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Resumo 
Este artigo analisa o comportamento da seleção alemã de futebol durante a sua permanência no 
Brasil para a realização da Copa 2014. Durante os trinta e cinco dias que ficaram hospedados no 
“Campo Bahia”, os alemães tiveram atitudes atípicas no tocante à personalidade comumente 
atribuída aos germânicos. Os jogadores distribuíram sorrisos, dançaram e cantaram - assistidos 
por brasileiros que acabaram sucumbindo à tamanha simpatia. A seleção alemã eliminou o 
Brasil nas “semifinais” e disputou a decisão pela cobiçada taça de campeã mundial de futebol. 
Mesmo assim, a cobertura midiática demonstrou que os brasileiros torceram para que a seleção 
alemã fosse a campeã mundial da Copa 2014. Durante a realização da Copa do Mundo 2014, a 
seleção alemã de futebol incorporou elementos da identidade brasileira, resultando na percepção 
de um cidadão alemão diferente, que foi capaz de possuir uma “alma” brasileira.        
 
 
Palavras-chave: Imagem; Identidade; Relações Públicas; Copa do Mundo 2014; 
futebol. 
 
Introdução  
 

O Brasil acaba de sediar a Copa do Mundo de Futebol 2014. A primeira Copa 

realizada no país aconteceu em 1950, onde, em pleno Maracanã lotado, a seleção 

brasileira perdeu para o Uruguai na final. Passados sessenta e quatro anos, o Brasil 

voltou a abrigar o megaevento mundial mais importante de futebol.  Nos anos que 

antecederam a Copa 2014, várias campanhas de comunicação e marketing foram 

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado em 
Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Mestre em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), graduação em Comunicação 
Social (Habilitação: Relações Públicas) pela mesma universidade (1991) e Pós-Graduação em Marketing Empresarial 
pela Universidade Estácio de Sá (2001). Professora da Faculdade CCAA. 
3 Doutoranda em Comunicação no PPGCOM/UERJ. Mestre em Comunicação e Cultura pela ECO/UFRJ. Graduação 
em Relações Públicas (UERJ) e em Letras (UFRJ). Coordenadora e professora do curso de Relações Públicas das 
Faculdades Integradas Hélio Alonso. 
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realizadas no sentido de trazer o megaevento para o país - inclusive com o apelo de que 

a Copa traria melhorias em infraestrutura e renda para o Brasil.4  

No dia 12 de junho de 2014, o estádio Arena Corinthians (localizado na zona 

leste de São Paulo) marcaria a abertura do torneio. A Copa 2014 testemunhou a quebra 

de diversos paradigmas: várias seleções europeias (como Inglaterra e Portugal) não 

chegaram à etapa “Oitavas de final”, e times sem tanta tradição no esporte (como a 

Nigéria) estavam presentes na fase mencionada. As únicas seleções europeias que 

chegaram à etapa “Quartas de final” foram França e Alemanha. Esta última, por sua 

vez, esbanjou simpatia desde o desembarque em solo brasileiro no dia 8 de junho. Em 

sua permanência no país, a seleção germânica ficou hospedada no “Campo Bahia”, um 

centro de treinamento localizado no município de Santa Cruz Cabrália (no sul da 

Bahia), que foi tratado pela mídia como “a casa da Alemanha no Brasil”.5 No local, a 

seleção cantou o hino do clube esportivo Bahia (time de futebol mais popular do Estado 

que leva o mesmo nome), dançou com os índios Pataxós e deu uma série de outras 

demonstrações típicas da alegria do povo brasileiro. Contradizendo os argumentos que 

definem o cidadão germânico como gélido e sisudo, “nasce”, em pleno solo brasileiro, 

um “novo” alemão. E por onde ele passou, demonstrou comportamentos totalmente 

arraigados à identidade do brasileiro, dando um show de carisma e simpatia. É um 

alemão de “bem com a vida”, alegre e feliz - e que é capaz de comemorar a vitória 

dançando em ritmo malemolente como o cidadão brasileiro.        

    

2. Copa 2014: reflexões sobre o megavento de maior relevância no futebol mundial 
 

Há oito décadas, um torneio mundial de futebol foi criado tendo como referência 

às Olimpíadas (que já incluía o esporte desde 1900). Em 1929, Jules Rimet, um dos 

fundadores da Fifa, retomou a ideia de organizar uma competição internacional à parte 

das Olimpíadas. Sem uma aprovação unânime dos países filiados à entidade, a primeira 

                                                
4  <Disponível em: http://blog.planalto.gov.br/copa-do-mundo-2014-traz-para-o-brasil-melhorias-em-
infraestrutura-turismo-emprego-e-renda/. Acesso em 13 jun. 2014>. 
5  <Disponível em: http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,casa-da-alemanha-no-brasil-campo-
bahia-agora-e-hotel-de-luxo,1529805. Acesso em 17 jul. 2014>. 
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Copa foi realizada no Uruguai (já bicampeão olímpico no esporte) em 19306. Quarenta 

anos depois, a Copa do México foi a primeira a ser transmitida ao vivo para o Brasil 

para uma “centena de cidades das regiões Sul e Sudeste, mais Brasília, Recife e 

Salvador. Ao todo, a TV transmitiu nove jogos, incluindo os seis do Brasil. Os demais 

acabaram sendo exibidos em videotape”7. No entanto, foi na Copa de 1954, na Suíça, 

que teve início a transmissão televisiva do campeonato para somente oito países (França, 

Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Dinamarca e o país sede). Nesses 60 anos, 

houve um crescimento exponencial de audiência: na Copa da África do Sul, foram mais 

de 3.2 bilhões de telespectadores (46.6% da população mundial)8 e, no Brasil, espera-se 

atingir quase 4.7 bilhões, com a licença para 700 empresas, dentre as quais TV, rádio e 

internet. 
A Copa do Mundo da FIFA é o evento esportivo de maior audiência 
do mundo inteiro. Cerca de 715,1 milhões de pessoas assistiram à 
final da Copa do Mundo da FIFA 2006 na Alemanha. O evento de 
2010 na África do Sul foi transmitido a 204 países por 245 canais 
diferentes. Dentro dos estádios, 3.170.856 espectadores compareceram 
às 64 partidas, com uma média de 49.670 por jogo e o terceiro maior 
público total, atrás dos EUA 1994 e da Alemanha 2006.  (Fonte: 
http://pt.fifa.com/aboutfifa/worldcup/. Acesso em 10/6/2014) 
 
 

Os números surpreendem dentro e fora da “telinha”. De acordo com matéria da 

Revista Exame9, a audiência na TV aberta brasileira aumentou 29% e a da TV paga 

triplicou; o Facebook registrou 1 bilhão de interações entre usuários desde o início da 

Copa, o que a torna o evento mais popular em toda a história da rede social; o Twitter  

registrou 300 milhões de posts sobre a Copa somente na primeira fase. Toda essa 

reverberação midiática gerou uma expectativa de que o “investimento publicitário na 

TV seja superior a US$ 2,9 bilhões, um recorde, e isso sem contar os US$ 3,5 bilhões 

                                                
6 Cf. Revista Superinteressante. <Disponível em: http://super.abril.com.br/esporte/copa-mundo-foi-inventada-
443203.shtml. Acesso em 10 de jun. de 2014>. 
7 Cf. Revista Placar. <Disponível em: http://placar.abril.com.br/materia/mudando-para-melhor-as-novidades-da-copa-
do-mundo-de-1970. Acesso em 10 de junho de 2014>. 
8 <Disponível em http://espn.go.com/sports/soccer/news/_/id/6758280/least-1-billion-saw-part-2010-world-cup-final. 
Acesso em 10 de jun. de 2014>. 
9 Cf. Revista Exame. <Disponível em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/tv-e-redes-sociais-batem-
recordes-de-audiencia-na-copa. Acesso em 4 de jul. de 2014>. 
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que a FIFA já arrecadou por direitos de exploração e patrocínios. Algumas marcas 

estimam investir US$ 2 milhões por dia”10.  

Para muitos pesquisadores, esses números justificam que a Copa do Mundo de 

futebol seja denominada “megaevento”. Para Roche, eventos esportivos, assim como 

Copa e Olimpíadas, são “evento-mídia” (media events em inglês). Afinal, são 

competições “televisionadas ao vivo para centenas de milhares de pessoas, muitas vezes 

bilhões, para diversos países desde a comunicação por satélite no início dos anos 80” - 

realidade essa que tangibiliza o conceito de “aldeia global”, de McLuhan11 (tradução 

nossa).  O pesquisador sinaliza ainda que megaventos são: 

 
(...) de larga escala cultural (incluindo comerciais e esportivos) que 
tem uma característica dramática, apelo popular massivo e 
significância internacional. São tipicamente organizados por 
combinações variáveis de organizações internacionais não 
governamentais e podem ser ditos como importantes elementos nas 
versões ‘oficiais’ da cultura pública (Roche, 2000, p. 1). 

  

Essa cultura pública é necessariamente mediada pela televisão (cf. também 

sugerem STRANGIO, 2012; GUALA, 2002) e, mais recentemente, pelas redes sociais. 

A experiência do megaevento in loco e a audiência que eventos esportivos alcançam 

tornam-se fundamentais para potencializar o “momento de efervescência” (Maffesoli, 

2006, p.132), em que os espaços transformam-se em locais de sociabilidade, de 

ajuntamento (idem, p. 84), de estar junto, de compartilhamentos de emoções, “de modos 

de afiliação a uma comunidade social, uma maneira de se reconhecer e de poder se 

comunicar em conjunto sobre a base de proximidade” (LE BRETON, 2009. p.126). Um 

megaevento, no entanto,  
 
(...) não se restringe ao tempo de sua duração, ele vai além. Começa 
muito antes de seu início e termina muito após seu encerramento. Por 
conta de suas reverberações, um megaevento se espraia por toda a 
sociedade em que se insere, sugestionando a coletividade, o que nos 
remete ao conceito de fato social. Para Émile Durkheim, o fato social 
é determinante nas alterações do cotidiano de uma coletividade, 

                                                
10 <Disponível em: http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2014/05/21/copa-batera-recorde-de-audiencia-e-
de-arrecadacao-com-publicidade-na-tv.htm; Acesso em 10 de jun. de 2014>. 
11 Oympic and Sports Mega Evens as Media Events: reflexions on the globalization paradigm. P. 2.  <Disponível em: 
http://library.la84.org/SportsLibrary/ISOR/ISOR2002c.pdf. Acesso em 25 de maio de 2014>. 
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caracterizando-se por três vertentes: a coercitividade relacionada a 
fortes padrões culturais do grupo que os indivíduos integram; a 
exterioridade desses padrões de cultura; e a generalidade, ou seja, os 
fatos sociais existem para a coletividade. Assim, os impulsos 
coercitivos de um megaevento acabam sendo suas próprias 
reverberações que acontecem em geral na mídia (FREITAS, 2011). 
 
