futebol europeu, creio que 

ele será um jogador de nível mundial.   

 É inegável que a imagem de Vinicius Junior teve papel fundamental nessa 

transação, o jogador já é patrocinado pela NIKE, uma das maiores empresas de 

equipamentos esportivos do mundo. Ele agora alcançará a estabilidade financeira na 

Europa, atualmente, ele ainda atua pelo Flamengo, e o papel dos gestores de 

imagem da carreira do atleta agora, é conter a empolgação do jogador e blindá-lo da 

pressão da torcida e das críticas, preparando ele para sua nova etapa da carreira. 

Podemos concluir que a promoção do jogador foi excelente, gerou um retorno 

financeiro e profissional acima do desejado, o trabalho agora é de manutenção da 

imagem uma vez que seu marketing de lançamento de carreira já foi feito com 

sucesso. 

 

3.5 Exemplos negativos de gestão de imagem do jogador no futebol brasileiro 

 

Segundo Camargo (2011) uma carreira sem a gestão de imagem adequada 

tende a não ser duradoura e não trazer o retorno financeiro e profissional que se 

espera com o talento do jogador. No futebol brasileiro, é comum observarmos 

grandes talentos desperdiçados e carreiras interrompidas por má gestão ou por falta 

de profissionais de marketing apoiando o jogador. 

O trabalho mostra dois exemplos negativos de gestão de imagem do atleta no 

futebol brasileiro. São eles: Adriano “O Imperador” e Bernardo. 
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 Adriano Leite Ribeiro, 35 anos, conhecido no futebol como Adriano “O 

Imperador”, apelido que ganhou quando ainda atuava no futebol italiano. Rímoli 

(2017) cita que Adriano sempre foi reconhecido pelo seu talento nato, e fez muito 

sucesso na Europa, chegou à seleção e até disputou uma copa do mundo, olhando 

assim, parece que foi uma carreira bem sucedida, mas Adriano poderia ter ido muito 

além e conquistado muito mais pelo futebol.  

Adriano iniciou sua carreira no Flamengo, porém, foi na Itália que ganhou o 

mundo. Mas seu talento contrastava com seu mal comportamento fora de campo, 

sem nenhuma orientação de gestão de carreira, Adriano era constantemente visto 

em baladas, chegava bêbado aos treinamentos e até faltava à compromissos com o 

clube, com isso, Adriano voltou para o Brasil afim de se redimir, porém, uma vez em 

seus país, Adriano era constantemente visto em festas e bebendo, e até fotos 

armado com traficantes do Rio de Janeiro foram publicadas na mídia. (RÍMOLI, 

2017). 

 Adriano sempre dispensou o apoio de profissionais de gestão de imagem 

para sua carreira, apesar de ter conseguido ganhar muito dinheiro, com 28 anos 

apenas, o jogador já era rejeitado por vários clubes por sua fama de indisciplinado e 

de atleta que não se cuidava. 

 A exposição televisiva ou mesmo nas redes sociais é massiva nos dias de 

hoje, colocando o atleta em exposição direta com o público alvo. Deslizes como o do 

jogador Adriano, causam a ruína empresarial fora de campo e eliminam qualquer 

possibilidade da obtenção de proventos decorrentes dessas imagens, após o fim da 

carreira no futebol. (CAMARGO, 2011).  

 De acordo com Rímoli (2017) sem mais espaço no futebol, Adriano 

abandonou a carreira com 30 anos apenas, aposentadoria precoce para os padrões 

do futebol brasileiro atual não foi por falta de talento, foi por falta de gestão da 

imagem. Adriano ficou rotulado pela mídia e pela sociedade como “jogador-

problema”, e perdeu a oportunidade de fazer história no futebol e obter muito mais 

patrocínios, e sucesso financeiro e profissional. 

 Rímoli (2017) diz que o jogador ou ex-jogador não tem compromisso com 

nada. A não ser desfrutar o que resta do que conseguiu ganhar em uma carreira 

ceifada pela metade. Ela acabou exatamente no dia 4 de agosto de 2004. Nove dias 

depois da maior conquista de sua carreira. A Copa América do Peru. 



18 
 

 Já Bernardo, de 27 anos apenas, mal começou sua carreira no futebol, e 

nunca deslanchou, revelado pelo Esporte Clube Cruzeiro, em 2007, Bernardo era 

uma das maiores promessas do futebol brasileiro na época, chegando a ser 

convocado para as seleções de base do Brasil. (RODRIGUES, 2015).  

Segundo Rodrigues (2015) Bernardo obteve sucesso no Clube de Regatas 

Vasco da Gama, onde se tornou um dos principais ídolos da torcida, porém, na 

mesma época a qual Bernardo, ainda com 23 anos, passou a ter problemas 

extracampo, o jogador tinha sua vida particular exposta nas redes sociais de 

maneira negativa, com episódios como: ameaças, brigas com a namorada e também 

com a torcida. Bernardo foi até sequestrado por traficantes do Rio de Janeiro, 

acusado de ter um caso com a mulher do chefe do tráfico, problemas com álcool e 

drogas também eram citados pelos dirigentes do Vasco. Uma imagem de jovem 

rebelde tomou conta da vida profissional de Bernardo que passou a ser rotulado 

como tal pela mídia e pelo público.  

