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RESUMO 

Esta monografia é um estudo sobre a veiculação midiática do vôlei na televisão, 

especificamente no programa Globo Esporte do Ceará. O trabalho se apresenta com o intuito 

de questionar os motivos que levam o vôlei a ter o espaço que ocupa não apenas na televisão, 

mas também no gosto da população brasileira. Questões financeiras, identidade e espetáculo 

são pontos abordados para entender como se dá a construção do espaço do esporte na 

televisão. Além de pesquisa qualitativa, o estudo de caso do Globo Esporte permite mostrar 

na prática como é a situação do vôlei na televisão cearense. A televisão foi escolhida como 

veículo a ser analisado, pois é, segundo a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência 

da República), o mais acessado pela população brasileira. A associação entre som e imagem, 

gerando o telespetáculo, emociona o público e se aproveita disso para impor padrões. O 

futebol é ainda o carro-chefe do esporte brasileiro, mas o vôlei vem, cada dia mais, buscando 

seu espaço e se adaptando para conseguir se inserir no gosto da população e aumentar sua 

veiculação na mídia. Entrevistas com os editores do Globo Esporte ajudaram a entender 

melhor como se dá essa veiculação e os motivos que a levam a ser como é. 

PALAVRAS CHAVE: Esporte. Televisão. Vôlei. Globo Esporte. 
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Introdução 

A Comunicação Social é conhecida por sua interdisciplinaridade e uma das disciplinas 

com que mantém uma relação bem intensa é a Antropologia, que há muito não se limita ao 

estudo de sociedades distantes e longínquas, tendendo à análise dos aspectos referentes à 

própria sociedade onde foi originada e ampliando os limites e possibilidades de estudo. Essa 

relação teve início no começo do século XX, quando a Escola de Chicago
1
 estudou sua 

relação com a mídia a partir de um trabalho antropológico. 

Um dos temas de interesse comum de ambas disciplinas é a Indústria Cultural, período no 

qual os meios de comunicação formam um sistema para gerar lucros e mercantilizar a cultura. 

O enfoque utilizado dessa relação neste trabalho surge a partir da Comunicação como 

construtora de identidade. No caso do esporte, que está inserido na vida de muitas pessoas, 

como parte da cultura. 

A comunicação de massa produzida pela Indústria Cultural começou a partir da 

Revolução Industrial, o que coincidiu com a chegada do futebol no Brasil. A transformação 

da informação-recurso em mercadoria para as massas acontece da mesma forma que com 

outros produtos: “tudo é produzido crescentemente através de trabalho assalariado de dentro e 

para o mercado” (SCHILLER, 2007, p. 8). 

De acordo com Mosco(1996), a comunicação além de produzir lucro contém símbolos 

cujos significados ajudam a modelar a consciência. O esporte contém esses símbolos e 

influencia diretamente o cotidiano das pessoas, que se transformam em fãs, passando assim a 

produzir lucro, não apenas para a mídia, como para as empresas patrocinadoras do esporte. 

A mídia esportiva lida com dois tipos de interesse, o interesse público, que é aquilo 

que é importante que a sociedade seja informada e o interesse do público, que são 

acontecimentos que podem chamar a atenção do público. Caso o veículo esteja preocupado 

principalmente com a audiência trata majoritariamente do interesse do público, afinal de 

acordo com Bianchi e Hatje (2006) a mídia espetaculariza o esporte de acordo com a 

expectativa do público e impõe novos modos de representação e de ação sobre o real. 

                                                           
1
 A Escola de Chicago é fundadora da reflexão teórica sobre a comunicação. Desenvolveu, nas primeiras décadas 

do século XX, a tese de que os processos de interação entre as pessoas são constituídos simbolicamente pela 

comunicação. 
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Moraes (2008) afirma que a associação entre mídia e esporte tem como consequência 

direta o aumento de aficionados nas modalidades que são transmitidas, na criação de ídolos 

que geram lucros para seus patrocinadores e também na venda de cotas para anunciantes que 

querem atingir a massa de fãs vidrados em frente à televisão, por exemplo, que enquanto 

torcem para seu time de coração também tem acesso a sugestões de consumo. 

 Essa associação é benéfica para ambos os lados: a televisão ganha mais 

telespectadores e o esporte ganha mais adeptos, caso a pauta em questão seja referente ao 

interesse do público, como já foi citado anteriormente. A televisão é tratada com destaque 

pelo fato de construir mais facilmente a ilusão que desejar, com o uso de recursos como som e 

imagem, que fragmenta a subjetividade e reduz a razão à instrumentalidade. 

Esporte é um tema presente na vida da pesquisadora desde criança, no início era a 

natação e depois o vôlei, com o qual mantive uma relação mais longa e competitiva. Ao 

ingressar na faculdade de Jornalismo já estava decidida a relacionar meu trabalho final com 

esporte, então busquei algo que envolvesse vôlei ( esporte pelo qual tenho maior 

conhecimento e apreço). 

A veiculação dos esportes na mídia sempre despertou atenção devido a desigualdade 

com a qual é tratada, então resolvi pesquisar os motivos que levam a essa situação dos 

veículos midiáticos. 

Esse trabalho busca tratar da relação entre esporte e mídia no Brasil, para 

contextualizar e delimitar no programa Globo Esporte do Ceará. Esses dois temas são muito 

frequentes no cotidiano das pessoas, que muitas vezes não param para pensar como se deixam 

levar por aquilo que é imposto pelos veículos midiáticos.  

Os veículos midiáticos possuem meios para transformar os conceitos e representações 

de esporte. Através do agendamento
2
 a imprensa impõe à sociedade aquilo que mais lhe 

convém. Porém a relação esporte e mídia envolve interesses muito maiores que apenas a 

própria mídia, um deles é o lucro de empresas envolvidas com patrocínio de clubes. 

O intuito desse trabalho é explicar como se dá  a transmissão midiática do vôlei, 

analisando a veiculação de notícias em dois períodos distintos: a semana de encerramento da 

fase classificatória da Superliga Feminina (05 a 10 de março de 2012) e a semana precedente 

                                                           
2
  Agenda-Setting é uma Teoria da Comunicação que trata sobre a questão da escolha da pauta pelos veículos 

midiáticos. 
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da final também da Superliga Feminina (9 a 14 de abril de 2012). Na análise desse períodos 

será levada em consideração a ausência ou presença de matérias relacionadas também ao vôlei 

de praia.O programa a ser analisado é o Globo Esporte Ceará. Para entender melhor o 

processo, entrevistas com editores e jornalistas deste noticiário serão realizadas, para 

descobrir ainda, os critérios editoriais desse programa. 

Para chegar às respostas procuradas, o referencial teórico será constituído de 

conceitos e análises sobre a questão do esporte na sociedade brasileira, buscando compreender 

a relação entre este segmento que influencia diretamente a mídia e é influenciado por esta. 

Para compreender a situação, o método escolhido é a pesquisa qualitativa, por utilizar 

a obtenção de dados descritivos e o contato direto do pesquisador com o objeto de estudo. De 

acordo com Neves (1996), a pesquisa qualitativa engloba um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. Essa modalidade de pesquisa traduz e expressa o sentido dos fenômenos do 

mundo social e reduz a distância entre teoria e dados. 

Na pesquisa qualitativa a descrição é fundamental, deste modo o objeto específico, o 

vôlei, será analisado desde o início de sua parceria com a mídia até o contexto delimitado, o 

vôlei no Globo Esporte Ceará. Além da relação do objeto com a sociedade. 

Neves (1996) entende ainda como parte do processo de pesquisa qualitativa, a 

possibilidade de integração empática com o processo objeto de estudo que implique na melhor 

compreensão do fenômeno.A pesquisa qualitativa, de acordo com Denzin e Lincoln(2006) é 

em si mesma um campo de investigação. Ela atravessa disciplinas, campos e temas e interliga 

termos, conceitos e suposições. 

Das três formas de pesquisa qualitativa: pesquisa documental, etnografia e estudo de 

caso, a que melhor se encaixa neste trabalho é a última, visto que consiste no exame detalhado 

de uma situação, no caso a veiculação do vôlei no Globo Esporte, de modo a buscar 

explicações de como e por que certos fenômenos acontecem. Isso através da observação dos 

programas e de questionários semi-estruturados aplicados com os editores do Globo Esporte. 

Além de pesquisa bibliográfica, que é um dos pontos fundamentais do trabalho, pois é 

o momento de ordenar os procedimentos a serem seguidos e buscar soluções aos problemas já 

encontrados. Além de fundamentar teoricamente o objeto estudado e contribuir para a análise 

futura de dados. 
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Um dos momentos mais importantes da Pesquisa Bibliográfica é o da leitura, através 

da qual se analisa o material identificado e se verifica a relação entre eles. Há várias etapas 

para a leitura: 1)Leitura de reconhecimento de material, 2)Leitura Exploratória, 3) Leitura 

Seletiva, 4) Leitura Reflexiva e 5) Leitura Interpretativa. Todas essas etapas da leitura 

realizadas com o propósito de compreender a relação entre esporte e mídia no Brasil e a 

veiculação do vôlei na televisão. 

O vôlei é veiculado na televisão de acordo com os interesses não apenas da mídia, mas 

também da sociedade. Afinal mídia e sociedade andam juntos e um influencia o outro. A 

mídia é influenciada ainda por fatores financeiros, patrocinadores, o que acaba, muitas vezes, 

delimitando algumas transmissões e veiculações. 

A relação do telespectador com as modalidades esportivas é algo determinante. Muitos 

esportes se adequam para atrair a atenção de mais pessoas. O vôlei, por exemplo, antes 

disputado em sets de quinze pontos com esquema de vantagem, muitas vezes, se tornava 

cansativo e demorado demais. Hoje, a disputa em melhor de cinco sets (quatro de 25 pontos e 

o quinto de 15) é mais atrativa, além de cada set ter pelo menos duas paradas técnicas 

obrigatórias (no oitavo e décimo sexto pontos), o que funciona também como momento para 

as propagandas dos patrocinadores. 

Com isso, o presente trabalho busca respostas para a disparidade na veiculação com 

relação ao vôlei na mídia televisiva, mais especificamente no Globo Esporte Ceará. 
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1. Capítulo 1- O esporte na sociedade  

 

O esporte é um fenômeno que está em constante transformação. Bracht (1997) afirma 

que o esporte se coloca na sociedade de acordo com duas formas de manifestação: alto 

rendimento e atividade de lazer. Essas duas possibilidades constituem a heterogeneidade do 

esporte, e de acordo com Júnior (2001), este se encontra em processo de constituição, sendo 

um objeto passível de interpretações à luz de diferentes olhares. 

O esporte está inserido na cultura das pessoas, o hábito de praticar alguma modalidade 

é, para muitos, tão importante quanto ir ao cinema, ouvir música ou qualquer outra atividade 

de lazer. Betti (1997) compara a importância do esporte com a comunicação de massa: 

O esporte é um instrumento de cultura e de libertação do homem moderno na 

medida em que desempenha a função biológica (filogenética) de preservação da 

saúde (no sentido lato do termo) e a função sociocultural de comunicação, 

participação e expressão. O esporte é o fenômeno sociocultural mais importante de 

nossa época, e é tão urgente aprender a posicionar-se diante dele, quanto em relação 

aos meios de comunicação de massa. (BETTI, 1997, p.24) 

 

Por seus próprios méritos o esporte é um fenômeno cultural, que está inserido na 

identidade nacional, com isso ele não apenas faz parte da cultura, mas também é capaz de 

modificá-la. Leska (2001) define bem e afirma que em todas as suas formas e expressões e em 

todos os seus níveis, o esporte é determinado tanto pela cultura material, quanto pela 

espiritual. 

O esporte faz parte da tradição de muitas sociedades, no Brasil, por exemplo, o futebol 

no final de semana com os amigos já virou rotina, assim como jogar  críquete no feriado de 

Natal, na Austrália ou futebol americano nos Estados Unidos no Dia de Ação de Graças. 

A partir do século XVIII aconteceu a esportivização de jogos populares na Inglaterra, 

o que influenciou bastante as configurações do esporte na sociedade moderna. Inicialmente 

associado a classe média e a burguesia, algumas modalidades esportivas apresentavam um 

potencial que adequava ao modo de vida urbana, como o tênis, que até hoje é tido como uma 

modalidade de elite. O esporte funcionou ainda como um ponto para a emancipação feminina 

e era uma atividade que possibilitava um maior contato entre jovens de sexos opostos. Além 
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de ter sido inserido nos melhores sistemas educacionais da Europa, o esporte funcionava e 

funciona até hoje, como uma forma de organização associativa.  

Até o século XX o esporte  atendeu as necessidades da nova sociedade que se 

instaurava, a partir de então, de acordo com Tubino (1992), pôde-se notar que o fenômeno 

esporte passou a sofrer um processo de mercantilização, adquirindo o  status de espetáculo, 

seja para uso político ou comercial. Algumas modalidades, como o futebol e o basquete já 

eram praticados por milhares de pessoas, mas o que começava a chamar atenção era o número 

crescente de espectadores, o que marcou a fase de transição do esporte para um produto de 

mercado. 

O esporte constitui assim um fenômeno sócio-cultural e as ações esportivas devem 

levar em consideração o contexto em que são realizadas com relação ao seu sentido e 

modalidade. Com isso, o esporte é um só, o que varia são as formas de manifestação dele, que 

pode ser de acordo com o sentido da prática ou a modalidade da prática. 

Segundo Bourdieu (1990) o sentido deriva das condições sociais, culturais e históricas 

dos indivíduos envolvidos, que exercerão influência sobre a concepção da atividade, através 

do “Efeito de apropriação”. Já as modalidades, de acordo com Marques, Almeida e Gutierrez 

(2007), se caracterizam por normas e regras de ação próprias e são formas de disputa 

autônomas quanto às suas determinações legais. Cada modalidade pode ainda, segundo Proni 

(1998), ser desfrutada como prática recreativa ou ser comercializada como espetáculo de 

massa. 

Almeida, Gutierrez e Marques (2007) consideram que o ambiente profissional do 

esporte envolve não só o interesse pela vitória, mas também a busca por lucros financeiros. 

Isso de fato acontece e é comum encontrar clubes de diversas modalidades que são mantidos 

majoritariamente por empresas, que investem pensando nos lucros que são gerados não só 

pelos títulos, mas por divulgação e veiculação de jogos na mídia. 

 

 

1.1  Esporte e mídia 

A relação entre esporte e mídia é marcada por momentos importantes, nos quais os 

dois juntos entraram para a história. Dois desses momentos relevantes são: a primeira 
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transmissão de rádio intercontinental, que foi de uma Copa do Mundo, a de 1938 e a primeira 

transmissão de televisão em alta definição também foi de uma Copa do Mundo, a de 1998. 

