
s eventos das últimas semanas têm gera
do mais cobertura de mídia sobre o ciclis

mo profissional, pelo menos aqui no Brasil, do 
que o obtido por esse esporte em 20 anos. Co
mo fã do esporte há mais de duas décadas, tinha 
me acostumado ao fato de que, tanto a paixão 
do torcedor do ciclismo quanto a prática dessa 
modalidade podem ser uma experiência muito 
solitária. Nestes dias, no entanto, enquanto pa
lavras como EPO e "omertà" se tornaram popu
lares e vimos comentários sobre Lance Arms-
trong no Facebook, começamos a nos acostu
mar com o sofrimento não mais sozinho, mas 
na companhia de outros à medida que o nosso 
esporte favorito se tornou o centro das atenções 
como nunca antes. 

Os 15 minutos de infâmia do ciclismo levan
tam uma série de perguntas sobre esporte con
temporâneo, mas também sobre as grandes em
presas e patrocínios, a paisagem atual da mídia 
e a relação de confiança e credibilidade entre os 
consumidores e as duas instituições. Há mais 
uma questão, e talvez a mais significativa para 
um país que está se preparando para sediar o 
segundo e terceiro maiores eventos esportivos 
do planeta (o Tour de France permanece na po
sição número um para mim): o escândalo colo
ca em evidência o papel dos atletas e daqueles 
que detêm o comando dos maiores eventos des
portivos e de entretenimento. 

Quando adolescente, no final da década de 
1980, eu viajei de carona pela Europa e segui o Tour 
de France e a Vuelta a Espana, os dois eventos de 
ciclismo premier do continente. Mesmo naque
la época, o tour atraiu a mídia e patrocinadores e 
não ficou livre de controvérsia relacionada com 
a droga. A equipe holandesa PDM (sua camisa 
permanece em meu guarda-roupa até hoje) em 
1991 foi forçada a abandonar o Tour de France por 
causa do que foi anunciado na época como "into
xicação alimentar',' mas posteriormente foi reve
lada que a decisão teve como motivação um lote 
ruim de esteroides anabolizantes. Seu principal 
patrocinador, a Philips, logo cortou o patrocínio, 
mas as polêmicas de doping que continuaram a 
atormentar o esporte permaneceram em grande 
parte fora do radar mainstream. 

O que mudou, no entanto, inegavelmente, é o 
contexto em torno do esporte. Em parte, isso re
flete uma maior mudança cultural em que a bici
cleta se tornou um símbolo de estilo de vida com 
benefícios ecológicos e econômicos para muitos 
dos habitantes urbanos do planeta. O esporte co
meçou a atrair um maior número de patrocina
dores que queriam associar suas marcas a esse 
estilo de vida. Como acontece com qualquer gê
nero de entretenimento emergente, um ícone era 
necessário para personalizar o fenômeno para as 
massas e, como se por alguma mágica irônica, um 
atleta americano com a história de fundo perfeita 
(recuperação de câncer testicular) surgiu para se 
tornar o rosto do ciclismo para o que tinha sido 
anteriormente um mercado indescritível dos EUA. 

À medida que Lance Armstrong trouxe um 
novo elemento de apelo global para o ciclismo 

profissional despertando o interesse da mídia, 
passou a atrair dinheiro. No entanto, um fato 
crucial que continua a surpreender-me nas em
presas — que falam tão frequentemente sobre 
valor de marca e confiança do consumidor — é 
a falta completa de responsabilidade que pare
cem demonstrar dentro de seu papel como pa
trocinadores esportivos. 

Claro que a Nike não está sozinha, porém, o 
seu apoio recentemente terminado com Lance 
Armstrong será o que ganhará maior escrutínio. 

e mais responsáveis. No entanto, a controvérsia 
no ciclismo tem mostrado que a cultura de si
lêncio pode continuar a existir mesmo em uma 
época de redes sociais e da mídia "wall to wall" 

Em algum lugar dentro do turbilhão de cole
tivas de imprensa dos últimos dias, uma voz pa
rece ter sido esquecida, a do fã — ou como ele 
ou ela é mais popularmente conhecido, o con
sumidor. Quem se importa com o que sentimos 
quando nosso esporte é destruído por dentro e 
devorado por fora? O que importa para nós, que 

As marcas podem argumentar que elas também 
foram enganadas pelos heróis do esporte que 
ajudaram a criar. É inegável, no entanto, que o 
seu papel numa modalidade com uma cultura 
tão óbvia de doping poderia ter criado as condi
ções para dar origem a um esporte "limpo" em 
vez de só inflar o status elevado de Armstrong lhe 
permitindo efetivamente intimidar aqueles com 
quem trabalha com complacência. Uma pesquisa 
recente da Universidade de Alabama descobriu 
que os americanos que adotam a atitude "Just 
do i t " e colocam um alto valor na ação ("doing") 
podem sofrer de uma perda de objetividade na 
sua busca de informação, induzindo uma cultura 
de conformação em que vozes discordantes são 
marginalizadas. Será que a Nike se tornou uma 
vítima de seu próprio slogan nesse caso? 

Além do ciclismo, até quando outros patro
cinadores de esportes vão continuar a fechar os 
olhos à controvérsia em torno das modalidades 
que patrocinam? Nos últimos anos, os evangelis
tas da mídia social têm sido rápidos em elogiar o 
poder de ferramentas como Facebook e Twitter 
como uma força positiva para a mudança na pres
são sobre marcas para serem mais transparentes 

compramos as pulseiras amarelas ou sentimos 
uma conexão com a nossa empresa de telefonia 
móvel, pois patrocinou uma equipe de ciclismo? 

O argumento é que as marcas continuam a 
patrocinar ícones esportivos porque seu desem
penho em campo é o que importa. Não espero 
que os meus heróis esportivos sejam os mode
los perfeitos e eu sou grato que nem todos os 
atletas sejam como Roger Federer. Mas não es
pero que eles formem quadrilhas para destruir 
o esporte do qual afirmam ser representantes. 

No momento em que meu país nativo, a Grã-
-Bretanha, tem seu primeiro campeão da Tour de 
France, a melhor equipe profissional do mundo 
(Team Sky) e um dos ícones para aqueles que es
tão tentando mudar a atitude do esporte para o 
ciclismo por dentro (David Millar), eu posso ver 
muitas razões para ser positivo sobre o futuro do 
meu amado esporte. Mas como alguém que por 
muitos anos defendeu o esporte mesmo contra 
aqueles que o rotularam como alimentado por 
droga e corrupção, acho que é impossível não 
pensar naquela famosa pergunta retórica re
presentada por John Lydon, dos Sex Pistols, em 
1978, "você já teve a sensação de ser enganado?" 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1534, p. 36, 5 nov. 2012.




