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OPROJETO

Transmissõesdarão
prioridadeàinformação

● CampeonatoPaulista
● CampeonatoBrasileiro
● CopadoBrasil
● CopaLibertadores
● CopaSul-Americana
● Amistosos da seleção
brasileira

Cada transmissão terá também
osseguintesprogramas:

● Abre o Jogo:prévia do
jogo comaparticipação
de narradores e comentaristas

● Jornal do Intervalo:
informações sobre times,
jogadores e estatísticas

● BateBola:balanço da
partida e dos times

Serão transmitidos os
seguintes jogos ao vivo:

EldoradoseuneàESPNnofutebol
MÍDIA

A Rádio Eldorado vai transmitir, em parceria com a ESPN, os principais campeonatos nacionais e internacionais

Parecer sobre a compra da
empresa pode sair ainda hoje

BOLANAREDE-GermanvonHartenstein, diretor daESPNBrasil, eMiriamChaves, diretoradaRádioEldorado: parceriano futebol

GolentregaàAnac
planoparaaVarig

Marili Ribeiro

AparceriaentreaRádioEldora-
do, do Grupo Estado, e a ESPN
Brasil, canal esportivo vincula-
do à rede internacional ESPN,
para a transmissão de partidas
de futebol, rompe um paradig-
ma. Como destaca a diretora-
executiva da Rádio Eldorado,
MiriamChaves, “nunca a Eldo-
rado,emseus49anosdeativida-
de, transmitiu uma partida de
futebol”. Apenas esportes dife-
renciados, emmodalidades co-
monáutica,aventuraeautomo-
bilismo, apareciamnagrade da
programação.Masagora,apar-
tir do dia 14, haverá 30 horas
semanais de futebol.
O projeto Eldorado ESPN
reúne o time de profissionais
dosdoiscanaisdecomunicação
para a cobertura de aproxima-
damente140jogosporano,divi-
didosentreasseguintescompe-
tições: CampeonatosPaulista e
Brasileiro, Copa do Brasil, Li-
bertadores e Copa Sul-Ameri-
cana. Também entram nessa
conta os amistosos da seleção
brasileira. As transmissões do
projetoestãodisponíveisnafre-

qüência AM 700 kHz para a ci-
dade de São Paulo, pormeio do
novo site da ESPN (www.espn.
com.br) e pelo site da Rádio El-
dorado (www.radioeldora-
doam.com.br).
“Acreditamos no rápido su-
cesso da investida, porque reú-
ne um veículo de alta credibili-
dade,aEldorado,comumveícu-
lo de tradição em esportes, a
ESPN”, diz Germán von Har-
tenstein, diretor-geral da
ESPN Brasil. “Mas, mais do
que isso, tantooouvintecomoo
telespectador terão aalternati-
va de acessar toda aprograma-
ção através dos nossos sites na
internet. Esse cruzamento de
mídias para a mesma progra-
mação é um facilitador para o
anunciante falar com o seu pú-
blico.”
O fato de a programação es-
tardisponível emtrêscanaisao
mesmo tempo e ser comerciali-
zada em um único pacote co-

mercialfoiaplaudidopelopu-
blicitárioWashingtonOlivet-
to. “É uma ótima idéia essa
ação de comercialização e
desmistifica a competição
entre as mídias”, diz ele.
“Nummundo emque se pro-
põe a comunicação em 360
graus, os diversos canais de
comunicação devem somar
sinergia, o que facilita em
muitoaabordagemaosanun-
ciantes interessados em fa-
lar comesse público”.
Apaixonado por futebol,
Olivetto também comemora
a entrada da Eldorado nas
transmissões futebolísticas.
“Sououvintedesde jovemda
emissora e, naquela época,
comoaEldorado tinhaumrí-
gidopadrãodevozparaseus
locutores, brincávamos que,
seumdiafossetransmitir fu-
tebol, seria umanarraçãode
terno e gravata.”

PADRÃO
ComodizMiriam,aEldorado
mudadepadrãocomainicia-
tiva.Masmuda a pedido dos
ouvintesedosanunciantes. “
Ambos buscavam alternati-
vasparaconvivercomumes-
portequedeixoudeserapre-
ciadoapenasporumsegmen-
to.Opúblicodefutebolseam-
pliou.”
Há seis cotas sendo nego-
ciadas pelas equipes comer-
ciais dos dois canais, cada
umadelaspelovalordetabe-
la de R$ 3 milhões. “Quem
abraçar o projeto estará
apostando na maior equipe
de esportes já reunida por
uma rádio no Brasil”, ressal-
taHartenstein.
A ESPN estudava a idéia
de ver sua programação em
rádio há pelo menos três
anos. Há três meses diz ter
achadonaEldoradoaparcei-
ra idealparaoperfildepúbli-
co que assina seus serviços
em tevê paga.
No exterior, a marca
ESPNestá presente empro-
jetos similares ao assinado
comaEldorado em13países,
como Argentina, Austrália,
Costa Rica, Colômbia,Méxi-
co, Peru, Taiwan eVenezue-
la,entreoutros.NosEstados
Unidos, a ESPN Radio é a
maior rede esportiva de rá-
dio, fornecendo programa-
ção para mais de 720 afilia-
das em todo o país. ●