Momentos como esses, mostram que esporte e mídia andam juntos, se influenciando 

mutuamente. 

A televisão é a forma de mídia que ainda tem mais alcance nos brasileiros, diante disso 

é o meio que será abordado neste trabalho.  Sobre o uso dos meios de comunicação pelos 

brasileiros, uma pesquisa feita em 2010 pela empresa Meta Pesquisa de opinião, 

encomendada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) e 

realizada com 12 mil pessoas em 539 municípios, mostra que 96,6% da população brasileira 

assiste televisão. Com relação aos outros meios de comunicação, o rádio está em 2º lugar e é 

ouvido por 80,3% da população. Internet e jornais estão empatados, sendo utilizados por 

46,1% da população. Já as revistas são lidas por 34,9% dos entrevistados. 

No Brasil a modalidade que apresenta relação mais estreita com a televisão é o 

futebol. A mídia brasileira transforma as partidas de futebol em um de seus principais 

eventos, o que abrange a parceria com diversos patrocinadores, envolvendo altos 

investimentos. Segundo Betti (1997), o dinheiro injetado pela televisão no sistema esportivo e 

por patrocinadores foi o fator decisivo para o incremento do profissionalismo no esporte. 

Ainda de acordo com Betti: 

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

promoção e operação - atingiu seu apogeu na segunda metade deste século[séc 

XX]. O desenvolvimento das funções políticas e econômicas do esporte é 

intensificado pela reportagem esportiva. (BETTI, 1997, p. 33) 

 

 A contratação de astros esportivos movimenta ainda mais a indústria do meio, além de 

alimentar a paixão do torcedor, que se motiva com a presença de seus ídolos e acaba por 

consumir mais itens do esporte, como ingressos para os jogos e camisas oficiais. Um produto 

ligado a imagem de um astro do esporte é muito interessante para a indústria e é cada vez 

mais frequente, um exemplo bem conhecido é a relação de Ronaldo Nazário com a Nike, é 

difícil lembrar do jogador e não associá-lo à marca. Além de produtos materiais, o 

telespetáculo transformou o próprio esporte em produto. 

A televisão, além de estimular o consumo de produtos esportivos(vestuário, 

equipamentos, etc), utilizando o esporte enquanto conteúdo, ou associando-o a 

outros produtos por meio do anúncio publicitário, tornou o próprio telespetáculo 

esportivo um produto de consumo comparável às telenovelas e 
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programas de auditório. (BETTI, 1997, p.37) 

Digel (apud Betti, 1997) apontou o fato de que os jornalistas são capazes de 

influenciar as ações dos atletas e espectadores mediante o uso da linguagem; a mídia gera uma 

nova hierarquia de valores, determina em grande medida a atitude do consumidor e tem 

grande efeito na prática do esporte em si. 

O futebol pode ser tido como mais uma forma de espetáculo usado pela mídia: “De 

uma população total de 6,75 bilhões de pessoas, mais de 3,5 bilhões assistem habitualmente a 

partidas de futebol” (Viviana apud Aguiar e Prochnik, 2010). Isso mostra que mais da metade 

da população da Terra tem interesse por esse esporte.  

O vôlei ainda não causa o impacto do futebol na sociedade brasileira, mas aos poucos 

está conquistando seu espaço. Após diversas conquistas importantes na década de 2000, os 

veículos midiáticos estão oferecendo mais espaço para o vôlei, ainda não é o suficiente para a 

grandeza que o esporte já tem no país, pois se resume a transmissões esporádicas. 

Os campeonatos nacionais de vôlei, tanto o feminino quanto o masculino são um dos 

mais importantes do mundo e contam com jogadores de fama internacional, apesar disso a 

transmissão em canais abertos de televisão se resume a finais de turnos. 

De acordo com Betti (2002, p.1) “Não existe esporte na mídia, apenas esporte da 

mídia”. O esporte é na mídia sempre mediado pelos olhares interessados dos diversos meios. 

O autor afirmou ainda: 

O esporte não teria alcançado a importância política, econômica e cultural de que 

desfruta hoje não fosse sua associação com a televisão. De acordo com Betti (1997), esta 

associação criou uma “realidade textual autônoma” : o esporte telespetáculo.  

 

 

1.1.1 Esporte-espetáculo 

 

O esporte telespetáculo segundo Betti (1997), é construído associado à lógica da 

espetacularização e a televisão fragmenta e descontextualiza o fenômeno esportivo, 

construindo uma realidade textual autônoma. Porém o esporte é usado como espetáculo desde 
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muito antes da criação da televisão, Hobsbawn defende que desde que o esporte foi 

formalizado na Inglaterra, no século XIX ele se alastrou como um incêndio pelos demais 

países. 

O esporte provoca ainda um encantamento estético produzido pelas performances, 

com sons, imagens e discurso. O espetáculo se confirma ainda pela publicidade envolvida no 

meio que se transformou em um produto mercadológico. 

As pautas esportivas inseridas na imprensa ajudam a mídia a construir identidades e 

por meio do esporte os veículos midiáticos constroem figuras personalizadas que se tornam 

ídolos. O jornalismo esportivo cultiva alguns atletas como heróis e cria “atores” do mundo es-

portivo. A construção de ídolos é um meio que a mídia encontrou para vender mais facilmente 

o esporte como espetáculo e tornar as competições mais atraentes para o público. 

Fausto Neto (2002) comenta que o campo midiático seria a principal instituição da 

atualidade em nossa sociedade, tendo o poder de nos dirigir de forma estratégica. 

De acordo com Betti (1997) os primeiros espectadores do esporte figuravam como 

apostadores, estes surgiram na Inglaterra no século XIX. Os apostadores eram referentes a 

lutas de boxe e corridas de rua e apenas a partir do século XX que esse perfil mudou para 

espectador-torcedor. E ainda a partir da associação cada vez mais intensa com a mídia, o 

esporte assumiu um novo papel: 

O ideal aristocrático do esporte como comportamento autotélico, associado ao 

naturalismo e ao lazer, característico dos séculos XVIII e XIX, perdeu-se à medida 

que o esporte passou a cumprir funções políticas e econômicas cada vez mais 

importantes. A relação esporte-televisão vem alterando, progressiva e rapidamente, a 

maneira como praticamos e percebemos o esporte. (BETTI, 1997, p.33) 

Atualmente o esporte atinge a espectadores das mais diversas classes sociais e estes 

figuram principalmente como espectador-torcedor, encantados pelo espetáculo envolvido em 

torno das modalidades. Uma partida final de uma Copa do Mundo, não é só mais um jogo de 

futebol, envolve toda uma estrutura que transformam a ocasião em um espetáculo, é algo que 

afeta o funcionamento de várias atividades no Brasil: escolas e comércio são algumas delas. 

Por trás do jogo há grandes quantias de dinheiro, interesses de marketing, que chegam até a se 

sobrepor ao motivo principal de tudo isso: o esporte. 
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Betti (1997) afirma ainda que o esporte telespetáculo ensaiou seus primeiros passos na 

Copa do Mundo de 1966 - o primeiro evento internacional integralmente explorado pela 

televisão - e firmou-se nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles.  

A partir dessa primeira transmissão o telespectador foi uma nova figura que surgiu no 

esporte e este passou a se modelar para ser consumido e se inserir cada vez mais na indústria 

do lazer. A televisão dá mais visão ao espectador, com replays, zoom, câmeras localizadas em 

locais estratégicos, isso permite acompanhar os eventos esportivos com detalhes que não são 

possíveis em estádios ou quadras. Apesar disso, a televisão pode fragmentar o esporte e com 

isso, influenciar no conteúdo transmitido, como explica Betti (1997) 

Para a televisão, importa tanto a forma de mostrar o esporte, como seu 

conteúdo. Uma consequência imediata é a fragmentação e a distorção do 

fenômeno esportivo, pois a televisão seleciona imagens esportivas, e as 

interpreta para nós, propõe um certo "modelo" do que é "esporte" e "ser 

esportista".(BETTI, 1997, p.37) 

 

 A televisão cria uma própria realidade, as imagens transmitidas não representam o 

todo, as transmissões contam ainda com narradores, estes dão a sua  visão do que acontece, o 

que muitas vezes pode ser diferente da opinião do telespectador, mas este acaba ficando com 

a opinião do narrador. Um bom exemplo pode ser visto em uma partida de vôlei, muitas vezes 

surge a dúvida se a bola foi dentro ou fora de quadra, quando o narrador expõe sua opinião, 

por mais que exista a dúvida é comum acatar a sua opinião. O telespectador tem ainda sua 

visão autônoma limitada, já que só pode ver o que a câmera mostra. 

A televisão não apenas seleciona eventos esportivos e imagens sobre eles, mas 

fornece definições do que foi selecionado; ela interpreta os eventos para nós, fornece 

uma estrutura de significados na qual o evento faz sentido. Ou seja, a televisão não 

consiste meramente em imagens, também envolve comentários sobre as imagens, 

que explicam o que estamos vendo. (CLARKE E CLARKE apud BETTI, 1997,p. 

61) 

 

A questão das transmissões gera controvérsias. Ao mesmo tempo que leva os jogos, 

lutas, corridas, entre outros, para um maior número de pessoas, também pode afastar os 

espectadores dos eventos in loco. Isso, inicialmente, gerou uma rivalidade entre a televisão e 

os dirigentes esportivos, mas a partir da década de 60, esporte e televisão começaram a 

construir uma relação simbiótica, ou seja, começaram a se apoiar, principalmente pelo 



19 

 

dinheiro que é injetado por patrocinadores, algo que foi fundamental para o desenvolvimento 

do profissionalismo do esporte. 

Ainda sobre as controvérsias geradas pela televisão, existem dois lados: o de que a TV 

aliena e transforma a cultura em apenas mais um produto do capitalismo e o de que a TV 

amplia a visão do espectador. 

Sobre o lado alienador da televisão Betti (1997) afirma: 

A televisão busca fascinar os interesses das pessoas, e para isso mexe com 

elementos do inconsciente psíquico, nossos recalques, desejos, fantasias; contudo, 

sem levar à experiências e vivências reais, mas sim, indiretas: vive-se a emoção dos 

outros. ".(BETTI, 1997, p.41) 

 

Isso é observado não apenas nas transmissões esportivas, quando é construído todo um 

contexto que envolve o telespectador e mesmo a distância ele se sente capaz, de através de sua 

torcida, influenciar nos resultados de um jogo, por exemplo. Mas é observado também em 

quase tudo que a televisão produz, atualmente os realities shows são o principal exemplo 

dessa vivência de emoção dos outros. 

Para Adorno (apud Betti1997), a televisão preenche uma lacuna que ainda restava para 

a existência privada e está inserida no âmbito abrangente da indústria cultural. Ainda sobre o 

“poder” da televisão, Teixeira Coelho apud Betti(1997) afirma: “a imagem proposta pela 

televisão desperta um tipo de consciência indicial, pouco elaborada, operativa, de constatação, 

e não a consciência que ele chama de icônica, capaz de intuir, comparar, argumentar.”. 

Por outro lado há pesquisadores que levam em consideração a televisão por um ângulo 

diferente, Penteado (apud Betti, 1997), por exemplo, opina que: 

 

As conclusões que atribuem à televisão um papel alienante não são apenas 

provisórias, mas precárias, porque desconsideram a permanência do potencial 

revelador do signo imagético. Embora a televisão reduza a imagem a índices, o 

telespectador veria ampliado o seu universo de ícones, os quais, por serem signos 

que não requerem compreensão prévia, são capazes de propor o novo, mobilizar a 

consciência icônica em direção à consciência simbólica, mais elaborada, que 

investiga e busca o sentido. (PENTEADO apud BETTI, 1997, p. 43) 

 

Já Alea (apud Betti, 1997), defende que: 
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[...] o espectador não é um ser passivo, já que a própria contemplação responde a 

uma necessidade humana de melhorar as condições de vida, e implica em certa 

atividade; o espectador ativo é aquele que, tomando como ponto de partida o 

momento da contemplação, gera um processo de compreensão crítica da realidade, e 

uma ação consequente para além do espetáculo. (ALEA apud BETTI, 1997, p. 44) 

 

 Por menos tendenciosa que seja uma emissora, uma matéria ou um programa esportivo 

é impossível ser totalmente imparcial. A reprodução, no caso de um evento esportivo, já é um 

recorte da realidade, sempre vai haver omissão de algo por mais irrelevante que seja.  Cabe ao 

telespectador a criticidade para garantir a simbiose de interesses existentes entre mídia e 

público. 

 

1.1.2. O agendamento esportivo na mídia televisiva 

 

A definição dos conteúdos exibidos pelos programas jornalísticos gira em torno de 

uma das teorias do jornalismo, a agenda-setting, que revela uma capacidade do jornalismo de 

determinar assuntos e conversas da sociedade de acordo com aquilo que é pautado pela mídia. 

Na atualidade, a maioria dos assuntos conhecidos pela população é primeiro veiculado em 

algum veículo de comunicação. 

Agenda-setting é considerada mais do que a clássica asserção de que as notícias nos 

dizem sobre o que pensar. As notícias igualmente nos dizem como pensar acerca 

disso. A seleção de objetos para a atenção e a seleção dos enquadres pensados acerca 

destes objetos são o ponto forte do papel do agenda-setting.(MCCOMBS, 1993, p.62 
apud PEREIRA e JÚNIOR, 2000, p.76) 

Outra definição de agenda-setting: 

Em consequência da acção dos jornais, da televisão e dos outros meios de 

informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou 

negligencia elementos específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendência 

para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media 

incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir 

àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que reflecte de perto a ênfase 

atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas. (SHAW 

apud WOLF, 2001, 144) 

 

 A informação gerada pela mídia constitui a formação da realidade social, essa 

perspectiva na agenda-setting é gerada pelos editores, que selecionam  e classificam o produto 

a ser veiculado. 



21 

 

 Sobre a relação entre agenda-setting e o campo esportivo, Betti (1997) acrescenta que 

a afinidade entre ambos vai além da apresentação da realidade: “embora a mídia afirme 

apresentar os eventos esportivos objetivamente, alegando reproduzir a realidade, a fase de 

produção, antes que o programa alcance o telespectador, envolve considerável construção 

seletiva e interpretação.” 

 Para Fausto Neto (2002), o esporte deve ser entendido como um campo social; e sobre 

o agendamento deste acrescenta: 

O agendamento do esporte na esfera das mídias, no Brasil, por exemplo, é uma 

consequência de inúmeras e complexas ‘transações’ que se desenvolvem entre 

campos e, principalmente, no âmbito de vários deles, envolvendo interesses, 

diferentes agendas e uma multiplicidade de significações de natureza simbólica. 

