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DA EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS



o dia 1° de julho de 2006, nas quar-
tas de finais da Copa do Mundo,
entraram em campo Brasil e França.
O clima no corredor que liga o ves-
tiário ao campo era nitidamente

descontraído, como se os dois times fossem for-
mados por amigos de bairro que se preparavam
para uma pelada. O clima de oba-oba, porém, aca-
bou depois de 57 minutos. Aos 12 minutos do
segundo tempo, Thierry Henry marca um gol após
uma cobrança de falta na lateral direita da defesa do
Brasil. Era o fim da participação do Brasil na Copa.
Muitos brasileiros, decepcionados e tristes, culpa-
ram Roberto Carlos, que estava arrumando as
meias em vez de marcar o francês. O consolo veio
um ano depois, quando o Brasil foi confirmado
como sede do Mundial de 2014. Franceses, ale-
mães, italianos, argentinos, ingleses e, principal-
mente, uruguaios se renderiam definitivamente ao
país do futebol e seu povo que, em uníssono, torce
fanaticamente pela seleção canarinho.

Ufanismos a parte, o país que já respira (e
transpira) futebol está mais obcecado pelo assun-
to do que jamais esteve. Sempre muito popular, o
esporte está, nos últimos anos, ganhando cada
vez mais popularidade — e o indício é o grande
crescimento da imprensa especializada. Até mea-
dos da década de 1990 havia poucas publicações
esportivas de destaque, como o Jornal dos Sports
(JS), fundado em 1931; a finada Gazeta Esportiva,
nascida em 1928; e a revista Placar, de 1970. Em
1997 surgiu o diário Lance! e, a partir de 2006, as
publicações se multiplicaram. Foram ao menos
três lançamentos em cerca de quatro meses —
FutLance!, FourFourTwo, Gol F C — e em 2009 a
tradicional Placar coloca no mercado um jornal
gratuito, a partir de 22 de abril.

Em outubro de 2008 ainda foi criada a Federação
Internacional de Jornais Desportivos e, em janei-
ro deste ano, a Associação Nacional de Cronistas
Esportivos completa 35 anos. Tamanho cresci-
mento é um alento para os jornalistas que tempos
atrás se viam estigmatizados pelos colegas.
"Antigamente a gente tinha uma marginalização
dentro das redações. 'Não serve pro jornalismo,
coloca no esporte ou na polícia' [dizia-se]. Cada
vez mais isso não funciona. A gente tem que
exercer jornalismo em qualquer lugar", comenta
Sérgio Xavier, editor da Placar.

PUBLICAÇÕES CONTRA A
Ao fazer as contas das revistas especializadas

que surgiram, a primeira conclusão é de que o

mercado está aquecido e que não param de sur-
gir leitores. Em parte. Como todas as publica-
ções impressas, a concorrência com a internet é
muito acirrada. "Se você quer informação você
acessa internet. Se você se propõe a redigir
[para impresso] o que aconteceu em um jogo,
vou fazer o que qualquer site de internet já fez",
avalia Marco Larosa, editor-chefe do pioneiro
JS. O surgimento de tantas publicações impres-
sas no setor parece incoerente com o atual
momento econômico, mas um dos motivos para
tal aumento pode ser um otimismo relacionado
à Copa do Mundo de 2014. "As pessoas acham
que vai ter Copa, que a grana vai para o futebol,
e pode até fazer algum sentido: o dinheiro con-
flui e vai ter mais gente querendo entrar nessa
lá pra 2012", atesta Caio Maia, editor-chefe da
revista Trivela, fundada em setembro de 2006.
A publicação pegou e segue bem, com leitores
fiéis e crescimento constante, mas Maia adver-
te que nem todos devem seguir essa maré: "A
maioria das revistas que saíram vão estar
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fechadas em dois, três meses, porque são aven-
turas, não conhecem nada de esporte, testam
pra ver se pega e não vai pegar".