 

Essa reverberação midiática ocorre durante anos, tendo início com a candidatura 

do país-sede (no caso da Copa do Mundo), em geral sete anos antes da realização do 

megaevento, incluindo a exposição de peças oficiais, elaboradas em parceria com 

órgãos públicos locais e agências de publicidade e marketing, até o pós, que, além da 

divulgação de dados oficiais do organizador oficial, incluem estudos de pesquisadores 

de diversas áreas que avaliam o impacto e legado, a exemplo do Observatório das 

Metrópoles no Brasil. 

Guala propõe uma definição ainda mais ampla para que um evento seja 

considerado ‘mega’. Segundo ele (2002, p. 2), “uma taxonomia para grandes eventos 

deve levar em conta uma diversidade de fatores, como o tamanho, natureza (alcance de 

público, cobertura midiática, efeitos econômicos para a cidade/país, instalações” 

(tradução nossa), um “formidável instrumento de transformação urbana” (idem). Logo, 

enquanto acontecimento sócio, político e econômico, o megaevento é, ao mesmo tempo, 

oportunidade de negócios e de projeção internacional da cidade ou país-sede que  

“impulsiona, por um lado, o desenvolvimento local, novos fluxos de receita, branding, 

inovação e espírito empreendedor e, por outro, gera um custo maior, de gestão e 

impactos ambientais, que precisam ser levados em conta (BUTT, 2010, tradução nossa). 

Momentos em que os países podem construir e apresentar imagens de si 

próprios, os megaeventos e/ou eventos esportivos podem geralmente cultivar 

experiências que remontem ao passado e ao futuro (ROCHE, 2000, p.6). São, portanto, 

estratégias contemporâneas para a projeção da marca-país, que se dará de diversas 

formas, dentre as quais pelas ações de marketing turístico.  

Recentemente, o Ministério do Turismo do Brasil lançou o Plano Aquarela, 

diretrizes para ações de posicionamento global da marca-país no exterior. Segundo esse 

estudo, as principais sensações destacadas pelos turistas em relação ao Brasil são 

“brilhante e colorida, alegre, natural” (p. 33). No mesmo documento foi avaliada a 
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percepção da identidade e imagem do Brasil: em pesquisa realizada pela Embratur, 22% 

dos turistas estrangeiros reconheciam a marca Brasil, que vinha sendo divulgada pelo 

Ministério do Turismo, e os elementos Natureza e Povo apareciam como os mais 

recorrentes formadores da imagem do país (p. 105). A partir dessas pesquisas 

qualitativas “foram definidos argumentos que poderiam ser utilizados na comunicação 

do produto Brasil no mercado internacional” (p. 76): Natureza (maior diversidade do 

planeta); Cultura Viva (ver, sentir, festejar); Povo (fé, esperança, hospitalidade e 

alegria); Clima (sol, brisa o ano inteiro) e Modernidade (juventude e modernidade em 

um país de contraste e infra-estrutura para viagens de lazer e eventos). 

Percebe-se que o Plano articula discurso entre megaeventos (Copa e Olimpíadas) 

com os atributos da marca Brasil, ou melhor, por meio desses certames haverá a 

divulgação desses elementos e fortalecimento da marca. Isso fica claro, inclusive, 

durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, em 12 de junho de 2014, em que 

esses atributos parecem ter sido retomados pela Franco Dragone Entertainment Group, 

responsável por espetáculos do Cirque du Soleil e Europa, sob a direção artística da 

belga Daphne Cornez. A abertura foi dividida em quatro atos: 1) Natureza - atletas em 

uma cama elástica, em formato de vitória régia, vestiam fantasias de gotas d'água, 

araucária, arbustos e flores; 2) Pessoas - Com a chegada de dois jovens indígenas, 

tiveram início ritmos brasileiros, com referências à cultura nacional (afro, frevo, 

berimbau, baianas, fandango, baião e capoeira); 3) Futebol - Dois árbitros mirins deram 

início à partida e crianças levavam a bandeira das 32 seleções participantes da Copa; 4) 

Apresentação da música oficial “We are One” com Claudia Leitte, em uma breve 

interpretação de “Aquarela do Brasil”, com os artistas Jennifer Lopez, Pitbull e Olodum.  

Tanto o Plano Aquarela quanto o espetáculo de abertura da Copa no Brasil 

reforçam clichês pelos quais o país parece ser conhecido e se dá a conhecer. Para 

Riffaterre e Zijderveld (apud FREITAS, LINS e SANTOS, 2013), há uma eficácia 

expressiva dos clichês, os quais impedem o colapso da vida social. Já Noelle-Neuman 

defende que o estereótipo é um repertório de impressões fixas, que cristaliza conceitos e 

opiniões (p. 144), indispensável para a manutenção do próprio sistema e para reduzir a 

complexidade e tornar a comunicação possível (p. 151). Seria, portanto, o cerne de 
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nossa tradição pessoal, as defesas de nossa posição na sociedade (LIPPMAN, 2008, 

p.96).  