(FAUSTO NETO, 2002, p.12) 

 

 O agendamento esportivo é composto por três esferas: os promotores, os divulgadores 

e os consumidores: 

Os promotores se constituem das instituições empreendedoras atividade esportiva, 

seja de natureza pública e privada: agremiações, agências, patrocinadores  

legisladores, atletas, e outros correlatos. A isso poderíamos chamar também o 

"mundo das fontes". Os divulgadores  se constituem na esfera  midiática, conjunto 

de meios de processos de veiculação; e, finalmente, os consumidores, os públicos, 

aficcionados, etc. (FAUSTO NETO, 2002, p.6)  

 No Brasil, o agendamento acaba por colocar o futebol como esporte mais veiculado, o 

que resulta em uma maior repercussão sobre a modalidade na vida da sociedade. A rodada do 

Campeonato Brasileiro, por exemplo, é discutida pelos torcedores até o próximo jogo de seu 

time. Diferentemente do que acontece com os campeonatos de outras modalidades, que as 

vezes não ‘ganham’ nem ao menos uma nota nos telejornais esportivos. 

 A capacidade de agendamento do vôlei é bastante variável, por exemplo, um jogo 

Osasco x Rio de Janeiro
3
 vai causar uma repercussão muito maior do que São Bernardo x 

Pinheiros. Em contraponto, um editor-chefe é capaz de distinguir que determinado assunto vai 

gerar maior repercussão e com isso define o ‘espelho’
4
 do jornal de modo a garantir mais 

audiência. 

                                                           
3
 Osasco e Rio de Janeiro são os principais times da Superliga Feminina. As duas equipes representam o 

principal confronto do vôlei brasileiro e se enfrentaram nas últimas sete finais da Superliga. 
4
  É o cronograma de como o telejornal irá se desenrolar. Prevê a entrada de matérias, notas, blocos, chamadas e 

encerramento do telejornal. 
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 O agendamento esportivo, no entanto, tem interesses de vários âmbitos, um deles é o 

financeiro. Os patrocinadores do futebol são bem mais numerosos que os do vôlei, com isso, o 

dinheiro que circula no ‘mundo do futebol’ também é bem maior, o que torna sua veiculação 

mais viável para os veículos midiáticos, principalmente a televisão. Para Fausto Neto (2002) 

existem inúmeras transações envolvidas na relação esporte e agendamento: 

O agendamento do esporte na esfera das mídias, no Brasil, por exemplo, é uma 

conseqüência de inúmeras e complexas ‘transações’ que se desenvolvem entre 

campos e, principalmente, no âmbito de vários deles, envolvendo interesses, 

diferentes agendas e uma multiplicidade de significações de natureza simbólica. 
(NETO, 2002, p.12) 

 Outra teoria que também estuda a influência da mídia no modo de pensar das pessoas 

é a ‘Espiral do Silêncio’, nela está explicito que quanto mais dominante é determinada opinião 

na mídia, acaba gerando o silêncio das minorias que pensam contrariamente. 

 A população que gosta de vôlei não é pequena, é possível observar isso pela 

quantidade de clubes existentes no país e pelo número de pessoas que vão aos jogos nos 

ginásios. O fato é que esta população é bem menor do que a que gosta de futebol. É comum 

existir ‘rodas de conversa’ sobre ‘a paixão nacional’, já sobre o vôlei, debates, discussões, 

polêmicas são mais difíceis de serem geradas pelo grande público. Isso entra um pouco na 

questão da teoria da ‘Espiral do Silêncio’, as notícias e opiniões sobre o futebol são tão 

massivamente expostas ao público, que acabam ‘inibindo’ as minorias a se manifestarem não 

apenas sobre o vôlei, mas também sobre outras modalidades. 

 Há quem seja bastante crítico a respeito da relação jornalismo e esporte, Bucci(apud 

Pires, 2002) afirma que no jornalismo esportivo a notícia constitui um espetáculo e uma 

encomenda paga: 

Está na cobertura esportiva a chave para desmontar uma das charadas do jornalismo 

em televisão. A charada é a seguinte: o telejornalismo promove – financia, organiza 

e monta – os eventos que finge cobrir com objetividade. É no esporte que esse 

fenômeno é mais transparente. [...] As técnicas jornalísticas, dentro das coberturas 

do esporte pela TV, são cada vez mais uma representação. Aquele espetáculo que 

aparece na tela não é uma notícia conseguida pela reportagem, mas uma encomenda 

paga. (BUCCI, apud PIRES, 2002,p. 44) 

 

Isso, porém, nem sempre é verdade. Existem atletas, associações, clubes que vão em 

busca de autopromoção nos veículos midiáticos, mas não descaracteriza a reportagem, o 

trabalho de uma equipe (produtor, repórter, cinegrafista) de investigar e buscar mais 
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informações sobre o fato e acima de matérias encomendadas sempre vão predominar as 

notícias factuais, um clássico no futebol, uma disputa emocionante no vôlei, a superação de 

um atleta que conquistou uma medalha olímpica, por exemplo. 

A relação entre esporte e mídia agrega ainda mais que a veiculação do esporte em si, 

cultua heróis, cria ídolos, repercute a vida dos olimpianos (celebridades esportivas), sonda 

bastidores, como a chegada ou saída de um atleta, um título, uma confusão em que se envolve 

algum atleta em sua vida social, entre outros. 

A mídia esportiva não seria a mesma se sobrevivesse somente dos esportes, ela se 

diferencia das outras no teor emocional, no grande poder que tem sobre o público. O 

jornalismo esportivo ‘alimenta’ e destrói ídolos, cria vilões, mexe com o interior do público, 

principalmente do telespectador. Isso faz parte do espetáculo, aproxima as ‘pessoas comuns’ 

dos atletas. A emoção vai além, a identificação com matérias esportivas por parte do público é 

muito grande, quando a mídia mostra, por exemplo, a história de superação de um atleta 

muitas crianças se veem ali, usam aquela emoção do momento como incentivo para buscar o 

mesmo caminho de seu ídolo. O jornalismo esportivo para muitos nem deveria estar 

enquadrado como jornalismo, mas a verdade é que, pelos fatos anteriormente citados, ele é 

muito mais que uma categoria jornalística. 

Betti(1997) apresenta no jornalismo esportivo a falação sugerida por Umberto Eco 

(1984): 

                         A falação informa e atualiza: quem ganhou, quem perdeu, quem é líder ou 

campeão, quem foi contratado ou vendido (e por quanto), quem se contundiu, quais 

são os salários e os prêmios dos atletas. A falação conta a história das partidas, das 

lutas, das corridas, dos campeonatos: uma história que é sempre construída e 

reconstruída mediante palavras e imagens, pontuada pelos melhores momentos (...) 

                       A falação cria expectativas: qual time será campeão? Quem será o artilheiro? Qual 

jogador será titular? Quem vencerá? A falação faz previsões: quanto vai ser o jogo, 

quem deverá vencer – com base na tradição, no retrospecto ou nas superstições e 

coincidências. Depois, explica e justifica: por que tal equipe ou atleta ganhou ou 

perdeu, foi primeiro ou segundo, como e por que uma equipe ou atleta chega ao 

campeonato – invoca razões técnicas, táticas e psicológicas, ou então a sorte, o azar 

ou o imprevisto (a “zebra”). Mas, principalmente, enfatiza que ‘esforço, dedicação e 

disciplina’ fazem os campeões, os grandes vencedores. 

                        A falação promete: emoções, vitórias, gols, medalhas. O centroavante recém-

contratado promete o título do campeonato, o presidente do Comitê Olímpico 

promete medalhas. A falação cria polêmica e constrói rivalidades: Foi impedimento 

ou não? Quem é o melhor? O atacante irá superar o seu marcador? O time irá 

vingar-se da derrota anterior? (...) 

                         A falação critica: ‘fala mal’ dos árbitros, dos dirigentes, da violência, da escassez 

de gols, das rendas baixas, da falta de patrocinadores. A falação comenta o 

desempenho das equipes, dos jogadores, dos árbitros. A falação elege ídolos: o 
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‘gênio’, o ‘craque fora de série’, expõe suas vidas, mas também apresenta seus 

sucessores – a nova geração, o futuro do esporte. (BETTI, 1997, p 147 e 148) 

 

A falação nesse caso é o próprio jornalista, é aquele que transmite o espetáculo ao 

público e pode gerar na população as melhores ou piores emoções. 

 

 

1.2. O telejornalismo esportivo 

 

A televisão ainda é o veículo midiático que tem o maior número de espectadores e esta 

não é uma mera observadora dos fatos, mas sim, tem o poder de interferência naquilo que 

ocorre. No mundo do esporte é comum a presença de especulações de chegada ou saída de 

jogadores, por exemplo, e a televisão alimenta ainda mais esses bastidores. Além do que, uma 

matéria criticando um técnico tem grande poder de repercussão sobre o público, o que pode 

levar a uma união dos torcedores objetivando a saída deste. Júnior (2001) define que a 

televisão é um polo ativo do processo de seleção e divulgação das notícias e também dos 

comentários e interpretações que delas são feitos. O autor caracteriza ainda a televisão como 

parte dos eventos que noticia, ou seja, parte do império oligopolizado da informação. 

Cada veículo de comunicação possui suas especificidades, a televisão é, segundo 

Júnior e Silva (2009) detentora de elementos formadores de opinião, de interesse coletivo e  

que suscitam desdobramentos sociais. Tendo o esporte como um produto de consumo, a 

televisão usa das possibilidades deste para tornar ainda mais interessante o conteúdo 

relacionado ao assunto. A televisão, principalmente a partir do final da década de 70, passou a 

veicular o esporte como um verdadeiro espetáculo e aproximar e intensificar as emoções do 

telespectador, no mesmo período o esporte passou a ter suas dimensões ampliadas com a 

inserção cada vez maior de patrocínios envolvidos. 

O jornalismo esportivo é, muitas vezes, enquadrado como um gênero de 

entretenimento, sem valor puramente jornalístico. Essa classificação, no entanto, não é 

cabível, como afirma Júnior; Silva(2009) 

Elaborar uma reportagem significa antes de tudo, transmitir informações e gerar 

conhecimentos. Deve-se deixar de considerar a programação televisiva esportiva 

apenas como um simples entretenimento. Esta é uma área na qual profissionais 

especializados constroem e apresentam o que se define no meio esportivo. A 
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seriedade deste meio é a mesma que se encontra em qualquer outra área de 

conhecimento. A organização, o capital e o contingente de pessoas que o 

telejornalismo esportivo movimenta, representa apenas uma parcela da estruturação 

que o campo esportivo pode alcançar. (JÚNIOR;SILVA, 2009, p. 10) 

 

Jespers (apud Júnior; Silva, 2009) acrescenta ainda: 

Os desportos têm um estatuto particular na televisão. Eles constituem ao mesmo 

tempo objecto de informação e um espetáculo, na verdadeira acepção da palavra. É 

preciso distinguir o desporto-espetáculo, propriamente dito, a informação anexa do 

espetáculo e a informação sobre o desporto. JESPERS apud JÚNIOR; SILVA, 

2009,p.11) 

 O jornalismo esportivo mexe com a emoção do telespectador, sua forma mais ‘leve’ 

prende com mais facilidade a atenção de quem está assistindo televisão. Para manter esse 

padrão diferenciado é preciso que o repórter esportivo tenha também uma disposição para o 

jornalismo diferenciada e consiga captar a emoção na pauta que lhe é encaminhada, para, 

como explica Lage (apud Júnior; Silva, 2009), a notícia é o jogo ou a disputa, então cabe ao 

repórter esportivo ficar atento às declarações e decisões, além de observar o contexto 

emocional e natureza empresarial, que hoje está lado a lado com a atividade desportiva. 

Para Camargo (1998), o espetáculo está no esporte através das competições, que criam 

ídolos e entretêm o público: 

O esporte é um importante fenômeno social de massa e a competição é um 

espetáculo para entreter a massa e o ídolo é um dos componentes mais importantes, 

desse processo. Muitos deles são fabricados através da veiculação das mídias e, para 

se sustentarem, permanecer no Olimpo, têm a necessidade de estar em evidência na 

mídia. O esporte como fábrica de ídolos, assemelha-se a outras formas de espetáculo 

como o cinema e a música que se utilizaram deste recurso para divulgar e vender 

imagens e objetos de seus astros. É indústria do entretenimento que se caracteriza 

pelo espetáculo. (CAMARGO, 1998, p.2) 

Júnior; Silva(2009) complementam a ideia de esporte espatacularizado, comparando 

este a uma verdadeira batalha: 

[...]um simples jogo de futebol torna-se uma batalha, a vitória de um atleta torna-se 

o percurso de um guerreiro e a superação dos limites, transforma-se em atos 

heróicos. Este processo representa a espetacularização, que, segundo (Debord. 

2002), ao ser apropriado pela televisão, tem função mercadológica, ou seja, são 

mercadorias que se sobrepõem a qualquer opção e o consumo torna-se o objetivo 

principal. (JÚNIOR; SILVA, 2009, p. 7) 
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Os atletas, principalmente de futebol, são cultuados como heróis, exemplos a serem 

seguidos, isso acontece não graças apenas ao carisma do esportistas, mas aos critérios 

editoriais que podem passar a imagem de um indivíduo da maneira que for mais conveniente. 

Rubio (2001) associa a relação entre jogador e torcedor através da identificação promovida 

pela televisão, que utiliza a imagem do atleta para criar essa relação. Quando ocorre a 

identificação, o torcedor veste literalmente a camisa e assume as condutas e valores do 

jogador, chegando ao ponto de assumir para si o resultado do jogo, ou seja, se considera um 

vencedor ou perdedor dependendo de como seu time foi na partida. No esporte espetáculo, o 

atleta é um produto altamente lucrativo, que pode ainda associar sua imagem a outros 

produtos comercializáveis, como materiais esportivos. 

 

 

1.3. O lado financeiro do esporte (marketing esportivo) 

 

O esporte mantém uma forte relação não apenas com os veículos midiáticos, mas 

também com o mundo dos negócios. Patrocínios, publicidade, tudo isso alimenta ainda mais a 

relação do esporte com a mídia e espectadores. Uma modalidade como o futebol, por 

exemplo, possui diversos patrocínios, com isso há condições de manter a categoria sempre a 

vista do grande público.  

