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* Por Márcio Kroehn 

A revista Placar tem o seu placar de Copas do Mundo. Até o jogo de abertura nesta 
sexta-feira, 11 de junho, na África do Sul, terão sido 10 torneios que passaram pelas 
páginas da revista. A seleção brasileira ganhou três títulos em quatro finais disputadas – 
um saldo para lá de positivo, mas que deve ser medido de outra maneira na 
contabilidade particular da Placar. As vitórias estão na beleza da cobertura esportiva. 
Nas três Copas da década de 1970, o mundo era praticamente em preto e branco e a 
televisão um luxo. Por isso, a revista trouxe imagens coloridas com sequências de 
lances dos gols, como se fossem tirinhas de histórias em quadrinhos. Nos dois torneios 
dos anos 1980, fotos que destacavam o balé do jogo e textos que levavam o leitor para 
dentro da magia dos 90 minutos de bola rolando. Nas três Copas seguintes, nos anos 
1990, a evolução da tecnologia transpareceu nas páginas da revista: um torneio 
totalmente analógico na Itália, em 1990, e o universo digital tomando conta oito anos 
mais tarde. Pelas mãos do então diretor de redação Marcelo Duarte, Placar montou uma 
estrutura de redação para fazer toda a edição na França. A chegada do novo século e os 
anos 2000 quebraram a barreira do meio único da comunicação: mais que uma revista, 
Placar é uma marca que deve ser explorada na internet, no telefone celular, em imagens 
de DVD e onde mais o leitor apaixonado quiser boa informação sobre futebol. 

É a adaptação quase natural de Placar, que inventa e reinventa sua trajetória. Em um 
tempo distante, a revista traduziu a emoção que a televisão ainda trazia timidamente aos 
telespectadores. Mais recentemente, soube complementar o brilho magnético do show 
de imagens. E qual teria sido o grande destaque? Nesses anos todos, há quase 
unanimidade: foram as edições que trouxeram os bastidores da Copa do Mundo de 
1982. A dolorida derrota da seleção de Telê Santana não apagou o brilho do trabalho de 
Juca Kfouri, Carlos Maranhão, Marcelo Rezende e do fotógrafo JB Scalco – o Van 
Gogh dos pampas. As edições da revista tabelam com Zico, Falcão, Sócrates, Cerezo e 
companhia. E jogam ao lado do torcedor, com toda a carga de sentimento que o Brasil 
experimentou naquela Copa em solo espanhol. Hoje, as páginas de Placar estão 
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envelhecidas pelo tempo, mas conservam a emoção do sangue correndo rápido após as 
vitórias e as lágrimas desesperadas que encerraram a trajetória de uma equipe que 
encantou o mundo. 

Mas, abraçar apenas as edições de 1982 é cometer uma bárbara injustiça com a equipe 
que esteve no México em 1970. O tricampeonato brasileiro foi o mais importante 
evento na vida de Placar. E não apenas pela vitória. A revista estava nascendo, mas 
soube montar uma equipe que formou o DNA que seria passado para as gerações 
seguintes. O leitor veria nas edições que antecederam a Copa reportagens críticas e 
elucidativas sobre o ambiente da seleção. Era o enfrentamento que o regime militar 
detestava. Na fase de preparação da seleção brasileira, José Maria de Aquino, Lemyr 
Martins e Michel Laurence chegaram a ser barrados e considerados subversivos aos 
interesses do time verde-amarelo. “Escreviam nas entrelinhas”, disse um militar. Zé 
Maria respondeu que nas entrelinhas só havia espaço em branco. E ele publicaria tudo, 
com todas as letras, o que era de interesse do leitor. Foi a frase determinante para formar 
o caráter de Placar. 

O interessante nessas histórias de Copa da revista são os ciclos que acontecem após o 
torneio mundial. Em 1982, Placar teve que se reinventar para sobreviver. Em 1970, a 
revista explorou nos meses seguintes a conquista e foi se mantendo firme nas bancas. 
Placar vive ou morre, nasce ou renasce a cada quatro anos. E esse período quadrienal 
ficou evidente na Copa do Mundo de 2002. A revista tinha praticamente encerrado suas 
atividades em janeiro daquele ano, mantendo uma estrutura enxuta para cobrir a Copa 
na Coreia-Japão. Sérgio Xavier Filho, Arnaldo Ribeiro e o fotógafo Alexandre 
Battibugli eram praticamente os únicos que restaram para levantar a bandeira da revista. 
A aposta foi produzir materiais complementares aos jogos da seleção brasileira. Deu tão 
certo que a conquista do pentacampeonato exigiu a produção de um DVD, que vendeu 
cópias suficientes para fazer a revista renascer.  

Nesta primeira Copa do Mundo em solo africano, Placar não vai ser ingênua de encarar 
as redes de televisão. A promessa é que este seja o torneio com o maior número de 
geração de imagens. Para uma revista, é concorrência desleal. Mas lembre-se que Placar 
é, hoje, uma marca. E é com ela que Sérgio Xavier e sua equipe vão a campo. Placar 
estará em formato de jornal e na internet, com blogs e reportagens especiais. Quem sabe 
até vídeos especiais sejam produzidos e, principalmente, algumas surpresas que possam 
encantar os apaixonados leitores. Ao final, após 11 de julho, não importa qual tenha 
sido a seleção vencedora – apesar do Dunga, que seja a brasileira –, mas qual será a 
nova vitória que Placar colocará na sua sala particular de troféus. 

* Márcio Kroehn, editor-assistente da revista IstoÉ Dinheiro, é o autor com Bruno 
Chiarioni do livro “Onde o esporte se reinventa: histórias e bastidores dos 40 anos de 
Placar”, lançado pela Primavera Editorial.  
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