Megaeventos, a exemplo da Copa do Mundo, desempenham funções internas e 

externas ao país-sede. Internamente, esperam-se investimentos em infra-estrutura, 

oportunidades de emprego e um fluxo maior de negócios, fatores que afetam, 

positivamente, a economia do país e das cidades que recebem o evento. Externamente, 

há uma expectativa para um (re) posicionamento do país, gerando mais investimentos e 

fluxo de turismo. De qualquer forma, é uma “ocasião-chave” (ROCHE, 2000, p. 6) para 

que o país mostre para os cidadãos, turistas e outras nações sua identidade e projete a 

imagem da marca-país. Para isso, as cerimônias de abertura quanto de encerramento da 

Copa são momentos estratégicos de comunicação, e o alcance da audiência global, 

fundamental para a visibilidade do país e de seus atributos. 

3. Identidade e imagem: percepções sobre a “alma” germânica  

 Em pleno final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se rendeu. O fato 

histórico aconteceu no dia 8 de maio de 1945. O ditador alemão Adolf Hitler havia se 

suicidado no dia 30 de abril, e o país sucumbiu à guerra praticamente uma semana após 

a morte do líder nazista. No ano de 1949, quatro anos após o fim do conflito, foram 

formados dois estados alemães: a República Federal da Alemanha (ou Alemanha 

Ocidental) e a República Democrática Alemã (ou Alemanha Oriental). Em 1989, 

passados exatos quarenta anos da formação de ambos os estados, o governo da 

Alemanha Oriental caiu. O muro de Berlim (que dividia os dois Estados) fora colocado 

abaixo, tornando possível a entrada de mais duzentos mil alemães orientais na 

Alemanha Ocidental.12 Tal fato deu origem a um novo momento no cenário geopolítico 

mundial. O tempo de cisão no país havia terminado. O momento era de coesão, e em 

julho de 1990 as duas “Alemanhas” celebraram a união econômica e monetária. Agora 

era um só país e um só povo.  

                                                
12 <Disponível em:  http://www.historiadomundo.com.br/germanica/civilizacao-germanica.htm. Acesso em 15 
jun.2014>. 
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Estigmatizado pelo nazismo, o povo alemão é comumente percebido como frio e 

sisudo. Cabe registrar que o nazismo faz parte da identidade da Alemanha, já que 

representa um dos componentes da história do país. Costa (2001) menciona que o 

histórico do desenvolvimento de uma organização, país, pessoa, dentre outros, são itens 

que compõem a sua identidade. Sendo assim, a identidade refere-se aos aspectos 

concretos e tangíveis, onde as atitudes e comportamentos possuem extrema relevância.  

Riel (apud Kunsch, 2003) aponta que a identidade é a manifestação de uma 

reunião de características que forma uma espécie de concha ao redor do que o cerca. 

Ainda segundo o autor, a identidade funciona como forma de apresentação, se 

desenvolvendo por um conjunto que engloba o comportamento, a comunicação, o 

simbolismo (atrelado à identidade visual) e a personalidade. Visando aprofundar a 

análise, é interessante observar cada um dos aspectos supracitados sob a ótica do povo e 

cultura germânicos. Os alemães são conhecidos por serem “fechados”, porém justos e 

objetivos. São pessoas sérias, honestas, cumpridoras de palavras e  exigem o mesmo 

retorno. Costumam ser formais e reservados nos primeiros encontros, mostrando 

frialdade.13  

No tocante ao simbolismo, é interessante analisar o Brasão de Armas da 

Alemanha (foto 1). Para os germânicos, a águia representava o pássaro do deus Odin, o 

senhor da guerra, da sabedoria e da morte.14  

 
Foto 1 - A águia presente no Brasão de Armas da Alemanha. 

 

                                                
13 <Disponível em: http://deutschlandcomex.wordpress.com/caracteristica-do-povo-alemao/ Acesso em 13 jun.2014>. 
14 <Disponível em: http://cildeutschbrasilia.blogspot.com.br/2012/03/brasao-da-armas-da-alemanha.html Acesso em 
13 jun.2014>. 
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A águia é um símbolo tão importante para a Alemanha que, em outubro de 2013, 

o Bundestag (câmara baixa do Parlamento alemão) aprovou a concessão em licença da 

imagem da ave para a produção e distribuição de produtos. Ou seja: a imagem da águia 

foi colocada à venda. De acordo com um porta-voz do Bundestag, a ação seria uma 

“operação publicitária de simpatia”. Desse modo, a imagem da águia preta com as asas 

abertas passou a poder ser reproduzida em série, estampando artigos comerciais e 

souvenirs para turistas. A empresa que viesse a adquirir o direito de reprodução da 

imagem da ave passaria a poder fabricar taças, roupas, bolsas e demais objetos com o 

símbolo da Alemanha15.   

Todavia, enquanto oferecer a concessão da águia como símbolo funcionaria para 

evocar simpatia (segundo o próprio Bundestag), existe um símbolo que remete ao 

passado nazista do país: a suástica. A famosa cruz foi escolhida para fazer parte da 

bandeira do partido nazista alemão durante a Segunda Guerra Mundial (foto 2), embora 

represente um símbolo de ciclo, de manifestação, de ação e de regeneração16.  

 
 Foto 2 - A suástica no centro da bandeira do partido nazista alemão. 