Morgan; Summers (2008) definem o consumo esportivo como uma das funções de 

lazer mais difundidas da sociedade moderna, afinal ele possui apelo mundial e atinge pessoas 

de diversas faixas etárias. O marketing esportivo é um processo complexo de planejamento e 

execução, que cria trocas para satisfazer metas individuais e organizacionais, ou seja, é “a 

aplicação específica dos princípios e projetos de marketing aos produtos esportivos e ao 

marketing de produtos não-esportivos por meio da associação com o esporte” (Shank, 2002, 

p.2).  

Essa modalidade do marketing recebeu um forte impulso a partir da década de 70, 

momento no qual as empresas multinacionais encontraram em grandes eventos esportivos 

uma maneira de alcançar um mercado consumidor ainda maior. Os empreiteiros no marketing 

esportivo de multinacionais foram a Coca-Cola (patrocinando a Copa do Mundo) e Philips 
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Morris (patrocinador da Fórmula 1). Dentro do marketing esportivo está inserida a aplicação 

doa 4Ps: preço, produto, promoção e ponto de venda. 

Apesar de ter despontado na década de 70, Berich (apud Morgan; Summers, 2008) 

defende que a forma inicial mais reconhecida de marketing esportivo aconteceu nos Jogos 

Olímpicos de 1896. Estes foram financiados de forma privada por selos, vendas de ingressos, 

medalhas esportivas e publicidade de programas. O patrocínio esportivo, porém, somente foi 

visto como marketing a partir dos anos 50, quando, segundo Lazarus (apud Morgan; 

Summers, 2008), o então presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, pediu ajuda à Union 

Oil para financiar um projeto de condicionamento físico no país, em troca de cobertura 

nacional e apoio presidencial. 

Até o final da década de 60, o marketing esportivo estava diretamente associado a 

eventos esportivos. Como já citado anteriormente, a situação começou a mudar a partir da 

década de 70, quando o esporte passou a ser cada vez mais visto como um negócio lucrativo. 

As Olimpíadas de 1984, em Los Angeles, foram as primeiras a depender totalmente da 

iniciativa privada e  a ter lucro. O atletismo, por exemplo, foi transformado em negócio 

associado a produtos, como uniformes esportivos , que contou com forte cobertura televisiva, 

colaborando para a sua espetacularização. 

Morgan; Summers (2008) defendem que o marketing esportivo se encontra em um 

patamar diferenciado e por sua complexidade deve ser estudado à parte 

O esporte tem várias das características de um serviço, como: intangibilidade- a maioria das 

experiências e dos encontros esportivos não é de natureza física e tangível; inseparabilidade- 

as experiências e os encontros esportivos são produzidos e consumidos simultaneamente; 

perecibilidade- não é possível manter um inventário dos eventos ou produtos esportivos, e, 

se os ingressos para um evento esportivo não forem  vendidos, essa receita futura estará 

perdida para sempre; e heterogeneidade- cada experiência ou encontro esportivo é único 

para cada cliente do serviço de esportes.( MORGAN; SUMMERS, 2008, p.8) 

 

O marketing, segundo Proni (1998) tornou-se uma ferramenta essencial para as 

federações esportivas, que além de necessitar conquistar a preferência do público, precisa 

manter bons contratos com as emissoras de televisão e atrair patrocinadores. 

 O futebol possui um forte apelo do marketing, desde a metade da década de 80, os 

canais de televisão transformaram os campeonatos da modalidade em um verdadeiro produto 

da indústria de entretenimento. A modalidade tem ainda a particularidade de ser regido por 
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uma federação, a Fifa (Federation Internationale de Football Association), que foi uma das 

primeiras a implantar planos de marketing e profissionalizar a gestão de torneios. 

 Proni (1998) classifica como um exemplo bastante avançado de marketing esportivo, 

pelo menos para a época, o caso da liga inglesa, no qual várias equipes se transformaram em 

S.A
5
 e lançaram ações na Bolsa de Valores de Londres. Além disso, a liga ainda contava com 

receita proveniente de licenciamentos de produtos e contratos com a televisão. 

Televisão e marketing mantém uma relação simbiótica, quanto maior o público 

televisivo maior é o interesse de patrocinadores em valorizar o esporte-espetáculo e melhorar 

as condições de comercialização de seu produto. O esporte está inserido na sociedade, 

também como uma atividade econômica. 

Para muitas modalidades esportivas, os direitos de televisão são a principal fonte de 

renda. Para Morgan; Summers (2008, p.189): “o esporte oferece aos consumidores a 

oportunidade de forjar relacionamentos duradouros com times e dirigentes[...].” Os programas 

esportivos aproximam telespectador e clubes esportivos, muitos torcedores se sentem íntimos 

de um jogador ou técnico, por exemplo, por saber determinadas informações de suas vidas 

que foram veiculadas em alguma reportagem. 

É da paixão dos torcedores pelo esporte, que se aproveitam empresas de rádio e 

televisão, dirigentes, anunciantes, patrocinadores e dirigentes. Esse sentimento representa um 

grande potencial financeiro e o lucro é substancial, como explica Shilbury (apud MORGAN; 

SUMMERS, 2008) 

As empresas de rádio e TV criam pacotes e promovem eventos para o público 

televisivo; para isso, contam com o dinheiro dos anunciantes na compra dos 

horários comerciais em que as partidas vão ao ar. O lucro obtido com essas 

transmissões é geralmente substancial, justificando assim, o dinheiro pago pelas 

redes de TV. O valor do horário comercial na televisão vendido para transmissão de 

eventos depende do núero de espectadores e da disponibilidade de espaço para 

publicidade.(SHILBURY apud MORGAN; SUMMERS, 2008, p.191) 

 

O parâmetro das transmissões esportivas vem mudando e a indústria busca cada vez 

mais explorar novas oportunidades, como por exemplo, a transmissão interativa, que de 

acordo com o relatório da Screen Digest (The Global Bussines os Sports Television-2003) 

                                                           
5
  S.A significa Socidade Anômima, e é uma forma jurídica de as empresas não atribuírem o capital social a um 

nome específico. Com isso, as ações podem ser transacionadas de maneira livre. 
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está atraindo mais audiência, o que gera a expectativa de aumento também nas receitas de 

propaganda, patrocínio e merchandising. 

Proni (1998) explica que o termo Marketing Esportivo passou a ser utilizado a partir 

de 1978 por publicitários norte-americanos. Este possui dois lados, o marketing do esporte, 

que é veiculado a produtos e serviços esportivos, e o marketing através do esporte, que é 

relacionado a atividades que fazem o uso do esporte como veículo promocional.  

Apesar de ter despontado na década de 70, o marketing esportivo já vem se 

desenvolvendo  desde o século XIX. De acordo com Proni (1998), por volta de 1890, 

fabricantes de bicicletas na França utilizavam o esporte como meio de ganhar espaço na 

imprensa e divulgar seus produtos. 

Outra pioneira no marketing esportivo associado a comunicação de massa foi a 

Adidas, que foi uma das primeiras a fazer questão que atletas de destaque usassem artigos da 

empresa. O que inicialmente não era bem aceito por dirigentes, a partir da década de 70 

mudou de quadro, quando a Adidas passou a negociar contratos milionários para fornecer 

material às federações esportivas. Nesta mesma década é que foram surgindo agências 

especializadas em patrocínio esportivo, organização e comercialização de eventos, além de 

licenciamento de produtos. Essas agências estreitam o relacionamento entre federações, 

televisão e patrocinadores, com isso contribui para acelerar a profissionalização e 

espetacularização de diversas modalidades esportivas. 

 O esporte possui um forte impacto sobre o PIB (Produto Interno Bruto) de uma 

sociedade e gera impactos na geração de empregos e na própria organização de um país. O 

esporte apresenta duas formas de consumo, a direta, quando o individuo assiste pessoalmente 

a um jogo ou participa de uma modalidade; e a indireta, quando o indivíduo se insere no 

mundo esportivo através das transmissões em veículos midiáticos ou se informa a respeito do 

esporte. As duas formas geram lucros. 

 O consumo do esporte não está relacionado apenas às atividades de lazer e recreação, 

mas sim representa um consumo simbólico. O esporte gera um ambiente favorável a formação 

de uma subcultura, ou seja, um grupo homogêneo com características exclusivas. 

 O marketing esportivo influencia ainda a maneira como o fenômeno é abordado pela 

mídia, quanto mais patrocínios e incentivos uma modalidade possui, mais veiculada ela será, 

tanto em programas esportivos como em transmissões. 



30 

 

 No Brasil, o futebol é campeão com relação aos patrocínios, as camisas dos clubes são 

repletas de logomarcas, os estádios possuem em volta de todo o campo placas publicitárias, 

durante as transmissões é comum a presença do texto foguete
6
 que ampliam ainda mais o 

leque de opções dos patrocinadores. No futebol brasileiro é comum ainda o patrocínio aos 

jogadores individualmente, Neymar Júnior, jovem atleta do Santos Futebol Clube, tem, com 

apenas vinte anos, nada menos do que dez patrocinadores, muito mais do que muitas 

modalidades inteiras costumam possuir. Comparando com o vôlei, o jogador da seleção 

brasileira e um dos principais nomes da modalidade no país, Giba, possui três grandes 

patrocinadores. Fica visível a disparidade de interesses de acordo com a modalidade dos 

atletas. 

 Com isso fica claro um dos motivos para a desigualdade com relação à veiculação 

midiática, o marketing influencia diretamente essas veiculações e quanto mais dinheiro 

inserido no processo, mais presente na mídia estará determinada modalidade. Afinal, 

programas esportivos e transmissões são mantidos, em grande parte, pelo dinheiro da 

publicidade. 

O vôlei ainda vem despontando com os patrocinadores, cada vez mais, os clubes 

nacionais vêm adotando nomes de marcas e veiculando o próprio esporte com as marcas, um 

bom exemplo disso é o time de vôlei feminino Sollys/Nestlè Osasco, o clube é famoso por seu 

nome como é, completo. Os patrocínios, porém, majoritariamente, não costumam ser de 

grande duração, o que dificulta a identificação do torcedor. Já no futebol, casos como esses é 

difícil de se verificar, Flamengo, por exemplo, é conhecido apenas por esse nome, não se 

pensa imediatamente em um patrocinador. 

No vôlei, o torcedor associa diretamente o patrocinador ao clube, inclusive o nome do 

patrocínio geralmente vem antes do próprio nome do clube ou cidade que o clube representa. 

Além de Sollys/Nestlè Osasco é possível observar isso em vários exemplos: Unilever Rio de 

Janeiro, Vivo Minas, Sada Cruzeiro, BMG São Bernardo do Campo, entre outros. Essa é uma 

forma de chamar mais a atenção do público para a marca, que acaba, muitas vezes, gritando 

nas arquibancadas os nomes dos patrocinadores, como se estivesse representando o amor pelo 

próprio clube. Além de promover ainda mais o consumo. O torcedor do time de Osasco vai ter 

um incentivo maior para consumir os produtos da Nestlé, já que esta está associada ao seu 

                                                           
6
 Texto curto de rádio, contado por palavras ou segundos. Também usado na TV, quando a locução é 

acompanhada de exibição da marca do anunciante, geralmente inserida diretamente sobre a imagem do evento 

ou programa transmitido. 
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clube de coração; e ao efetivar o consumo ele se sente colaborando diretamente com a equipe. 

Isso representa a motivação ao consumo. Morgan e Summers (2008)  definem bem o que é a 

motivação para o marketing esportivo: 

A motivação é a força motriz que nos impele a tomar atitudes para satisfazer 

necessidades específicas. Os indivíduos são conduzidos por diferentes motivos para 

satisfazer necessidades distintas em diferentes momentos. A motivação é um estado 

essencialmente interno que faz surgir, direciona e mantém o comportamento. [...] 

Como profissionais do marketing esportivo, o entendimento da motivação pode não 

só ajudar a interpretar porque os consumidores tomam as decisões que tomam, mas 

também auxiliar a prever por que as pessoas praticam atividades e esportes 

específicos e por que escolhem não os praticar. (MORGAN ; SUMMERS, 2008, p. 

124) 

Com isso, o fato da Nestlé estar associada ao time de vôlei de Osasco é uma 

motivação a mais para estimular  o consumo da marca pelos torcedores. A estratégia de 

marketing se associou a um time vitorioso, o que é benéfico para ambos, o time tem um 

incentivo financeiro, que possibilita a contratação de jogadoras e marca é cada vez mais 

divulgada nas transmissões das partidas. 
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2. Capítulo 2- Descrição 

 

Como objeto de estudo, o vôlei merece uma descrição, tanto de suas regras, pontos 

técnicos e táticos, como de seu surgimento na sociedade e desenvolvimento até o que é hoje. 

A modalidade, que é uma das mais populares do mundo tem um espaço desfavorável na 

televisão, para compreender o motivo disto serão analisados os fatores que envolvem a 

modalidade desde o século XX. 

 

2.1.  O vôlei  

 

 O vôlei é um esporte coletivo dividido por sets, consagra-se vencedor o time que 

vencer primeiro três sets. Um jogo pode ter até cinco sets, sendo os quatro primeiros de 25 

pontos ( podendo se prolongar até um time abrir dois pontos de diferença, por exemplo 

26x24) e o último de 15 pontos, que também pode se prolongar. A modalidade é disputada em 

uma quadra de 18 metros de comprimento por nove de largura, a rede na categoria feminina 

tem altura de 2,24 metros e masculina, de 2,43 metros.  

 A modalidade surgiu nos Estados Unidos em 1895, na cidade de Holyoke e 

inicialmente recebeu o nome de Minonette. Júnior(2001) afirma: 

Seu idealizador foi o diretor de Educação Física da Associação Cristã de Moços 

(ACM) local, William George Morgan. O surgimento do esporte ocorreu diante da 

necessidade de motivação dos associados – os exercícios calistênicos não eram 

suficientemente aprazíveis – da faixa etária compreendida entre 40 e 50 anos, 

conhecidos como “homens de negócios”. Também foi considerado a improvisação 

de uma atividade mais suave,que fosse desenvolvida na forma de um jogo de 

quadra, porém sem o contato físico do Basquetebol. . (JÚNIOR, 2001, p.72) 

 

  Ainda de acordo com Júnior (2001) o voleibol é distante e diferente do perfil e 

expectativas das práticas desportivizadas europeias, como o Futebol na Inglaterra. O autor 

defende que a difusão do vôlei está diretamente ligada a sua aceitação pelas milícias e ao fato 

de ter sido adotado como uma prática regular entre os soldados após o final da 1ª guerra 

mundial, considerando assim as forças armadas americanas como uma das principais 

responsáveis pela disseminação da modalidade em termos internacionais. 
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 Junior (2001) define bem a diferença entre o surgimento do vôlei e do futebol: “Pode-

se inferir que o Voleibol nasceu respeitando os anseios de uma burguesia capitalista 

emergente, enquanto o futebol foi balizado no refinamento de uma prática desportivizada 

escolar para os filhos da aristocracia inglesa”. (JÚNIOR, 2001,p.79) 

Inicialmente, o vôlei era disputado em 9 pontos e uma quadra era dividida por uma 

rede semelhante à do Tênis, com uma altura aproximada de 1,90 metros, sobre a qual rebatia-

se uma câmara de bola de Basquetebol.  A modalidade não possuía um número de atletas 

limitado, mas era exigido que a quantidade fosse igual para os dois lados. 

