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A internet tem sido uma ferramenta útil para os fãs de esportes. Com um clique, eles podem 
resgatar programas de TV perdidos, rever gols inesquecíveis e vibrar com lances do seu time. A 
demanda por esse tipo de serviço tem atraído empresas. A ESPN Brasil, por exemplo, trabalha 
com vídeos em seu site desde 2005. Porém, em dezembro do ano passado, o canal especializado 
em esportes decidiu dar mais um passo, ao lançar no país o ESPN 360, um site voltado para 
conteúdo em vídeo.   
 
Nos Estados Unidos, esse tipo de serviço existe há cerca de seis anos e, desde então, só cresce. O 
número de vídeos consumidos pela internet irá dobrar em cinco anos - de 5,2 bilhões no ano 
passado para 10,8 bilhões em 2012. A quantidade de vídeos esportivos vistos pelos americanos 
em 2007 respondeu por 35% do total de vídeos assistidos no país.   
 
Já na Inglaterra, o salto será ainda maior. Em 2012, serão vistos 1,2 bilhão de vídeos esportivos, 
um crescimento de 200% no mesmo período. Sendo que, no ano passado, esse tipo de conteúdo 
respondeu por 46% de toda a TV on-line consumida, segundo a empresa inglesa de pesquisa 
Screen Digest, que organizou o estudo "Online sports video: rights, revenues and forecasts". Para 
o estudo, a Screen Digest contabilizou downloads e streaming de vídeos - neste último, o 
internauta vê o conteúdo no computador, mas não consegue fazer o download dele.   
 
Para a Screen Digest, "da mesma forma que o conteúdo esportivo foi o principal impulsionador da 
adoção da TV paga, esportes serão a mais importante mola propulsora para o consumo de vídeos 
on-line."   
 
No Brasil, ainda é incipiente o consumo desse tipo de serviço. "É um tipo de conteúdo para o 
futuro", afirma José Papa Neto, diretor de novos negócios da ESPN Brasil. Por enquanto, o ESPN 
360 só pode ser acessado por assinantes do portal Terra. Porém, Neto diz que está em 
conversações com outras plataformas de internet. Por enquanto, o 360 oferece 100 horas de 
programação de vídeos gravados por mês - sendo que futebol é o esporte mais procurado. Mas, 
este ano, deve ter início o conteúdo ao vivo também - algo que já ocorre nos EUA, país onde a 
plataforma foi lançada em primeira mão.   
 
Neste momento, a principal fonte de receita do ESPN 360 é o modelo de licenciamento para 
plataformas de internet. Mas o executivo acredita que provavelmente a publicidade será a maior 
geradora de receita no futuro. Algo previsto no estudo da Screen Digest. Na Inglaterra, 
publicidade responderá por 61% da receita (ver quadro) do negócio de vídeos esportivos on-line 
em 2012. Nos EUA, essa fatia será de 41%, enquanto que a assinatura desse tipo de serviço irá 
representar 39% do faturamento do mercado.   
 
Segundo a empresa de pesquisa, a tecnologia do vídeo on-line tem criado uma nova opção de 
receita para os donos do conteúdo esportivo. Por exemplo, os campeonatos de tênis de 
Wimbledon ou a Copa Mundial de Rugby oferecem uma assinatura para acompanhar a competição 
pela internet. É possível, também, assinar o site do clube de futebol inglês Liverpool e ter acesso 
a vídeos exclusivos. "A internet possibilitou aos detentores de conteúdo esportivo meios para 
levar seu próprio conteúdo direto ao consumidor, em qualquer parte do mundo", afirma a 
pesquisa.   
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