Riel (apud KUNSCH 2003) ressalta que o comportamento, a comunicação e o 

simbolismo cristalizam a personalidade. Dessa maneira, a frialdade, a objetividade e os 

símbolos seriam alguns dos elementos constituintes da predominantemente gélida 

personalidade germânica. Complementando o raciocínio anterior, Costa (2001) cita que 

a identidade é a essência própria e diferencial de algo, objetivamente expressa por meio 

de sua presença, manifestações e atuações.   

Retomando as definições conceituais acerca da imagem, Costa (2001) ressalta 

que a imagem é a representação mental, no imaginário coletivo, de um conjunto de 

atributos e valores que funcionam como um estereótipo e determinam a conduta e 
                                                
15 <Disponível em:  http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aguia-simbolo-da-alemanha-esta-a-venda,166408e. 
Acesso em 13 jun.2014> 
16 <Disponível em: http://www.dicionariodesimbolos.com.br/suastica/. Acesso em 17 jul.2014>. 
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opiniões desta coletividade. Ainda segundo o autor (2001), a imagem é um efeito de 

causas diversas: percepções, induções e deduções, projeções, experiências, sensações, 

emoções e vivências dos indivíduos, que são associadas entre si (o que gera o 

significado da imagem) e com o objeto (empresa, pessoa, país, etc.), que é seu elemento 

indutor e capitalizador. Para Kunsch (2003), a imagem é o que passa na mente dos 

públicos, no seu imaginário, e que pode ser entendida como uma visão subjetiva da 

realidade objetiva, resultado da interação de crenças, ideias, sentimentos e impressões 

constituídas pelas pessoas sobre determinado objeto, isto é, as pessoas interpretam as 

mensagens emitidas pela organização de acordo com as experiências vivenciadas 

durante toda a sua vida, fazendo com que cada imagem seja única e individual. Ao citar 

Riel, Kunsch (2003) pontua, então, que a imagem é um conjunto de significados pelos 

quais se chega a conhecer um objeto e por meio do qual as pessoas o descrevem, 

recordam e se relacionam.  

Cahen também coaduna com a mesma ideia de Kunsch ao afirmar que a 

“imagem é o conceito que as pessoas têm e/ou formam sobre as coisas. Queiramos ou 

não, gostemos ou não, tudo e todos têm imagem – inclusive a respeito de si próprios” 

(1990, p. 57). Sendo assim, relações públicas e comunicadores em geral devem se 

preocupar com a formação de uma imagem favorável e positiva para a organização 

junto a seus públicos prioritários. Afinal, para o autor, a imagem pode ser neutra, 

positiva ou negativa, o que exige do profissional uma atuação para, respectivamente, 

criar, manter ou mudar para favorável a imagem da empresa. No entanto, como a 

imagem é uma conjunção de imagens indissociáveis e entremeadas, há que se 

considerar, segundo Halliday (1987), estas dimensões:  

 

1. imagem espacial – onde a empresa se situa (instalações físicas, 
sucursais, como ocupa o espaço físico, econômico, político e social). 
São ligados à imagem espacial atributos como ordem, segurança, 
limpeza e desperdício; 
2. imagem temporal – refere-se à história da empresa, como ela está 
inserida no contexto da história. O que ela fez, faz e é capaz de fazer? 
Às vezes, o comportamento de uma empresa não tem perdão; 
3. imagem relacional – onde é que a empresa entra no meu universo e 
no macro-sistema social? Como vejo a empresa em relação à minha 
vida e à vida da cidade, estado, país? 
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4. imagem personificada – advém dos papéis desempenhados por 
membros da organização com os quais interagimos. Exemplo: os 
caixas de um banco são simpáticos no atendimento. A imagem da 
agência é personificada por esses funcionários; 
5.  imagem valorativa – reúne todos os componentes racionais e 
emocionais das imagens 1 a 4, os quais determinam a maneira pela 
qual eu julgo a empresa. Que imagem final eu construo sobre QUEM 
é aquela empresa? Esta é a imagem valorativa. 
 

 

Halliday afirma ainda que as organizações enfrentam um problema:  

legitimarem-se nos respectivos ambientes. Para isso, precisam reduzir “a distância que 

existe entre a maneira como elas são percebidas, entendidas e acreditadas e a maneira 

como gostariam que fossem essas percepções, compreensão e crédito” (HALLIDAY, 

1987, p. 15). Isso posto, parece-nos que isso somente é viável por meio de uma gestão 

de imagem, que implica, necessariamente, em uma gestão de relacionamento. 

Para Marcondes Neto (2012), o relacionamento faz parte do composto dos 4Rs 

aplicáveis às demandas organizacionais, sendo os outros três: 1) Reconhecimento, ou 

seja, como cada  ente (indivíduo, causa, marca ou organização) é identificado como 

único por seus públicos de interesse, o que ocorre por meio do estabelecimento de uma 

identidade, pela gestão e construção da imagem da marca e pela propaganda 

institucional; 2) Relevância, isto é, como a empresa se destaca, se diferencia perante 

seus públicos, o que pode ser obtido por meio de pesquisa de opinião, patrocínio, 

eventos e marketing social; e 3) Reputação, ou melhor, qual o conceito que uma pessoa 

ou empresa tem através dos públicos e/ou sociedade. Para o autor, a reputação será 

resultado de quatro táticas – estudo dos públicos, comunicação institucional, divulgação 

e gestão de crises de imagem pública. 