O vôlei possui ainda a peculiaridade de ter surgido de um processo desportivo e não de 

uma manifestação cultural, como explica Júnior (2001):  

O Voleibol não foi uma prática que com o passar do tempo apresentou um processo 

de desportivização. Em outras palavras, a modalidade foi inventada como um jogo 

portador de um conjunto de regras e características que o inseriu no universo dos 

esportes. Ele certamente não evoluiu de nenhuma manifestação cultural de jogo, 

passatempo ou qualquer outraatividade esportiva. (JÚNIOR, 2001,p.74) 

 

 Criada por uma elite clubística cristã, a modalidade, inicialmente, não teve uma grande 

popularização e nem se tem registros de prática fora dos clubes a priori. O vôlei, em seus 

primeiros anos de existência, era bastante seletivo. De acordo com Júnior (2001) para 

participar desse universo esportivo, o jogador tinha que apresentar um capital social e cultural 

específico balizado pela prática constante de sentimentos superiores. Morgan (apud Júnior 

2001) afirma: 

O Vôlei obriga à prática constante de sentimentos superiores sob a pena, de quem 

não o fizer, de ser excluído como elemento desnecessário e mesmo prejudicial; 

naturalmente repelido pelos demais companheiros, interessados no sucesso do 

quadro. Sob o ponto de vista social é uma recreação agradável e um processo 

poderoso de aproximação e de estímulo, incentivando em todos, como esporte 

coletivo que é, o espírito de corporação imprescindível à consistência de toda a 

organização social. Agrada, diverte e beneficia o indivíduo e a coletividade[...] 

(MORGAN apud JÚNIOR,2001, p.75) 

 

 

A modalidade começou com uma estrutura que respeitava regras constitucionais, mas 

logo ela adquiriu um status social específico. De acordo com Morgan (apud Júnior2001), isso  

significou um: “processo poderoso de aproximação” que, primando pelas características dos 

esportes coletivos, incentiva “o espírito de corporação imprescindível à consistência de toda a 

organização social”. 
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O vôlei começou a se expandir para outros países a partir de 1900, quando chegou no 

Canadá, em seguida Cuba em 1905, Filipinas e Japão em 1908, Porto Rico em 1909, Uruguai 

em 1912 e Brasil e México em 1916/17. 

A partir de 1934 começou um movimento para a criação de uma federação 

internacional de voleibol, com a instalação de uma comissão especial no Congresso Técnico 

da Federação Internacional de Handebol, em Estocolmo.A criação da entidade, no entanto só 

aconteceu em 1947, quando passou a existir a Federação Internacional de Voleibol (1947). 

Seu primeiro presidente foi o francês Paul Libaud, que ficou a frente da instituição por 37 

anos e trabalhou na popularização da modalidade. Júnior (2001) acrescenta ainda: 

 Após a fundação da FIVB, o Voleibol difundiu-se muito com o estabelecimento e a 

unificação das regras, além da emergente organização de campeonatos 

internacionais. A FIVB iniciou suas funções representando quatorze federações 

nacionais, sendo que após o Congresso Técnico de 1968, no México, já registrava o 

número de 103 associados e na Olimpíada de Seul, em 1988, as federações 

compunham um quadro de 177 associados, estimando um número de 150 milhões de 

jogadores registrados ativos de Voleibol.( JÚNIOR,2001, p.88) 

 

  Sobre a estrutura da FIVB e das federações nacionais, Júnior (2001) afirma: 

A FIVB representa os interesses gerais do Voleibol. As federações nacionais são as 

células básicas representativas da FIVB em seus países, sendo detentoras de 

personalidade legal e reconhecidas pelas leis locais. Como um órgão legal, cada 

federação nacional tem a autoridade de firmar contratos, realizar eventos e adquirir 

direitos dentro dos limites definidos pela legislação nacional, embora respeitando e 

reconhecendo as regras dos estatutos e suas obrigações para com a entidade maior, 

no caso, a Federação Internacional de Voleibol. A estrutura administrativa da FIVB 

é composta de órgãos que são descritos e estabelecidos pelo estatuto da instituição. 

Nessa estrutura, as decisões são subordinadas aos chamados Board of 

Administration e Executive Committee. (JÚNIOR,2001, p..90) 

 

 

Em seu início a FIVB se preocupou em atender a princípios, que buscaram  viabilizar 

e aprimorar a expansão da modalidade pelo mundo. Júnior (2001) destaca três desses 

princípios: 

 

 
A entidade preocupou-se em levantar três frentes básicas para o  desenvolvimento da 

modalidade, a saber: a inserção do Voleibol nos sistemas educacionais, a qual 

denominamos escolarização da prática; a divulgação do Voleibol nas mais diversas 

esferas da sociedade, entendida como processo de massificação; e, estrategicamente, 

o envolvimento do esporte com as possíveis instâncias de suporte financeiro e 

promocional, ou seja, a incursão da mídia e suas interpenetrações, denominado 

espetacularização do esporte.( JÚNIOR,2001,p..91) 
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2.1.1. O vôlei no Brasil 

 

No Brasil não se tem o dado exato de quando a modalidade chegou, existem indícios 

tanto de que foi no Colégio Marista, em 1915, quanto na Associação Cristão de Moços de São 

Paulo por volta de 1916/17. 

O vôlei chegou em território brasileiro após mais de 20 anos de sua criação e no início, 

não alcançou um grande público. Os primeiros torneios oficiais da modalidade aconteceram 

apenas em 1924 no Rio. As partidas foram organizadas por iniciativa do Departamento de 

Voleibol da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos.  

A modalidade se desenvolveu, a princípio, em clubes, definidos por Júnior (2001, p. 

104) como: “instituição que possui em seu quadro de associados agentes dotados de determinado 

perfil social, composto e construído à base do respectivo potencial de capital social, econômico e 

cultural,capaz de enfatizar posições e distinções de classe” 

O desenvolvimento em clubes é mais um ponto de peculiaridade na inserção do vôlei 

na sociedade brasileira. Estes estabelecimentos primam pelos resultados e segundo Júnior 

(2001), é difícil observar a massificação e popularização de esportes que se desenvolvem a 

partir de iniciativas clubísticas. O caminho de desenvolvimento nos clubes seguiu a estrutura 

norte-americana e não aconteceu de maneira aleatória. A modalidade se destacou em clubes 

de elite e polos diretivos da sociedade, como Flamengo, Fluminense e Botafogo, no Rio de 

Janeiro, Pinheiros, em São Paulo, entre outros. 

Inicialmente, porém, o vôlei era um esporte amador. A maioria dos atletas se dedicava 

também a outras atividades, como colégio, faculdade ou trabalho, o que dificultava os 

treinamentos e tornava quase impossível manter uma sequencia diária de treinamentos. 

As vitórias não apareceram nos primeiros anos do vôlei no Brasil, a distância dos 

grandes centros esportivos mundiais dificultava o intercâmbio e a troca de experiência a nível 

internacional. O que era agravado pela falta de investimentos e ausência de federações. 
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A difusão desse esporte no Brasil começou a crescer com a criação da Confederação 

Brasileira de Voleibol(CBV) em 1954. Dentre as atribuições da instituição, está a organização 

de campeonatos, a realização de exames anti-doping, o repatriamento de atletas brasileiros 

que atuavam no exterior, entre outros. 

Apesar do início lento, após alguns anos o vôlei se difundiu rapidamente. Um 

levantamento do Comitê Olímpico Internacional apontou que em 1970 já existiam cerca de 65 

milhões de jogadores registrados na modalidade em todo o mundo.  Um dado é relevante na 

história da modalidade no país: a equipe masculina de vôlei é a única que participou de todos 

os jogos olímpicos, desde que a modalidade passou a fazer parte da competição, em 1964.  

A estreia do Brasil em jogos olímpicos não foi fácil, a delegação contou com apenas 

10 jogadores, dois a menos que o normal e conquistou o sétimo lugar e terminou a 

competição com apenas oito jogadores aptos à disputa. 

Após uma década de dificuldades, em mundiais e jogos olímpicos, a “idade de ouro” 

do vôlei no Brasil começou em 1975, muitas foram parcerias firmadas com empresas 

provadas a partir de deste ano.  Júnior (2001) afirma: 

A “grande virada” na modalidade ocorreu no ano de 1975. Nesse ano, Carlos Arthur 

Nuzman assumiu a presidência da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) com 

o discurso inovador de remodelação da organização administrativa e incorporação 

de estratégias de marketing no esporte. (JÚNIOR, 2001, p.85) 

A nova fase do vôlei no país contou com o surgimento de uma infraestrutura esportiva, 

o que favoreceu a profissionalização dos atletas e criou um ambiente modelo no esquema 

administrativo e de gerenciamento. 

 Carlos Arthur Nuzman foi reeleito na presidência da CBV por seis vezes e ficou a 

frente da instituição até janeiro de 1997. Sobre a administração de Nuzman, Leitão ( apud 

Júnior, 2001) acrescenta: 

Nuzman entendia na época que o governo militar estava modernizando o 

capitalismo brasileiro. Para ele, os novos ventos não demorariam a chegar ao 

esporte, encarado como trampolim por dirigentes ineficientes, quando não 

corruptos, e como paixão por atletas abnegados. Enxergava na parceria com a TV 

uma chance de catapultar o vôlei ao estrelato; nas quadras e nos uniformes, via 

outdoors virgens, à espera de logomarcas. O vôlei tinha, segundo sua cartilha, 

condições de rivalizar com o futebol na condição de principal fonte de 

entretenimento dos jovens brasileiros. E deveria, pois, ser gerido como os norte-

americanos gerem a sua imensa indústria de diversão. (LEITÃO apud JÚNIOR, 

2001, p.112) 
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 A administração de Nuzman foi centralizadora e voltada para a construção de signos e 

símbolos representativos de um status nacional e internacional distintivo, que aliou os 

interesses governamentais e as técnicas empresariais. A lógica de passos seguidos por ele foi 

fundamental para que sua administração obtivesse sucesso. 

 Antes de tudo foi necessário organizar internamente a confederação, Nuzman fez algo 

inédito em confederações amadoras: profissionalizou serviços como a superintendência 

administrativa e a superintendência técnica. O dirigente elaborou ainda um plano de 

modificações nas comissões técnicas das seleções e viabilizou a formação das seleções 

masculina e feminina com os primeiros indícios de profissionalização. 

 Nuzman já em seu primeiro ano a frente da CBV foi convidado a fazer parte da 

diretoria da FIVB, por isso teve contato em reuniões internacionais, com diversos modelos 

seguidos por outros países. A partir desses contatos, o dirigente teve a iniciativa de trabalhar o 

vôlei enquanto mercadoria, além de buscar uma maneira de tirar a modalidade do 

amadorismo. 

 O caminho para sair do amadorismo encontrou alguns obstáculos. Em 1978, inspirado 

no Mundial da Itália, Nuzman quis aproveitar a publicidade nas camisas dos jogadores para 

firmar parceria com empresas que estivessem dispostas a patrocinar os clubes. Essa iniciativa 

porém, esbarrou na legislação desportiva e no nacionalismo desenvolvimentista, que proibia 

atletas amadores de receber salários e exibir propagandas em seus uniformes de competição. 

Essa proibição chegou ao fim em 1981. 

 A partir de então surgiram as primeiras Associações Desportivas Classistas, que 

possibilitaram a criação de melhores estruturas para a modalidade, além de garantir os salários 

dos atletas, o que garantiu a permanência destes no país. Ainda para garantir essa 

permanência, foi aprovada uma deliberação que proibia a saída dos atletas para outros países. 

A medida desagradou muitos atletas, mas segundo Júnior (2001), Nuzman a justificou 

afirmando: 

 

[...] que o êxodo dos atletas para as quadras italianas e norte-americanas 

comprometeria o sucesso da empreitada que se estabelecia no Brasil, em termos de 

retorno aos investidores e aceitação popular dos espetáculos proporcionados pelas 

competições de Voleibol. (JÚNIOR ,2001, p.121) 

 

 

 

 O modelo de gestão do vôlei brasileiro conectou empresa, esporte e mercado, da 

seguinte forma, de acordo com Júnior (2001): 
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a solução de continuidade dos projetos de Nuzman foi habilmente garantida quando 

o dirigente associou-se a modelos esportivos e administrativos estrangeiros 

vencedores, a ideologias políticas conservadoras e a executivos ou empresários que 

forneceram sustentação nos momentos de entraves diretivos e legislativos, além de 

subsidiar financeiramente suas iniciativas no cenário esportivo. (JÚNIOR,2001, 

p.129) 

 

 As ações de Nuzman foram vitoriosas e a primeira proposta para montar uma estrutura 

para o vôlei, de fato competitiva veio do empresário Braguinha  da Atlântica/Boavista de 

Seguros do Rio de Janeiro. Logo surgiram outros interessados, como Banco Bradesco do Rio 

de Janeiro, da Fábrica de Pneus Pirelli de Santo André e do Banco do Estado de São Paulo – 

Banespa. No início do processo Nuzman (apud Júnior, 2001) afirmou: 

O vôlei saiu na frente, e poderá contribuir para o desenvolvimento dos outros 

esportes. As associações classistas estão se formando e trazendo novas perspectivas 

para o vôlei. [...] o processo de transição que se sente no mundo fará dos anos 80 a 

“década da indústria do esporte”, assim como aconteceu, em épocas passadas, com 

outras atividades. Assim foi com o teatro, o cinema, as artes e política. Hoje em dia 

não se concebe mais, por exemplo, um político que não seja profissional, e isso não 

o desmerece em nada. Por que os esportes, principalmente os denominados 

amadores, não podem sofrer mudanças? [...] Essa mudança não só é inevitável como 

também poderá acontecer bem antes do que se imagina. O esporte alcançou seus 

limites em termos de amadorismo, e a tendência é a de descobrir outros objetivos e 

alcançar conquistas cada vez mais relevantes. Isso é parte de uma evolução, e o 

reconhecimento oficial é uma questão de tempo. Naturalmente que conhecendo tudo 

isso, o vôlei brasileiro não poderia ficar restrito aos espaços superados, e 

caminhamos para a profissionalização dentro e fora das quadras. (NUZMAN apud 

JÚNIOR 2001, p. 125) 

 

 Quanto à formação das equipes, as empresas ou davam apoio integral para a formação 

dos times ou investiam em um clube já existente. Esse apoio financeiro resolveu a questão da 

manutenção de atletas no Brasil, além de garantir a dedicação exclusiva destes ao esporte e 

divulgar a modalidade para a população.  

