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Resumo 

A Copa do Mundo termina, depois de alguns duelos dentro de campo, mas o público 

tem a sensação de que o evento foi pacífico e bem-sucedido, com aprovação por parte 

de 83% dos estrangeiros, de acordo com pesquisa do Datafolha. Paralelamente ao 

esquema tático, a Federação Alemã de Futebol usou de um importante trabalho no 

âmbito da comunicação pública para tornar a seleção alemã, vencedora do mundial, “a 

cara do Brasil”, angariando simpatia ao longo do evento esportivo e garantindo o apoio 

da torcida brasileira no jogo final, mesmo tendo goleado a seleção brasileira dias antes. 
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Introdução 

Este trabalho objetiva analisar a influência da estratégia de comunicação integrada de 

caráter público usada pela Federação Alemã de Futebol com foco na imagem positiva 

da seleção alemã de futebol na cobertura da mídia sobre a Copa do Mundo FIFA. A 

metodologia usada é a análise da cobertura jornalística brasileira selecionada pela autora 

amparada pelos conceitos da literatura da área. 

Comunicação e Copa  

 

Público é aquilo que é amplamente disseminado, de conhecimento geral, passível de 

acesso e compreensão por toda a sociedade. Estar no âmbito público é enfrentar 

questões de interesse coletivo, já que o público diz respeito ao que está ligado ao Estado 

e privado ao que concerne cada indivíduo. 
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O futebol, ao menos no Brasil, pertence à esfera pública, já que indivíduos privados se 

reúnem para discutir questões de interesse público e são capazes de construir e sustentar 

uma discussão de caráter crítico. Nesse sentido, a esfera pública é a condição para gerar 

a opinião pública, vontade coletiva que nasce da convergência das razões em público. A 

ideia de opinião pública está associada à imprensa, que se torna instrumento para que as 

decisões políticas sejam tomadas e legitimadas nesse novo fórum público. 

Placar: Alemanha 7, Brasil 1. A vontade coletiva brasileira ficou bastante contrariada 

depois de a seleção brasileira tomar sete gols da seleção alemã de futebol na Copa do 

Mundo de futebol. Entretanto, cinco dias depois, lá estavam os brasileiros torcendo 

pelos alemães contra a seleção argentina na final do mundial. O que poderia explicar 

esse fenômeno? Um dos fatores determinantes parece ser o trabalho de relações públicas 

da Federação Alemã de Futebol no escopo da comunicação pública e integrada.   

Por parte do Estado, a comunicação tem a democracia como maior interesse público a 

que possa servir. Para o mercado, comunicação viabiliza a circulação de bens e 

produtos. Na sociedade, a comunicação garante melhorias efetivas, ou seja, o 

atendimento do verdadeiro interesse público, interesse da maioria da sociedade.  

Para Mariângela Haswani (2011), comunicação pública remete ao Estado; “porém, a 

comunicação pública compreende processos diversos e faz interagir os atores públicos e 

também os privados, na perspectiva de ativar a relação entre o Estado e os cidadãos, 

com o intuito de promover um processo de crescimento civil e social.” (HASWANI 

2011, p.82). 

Alguns autores entendem que comunicação pública é aquela praticada pelos órgãos 

responsáveis pela administração pública. Ela deve extrapolar a esfera de divulgação de 

informações de governo como mecanismos de autopromoção e colocar-se como 

instrumento facilitador do relacionamento entre cidadão e Estado. Assim, é um conceito 

em construção.  

A comunicação pública não pode se restringir ao fluxo de mensagens institucionais que, 

hierarquizadas, partem das esferas governamentais para atingir cidadãos que não 

encontram espaços de interlocução com seus dirigentes. A comunicação pública deve 

ser pensada como um processo político no qual prevalecem a expressão, a interpretação 

e o diálogo. (MATOS, 2011, p.45) 
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Jürgen Habermas aponta o termo Öffentlichkeit para designar os conceitos de vida 

pública, opinião pública, público, espaço público e esfera pública. A publicidade, por 

sua vez, é o espaço social gerado na ação comunicativa. Para ele, este instrumento 

discursivo social permeia conversações cotidianas ou “fenômeno social elementar” 

(HABERMAS apud CAETANO, 2013, p.61). Ainda para o autor, a situação ideal do 

discurso é a de que o diálogo deve ser aberto e inclusivo para que a troca argumentativa 

possa ser isenta de coerção para que os participantes possam ser persuadidos pela força 

do melhor discurso (HABERMAS apud MAIA, 2011). 

Para inserir a seleção alemã na agenda dos meios, entre tantas outras participantes da 

Copa do Mundo, houve um preciso trabalho de relações públicas, que acabou por torná-

los a “cara do Brasil”. Para exemplificar a transformação, no início da competição, a 

cobertura jornalística dava conta da construção de um centro de treinamento em Santa 

Cruz de Cabrália (BA) especialmente projetado para abrigar um grupo que 

aparentemente queria se segregar das demais seleções e que não tinha encontrado um 

hotel ou centro de treinamento à altura no país, tendo de construir seu próprio.  