Considerando os conceitos apresentados, o comportamento da seleção alemã 

durante a Copa do Mundo de 2014 suscita questões interessantes quanto à identidade e 

imagem da Alemanha pré, durante e pós-evento e evocam um planejamento de relações 

públicas. 

 
4. A seleção alemã de futebol: uma releitura da identidade e a política de boa 
vontade  
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Em sua passagem pelo Brasil em virtude da Copa 2014, a seleção de futebol 

alemã esbanjou alegria e malemolência. Durante os trinta e cinco dias em que ficaram 

hospedados no “Campo Bahia”17, os jogadores demonstraram atitudes totalmente 

arraigadas ao despojamento típico de boa parte do povo brasileiro. A seleção germânica 

apresentou vários comportamentos para demonstrar intimidade e proximidade com os 

brasileiros (com ênfase no povo baiano), dentre os quais: cantar o hino do Esporte 

Clube Bahia18, dançar o “Lepo Lepo”19 e gravar um clipe ao som da música Tieta20 

(composta por Caetano Veloso).  

No Maracanã, os jogadores comemoraram o título de campeões mundiais de 

futebol com uma dança típica da tribo indígena Pataxó, ensaiando passos inspirados nos 

rituais dos índios ao redor da taça da Copa do Mundo de 2014.21 Cabe registrar que, na 

manhã do dia 9 de junho, a seleção recebeu a visita dos Pataxós no “Campo Bahia” - 

exatamente um dia após desembarcar no Aeroporto Internacional de Salvador. Na 

ocasião, Thomas Müller, atacante da seleção alemã, chegou a pegar um chocalho e se 

entregar ao ritmo dos Pataxós 22. Podolski, outro jogador da equipe, registrou, na sua 

conta do Instagram23, uma foto com uma criança da tribo; e o meio campo Mesut Özil 

publicou, em sua página pessoal no Facebook, a seguinte mensagem em português: 

“Obrigado pelas incríveis e calorosas boas vindas. Este país é 

apaixonante!#Brasil2014 #WorldCup”24. Aliás, os atletas alemães utilizaram as redes 

sociais, antes, durante e pós-Copa, para divulgarem ações sociais, expressarem suas 

opiniões e até mesmo se despedir do mundial. 

Antes da Copa, um vídeo no YouTube25 mostra Özil apoiando a campanha “Big 

Shoe”, que, desde 2006, oferece cirurgias gratuitas a crianças carentes. Neste ano, a 

                                                
17 “Campo Bahia” foi o nome dado ao complexo construído com recursos da Federação Alemã de Futebol (DFB) e o 
apoio de patrocinadores para abrigar a seleção germânica durante sua estada no Brasil durante a Copa 2014. Situado 
no município de Santa Cruz Cabrália, no povoado de Santo André (sul da Bahia), o local é composto por treze 
casas, um campo de futebol, um centro de imprensa e uma praia particular.    
18 <Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=bTT0VoP03qg. Acesso em 14 jun.2014>. 
19 <Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JB_fy0hHRrI. Acesso em 14 jul.2014>.  
20 <Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xlcM5vAxm60. Acesso em 14 jul.2014>. 
21 <Disponível em: http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/alemanha-comemora-titulo-com-danca-pataxo-no-
maracana/?cHash=0efafc5fdfa1572e211479fe77aa31d6. Acesso em 13 jul.2014>. 
22 <Disponível em: http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/selecao-da-alemanha-faz-festa-com-tribo-indigena-
em-pequena-vila-na-bahia-12773802. Acesso em 14 jul.2014>. 
23 Cf. http://instagram.com/poldi_official. Acesso durante toda a Copa do Mundo.  
24 <Disponível em: https://www.facebook.com/mesutoezil. Acesse em 13 de jun. 2014> 
25 <Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DeJuYHInwl4. Acesso em 8 de jun. 2014>. 
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campanha foi no Brasil, e segundo Özil, em post na sua página no Facebook26, ele 

afirmou apoiar a realização de onze cirurgias e enviou uma mensagem motivacional 

onde dizia: “Juntos, podemos ajudar muito mais crianças”. Durante a Copa, Podolski 

foi o jogador mais participante das redes sociais. Em seu Instagram27, ele se manifestou 

em diversos momentos e, algumas vezes, em português, como:  

1) Apoio à seleção brasileira após a derrota para o time alemão: “Respeite a 

Amarelinha. Com sua história e tradição, o mundo do futebol deve muito ao futebol 

brasileiro (...)”;  

2) Torcida pelo Brasil na disputa pelo terceiro lugar: “Vamos Brasil! Great 

country full of people who are crazy for football. Good luck for the Selecao in the game 

for the 3rd place! Boa sorte hoje no jogo, estamos todos na torcida, muita raça, para 

frente”, incluindo as hastags #Brasil #CoraçãoVerdeAmarelo #poldi #ilovebrasil 

#tudonosso #brazil #worldcup #fans #rio #lp10;  

3) Apelo pela torcida na final da Copa: “A pergunta é o seguinte, "tamo junto ou 

não tamo" amanhã é o grande dia #FLAlemanha quero ver geral de vermelho e preto. 