 Tratar o vôlei com o termo ‘amador’ se tornava cada vez mais inadequado, já que os 

atletas já eram remunerados e se dedicavam integralmente ao vôlei. Ficou, então, instituído 

que o atleta classista deveria possuir vínculo empregatício e ser funcionário da empresa, por 

pelo menos, um ano. 

 Com sua organização, o vôlei se tornou uma modalidade bastante adequada à 

veiculação de anúncios e ofertas de produtos e marcas. Os dirigentes esportivos buscavam, 

cada vez mais, empresas para patrocinar os clubes e campeonatos. Júnior(2001) acrescenta: 

 

 Dessa forma, foram dados os primeiros passos na direção da fusão de clubes e 

empresas, o que resultou na formação de novas equipes, na remodelação do 

campeonato brasileiro, na consolidação de uma interdependência com a mídia, na 

estruturação dos preparativos das seleções e, finalmente, no processo de 

profissionalização e espetacularização do Voleibol nacional. . (JÚNIOR,2001, 

p.135) 
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 Essa parceria entre clubes e empresas agregou fatores positivos ao vôlei no país, como 

explica Júnior (2001): 

Diante da estrutura arquitetada e do iminente sucesso que a parceria esporte-empresa 

apontava, surgiram combinações que se apresentaram como fundamentais e, por que 

não dizer, alicerces no processo de ascensão do Voleibol. Uma delas, se não a de 

maior expressão, foi a incursão e a propulsão do Voleibol nos meios televisivos. 
(JÚNIOR,2001, p.137) 

 

 

A televisão levou o vôlei a diversas regiões do país e mostrou a modalidade a 

diferentes classes sociais, além de garantir um imenso retorno publicitário .Em contra partida, 

o vôlei garantiu à televisão, espetáculos esportivos de qualidade, o que angariou mais público 

e publicidade para este veículo midiático. Sobre a parceria, Nuzman (apud Júnior, 2001) 

acrescenta: 

A união esporte-televisão não poderia ter sido mais feliz. Desta união, resultaram a 

popularização do esporte, a difusão de seu caráter educativo e social, a inserção do 

esporte na vida cotidiana das pessoas através da ampla cobertura deste meio e maior 

promoção dos eventos a partir da garantia de retorno ao patrocinador. Contudo, 

também, a televisão é forçada a adaptar-se às exigentes demandas por parte do 

público. Bom para todos. A utilização de novas tecnologias e a maior sofisticação 

dos programas gera por parte das entidades que dirigem diversas modalidades 

esportivas a necessidade de produzirem melhores espetáculos e, portanto, se 

profissionalizarem. (NUZMAN apud JÚNIOR,2001, p.139) 

 

Após parcerias vitoriosas e ascensão inquestionável, o vôlei brasileiro passou a 

despontar no cenário internacional. As primeiras conquistas internacionais surgiram na década 

de 80, quando a seleção masculina conquistou medalha de prata no Campeonato Mundial 

(1982) e nos Jogos Olímpicos (1984). A famosa geração de prata começou a alavancar o 

esporte no país e em um amistoso contra a União Soviética, a Seleção Brasileira levou ao 

estádio do Maracanã mais de 100 mil pessoas. Em 1992 o vôlei brasileiro conquistou seu 

primeiro ouro olímpico com a seleção masculina. Recentemente, o Brasil conquistou outras 

duas medalhas de ouro nas Olimpíadas: em 2004, com a seleção masculina e em 2008, com a 

seleção feminina. 
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Além disso, o campeonato nacional de vôlei, a Superliga, é um dos mais disputados do 

mundo e conta com atletas de alto nível, não somente brasileiros, mas estrangeiros como 

Destinee Hooker 
7
, Daymi Ramirez e Herrera Alvarez. 

 O vôlei não despontou no Brasil como o futebol, suas conquistas começaram 

bastante tempo depois da primeira grande conquista do futebol (a Copa do Mundo de 1958). 

A relação do vôlei com a mídia é algo mais recente, um esporte em ascensão, que ainda não 

firmou seu espaço nos veículos midiáticos. 

Apesar disso, analisando os resultados mais recentes, levando em consideração a 

última década, o vôlei brasileiro é o mais vitorioso do mundo, com a seleção masculina foram 

conquistados sete títulos da Liga Mundial, dois da Copa do Mundo, três do Campeonato 

Mundial, além de três medalhas olímpicas, uma de ouro e duas de prata. Já a seleção feminina 

conquistou cinco vezes o Gran Prix e duas medalhas de ouro nas Olimpíadas, em Pequim 

(2008) e Londres (2012) 

 

2.2. O Globo Esporte Ceará  

 

O Globo Esporte é transmitido diariamente (segunda-feira a sábado)  de 12h50 às 

13h20. No Ceará o programa é veiculado pela emissora Verdes Mares, filial da Rede Globo. 

O programa é dividido em três blocos e veicula matérias esportivas locais e nacionais, estas 

são recebidas da filial do Rio de Janeiro e escolhidas pela equipe do programa. 

O Globo Esporte foi escolhido para a análise devido a experiência prática adquirida 

através de estágio na produção do programa. Outro motivo é o fato dele pertencer à emissora 

que possui os direitos de transmissão da Superliga de vôlei. 

A estrutura do Globo Esporte Ceará conta com seis pessoas, Paulo César Norões 

(editor chefe), Fábio Pizzato (diretor executivo), Mariana Sasso (apresentadora, produtora e 

repórter), Antero Neto (apresentador e editor), Luís Costa (repórter), Alysson Oliveira 

(repórter) e Francisco Wagner (editor). 

                                                           
7
 Uma das melhores atletas da seleção dos Estados Unidos, que defendeu a equipe campeã da Superliga 

2011/2012, Sollys/Nestlè Osasco. 
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Além das matérias produzidas no Ceará, o programa é constituído por matérias, 

majoritariamente, do Rio de Janeiro, mas algumas vezes também de outros estados. Estas 

chegam por satélite, na ilha de edição. Já a composição visual do programa é padronizada de 

acordo com o que é veiculado no Globo Esporte do Rio de Janeiro. 

2.2.1. A veiculação midiática do vôlei no Globo Esporte 

 

No Globo Esporte, assim como em todos os programas esportivos da televisão 

cearense, a modalidade que predomina é o futebol. A análise de espelhos de alguns programas 

mostra isso, que será melhor identificado mais na frente. Até mesmo a divisão da equipe de 

reportagem já deixa claro a predominância do futebol. O Globo Esporte conta, na maioria dos 

dias, com uma equipe e meia( uma equipe que realiza duas pautas e outra que fica com uma), 

duas dessas pautas se referem aos principais clubes de futebol do estado: Ceará e Fortaleza. A 

outra pauta é sobre alguma outra modalidade que esteja em destaque. Isso demonstra que o 

futebol sempre tem um lugar garantido no programa, já o vôlei, nem sempre.  

Existem ainda as matérias de rede, provenientes da Globo Rio, estas tem um caráter 

mais variado, mas ainda assim o futebol predomina, então fica a critério do editor-chefe 

escolher entre essas matérias as que serão veiculadas. 

Por estagiar na produção do Globo Esporte Ceará foi possível acompanhar mais de 

perto o dia a dia de um programa esportivo de grande porte. Observando a dinâmica da rotina 

do programa é possível compreender que, muitas vezes, há interesse em produzir pautas mais 

variadas, mas como o número de equipes de reportagem é limitado, acaba não sendo possível.  

É comum observar também, que mesmo o horário de reportagem, o qual não é para os 

clubes principais de futebol, as vezes é ocupado por algum outro assunto relacionado à 

modalidade, uma matéria especial com um jogador ou a repercussão da rodada de algum 

campeonato, são exemplos. 

Com isso, o espaço destinado ao vôlei é bastante restrito, mesmo em períodos 

importantes para a modalidade. 
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2.2.2. Critérios Editoriais no Globo Esporte Ceará 

 

Como praticamente todos os programas jornalísticos, o Globo Esporte segue os 

princípios da Agenda Setting, ou seja,  veicula conteúdos que vão ser debatidos no cotidiano 

da população, pauta a sociedade.  

 De acordo com o diretor executivo do programa, Fábio Pizzato(2012), o Globo 

Esporte veicula aquilo que o público quer ver, essa percepção é obtida através do contato com 

os telespectadores por email, redes sociais ou pessoalmente.  

O critério para definir que matérias provenientes da rede serão veiculadas é o mesmo 

para as matérias locais e conta ainda com as indicações de comercial, ou seja, aquilo que tem 

que ir ao ar e sustenta o programa devido à relação com patrocinadores. Existem ainda as 

indicações editoriais, que tem alguma proposta, como, muitas vezes, é o caso da Superliga: é 

veiculada uma matéria sobre o jogo pensando em ‘levantar o evento’, já que este será 

transmitido por algum dos canais Globosat.  

Levando em consideração todos esses fatores, produzir uma matéria sobre o vôlei 

local, sem ter nenhuma das duas indicações citadas acima é bastante improvável.  

Paulo César Norões(2012) seguiu pelo mesmo indicativo e afirmou: “Nós somos uma 

TV comercial que vive de audiência, por isso temos que buscar o assunto que interessa a 

maioria das pessoas[...]”. No caso do cenário cearense, para o editor-chefe do Globo Esporte 

Ceará, é evidente que o futebol tem mais relevância e mantém uma relação mais estreita com 

os fãs da modalidade, de modo que os torcedores querem saber do dia a dia, dos treinos, 

contratações e não apenas do jogo em si. Outros critérios editoriais, levados em consideração 

para Norões(2012), são: a relevância, que começa pelo futebol, para em seguida passar para as 

outras modalidades e ainda, a factualidade. 

Com relação às matérias que são geradas pela rede no Rio de Janeiro, Norões(2012) 

afirma que os critérios são os mesmos. Ele citou ainda que o programa tem pesquisas que 

mostram a relevância de alguns atletas de clubes de fora do estado. Ele cita o jogador do 
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Santos, Neymar, 
8
afirmando que sempre que a rede oferece matéria sobre ele, esta é escolhida 

para ser veiculada.  

No período de dois meses e meio em que a pesquisadora estagiou na produção do 

programa, cerca de três matérias sobre  vôlei foram produzidas. Além disso, outro fator 

bastante relevante afeta na veiculação da modalidade: a estrutura da equipe. Como para 

executar matérias próprias o programa dispõe de uma equipe e meia
9
 (repórter e cinegrafista) 

e desta dois dos três horários disponíveis são destinados ao Ceará e Fortaleza, sobra apenas 

um horário para atender a todas as outras modalidades esportivas. 

 

3. Capítulo 3- Análise dos Resultados 

 

Neste capítulo serão analisados os espelhos de dois períodos do Globo Esporte, já citados 

anteriormente, além das entrevistas realizadas com os editores do programa associadas com a 

pesquisa bibliográfica realizada, de modo a compreender a estrutura da veiculação midiática 

no Globo Esporte Ceará. 

 

      3.1 Análise dos Espelhos 

 

Para mostrar o espaço da veiculação midiática do vôlei na televisão foram analisadas 

duas semanas do Globo Esporte Ceará. Os dias foram escolhidos levando em consideração 

períodos decisivos para Superliga. Com isso pretendo mostrar que mesmo nesses períodos 

importantes, o espaço dedicado ao vôlei é pequeno e em algumas oportunidades é até mesmo 

inexistente.  

 

Descrição dia a dia 

Na primeira semana foi anotado o seguinte espelho:  

                                                           
8
 Jovem talento do futebol brasileiro, atleta do Santos Futebol Clube. 

9
  Nesse caso, por ser uma equipe e meia, o Globo Esporte dispõe de três horários para marcações diárias. Um 

repórter faz duas matérias e o outro uma. Em dias de jogos, principalmente, de Ceará e Fortaleza, o horário para 

marcação de pautas fica ainda mais reduzido, já que uma equipe é destinada à cobertura do jogo. 
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05/03/2012- Nesta segunda-feira, o Globo Esporte Ceará tratou sobre 14 assuntos, 

entre matérias
10

, notas cobertas
11

 e notas pelada
12

. Um VT foi referente a Superliga e outro a 

dupla do vôlei de praia Juliana e Larissa. 

06/03/2012- Na terça-feira, de 13 retrancas
13

, apenas uma matéria sobre a Superliga 

compôs o espelho do programa. 

07/03/2012- Na quarta-feira, de 13 retrancas nenhuma se referia ao vôlei.
14

 

08/03/2012- Na quinta-feira, das 10 retrancas, novamente, nenhuma referente ao vôlei. 

09/03/2012- Na sexta-feira
15

, das 15 matérias, uma se referiu ao vôlei. 

10/03/2012- No sábado, nenhuma das 14 retrancas foi sobre vôlei 

 

Na segunda semana foi anotado o seguinte espelho:  

09/04/2012-  Na segunda-feira
16

, das 10 retrancas, nenhuma sobre vôlei. 

10/04/2012- terça-feira de 13 retrancas e nenhuma referente ao vôlei 

11/04/2012-  15 retrancas na quarta-feira e duas chamadas de vôlei, uma da final da 

Superliga e outra do Circuito Mundial de vôlei de praia. 

12/04/2012- quinta-feira com 15 retrancas e uma chamada do Circuito Mundial de 

vôlei de praia 

13/04/2012- Na sexta-feira, uma matéria das 12 foi sobre vôlei. 

14/04/2012- No sábado, das 13, uma retranca abordou a Superliga. 

 

Como mostra a descrição dos espelhos, a veiculação no Globo Esporte Ceará é pouca 

e, em alguns dias, chega a ser inexistente. Para compreender melhor porque isso acontece 

foram realizadas entrevistas com o diretor executivo do programa, Fábio Pizzato, e com o 

chefe de esportes da Televisão Verdes Mares, Paulo César Norões.  