 O staff do jogador até tentou uma atuação para melhorar a imagem do atleta, 

mas ele não cooperava e não seguia as orientações dos profissionais, que deixaram 

de fazer parte da carreira de Bernardo em 2012. De lá pra cá, começou a 

peregrinação do jogador por diversos clubes do Brasil, sem sucesso e com 

problemas em todos os lugares que passou, Bernardo foi marginalizado pela 

imprensa e pelos grandes clubes e buscou espaço em clubes de menor expressão. 

(RODRIGUES, 2015). 

 Segundo o jornal Extra (2017) o jogador enfrenta sérios problemas financeiros 

e recebeu até uma ordem de despejo do prédio onde mora em São Paulo. 

 Bernardo é um exemplo grave de má gestão de imagem de atleta, houvesse 

uma cooperação e um entendimento do jogador e seu staff de assessores, Bernardo 

hoje estaria em um grande clube brasileiro e teria uma carreira duradoura. Isso 

mostra a importância da gestão de marketing na carreira do jogador no futebol 

brasileiro. 

 

4 GESTÃO DE CRISE DA IMAGEM DO ATLETA 

  

 Existem momentos da carreira do jogador de futebol no Brasil que se tornam 

em crise. A queda do seu clube, um mal momento profissional vivido pelo atleta ou 
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até mesmo uma lesão séria sofrida são exemplos de crises enfrentadas pelos 

atletas. De acordo com Trentin (2014) é necessário que haja um apoio e uma gestão 

de crise na imagem do atleta, que enfrentará certamente nesses momentos muitas 

críticas, pressão do público e cobrança por resultado. É preciso saber como gerir 

essas crises, no que diz respeito à imagem do atleta. 

Qualquer organização está sujeita a eventos que podem ser benéficos ou 

arranhar a reputação. Alguns acontecimentos podem promover desgaste do nome 

da instituição junto à mídia e aos públicos com os quais se relaciona. (COSTA, 

2013). 

 Quando uma crise se instala na carreira de um jogador, é de extrema 

importância a comunicação entre atleta e equipe de gestão de imagem, para decidir 

quais decisões tomarão frente à mídia para melhorar sua imagem, levando em 

consideração que o desempenho dentro de campo do jogador também é primordial 

para superar tal crise. 

  Para minimizar riscos, é interessante realizar um levantamento de notícias 

negativas relacionadas às queixas mais recorrentes dos seus públicos. (COSTA, 

2013). 

  Embasado nisso, se torna interessante um afastamento, momentâneo, da 

mídia pelo atleta. Ele pode adotar algumas ações referente à isso, como por 

exemplo: Se resguardar, evitar aparições públicas que possam lhe comprometer, 

evitar o confronto direto com a crítica e com a imprensa e atuar de forma profissional 

nas redes sociais com mensagem de apoio e de comprometimento em enfrentar a 

crise. Os profissionais também orientam o jogador a participar de ações sociais e 

trabalhar seu marketing extracampo com doações, sorteios e etc. Para que a crise 

enfrentada repercuta menos e o atleta possa ter tranquilidade para desenvolver seu 

aspecto profissional.  

 Segundo Camargo (2011) uma crise na carreira de um atleta, é considerada 

normal, porém, se perdurar por muito tempo pode acarretar em encerramento de 

contrato com o clube, perca de patrocínio e consequentemente de dinheiro, por isso 

as ações devem ser imediatas e a imagem tem que servir de apoio para que o lado 

profissional volte ao normal.  
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5 RETORNO FINANCEIRO DA IMAGEM DO JOGADOR NO FUTEBOL 

BRASILEIRO 

  

 Como principal objetivo na carreira do jogador brasileiro, a gestão da imagem 

não só busca agregar valor ao atleta, mas principalmente buscar o retorno 

financeiro, podendo ser através de patrocínio, campanhas publicitárias dentre outras 

ações de marketing que geram lucro ao jogador no Brasil. 

 

Os atletas de renome atraem a admiração e a simpatia dos torcedores e 
praticantes da modalidade esportiva. De seu desempenho e aparições na 
mídia surgem os melhores momentos do esporte. Portanto, associá-los à 
marca esportiva é uma estratégia de fortalecimento, exposição e de 
aproximação e busca de identidade da marca com os seus seguidores, pois 
esses atletas representam o que há de melhor no composto estrelar da 
modalidade esportiva. (MELO NETO, 2013, p. 209).  

  

 Desta forma, o atleta passa ser uma espécie de empresa, e seus seguidores 

ou fãs são seus clientes, e a medida que sua interação e identificação com seu 

público cresce, mais eles consomem a imagem do jogador.  

Um exemplo recente é o atacante brasileiro Neymar, que atou no Brasil até 

2013, e atualmente joga no futebol francês. Conforme cita Pacete (2017) 

pouquíssimas vezes se viu uma imagem de jogador ser tão explorada no campo do 

marketing como a de Neymar, por ser jovem e ter uma imagem de “descolado” seus 

seguidores consomem todas as marcas que o jogador divulga, seja a LUPO, uma 

empresa de cuecas e meias masculinas, ou até mesmo os produtos da Gillette que 

também faz parte do conjunto de empresas que fazem parceria com o atleta.  