#OmaracaÉNosso e o #Rio também. #rio #final #poldi #aha #flamengo #germany”;  

4) Despedida da Bahia: Bye Bye Bahia. “It was a pleasure..... #farewell #rio 

#bahia #thankyou #ilovebrasil #poldi #worldcup #aha #lp10”; e  

5) Despedida do Brasil: “Brasil – Nunca me vou esquecer de ti”; “Tenho o 

Brasil sempre comigo..... #tudonosso #ficapodolski #ilovebrasil #poldi #aha #lp10 

#champions”.  

Pode-se fazer uma comparação entre a atuação dos jogadores nas redes sociais e 

a divulgação de vídeos no You Tube com duas dimensões sugeridas por Halliday 

(1987): a das imagens personificada e relacional. Ou seja, os jogadores personificam 

uma “outra” imagem do povo alemão. São descontraídos, simpáticos e interagem com 

seus seguidores em contas do Instagram e Facebook, bem como com a comunidade em 

que viveram durante a realização da Copa do Mundo.  

                                                
26 Post do dia 12 de junho de 2014. <Disponível em https://www.facebook.com/mesutoezil. Acesso em 13 
de jun. 2014>. 
27 Cf. http://instagram.com/poldi_official. Acesso durante toda a Copa do Mundo. 
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Os atletas alemães deixaram o sul da Bahia no dia 11 de julho, para disputar a 

final da Copa 2014 no Maracanã. Antes de embarcar rumo ao Rio de Janeiro, doaram 

“uma camisa e bicicletas autografadas pela seleção. A ideia é, no futuro, leiloar as 

relíquias. Cada uma das bicicletas, por exemplo, está avaliada em R$ 4 mil”28. A 

delegação alemã também deu um presente para os índios Pataxós: a quantia de dez mil 

euros (R$ 30 mil) para comprar uma ambulância.29 Essas duas ações apontam para a 

proposição de Marcondes Neto e os 4 Rs das Relações Públicas, quer dizer, são 

exemplos de marketing social, um dos pontos que fazem parte do “R” de “Relevância”, 

uma vez que isso diferencia a seleção perante públicos de interesse e busca o 

reconhecimento deles, ao mesmo tempo em que evidencia um planejamento de uma 

política de relacionamento com a comunidade, construída ao longo da permanência da 

delegação em Santa Cruz Cabrália. 

Para mais uma vez ilustrar o raciocínio referente aos gestos de solidariedade que 

partiram dos atletas alemães no pós-Copa, o jogador Özil doou o prêmio de trezentos 

mil euros que recebeu da Federação de Futebol da Alemanha pela conquista do título da 

Copa do Mundo de 2014 para a realização de cirurgias em 23 crianças brasileiras. Após 

a doação, Özil declarou publicamente que o gesto foi uma forma de agradecer ao país 

pela hospitalidade30. Em sua página no Facebook, o jogador publicou o seguinte post31:  

 
Caros torcedores: antes da Copa do Mundo eu tornei possível 
cirurgias para onze crianças doentes. Uma vez que a vitória na Copa 
do Mundo não foi devida apenas a onze jogadores, mas a todo o time, 
eu agora vou aumentar o número para 23 cirurgias. Este é o meu 
agradecimento pessoal pela hospitalidade do povo brasileiro. 
 
 

Em plena Copa 2014, a gélida imagem associada ao povo alemão foi substituída 

pela associação com a suposta simpatia alemã. Kunsch (2003) aponta que a imagem tem 

a ver com o imaginário das pessoas, com as percepções. É uma visão abstrata das 

                                                
28 <Disponível em: http://atarde.uol.com.br/esportes/copa/noticias/alemanha-deixa-saudades-e-reliquias-
em-cabralia-1605115. Acesso em 14 jul.2014>. 
29 <Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/07/selecao-alema-se-despede-da-
bahia.html. Acesso em 14 jul.2014>. 
30 <Disponível em:  http://odia.ig.com.br/esporte/copa-do-mundo/2014-07-17/ozil-doa-seu-premio-pelo-
titulo-da-copa-para-cirurgias-de-23-criancas-do-brasil.html. Acesso em 17jul. 2014>. 
31 <Disponível em:  https://www.facebook.com/mesutoezil. Acesso em 16 jul.2014>. 
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coisas, uma visão subjetiva de determinada realidade. Em solo brasileiro, os alemães se 

“despiram” da tradicional sisudez tão associada ao seu povo. Como consequência, 

passaram a “capitalizar”32 para si próprios a imagem de um povo amistoso e alegre - e 

até mesmo solidário. Para Rabaça e Barbosa (2001, pág. 377), a imagem é o:  

 
Conceito ou conjunto de opiniões subjetivas de um indivíduo, do 
público ou de um grupo social, a respeito de uma organização, 
empresa, produto, marca, instituição, personalidade etc. (...) A 
imagem pode ser avaliada mediante técnicas de pesquisa e 
eventualmente modificada ou reforçada por técnicas e campanhas de 
relações públicas, de marketing e de propaganda. 
 
 

Sendo assim, houve uma espécie de “aliança” unindo aspectos identitários de 

ambos os países, resultando na percepção de um “alemão cordial” no imaginário 

coletivo, como frisa o site Adnews33: “Foi dado o primeiro passo para a fusão, quero 

dizer, engajamento, alemão-brasileiro, e a transferência de identidade da marca alemã 

para a brasileira. Começa a mistura de DNAs das duas marcas e um importante passo, 

humilde e simpático.” Interessante destacar, no entanto, que foi Sérgio Buarque de 

Holanda que chamou a cordialidade, “a contribuição brasileira para a civilização” 

(1999, p.146). Ou seja, um atributo do brasileiro sendo “incorporado” à imagem e 

identidade germânica. 