 

                                                           
10

 O mesmo que reportagem. É o que é publicado no veículo de comunicação. 
11

  Nota cuja cabeça é lida pelo apresentador ou repórter  e o texto seguinte é coberto com imagens. Esta nota 

pode ser gravada ou ao vivo. 
12

 Notícia lida sem qualquer imagem de ilustração. 
13

 Identificação da matéria, nota coberta ou nota pelada. 
14

 Importante lembrar que no dia anterior aconteceu um jogo decisivo para a superliga, o Vôlei Futuro derrotou o 

Unilever Rio de Janeiro e acabou com a invencibilidade deste, que já durava 14 jogos. 
15

  Dia da última rodada da fase classificatória e do grande clássico: Unilever Rio de Janeiro x Sollys Nestlè 

Osasco. 
16

  Dia após a final da etapa de Fortaleza do Circuito Nacional de vôlei de praia. 
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3.2 Entendendo a veiculação midiática: entrevista com os editores do Globo Esporte 

Ceará 

 

Como já foram descritos no ítem anterior, é chegado o momento de analisar mais 

detalhadamente os espelhos do período de 05 a 10/03/2012 e 09 a 14/04/2012. O período de 

05 a 10/03/2012 foi marcado pela presença de confrontos importantes, principalmente pela 

Superliga feminina, já que era a semana decisiva para a definição da classificação para os 

‘play-offs’. Duelos como Sollys Nestlè Osasco x Sesi São Paulo e Volei Futuro x Unilever 

Rio de Janeiro, além do principal clássico do vôlei brasileiro: Unilever Rio de Janeiro x Sollys 

Nestlè Osasco, partida que definiu o primeiro lugar da fase classificatória. Já a semana de 09 a 

14/04 foi o período que antecedeu a decisão da Superliga Feminina (14/04), com, novamente, 

o maior clássico do vôlei brasileiro: Sollys Nestlè Osasco e Unilever Rio de Janeiro. 

Analisando os espelhos, é possível perceber que de todos esses 12 dias em questão, 

apenas em duas oportunidades mais de uma retranca
17

 se referiu ao vôlei, e ainda em uma 

dessas eram ‘apenas’ chamadas. É notório o domínio do futebol, não apenas sobre o vôlei, 

mas sobre todas as outras modalidades esportivas. Fábio Pizzato afirmou que quando se 

veicula alguma modalidade que não seja o futebol corre o risco de perder a audiência, mas 

isso não significa necessariamente a perda desta. 

 

3.2.1 O Vôlei e a Audiência 

 

Como já mencionado no capítulo anterior, o fator mais decisivo para escolher as 

pautas do Globo Esporte é a audiência, mostrar aquilo que o público quer ver. O futebol é a 

paixão nacional, logo supera qualquer outra modalidade no gosto popular. Comparando com o 

vôlei, um dos fatores que influencia essa superação de espaço do futebol é o surgimento da 

modalidade no país. O futebol, apesar de ter chegado, inicialmente, na classe elitista, logo se 

difundiu por indústrias e fábricas, onde atingiu os trabalhadores. Já o vôlei, também chegou 

                                                           
17

 Identificação da matéria. É o nome que a reportagem tem. É usado apenas internamente e destaca apenas duas 

palavras do VT 
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através da elite, por volta de 1916/1917, mas sua difusão mais intensa, de acordo com Júnior 

(2001) só se deu a partir da criação da CBV, em 1954. Além de mostrar aquilo que o público 

quer ver, o Globo Esporte também “agenda” alguns assuntos discutidos pela sociedade, é 

então que se aplica a Teoria da Agenda Setting tratada no 1º capítulo.  

Apesar da ascendência do vôlei a nível nacional, no Ceará, ainda não despontam 

grandes clubes e nem ídolos na modalidade de quadra e, de acordo com o diretor executivo do 

Globo Esporte, falta apoio e sobra motivação para os atletas investirem no vôlei de praia, 

devido às circunstancias e facilidades geradas pela modalidade no estado. Vale lembrar, que o 

Ceará é um local de estrelas na modalidade de praia, como Shelda e Márcio Araújo. O que 

‘sobra’ de tradição na praia falta na quadra. 

Já Norões(2012), quando questionado se falta apoio para o vôlei despontar no Ceará, 

afirmou: “falta de tudo um pouco”. De acordo com ele, modalidade não despontou no estado, 

porque não tem sua repercussão atrelada à imagem de grandes ídolos. Se colocar dois times 

locais para jogar não vai gerar interesse do público, diferentemente do que acontece em jogos 

da seleção brasileira, que lota os ginásios. Segundo Norões(2012), essa situação é diretamente 

relacionada com a estrutura do vôlei e a ressonância das pessoas que o praticam. Para ele, o 

vôlei cearense precisa de um trabalho de estruturação que descubra ídolos a nível de 

excelência, porque é isso que as pessoas esperam. Diferente do que acontece com o futebol, 

que tem como catalisador a paixão pelos clubes, “ as pessoas torcem pelos clubes 

independente do time que esteja lá no momento”, afirma Norões(2012). 

Para auxiliar nesse processo o marketing esportivo é fundamental, o ramo que está 

enveredando rapidamente no gosto do brasileiro é responsável por gerar estratégias de 

planejamento para alavancar os eventos esportivos. O marketing envolvido no futebol ainda é 

muito maior que o do vôlei. Para desenvolver a modalidade em questão uma estratégia deve 

ser elaborada levando em consideração, de acordo com Morgan; Summers (2008), cinco 

fatores: o mercado dos produtos e serviços esportivos, o produto esportivo propriamente dito, 

o custo do esporte, a promoção do esporte e a distribuição do esporte. 

A melhor inserção do marketing no vôlei auxiliaria a modalidade na mídia, aumentaria 

o interesse dos patrocinadores, o que consequentemente geraria uma estrutura melhor ao 

esporte. Com isso, o vôlei teria mais condições de ganhar mais espaço e se tornar ainda mais 

popular. 
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3.2.2. Esporte e Ídolos 

 

Sobre a importância dos ídolos, Norões(2012) afirma que eles são os alanvacadores da 

paixão no esporte:  

Os estádios passam a ficar mais cheios  a partir de duas coisas: ídolos e vitorias. Os 

ídolos são o carro-chefe até na matéria, o cara que da audiência é o ídolo, ele 

massifica, chama a atração.[...] 

O que o Nuzman fez no vôlei não foi só a estruturação, ele projetou os ídolos do 

vôlei, fez um trabalho de parceria com a Globo[que possui os direitos do vôlei] com 

o compromisso de fazer a massificação dos ídolos. O que seria do vôlei sem os 

ídolos? As meninas vão gritar nos ginásios por causa dos ídolos. O ídolo vende. 

(NORÕES, 2012) 

O Globo Esporte procura sempre aproximar o ídolo do torcedor e estreitar essa 

relação, por isso, de acordo com Fábio Pizzato (2012), o programa investe, as vezes, em 

matérias que mostram o atleta em sua vida fora do esporte, por exemplo, um craque indo 

acompanhar o filho na escola ou a dieta que uma musa do esporte segue. Os telespectadores 

querem saber sobre seus ídolos não somente no esporte, mas também na vida pessoal. 

O ídolo é imprescindível para o espetáculo midiático criado através do esporte, 

espetáculo esse que é um fenômeno de cultura da mídia que representa os valores básicos da 

sociedade contemporânea, além de determinar o comportamento dos indivíduos e dramatizar 

suas controvérsias e lutas, tanto quanto seus modelos para a solução de conflitos.  De acordo 

com Debord (2003), o espetáculo é a relação social entre pessoas mediada pela imagem. No 

esporte as imagens auxiliam ainda mais na criação do status de ídolos entre os 

telespectadores, principalmente porque a televisão está inserida na vida cotidiana dos 

brasileiros, através de seus discursos  e mensagens. A TV constrói uma realidade que vai além 

de sua tela. 

Sobre o ídolo no esporte, Giglio  (2007) afirma: “são figuras tão importantes dentro do 

espetáculo esportivo que sempre estão presentes. Pode haver falta de público, mas não do 

ídolo e do herói.” O ídolo esportivo está tão intrínseco na sociedade brasileira, que muitas 

vezes é possível confundi-lo com herói, Helal; Murad (1995) destacam o conceito de herói 

que o diferencia de ídolo: 
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[...] o herói é quem conseguiu, lutando, ultrapassar os limites possíveis das 

condições históricas e pessoais de uma forma extraordinária, contendo nessa façanha 

uma necessária dose de ‘redenção’ e ‘glória’ de um povo. Mas para que sua 

trajetória heróica alcance este status é necessário que as pessoas acreditem na 

verdade que as façanhas do herói afirmam. Logo, o mito do herói faz parte de uma 

relação com os seguidores, os fãs, aqueles que o idolatram. Sem esta relação, este 

‘acordo’, o herói não é herói, o que nos leva a concluir, então, que na figura do herói 

se encontram agrupadas várias representações distintas da coletividade.  (HELAL; 

MURAD, 1995, p. 65) 

 

Eles acrescentam ainda: “Apesar de se transformar em uma celebridade, o herói se 

distingue desta ao agir para redimir a sociedade, não vivendo somente para si” (HELAL; 

MURAD, 1995, p. 64-65). O herói geralmente é vinculado a um fato extraordinário, já o ídolo 

tem uma construção mais complexa: 

O ídolo é o protagonista do espetáculo esportivo, sua presença torna-se 

imprescindível, afinal, sem ele o jogo “perde  a graça”. O herói, para assumir a 

condição de protagonista, necessita de uma situação mítica que o coloque em 

evidência. Como o herói está vinculado a um evento mítico, seus feitos são 

perpetuados, imortalizados e relembrados por muito tempo. O ídolo se relacionará 

com os seus torcedores/fãs e construirá essa condição no cotidiano e pode atingir  a 

condição de herói caso seu time participe de um evento capaz de demarcar muito bem 

a identidade do clube, tal como fazer um gol em uma final de campeonato.  

Tanto o ídolo quanto o herói podem sobreviver por muito tempo. O herói será 

lembrado por algum feito realizado em um evento mítico, já o ídolo, além dos feitos 

realizados, será lembrado por tudo o que fez pelo clube, pelos campeonatos 

conquistados, pela identificação com a torcida, pelos jogos inesquecíveis, pelos gols 

etc. Assim que o ídolo não puder mais sustentar a sua posição, será substituído por 

outro jogador apto a ocupar o seu lugar, enquanto o herói será definido pelo evento 

mítico capaz de transformá-lo em herói. Portanto, a cada evento capaz de mitificar um 

atleta, um novo herói poderá surgir. (GIGLIO,2007, p.123) 

A palavra ídolo vem do grego, eidôlon, e significa imagem. No futebol um ídolo tem 

sua imagem atrelada ao do clube que defende, no vôlei, porém, a construção do ídolo ocorre, 

principalmente, por causa da seleção brasileira, os clubes não constroem forte identidade com 

o torcedor. 

 

3.2.3. Esporte e Clubes 

 

Apontados como catalisadores da paixão no futebol, Norões (2012) opina que os 

clubes no vôlei não são sólidos: “são empresas que passam temporadas patrocinando times, 

não tem aquela coisa do torcedor apaixonado [...]”. Os fãs no vôlei são dos atletas e não da 

instituição, como acontece no futebol. “O cara não vai ficar gritando [na torcida] o nome da 



49 

 

empresa, não tem lógica”. No vôlei, o clube não se estruturou e resolveu formar jogadores, 

mas sim as empresas comprar franquias para participar da Superliga e associa o nome da 

empresa a um time, com isso, segundo Norões(2012),  não há uma identidade profunda entre 

o torcedor e o time, porque ele sabe que aquilo é algo artificial. “ É muito diferente jogar 

‘Bradesco e Unilever’ e ‘Flamengo e Vasco’”. 

Essa situação se dá atualmente, mas quando surgiu no Brasil, segundo Júnior (2001) o 

vôlei se desenvolveu em clubes, estes eram de elite, o que dificultou a massificação da 

modalidade. Para Norões (2012), a identificação na época que o vôlei era ligado a grandes 

públicos não se firmou, porque na época não existia a estrutura necessária para o 

desenvolvimento da modalidade. 

Perguntado se mais veiculação na mídia televisiva poderia aumentar o interesse de 

patrocinadores no vôlei, Fábio Pizzato(2012) afirma que sim, mas que esse não seria o ponto 

chave, já que o nome da marca agregado ao time, Sada Cruzeiro, por exemplo, não é citado 

pela televisão, apenas Cruzeiro. Ainda assim, apareceria a marca, o que é melhor do que 

nenhuma aparição. Pizzato(2012) se mostra a favor de falar o nome time completo, afinal isso 

incentivaria o esporte e ele não considera propaganda, mas esse ponto é uma regra da Rede 

Globo. 

Os times de vôlei do Brasil são, majoritariamente, vinculados a uma grande marca 

patrocinadora, algumas se mantém por muito tempo, já outras duram poucos anos. O time de 

Osasco, por exemplo, em cerca de uma década, já se chamou BCN Osasco, Finasa Osasco e 

agora Sollys/Nestlè Osasco. Esse é um dos fatores que dificulta a criação de uma identidade 

mais forte por parte do público. O Osasco, por ser um time grande, não sente tanto essa 

dificuldade, pois já tem sua relação estabelecida com o torcedor independentemente do 

patrocinador. 

 

3.2.4. O Espaço do Vôlei no Globo Esporte Ceará 

No Globo Esporte, o vôlei ainda está longe de atingir o patamar do futebol. Para 

garantir a audiência com uma matéria sobre vôlei, vários fatores são importantes, de acordo 

com Pizzato (2012), entre eles: quem é o repórter, a qualidade da matéria, qual dia da semana, 

qual fase está o campeonato, etc. Paulo César Norões(2012) concorda e acrescenta que 
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depende da matéria, se tem algo que chame atenção, relevância, grandes ídolos, isso  aumenta 

a audiência. 

Uma outra forma de desenvolver ainda mais o vôlei no Brasil, é, segundo Pizzato 

(2012), investir em centros de treinamentos em diversas cidades. Para ele, o centro de 

Saquarema, no Rio de Janeiro (onde treinam as seleções feminina e masculina) é um dos 

responsáveis pelo status que o vôlei brasileiro tem hoje. O diretor executivo acredita que o 

vôlei pode um dia chegar ao status que tem o futebol atualmente, mas isso não a curto prazo. 

Para ascender ainda mais o vôlei precisa manter seus craques perto do público. 