 Neymar sempre teve sua imagem gerida pela empresa 9ine, que é altamente 

especializada em marketing e promoção dos jogadores. Caillet (2017) cita que o 

jogador além de assombrar dentro das quatro linhas, o atacante também marca 

presença constante fora dos gramados, onde se revelou como um artista do marketing. 

Neymar é uma marca mundial.        

 Desde quando atuava pelo Santos Futebol Clube, time que o revelou ao 

futebol, e o único que o jogador atuou no Brasil, já se enxergava nele um potencial 

mundial de imagem, com seus dribles e jogadas extraordinárias dentro do campo o 

craque chamou a atenção da mídia internacional, o que lhe gerou maior visibilidade 

não só dentro do Brasil. Duarte (2011) conta que durante a temporada no Brasil, 
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Neymar também abre sua agenda de duas a três vezes por mês para atender aos 

repórteres que vêm de fora do país. Para selecionar os pedidos de entrevista, o 

Santos usa a estratégia de priorizar o momento. Atualmente, por exemplo, a 

preferência é para os jornalistas japoneses, visando à participação do craque no 

Mundial de Clubes, em dezembro, que será disputado no país oriental. 

 A 9ine pertence ao ex-jogador Ronaldo, que também é conhecido e 

respeitado no meio do futebol pela sua imagem, a presença de Ronaldo na 

promoção do atleta pra mídia foi essencial. Duarte (2011) é inegável que a influência 

de Ronaldo no mundo do futebol também favoreceu a visibilidade do camisa 11 

santista. Em diversas oportunidades, o maior artilheiro de todas as Copas afirmou 

para jornais estrangeiros que Neymar deve se tornar o melhor do mundo em breve. 

 O site Imirante (2015), publicou uma matéria que dizia que o jogador brasileiro 

ganha mais com marketing do que com seu próprio salário. Só em contratos 

publicitários, o jovem de 23 anos faturou cerca de R$ 53 milhões, exatamente R$ 10 

milhões a mais. Antes do craque, o inglês David Beckham era o queridinho do 

mercado publicitário e faturava mais fora do que dentro de campo. 

Isso retrata bem o que o trabalho aborda, atualmente os clubes não estão 

interessados em ter um jogador somente pelo que ele pode render dentro de campo, 

mas sim pelo potencial que sua imagem tem para enriquecer a promoção do time e 

até mesmo o campeonato do país. Recentemente Neymar se transferiu para o Paris 

Saint Germain, clube da França, onde o campeonato não está entre os melhores do 

mundo. Mas para Tessier (2017) bastou o astro desembarcar na França que o clube 

aumentou significativamente seu programa de sócio torcedor, as vendas de camisas 

explodiram e o campeonato passou a ser disputado pelas emissoras brasileiras e 

internacionais para ser transmitido, esse é o poder máximo que a imagem de um 

jogador pode alcançar e economicamente falando é essencial a presença do 

marketing na carreira de um jogador de futebol.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 A pesquisa mostra que no futebol brasileiro a imagem do atleta representa 

muito mais que exposição, ela representa dinheiro, visibilidade, retorno profissional e 

sucesso com os fãs. O jogador que possui uma boa gestão de imagem com 
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profissionais capacitados e especializados, estará sempre à frente dos demais, 

acaba sendo uma vantagem competitiva o marketing para o atleta no que diz 

respeito a despertar interesse dos clubes e de novos patrocinadores. É um novo 

cenário no futebol brasileiro, onde os clubes estão entendendo os torcedores como 

consumidores de sua marca, e investem em atrações que gerem mais vendas de 

camisas, bilheteria, mais sócios, e a principal ferramenta de marketing de um clube 

hoje no futebol brasileiro são os jogadores, são eles que representam na mídia os 

interesses dos clubes e fazem o elo direto com o torcedor.  

 Os objetivos gerais e específicos da pesquisa foram atingidos, ficou 

demonstrada a importância da gestão de imagem para um jogador de futebol no 

Brasil e os benefícios que ela proporciona ao mesmo. Também foram citados 

exemplos de sucesso e de fracasso de jogadores de futebol e suas imagens perante 

à mídia e a sociedade, bem como demonstrado em números quais os retornos 

financeiros que o marketing é capaz de trazer à um atleta de futebol profissional no 

Brasil. 

Sendo assim, pode-se concluir que, os clubes brasileiros estão cada vez mais 

interessados em ter em seus elencos jogadores que não só correspondam dentro de 

campo, mas também que agreguem valor à imagem do clube. Jogadores com 

imagem forte na mídia, atrairá mais patrocínios ao clube, e o mesmo acontece ao 

jogador, quanto maior for sua atuação de mídia e melhor for sua interação com o 

público e imprensa, cultivando uma boa imagem, maiores serão os retornos 

financeiros e profissionais para sua carreira. Trata-se de uma gestão de marketing. 
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