Cabe ainda ressaltar que a vitória da seleção alemã de futebol na Copa 2014 

trouxe inclusive o fortalecimento da marca “Made in Germany”. Por mais que a 

associação de futebol alemã (DFB) venha a colher frutos positivos pelo fato da seleção 

germânica ter conquistado a taça de campeã mundial, a economia do país será a grande 

“capitalizadora” da vitória. Segundo o portal de notícias G134, a Alemanha é a maior 

economia da Europa. A matéria publicada pelo jornal O Globo35 no dia 14 de julho (um 

dia após a vitória da seleção alemã de futebol no Maracanã) trouxe como título: “Marca 
                                                
32 Importante observar que o uso do termo capitalizar foi tomado com certa licença semântica.  Nesse caso, o uso do 
verbo capitalizar refere-se à acepção linguística corrente no sentido de “tirar proveito de; fazer com que (algo) tenha 
consequências benéficas, vantajosas para si.” 
33 <Disponível em: http://www.adnews.com.br/artigos/o-que-as-marcas-tem-a-aprender-com-a-alemanha-nesta-copa. 
Acesso em 17jul.2014>. 
34 <Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/04/alemanha-diz-que-economia-crescera-18-este-ano-
e-20-em-2015.html. Acesso em 13 jun.2014>. 
35 <Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/negocios/marca-made-in-germany-grande-vencedora-da-copa-
do-mundo-13251717. Acesso em: 16 jul.2014>. 
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Made in Germany, a grande vencedora da Copa do Mundo”. Na mesma reportagem, 

Christian Böllhoff, diretor do instituto de pesquisas Prognos AG em Berlim, mencionou 

a seguinte frase: “O Made in Germany definitivamente se valoriza com o sucesso. Isso 

tem uma influência fortalecedora sobre as exportações alemãs.” Sendo assim, a marca 

“Made in Germany” (e a sua respectiva imagem) se fortaleceram com a vitória no 

campeonato mundial de futebol.  

Visando aprofundar a análise, o ato de utilizar e aplicar marcas existe há séculos, 

sempre associado ao modo de diferenciar os bens de um fabricante dos bens de outro. O 

uso da palavra brand (marca, em inglês) possui origem nórdica, derivando da antiga 

expressão brandr, que significa queimar, indo totalmente na contramão dos movimentos 

protetores dos animais, “isso porque as marcas a fogo eram, e de certa maneira ainda 

são, usadas pelos proprietários de gado para marcar e identificar seus animais” 

(KELLER E MACHADO, 2006, p. 2). Uma das acepções do conceito de marca diz 

respeito à combinação de vários elementos que deverá ser capaz de torná-la singular.   

Segundo a AMA36, “a marca é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação 

desses elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor ou grupo de 

fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência”.  

A atitude da delegação alemã e, principalmente dos jogadores, foi essencial para 

uma nova percepção da imagem germânica e da marca Alemanha. É o futebol como um 

mediador de relações e uma estratégia na gestão da marca-país.  

 

5. Considerações finais  

 

A percepção sobre os atributos da alma germânica parece que teve, na 

participação da seleção alemã na Copa do Mundo 2014, um “divisor de águas”. Se 

antes, a sisudez e certo distanciamento eram características cristalizadas do povo 

alemão, o comportamento da delegação - e principalmente dos jogadores - contribuiu 

para outro olhar: o de um povo alegre, de bem com a vida em um paraíso tropical, 

cercado de uma comunidade com a qual fazia questão de interagir e de ajudar no fim da 

                                                
36 Definição da Associação Americana de Marketing (American Marketing Association). 
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temporada em Santa Cruz Cabrália. Ao que parece, eles assimilaram os elementos 

mencionados no Plano Aquarela37, ou melhor, eles incorporaram a imagem que o 

estrangeiro tem do Brasil – Natureza e Povo (com sua hospitalidade e alegria) – à 

identidade germânica.  

Pode-se dizer, então, que nosso objeto de estudo é um típico caso de um bom 

planejamento de gestão de imagem e de Relações Públicas que buscou modificar a 

imagem do povo alemão e da marca-país para mais favorável. Isso se deu em um evento 

de cobertura midiática global, com uma visibilidade inimaginável, tendo inclusive um 

uso crescente das redes sociais. Se a Copa do Mundo tem como objetivo divulgar o 

país-sede para sua população, turistas visitantes e para outras nações, ela também pode 

ser utilizada como uma importante “vitrine” para se modificar ou criar uma (nova) 

imagem do país-sede e/ou de outros países participantes. 

Enfim, essa aproximação com a comunidade local de Santa Cruz Cabrália, de 

engajamento em questões sociais e de interação nas redes sociais consequentemente 

promovem a marca-país - e (re) posicionam a marca Alemanha no Brasil e no mundo. O 

“país de chuteiras” e da alegria, do calor e da música dá lugar ao país tetracampeão que 

se planejou para a conquista do mundial de uma forma profissional, mas com o 

“gingado”, simpatia e bom humor. São os atributos Brasil que “invadiram” a alma 

germânica, apoiados em um planejamento tipicamente de relações públicas.  
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