Os responsáveis pelos preparativos da seleção alemã não estavam satisfeitos com 

nenhum dos hotéis próximos às sedes onde a equipe terá de jogar (na primeira fase, os 

tricampeões mundiais passam por Salvador, Fortaleza e Recife). Por isso, optaram por 

um projeto alternativo, a construção de um complexo com catorze casas destinadas aos 

atletas e comissão técnica. (VEJA, 2013). 

No entanto, ao final da competição, a hospedagem construída pelos alemães para 

abrigar sua seleção durante o período em que esteve no Brasil já era observada como 

um benefício cedido pelo país europeu à comunidade daquela região da Bahia, um 

investimento que levará mais desenvolvimento e turismo ao local.  

Esse olhar não considera os impactos ambientais do empreendimento. A licença 

ambiental obtida pela Federação Alemã de Futebol junto ao Instituto do Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos da Bahia “autorizou a retirada da vegetação nativa pelo período de 

um ano pela a conclusão do campo”. (GLOBO ESPORTE, 2014).  

Além disso, a Federação Alemã de Futebol soube fazer uso da imagem da comunidade 

indígena pataxó de Coroa Vermelha para angariar simpatia internacional, tendo sido os 

jogadores fotografados e filmados em sessão especial de dança juntamente com 
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membros da tribo em momento de confraternização. Posteriormente, na hora de receber 

a taça, os jogadores imitaram a dança indígena, o que foi noticiado pela mídia local 

como uma homenagem ao Brasil, país pelo qual os alemães sentiriam afeto. 

Campeões do mundo, os jogadores da Seleção Alemã vão levar um pouco do Brasil no 

retorno para a Europa. Com a conquista da Copa 2014, eles aproveitaram para mostrar 

um pouco do carinho que têm pelo país e celebraram fazendo uma dança inspirada nos 

rituais dos índios pataxó, que aprenderam em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, ao 

redor da cobiçada taça. (IBAHIA, 2014). 

Ainda, as notícias deram conta da subsequente doação por parte da Federação Alemã de 

Futebol de € 10 mil à tribo. A quantia parece pequena em relação ao orçamento do 

empreendimento imobiliário Camp Bahia, que foi de R$ 35 milhões. (FOLHA DE 

S.PAULO, 2014).  

Durante o evento, a Federação Alemã de Futebol divulgou um vídeo comemorativo aos 

28 dias da seleção no país ao som da música Tieta, de Caetano Veloso (EXAME, 2014) 

e, posteriormente, ao final do evento, outro vídeo em que aparece a alegria dos 

jogadores pelos momentos vividos durante a competição, com palavras de 

agradecimento ditas pelos alemães em português. (SUPERESPORTES, 2014).  

Por fim, ao deixarem o Brasil após a vitória do campeonato, os jogadores alemães 

usaram camisetas com os dizeres “Obrigado Brasil pela Copa Maravilhosa” e, ao 

desfilarem pela capital alemã Berlim na comemoração do tetracampeonato, exibiram 

uma faixa escrita em português agradecendo aos fãs (G1, 2014). 

A estratégia de comunicação da Federação Alemã de Futebol considerou, no escopo da 

comunicação pública, que os cidadãos, os brasileiros, nesse caso, estão motivados e 

querem participar do debate. A busca pela prática da cidadania, determinação dos 

interesses públicos e do progresso social, com obediência ao livre jogo da opinião 

pública e à plenitude do Estado Democrático de Direito se deu pela aproximação da 

imagem da seleção alemã como amiga e parceira do Brasil e dos brasileiros e usou a 

mídia tradicional e as redes sociais para gerar tal mobilização. Desta forma, agregou “às 

táticas tradicionais de divulgação conteúdos como vídeos, áudios, fotos, imagens e links 

que possam ser aproveitados de forma diferente, além de gerir e olhar estrategicamente 

para canais que permitem a participação e retorno dos usuários” (TERRA, 2012, p.207). 
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Ainda, a estratégia de comunica leva em conta que a imagem se forma na recepção e 

que faz-se necessário entender “os mecanismos culturais que interagem no ato da 

recepção, o repertório, as experiências comuns e incomuns, os valores, os sonhos e as 

crenças que povoam o imaginário de nossos públicos” (IASBECK, 2009, p.26).  

O papel dos profissionais de comunicação em gerenciar a visibilidade e organizar 

debates – escolher falantes, hierarquizar discursos e estruturar sentidos – é basilar para o 

sucesso da empreitada. Na arena dos meios, as opiniões, os argumentos e as atitudes são 

expostos para todos os cidadãos posicionados na audiência, que reagem e respondem, 

numa comunicação dialógica. E a comunicação pública não se reduz à esfera midiática. 

Elas se complementam de forma a gerar “um ambiente propício para a circulação de 

informação constituída sob o esforço colaborativo dos diversos atores sociais” 

(MATOS, 2011, p.46). À visibilidade, associa-se a busca por credibilidade, “capaz de 

construir opiniões e tornar defensável um projeto” (WEBER, 2011, p.103). 