Outra questão preocupante é o lançamento de
novas revistas em um mercado segmentado que
já possui boas e variadas opções. Os jornalistas
concordam que as revistas acabam não sendo
concorrentes diretas. "A mídia esportiva é ao
mesmo tempo concorrente e não-concorrente",
explica Luiz Fernando Gomes, editor-chefe do
Lance!. "Não acho que seja um boom de profis-
sionalismo. É uma oportunidade de mercado que
está sendo preenchida. E cada produto tem uma
característica diferente", completa Gomes.

Assim, cada revista e jornal seguem uma
linha. Algumas abordam mais o futebol nacio-
nal, como é o caso da Placar. Outras focam o que
acontece nos campos mundo afora, como a
Trivela e a FourFourTwo. A FutLance! se define
como revista com foco no futebol, mas com
outros assuntos de interesse masculino. Há
também a Gol FC, de conteúdo e linguagem grá-
fica mais popular. Enquanto isso, os jornais
diários oferecem conteúdo mais atualizado
sobre jogos e campeonatos em andamento.

Tenta-se, assim, atingir públicos diferentes,
ainda inexplorados pelas publicações mais tradi-
cionais. Sabendo disso, a Placar lança neste mês
um jornal, depois de uma fase experimental no
final de 2008. O diário será distribuído de
segunda a quinta-feira em São Paulo, junto com
o gratuito Destak. Sérgio Xavier não via como
entrar no mercado para competir com o Lance!,
periódico já bem estabelecido no país. "Queremos
dar uma outra opção de informação diária de
futebol. Temos a vantagem de não precisar ter
apelo de banca porque, no fim das contas, sem-
pre vamos 'vender' tudo", brinca Xavier.

JORNALISTAS ESPORTIVOS, UNI-VOS
Além dos lançamentos na área, há outras

movimentações no setor. É o caso da criação da
Associação Internacional de Jornais Desportivos.
Ela foi fundada pelos diários La Gazetta dello
Sport, da Itália, pelos títulos espanhóis El Mundo
Deportivo e Marca, pelo francês L'Équipe, pelo
argentino O/é e pelo brasileiro Lance!. O objetivo
da associação é defender os interesses da impren-
sa esportiva. As opiniões sobre ela, porém, ainda
não são muito bem definidas. Alguns dos edito-
res consultados, disseram que só tomaram
conhecimento de sua existência quando
IMPRENSA entrou em contato para fazer esta
reportagem. Apesar da unanimidade quanto à
conveniência da intenção, nem todos enxergam
coerência de propósito. "Eu acho que toda asso-
ciação assim é bem-vinda, mas ela reúne publica-
ções muito diferentes entre si. São modelos para
qualquer outra publicação do mundo, mas não
consigo entender o que podem fazer em conjun-
to", alerta Caio Maia. Luiz Fernando Gomes do
Lance!, que acompanhou o processo de formação
da entidade, garante que a idéia não é restringir-
se às publicações fundadoras e sim expandir e
ampliar para agregar outros jornais. Além da
representatividade, o órgão promoverá a troca de
experiência entre as diversas publicações.

O passo pode parecer incipiente. Mas tudo
isso é sinal de que a imprensa esportiva está
seguindo para um caminho mais profissional e
respeitado na mídia brasileira. "E um processo
demorado e em cada estado isso vai a seu
tempo. Estados onde o futebol é mais forte, é
diferente. No norte e nordeste não é muito
forte, mas tem muita gente que gosta de fute-
bol. Esporte não é mais o patinho feio, o lixo do
noticiário, ele rende, ele pode ser bem trabalha-
do. Mas é um trabalho longo, os próprios jorna-
listas têm que se fazer respeitar pra levar o
jornalismo esportivo pra outro nível", avalia
Leanderson Lima, editor do caderno "O Craque"
do jornal A Crítica de Manaus. Criado em 2007,
o caderno entrou em ação para reconquistar
parte do público perdido para o concorrente
Diário do Amazonas, que em 2005 encardenava o
Lance! como suplemento esportivo duas vezes
por semana. A disputa, além de arrojada, revela
que não é só no eixo sul-sudeste que há interes-
se pelo assunto e intensa movimentação no
mercado esportivo. Nada melhor para encher de
informação os 160 milhões de técnicos brasilei-
ros até a tão aguardada Copa de 2014, H
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