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O atacante português Cristiano Ronaldo, do Manchester United e da seleção portuguesa, é o 
jogador de futebol mais presente nos meios de comunicação do mundo. É isso que indica um 
levantamento realizado pelo Grupo de Estudos sobre Economia, Esportes e Intangíveis (ESI-rg, 
na sigla em inglês) da Universidad de Navarra, na Espanha. O craque do time inglês tem um 
valor de mídia de 20,5 pontos, seguido à distância pelo argentino Messi, do Barcelona (12,3), 
e pelo inglês Rooney (12,2), seu companheiro de clube.  
 
O brasileiro mais bem colocado é Ronaldinho Gaúcho, que aparece com 12,07 pontos. Apenas 
mais um brasileiro figura entre os dez primeiros: Kaká, do Milan, eleito pela Fifa o melhor 
jogador de 2007, responsável pela sétima colocação (9,75).  
 
O estudo indica, também, uma forte relação entre o valor midiático dos atletas e o clube que 
defendem. Atuar em equipes com muita visibilidade, como o Manchester e o Chelsea, 
possibilita aos jogadores ampliar o espaço que possuem na mídia. Resultados ruins da equipe, 
no entanto, podem afetar o potencial dos jogadores. É o caso, por exemplo, do Barcelona, que 
terminou o Campeonato Espanhol 18 pontos atrás do vencedor, o arqui-rival Real Madrid, 
afetando a exposição de jogadores como Messi e Ronaldinho.  
 
A posição em que joga também influencia o poder de mídia das estrelas. Dos 20 primeiros no 
ranking do ESI-rg, 12 são atacantes. Há apenas um zagueiro - o inglês John Terry, do Chelsea 
- e nenhum goleiro. Considerando as principais equipes de Espanha e Inglaterra, o peso dos 
atacantes na divulgação dos clubes varia entre 35% e 45%. Goleiros, defensores e meio-
campistas atingem, no máximo, 30%  
 
Mídia x Mercado  
 
O valor de mídia dos jogadores não possui necessariamente uma relação direta com o valor de 
mercado para transferências. O argentino Messi, por exemplo, é o segundo mais midiático, 
mas apenas o quarto termos de valor de mercado (€55 milhões). Já o espanhol Fernando 
Torres, apenas o sexto em marketing, é o segundo mais valioso no universo da bola (€35 
milhões). A exceção é Cristiano Ronaldo, o mais caro em ambos os aspectos (€60 milhões).  
 
Na tentativa de conciliar ambos os parâmetros, o estudo aponta qual seria o valor de mercado 
dos principais jogadores de acordo com o potencial de mídia de cada um. Assim, para 
contratar Cristiano Ronaldo seria necessário desembolsar € 83 milhões, levando-se em conta 
somente o marketing, e não os critérios técnicos do futebol. Já David Beckham, hoje longe da 
sua melhor fase técnica, veria seu valor de mercado subir de € 10 milhões para quase € 30 
milhões.  
 
Estrelas como Eto''o, do Barcelona, Lampard, do Chelsea, e Gerard, do Liverpool, passariam a 
ter um preço mais acessível, já que eles não são grandes vetores da publicidade no mundo do 
futebol. A transferência do camaronês, por exemplo, custaria € 10 milhões a menos do que o 
valor praticado com base apenas no critério atual do mercado.  
 
Aproveitando o início da Eurocopa (dia 7), principal competição entre seleções do Velho 
Continente, o ESI-rg indicou quais são as seleções com maior poder de mídia. A Espanha 
aparece em primeiro lugar, seguida de perto por Portugal e França. De todas as participantes, 
a que tem menor divulgação é a Áustria.  
 
O método utilizado pelo ESI-rg consiste em avaliar dois elementos complementares: 
popularidade e notoriedade. O primeiro é medido por meio do rastreamento da quantidade de 
websites que se referem a determinado jogador, time ou seleção nos principais idiomas falados 
no mundo. A notoriedade é estimada a partir da quantidade de notícias publicadas sobre o 
objeto de estudo, e podem ser geradas tanto por feitos esportivos quanto por assuntos 
particulares que geram notícias. Os dados são coletados duas vezes por semana.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 jun. 2008, Comunicação, p. C7. 


