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inevitável: em ano de Olimpíada,
uma disputa sem fair-play tomava
conta da distribuição de credenciais.
Os primeiros excluídos eram os jor-
nalistas de internet. Nos jogos olím-

picos de Pequim, no entanto, as regras de cre-
denciamento mudaram. É a primeira vez que os
veículos online vão levar, em massa, profissio-
nais devidamente credenciados para jogos. Até
então, a maioria das empresas realizava uma
cobertura daqui mesmo ou enviava profissionais
que nem sempre possuíam credenciais de
imprensa. Este ano a coisa ê diferente.

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) recebe
credencias do Comitê Olímpico Internacional
(COI) e distribui para a mídia impressa e de
internet do Brasil. As rádios e televisões conse-
guem seus direitos de transmissões diretamente
com o COI. Este ano o COB recebeu 103 creden-
cias - das quais 20 são exclusivas para a cober-
tura do futebol - para dividir entre os profissio-
nais que as requisitaram. De 103, 15 foram des-
tinadas a profissionais de internet. Mas não se



engane: apesar do número pequeno, os esforços
estarão todos voltados para uma cobertura mul-
timídia centralizada na internet. "Essa vai ser a
olimpíada da internet porque a web está muito
madura, hoje", avalia Sílvia de Jesus, vice-presi-
dente executiva de internet e inovação do Grupo
RBS. O COB informou que as 15 credencias estão
divididas entre os portais iG (4 profissionais),
UOL (5), Clic RBS (1), Terra (4) e Gazeta Esportiva,
net (1). Porém esses números não representam
necessariamente o total de profissionais que
cada veículo enviará a Pequim. É muito comum
que as empresas enviem jornalistas não creden-
ciados para dar apoio e fazer bastidores, ou que
profissionais de outros veículos do grupo aju-
dem na cobertura online em uma espécie de
força-tarefa. O fato é que a internet é a grande
investida das empresas de comunicação. "A
cobertura online é a grande fonte de informações
dessas Olimpíadas. A internet tem o lado positi-
vo de permitir acesso a qualquer hora, e o usuá-
rio é que decide o que acessar, diferentemente da
televisão, por exemplo", explica Alexandre
Gimenez, Editor de Esporte do UOL.

MILHARES DE QUILÔMETROS,
11 HORAS ATRÁS

Outro fator a favor da internet é o fuso horá-
rio. O Brasil está 11 horas atrasado em relação a
Pequim. Como grande parte dos jogos acontecerá
pela madrugada, os portais ganham a vantagem
de poder atualizar as notícias com calma enquan-
to todos dormem e, pela manhã, possuirão todo
o resumo da noite à disposição dos internautas.
"Enquanto na Olimpíada da Grécia o foco nos
acompanhamentos em tempo real era prioritário,
porque muita gente acompanhava os jogos pela
internet, nesta o desafio é ter o melhor conteúdo
consolidado e bem organizado logo ao amanhe-
cer", declara o iG por meio de sua assessoria. O
que é um problema para os jornais e para as tele-
visões, para a internet pode ser um grande trun-
fo. "Em grandes eventos, a audiência tem um
salto assustador. É isso que tanto nós quanto
todos os portais esperamos para essas Olimpíadas.

O fuso horário, eu acredito, é um fator para
aumentar a audiência, porque de manhã todo
mundo vai querer saber o que aconteceu durante
a madrugada", avalia Gimenez do UOL. O perío-
do da manhã, quando grande parte das pessoas
está no trabalho, será o melhor momento para
acessar informações, pelos sites de notícias,
sobre o que aconteceu na noite anterior. O fuso
já começa a produzir efeitos no escalonamento
dos plantões e nas contratações temporárias: as
equipes da madrugada serão reforçadas durante o
período dos jogos para ajudar na triagem e orga-
nização das notícias que chegarão da China.

Outra aposta das empresas é em relação a
multimídia. Os profissionais estarão todos foca-
dos em fotografar, fazer vídeos e escrever, para
que tudo seja aproveitado nos sites. "A internet
tem se provado um veículo extremamente eficaz
na cobertura de eventos esportivos pela rapidez,
multiplicidade de linguagens e interatividade com
os usuários. Portanto, a internet é um veículo que
tem todas as condições de oferecer a melhor cober-
tura de evento deste porte", garante o diretor de
conteúdo do Terra América Latina, Antônio Prada.
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Os vídeos na web geraram, por ora, outro
entrave. Como há direitos de imagem, há diver-
sas regras quanto à transmissão dos jogos. Em
relação às entrevistas, não há problema. Gimenez,
do UOL, explica que as restrições são para as
áreas oficiais, como as arenas competitivas, cen-
tro de imprensa e Vila Olímpica. "Mas podemos
captar e produzir vídeos fora dessas áreas e,
portanto, não esbarrar nos direitos de transmis-
são. Vamos fazer, por exemplo, entrevistas com
atletas e torcedores", afirma. Só assim os vídeos
poderão ser realizados sem esbarrar nos contra-
tos milionários de transmissão, adquiridos no
Brasil pela Rede Globo.

"VC" NA REDE
Além de colocar no ar diversos blogs com

informações sobre Pequim, os canais de jornalis-
mo participativo dos sites estarão abertos à cola-
boração de internautas. A Editora Abril, por
exemplo, não credenciou ninguém pela internet.
O que não quer dizer que não haverá conteúdo
sendo produzido para esse fim. O pacote que a
Abril preparou para os jogos envolve 17 sites, um
hotsite e dois guias especiais. Todos os outros
portais já estão com blogs no ar sobre as
Olimpíadas e pretendem aumentar ainda mais o
número desses sites. A idéia de vários grupos é

manter blogs de atletas
também. O iG e o Clic RBS,
por exemplo, além do hot-
site especial das Olimpíadas,
possuem blogs mantidos
por usuários que estão na
China. Representando o iG,
Victor Boyadjian mantém o
blog "Direto de Pequim".
Victor foi para a China em
setembro de 2007 para
aprender mandarim. Da
curiosidade que os amigos
tinham de saber sobre o
país surgiu a idéia do blog.
"O iG abraçou a idéia e
transformou isso num

pedaço do hotsite olímpico. O que casou muito
bem com o crescente interesse de tantos brasilei-
ros na China", conta Victor. O "China in blog" de
Janaina da Silveira, mantido no hotsite do Clic
RBS tem história parecida. Ela foi para Pequim
em junho de 2007 trabalhar no Departamento de
Língua Portuguesa da Agência Xinhua, de notícia
estatal chinesa. O gerente de conteúdo do portal,
Sérgio Ludtke, sugeriu a criação de um blog e a
parceria foi selada. Com os blogs, a idéia é forne-
cer informações sobre bastidores, curiosidades
sobre a China, opinião pessoal e oferecer um
conteúdo mais leve sobre o evento. "Acho que os
blogs são uma ferramenta muito útil na mídia.
Por serem mais subjetivos, acessíveis e versáteis
servem para quem deseja mostrar seu ponto de
vista", avalia Victor. Além disso, os canais colabo-
rativos reforçam o teor da cobertura dessa
Olimpíada. "Isso, inclusive, é uma tendência da
internet em geral, hoje é uma exigência do mer-
cado. As pessoas querem mostrar o que conse-
guiram e nós, como empresa de comunicação,
temos que dar espaço e a internet, na verdade, já
é um espaço colaborativo. Não podemos fugir
dessa característica que já é dela", explica Silvia de
Jesus do grupo RBS. 

* Da equipe de estagiários da Revista IMPRENSA.
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