No campo da comunicação pública, encontram-se essencialmente a comunicação 

estatal, a comunicação da sociedade civil organizada, a comunicação institucional dos 

órgãos públicos e a comunicação política (KUNSCH, 2013). Nas sociedades complexas, 

assuntos controversos, políticas públicas, novas regulamentações frequentemente tocam 

em diversos interesses, de modos distintos, sem que se possa estabelecer qualquer 

interesse comum unificado ou uma clara prioridade de um dado valor sobre os demais 

(SALGADO, 2011, p. 252). Entretanto, nesse caso, a consonância de ideias e vozes dos 

brasileiros e estrangeiros fica mais clara à medida que o processo de comunicação se dá. 

Para Pierre Zémor, 1995, apud Duarte, 2011, a comunicação pública é definida pela 

legitimidade do interesse geral e estende-se para além do domínio público segundo o 

estrito senso jurídico. As mensagens são emitidas, recebidas e tratadas por instituições 

públicas em nome do povo (KOÇOUSKI, 2013, p. 43). Ainda, é parte integrante da vida 

política da sociedade, como tal ela não é um poder em si, mas o resultado do poder do 

cidadão quando organizado e constituído em sociedade civil (BRANDÃO, 2007, p.30, 

apud CAETANO, 2013, p. 66). A comunicação pública tem estreita relação com a 

ordem democrática e as normas herdadas da visão liberal, como instrumento 

independente do Estado (MATOS, 2011). Ainda, a comunicação pública deve assumir a 
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perspectiva cidadã, mudando o eixo dos interesses das instituições para o interesse 

coletivo (DUARTE, 2011). 

Para Stefano Rolando, a comunicação pública tem níveis de desenvolvimento e pode ser 

comparada a um edifício de sete andares (ROLANDO, 2011, p.28-29). Piso térreo 

aparece como acesso prévio, serviços básicos de comunicação, informativo e á feito por 

profissionais jurídico-administrativos. O 1º andar é uma front-line mais robusta, com 

serviços pontuais, difusão de atos e normas e a comunicação realizada por operadores 

de acolhimento e relacionais. O 2º andar é o nível das campanhas publicitárias apoiam a 

aplicação de normas ou implementação de políticas públicas com ampla informação 

social feita por comunicadores de cultura publicitária. Já o 3º andar é o nível das 

especialidades, ligada a setores ou atividades abundantes na operacionalização e 

depende da experiência de divulgação quanto às especialidades. O 4º andar é de 

relações das instituições com a mídia, políticas públicas, teias de interações 

informativas e feito por figuras jornalísticas da comunicação pública. Até aqui, Rolando 

considera como serviços de base.  

No 5º andar, acontece a democracia participativa, o debate público promovido por 

comunicadores de conteúdo com suporte das ciências sociais. O 6º andar é onde está a 

gestão dinâmica do patrimônio simbólico acumulado – branding. Relação político-

privada é central e feita por comunicadores estratégicos de imagem e gerentes de 

branding. Nesses dois últimos andares, dão-se as condições de comunicação pública em 

sociedade; agenda setting e é visando a esses andares mais altos que trabalhou a 

estratégia de comunicação da seleção alemã. 

Macro-objetivos da comunicação pública inovadora (ROLANDO, 2011) congregam o 

comunicador público e o comunicador privado para a neutralização do risco burocrático, 

a formação de um pacto público-privado para o desenvolvimento, a adaptação de 

estados ainda oitocentistas a formas de novo protagonismo social e territorial, a gestão 

dos novos direitos da cidadania, as garantias e tutela em matéria bioética, as novas bases 

do direito à informação, a mediação para integrabilidade da política, a nova 

profissionalização do operador público, a compreensão da mudança como 

gerenciamento de controle social, o equilíbrio do mercado da produção de comunicação 

e a batalha pela verdade estatística. 
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Assim, a estratégia de comunicação da seleção alemã contagiou o evento. De acordo 

com Nicole D’Almeida, a produção e circulação de juízos forma a comunidade e a 

sociedade. “O juízo é de todos os atores, mas também dos espectadores, ambos 

interferindo e entrando em ressonância” (D’ALMEIDA, 2011, p.139). 

Conclusão 

A estratégia de comunicação integrada adotada pela Federação Alemã de Futebol não 

somente foi assertiva para garantir a boa imagem da seleção do país no Brasil quanto no 

mundo. Ainda, esse trabalho de comunicação contribuiu para o sucesso da imagem do 

evento como um todo, uma vez que a referida equipe foi campeã também dentro dos 

gramados da “Copa das Copas”.  

Se antes do mundial havia o temor por parte da FIFA de que a entidade poderia ter 

errado ao escolher o Brasil para sediar a Copa do Mundo em razão dos protestos 

deflagrados no país em junho do ano passado, temor expresso pelo próprio presidente 

da entidade, Joseph Blatter (GLOBO ESPORTE, 2013) 10/07/2013), o evento terminou 

com a sensação de dever cumprido, com aprovação do mesmo Blatter: “Foi a melhor 

copa em que eu já estive” (ESTADÃO, 2014), bem como de 83% dos estrangeiros, de 

acordo com pesquisa do Datafolha (VEJA, 2014). 
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