Já Norões(2012), apesar do crescimento do vôlei, acha difícil que a modalidade atinja 

o patamar do futebol no Globo Esporte: “a própria característica do jogo[futebol] faz com que 

haja essa simbiose torcedor e clube, é um esporte que permite zebra, o pior ganhar do 

melhor[...]”. Para ele, o vôlei vem crescendo demais, se analisar o que era a modalidade antes 

de 1984, é possível perceber que quase não tinha relevância, já hoje, tem um nicho de 

mercado interessante e cresceu na parte organizacional, o que permitiu alavancar o esporte. “ 

É um círculo vicioso: ganha títulos, ganha fãs, traz patrocínio, tem estrutura, forma bons 

jogadores, ganha títulos[...], esse ciclo é retroalimentativo.” Segundo Norões(2012), se 

imaginar que o vôlei vai seguir essa trilha vitoriosa, a tendência é ficar cada vez mais 

massificado. 

Para efetivar esse crescimento da modalidade, Norões(2012) afirma que é preciso criar 

identidade: 

O cara é Flamengo desde pequeno e aquilo não muda, é Flamengo sempre, os clubes 

de futebol tão lá centenários. O vôlei ainda não chegou nesse estágio de ter clubes 

perenes, o clube na verdade é o que vai aproximar mais do torcedor. Hoje o torcedor 

de vôlei no Brasil, é mais um torcedor de seleção brasileira, porque todo mundo se 

identifica. (NORÕES, 2012) 

 

Norões(2012) acrescenta ainda que essa criação de identidades fortes é entre clubes e 

torcedores: 

Aqui [no Brasil] a coisa[com o vôlei] aconteceu de cima pra baixo, já o futebol veio 

da base. Não chegou uma empresa e disse: ‘vamos estruturar o futebol’. Não, ele 

gerou a paixão e foi isso q trouxe o interesse. Já o vôlei se popularizou com a 

seleção brasileira e ele tem que buscar essa base, dos clubes com os torcedores e fãs. 

(NORÕES, 2012) 
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O vôlei já teve sua época de ser ligado a grandes clubes, mas não existia ainda a 

estrutura que tem hoje. Norões(2012) acredita, que atualmente, por exemplo, se a Unilever 

patrocinasse o Flamengo, refletiria no público de uma maneira bem melhor. 

Se você for pensar que de 84 pra cá são 28 anos e que foi ai que começou a trajetória 

massificante do vôlei, é muito pouco tempo. O futebol está ai há mais de 100 anos e 

ainda está se estruturando nessa questão de massificação. A tendência[do vôlei] é se 

solidificar cada vez mais. O Nuzman criou um conceito e o vôlei já caminha com as 

próprias pernas. (NORÕES, 2012) 

Com relação à identidade o futebol tem clara vantagem, não apenas sobre o vôlei, mas 

sobre todas as outras modalidades esportivas. Sobre identidade Giglio  (2007) afirma: 

Alguns eventos culturais são capazes de identificar os povos. No caso brasileiro, o 

futebol e o carnaval são vistos como elementos de brasilidade e auto-imagem do 

povo. A criação de estereótipos do que é ser brasileiro influencia na construção de 

uma identidade nacional.[...] 

[...] A palavra identidade pode se manifestar de várias maneiras, ou seja, assumir 

diferentes “peles”. A identidade pode ser nacional, nominal, sexual, regional, 

pessoal, esportiva, social, étnica, racial e cultural etc. Certamente, é mais fácil 

identificá-las do que explicá-las, pois cada uma assumirá uma característica 

diferente já que sua manifestação estará vinculada às mais diversas culturas. 

(GIGLIO, 2007, p.71) 

 

Para o vôlei crescer no cenário nacional é fundamental a criação de identidade, pois 

esta segundo Giglio (2007) pontua a vida das pessoas como fenômeno cultural e interfere na 

vida das pessoas mesmo que indiretamente. Durante a Copa do Mundo de vôlei, a 

mobilização da torcida brasileira é pequena, muitos nem sabem que o campeonato está 

acontecendo, já com o futebol é totalmente diferente: 

O futebol espetáculo, em sua expressão máxima, a Copa do Mundo, indica a 

transformação do futebol em marca da identidade nacional em que o ato de torcer, a 

incorporação de uma prática particular de se jogar (leia-se estilo de jogo), 

valorização da experiência comunitária, a comoção, as concentrações populares para 

assistir aos jogos do Brasil, as ruas enfeitadas e pintadas de verde e amarelo, enfim, 

a metamorfose da cidade e do cotidiano em torno da participação da seleção  em 

uma Copa do Mundo, representam a valorização de um dos maiores símbolos de 

nossa brasilidade: o futebol. (GIGLIO, 2007, p.79) 

Pizzato(2012) afirma que é fundamental para o crescimento do vôlei no Brasil, seguir 

o rumo que vem trilhando, não deixar as estrelas irem jogar fora do país e trazer mais 

amistosos das seleções são pontos importantes para o caminho da modalidade. O que falta, 

segundo ele, para o vôlei ocupar ainda mais espaço na sociedade brasileira é tempo. 
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Para ser cada vez mais espetacularizado, Norões(2012) afirma que o vôlei já tem quase 

tudo, o que falta é tirar a paixão do topo (Seleção Brasileira) e enraizá-la nos clubes. Isso falta 

ao vôlei e sobra no futebol. 

A qualidade dos espetáculos gerados pelo voleibol vem crescendo ainda mais com a 

associação da modalidade com produtos esportivos. Júnior (2001), no entanto, detecta um 

ponto nesse processo, a espetacularização do vôlei vem sendo trabalhada no sentido de formar 

novos espectadores e não com a perspectiva de formar praticantes: 

O sentido da massificação não é mais exclusivamente a prática esportiva. Os 

esportes estão sendo direcionados para a criação de espectadores apaixonados, 

fanáticos, em suma, consumidores em potencial dos símbolos e signos sociais que 

determinadas modalidades são capazes de oferecer. Nessa linha de raciocínio, a 

estruturação das manifestações contemporâneas do esporte está pautada em 

princípios que regem as concepções do mercado de bens, serviços e entretenimento.  

E, no nosso ponto de vista, o desenvolvimento do Voleibol brasileiro nas últimas 

três décadas pode ser um exemplo para confirmação dessa hipótese. (JÚNIOR, 

2001, p.15) 

 

 

Diferentemente do que acontecia antes da mercantilização da modalidade: 

Antes da mercantilização e espetacularização do Voleibol, as propostas de 

desenvolvimento do esporte estavam voltadas para o incentivo e estímulo de 

constituir no cidadão a efígie de um praticante, embora elitizado. Com a 

incorporação da estrutura mercantil nas relações sociais esportivas e a intervenção 

dos meios de comunicação de massas na divulgação da modalidade, a partir dos 

anos 80, a imagem que se tem é a do espectador “letrado”, possivelmente portador 

do perfil de um consumidor irrestrito do Voleibol, que corresponde a uma faixa 

etária específica e a uma fatia socioeconômica mais ampla da sociedade, se 

comparada com a elite praticante das décadas de 60 e 70. (JÚNIOR, 2001, p.15) 

 

Após a análise dos resultados e as entrevistas realizadas, foi possível confirmar o 

pequeno espaço do Globo Esporte que é dedicado ao vôlei, mesmo em períodos importantes, 

mas houve a percepção que isso acontece, não diretamente, pela vontade dos envolvidos no 

programa, e sim por uma série de fatores envolvidos com o esporte. O principal deles é o 

desejo do público, em um país no qual a paixão nacional é o futebol, fica difícil para qualquer 

outra modalidade concorrer com este. 

Sem tradição no cenário cearense, o vôlei de quadra encontra ainda mais barreiras para 

sua veiculação no Globo Esporte. Falta apoio, estrutura e ídolos para a modalidade crescer no 

estado e despertar ainda mais o interesse do público. 
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Sobre o mercado esportivo, Norões(2012) afirma que está em expansão. A diferença 

de alguns anos para hoje é que, antigamente, os jornalistas entravam para o meio esportivo 

como uma forma de ingressar nas redações. Atualmente, muitas pessoas já cursam 

Comunicação, querendo ser jornalista esportivo. Norões (2012) acrescenta ainda que o esporte 

virou um negócio e surgimento de grandes eventos necessitou de uma mídia esportiva para 

dar suporte, além de outro fator contribuir para o crescimento do esporte, que é a 

possibilidade de ascensão social. 

O esporte, para Norões(2012), deixou de ser um lazer e é hoje um negócio, que vem 

tendo a sua relevância aumentada ao envolver dinheiro, televisão, patrocínio, venda de 

produtos, etc. 

 

 

3.3 . Quadro-Resumo 

O quadro a seguir resume os principais tópicos abordados nas entrevistas com os 

editores do Globo Esporte Ceará, Paulo César Norões e Fábio Pizzato. De maneira sucinta 

mostra a opinião deles sobre diversos pontos relacionados à veiculação midiática. 

Audiência, ídolos, vôlei e futebol são alguns dos temas abordados. As entrevistas foram 

uma parte fundamental no trabalho para compreender na prática como acontece a 

veiculação esportiva em um programa de grande audiência. 
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 Critério 

Pautas 

Apoio 

vôlei 

Mais 

veiculaçã

o gera 

mais 

audiênci

a? 

Audiênci

a quando 

veicula 

vôlei 

O vôlei 

pode chegar 

ao patamar 

do futebol? 

Importância dos 

ídolos no 

esporte 

O que falta 

ao vôlei para 

ser mais 

espetaculariz

ado? 

Fábio Pizzato O que o 

público quer 

ver. 

Falta 

apoio. 

Sim, mas 

no Ceará 

ainda 

falta um 

grande 

ídolo. 

Depende 

de outros 

fatores. 

Sim, mas a 

longo 

prazo. 

Importância 

total. 

Tempo. 

Paulo César Norões Audiência, 

além de 

relevância  e 

factualidade. 

Falta 

apoio, 

estrutura 

e ídolos. 

Sim, mas 

falta 

identidade 

entre 

clube e 

público. 

Depende 

da 

matéria. 

É 

complicado 

Alavancadores 

da paixão. 

Enraizar a 

paixão pela 

modalidade. 
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Considerações Finais 

Após a realização da pesquisa foi possível concluir que o vôlei, mesmo sendo um 

esporte campeão no Brasil, não é muito veiculado na mídia televisiva. Isso acontece não 

apenas por fatores esportivos, mas sim, principalmente, por questões financeiras, como 

patrocinadores e interesses midiáticos.  

Apesar de seu início elitista, no final do século XX, o vôlei no Brasil começou uma 

nova fase voltada para a popularização da modalidade. Carlos Arthur Nuzman foi um dos 

precursores dessa fase que vem moldando o seu ápice, principalmente na primeira década do 

século XXI, quando as seleções femininas e masculinas conquistaram medalha de ouro em 

Jogos Olímpicos e diversos títulos do Grand Prix e Liga Mundial, respectivamente. 

Mesmo com esse histórico crescente de vitórias, o espaço midiático dado ao vôlei não 

cresceu nas mesmas proporções. Transmissões esporádicas acontecem na televisão aberta, da 

Superliga ou dos jogos das seleções. Muitas vezes, finais de Liga Mundial, por exemplo, não 

são transmitidas, enquanto no caso do futebol, a maioria dos amistosos, independentemente 

do horário
18

, é transmitida.  

O interesse da população brasileira é maior pelo esporte do inglês Charles Muller, 

afinal o país é conhecido mundialmente como  a ‘terra do futebol’. Um dos pontos relevantes 

dessa ligação entre futebol e população é a relação com os clubes. São essas instituições que 

fortalecem a identificação do indivíduo com o esporte. Muitas vezes é possível encontrar 

torcedores mais apaixonados pelo clube do que pelo próprio futebol. 

Essa relação com os clubes ainda não é tão forte no vôlei. Muitos times mudam de 

nome conforme a mudança de patrocinador, o que dificulta a identificação do torcedor. 

Apesar disso, o interesse do brasileiro pela modalidade é crescente, já é possível observar 

ginásios lotados em partidas de vôlei e o que vem fortalecendo essa relação é o envolvimento 

com os ídolos. Giba, Mari, Sheila, Murilo, são nomes de grandes jogadores brasileiros que 

levam milhares de torcedores aos ginásios. Esses ídolos,porém, passam a ser identificados, 

majoritariamente, a partir do trabalho na seleção brasileira, de modo que quando defendem 

seus clubes atraem os torcedores em virtude disso. Um trabalho na construção de uma 

                                                           
18

 Dia 30/05/12 um amistoso da Seleção Brasileira de Futebol contra os Estados Unidos foi transmitido em pleno 

horário nobre da Rede Globo de Televisão, às 21 horas. Para isso foi alterada a grade de programação, na qual o 

carro-chefe da emissora, a novela das 21horas, teve seu horário reduzido para que acontecesse a transmissão do 

futebol.  
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identidade maior entre clubes de vôlei e torcedores é um dos fatores que pode aumentar a 

inserção da modalidade no interesse público. 

No Ceará porém, não existem grandes ídolos no vôlei de praia. Os atletas de destaque 

acabaram enveredando para o vôlei de praia, principalmente pelas condições propícias à 

modalidade que o estado oferece. Shelda, Márcio, Juliana e Larissa
19

, são nomes que já 

colocaram o vôlei cearense no topo do mundo. 

A veiculação televisiva no Ceará não oferece muito espaço ao vôlei, por se preocupar, 

prioritariamente, com a audiência, o futebol é o mais veiculado.  Isso gera um ciclo vicioso, se 

o vôlei fosse um pouco mais  focado, o interesse da população pela modalidade aumentaria. 

Afinal, a televisão agenda a maioria dos assuntos no cotidiano das pessoas. 

Com a audiência como carro-chefe na televisão, fica complicado explorar muito outra 

modalidade que não seja o futebol. Os torcedores mais fanáticos querem pelo menos uma 

matéria diária sobre o seu time. No caso do Globo Esporte Ceará, os telespectadores querem, 

no mínimo, uma matéria sobre o Ceará e outra do Fortaleza. A produção do programa recebe 

ligações, inclusive, quando uma das matérias tem visivelmente mais tempo que a outra, então 

se outra modalidade futebol não for veiculado. 

Para o vôlei ou qualquer outra modalidade chegar ao patamar de veiculação do futebol 

é preciso conciliar o interesse da mídia com o da população, ou seja, não adianta apenas 

aumentar a veiculação é preciso ter um trabalho maior de inserção na sociedade. O vôlei já 

vem trabalhando essa inserção há algumas décadas, principalmente a partir da gestão de 

Carlos Nuzman,  e isso está gerando resultados, mas o trabalho é muito mais longo. O futebol 

é parte da cultura do brasileiro, é uma tradição, para se aproximar disso o vôlei precisa atrair 

mais espectadores e também mais atletas para a modalidade. 
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 Não são cearenses, mas têm Fortaleza como local de treino. 
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