AVIAÇÃO

Mariana Barbosa

OpresidentedaGol,Constanti-
no deOliveira Junior, entregou
ontem à diretoria da Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) o seu plano de negócios
para a Varig. O plano começou
a ser analisado durante a reu-
nião semanal da diretoria da
agência, realizada ontem em
Brasília. Mas a reunião não foi
conclusiva e a expectativa é de
que o parecer sobre a compra
da Varig pela Gol seja anuncia-

dohoje.SegundofontesemBra-
sília, a Anac não deverá fazer
restrições ao negócio.
A Gol anunciou a compra da
Varig por US$ 320 milhões na
semana passada, durante uma
reunião com o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e cincomi-
nistros de Estado. Na ocasião,
Lulapediuaodiretor-presiden-
te da Anac, Milton Zuanazzi,
que fosse rápido na apreciação
do negócio. Além da autoriza-
çãodaAnac, acompradaVarig
precisa passar pelo crivo do

Conselho Administrativo de
DefesaEconômica (Cade).
Durante entrevista de im-
prensaparadetalharonegó-
cionasemanapassada,Cons-
tantino Junior afirmou que
aguarda a aprovação do Ca-
de e da Anac para fechar a
contratação de novos aviões
eefetivamenteassumirages-
tão da companhia.
Pelos planos anunciados,
asduasempresasserãogeri-
das de forma independente.
AGolprometemanteramar-
ca Varig tanto no mercado
doméstico como no interna-
cional.Asduasmarcasexplo-
rarão nichos diferentes de
mercado, mas aproveitarão
todas as sinergias possíveis
em termos de operação. A
frota será similar (Boeing
737), permitindo, eventual-
mente, que a tripulação de
umacompanhiavenhaaope-
rar na outra.
A Varig focará no merca-
do executivo, com a manu-
tenção do programa Smiles
evôosdiretosentreosprinci-
pais destinos de negócios do
País.Nomercadointernacio-
nal,osvôosdelongocursoda
VarigparaEuropaeEstados
Unidos deverão ser retoma-
doao longodospróximosdo-
ze meses, mas sem primeira
classe. ●

OprojetoEldoradoESPNreú-
ne um time de reconhecidos
jornalistas e comentaristas do
meio esportivo. “Não me con-
formava com a idéia de nossa
equipeestar forado rádio”, diz
o jornalistadaESPN,JoséTra-
jano, que assina a coordena-
ção-geral do projeto. “Tenho
confiança que achamos o par-
ceiro ideal e juntos vamos fa-
zer um futebol diferente do
que há por aí.”
Oeditor-chefedaprograma-

ção do novo projeto, AryPerei-
ra Jr., há 13 anosnaRádioEldo-
rado, concorda. “É um projeto
ousado, que irá atender às ex-
pectativas do exigente ouvinte
da Eldorado. Vamos priorizar
as informações e teremos uma

narração feitacomsobriedade,
sem perder a emoção e a ale-
gria,principais ingredientesdo
esporte”, diz ele.
A equipe Eldorado ESPN é

formadapelosâncorasJoãoPa-
lomino, Flávio Gomes e João
Carlos Albuquerque, além dos
comentaristas José Trajano,
Paulo Vinícius Coelho, Paulo
Calçade,MauroCezarPereira,
Antero Greco e mais toda uma
equipe de repórteres em cam-
poeprodutoresnosbastidores.
Todas as transmissões se-

rão precedidas pelo programa
Abre o Jogo, prévia em estúdio
comaparticipaçãodecomenta-
ristas.HaveráoJornaldoInter-
valo, com informaçõessobreos
times, jogadores e estatísticas.

Ao final dos jogos, o Bate-Bola,
com o balanço da partida. As
transmissões ao vivo aconte-
cemnasnoitesdequartaequin-
ta-feira e também aos sábados
e domingos.
Foradaprogramaçãodireta

de futebol, a Eldorado ESPN
trará programas jornalísticos
e boletins em sua programa-
ção.Nasnoitesdesegunda, ter-
çaesexta-feira,arádioapresen-
tará, simultaneamente com o
canal pago ESPNBrasil, o pro-
grama SportsCenter, com as
principais notícias dodia sobre
os mais variados esportes no
Brasil e nomundo.
O projeto Eldorado ESPN

oferecerá os boletins especiali-
zados PorDentro doGolfe, Por
Dentro doVôlei e Limite, sobre
automobilismo.ARádioEldora-
do manterá ainda, dentro de
sua programação esportiva, a
cobertura das modalidades de
esportes diferenciados que no-
ticia hámais de 22 anos. ● M.R.

Seis cotas são
negociadas pelos
dois canais, no valor
de R$ 3milhões

NILTON FUKUDA/AE

Compra anunciada
na semana passada
ainda precisa passar
pelo crivo do Cade
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