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Ao menos pelos próximos 
quatro anos, o esporte será um 
dos destaques do conjunto estra-
tégico de conteúdo e comercial 
da Rede Record. Com a aquisi-
ção dos direitos exclusivos de 
transmissão em todas as mídias 
dos Jogos Pan-americanos de 
Guadalajara, em 2011 — con-
cluída na semana passada —, 
a emissora passou a ser a única 
rede de televisão aberta do Brasil 
a deter os direitos do chamado 
Tripé Olímpico: os Jogos de 
Inverno de Vancouver (2010), 
o Pan (2011) e a Olimpíada de 
Londres (2012).

A terceira “medalha” a com-
pletar esse quadro de ofensivos 
investimentos na área esporti-
va foi conquistada no próprio 
cenário dos Jogos Olímpicos 
de Pequim. No dia 10, em uma 
negociação coordenada pessoal-
mente pelo vice-presidente 

Ouro, Prata e Bronze
Record completa próximo pódio olímpico com aquisição do Pan de Guadalajara, em 2011 
Bárbara Sacchitiello

da emissora, bispo Honorílton 
Gonçalves, a Record e o Comitê 
Organizador dos Jogos Pan-ame-
ricanos de Guadalajara (Copag) 
bateram o martelo e acertaram a 
compra dos direitos de transmis-
são do torneio, pelo valor de US$ 
10 milhões. Dois dias depois, o 
próprio Copag confirmou, em 
nota divulgada à imprensa, a 
parceria com a rede brasileira. O 
anúncio surpreendeu o mercado, 
inclusive a própria Globo, que 
diz não ter sido avisada de que 
já tinham sido abertas as nego-
ciações para Guadalajara.

O fato de ter conseguido 
trazer esses grandes eventos es-
portivos — com exceção da Copa 
do Mundo, cujas edições de 2010 
e 2014 estão com a Rede Globo 
— leva uma grande missão à Re-
cord. Tendo provado ao mercado 
sua capacidade financeira para a 
compra dos direitos dos jogos, 

será a vez de a rede de Edir Mace-
do mostrar que é capaz de arcar 
com todas as responsabilidades e 
custos que as coberturas de tais 
eventos demandam.

De acordo com informações 
obtidas pela reportagem, a mo-
bilização em torno dessa nova 
filosofia esportiva terá seu ponto 
de partida oficial no início de 
2009, quando a emissora inves-
tirá na captação de estrutura 
tecnológica e pessoal para as fu-
turas coberturas. Por enquanto, 
a diretoria esportiva da Record, 

comandada por Eduardo Zebini, 
acompanha os jogos de Pequim 
na tentativa de adquirir desde 
já uma certa expertise olímpica. 
Na China, a Rede Record tem 
feito uma cobertura jornalística 
básica dos jogos, típica das redes 
que não detêm os direitos, o que 
tem lhe custado preciosos pon-
tos de audiência, principalmente 
nos horários matutino e noturno, 
pico da competição.     

Cotas
Tendo em mãos eventos 

de proporções astronômicas, 
o departamento comercial da 
Record já se prepara para tra-
balhar com altas cifras no que 
diz respeito à face comercial do 
Tripé Olímpico. 

A grande estratégia está em 
aproveitar a tríade para comer-
cializar cotas triplas de patrocí-
nio, abrangendo os três torneios 
e permitindo ao anunciante per-
manecer no ar por vários anos. O 

preço de tal pacote gira em torno 
de US$ 52 milhões, que pode ser 
comercializado com anunciantes 
nacionais e internacionais.

Segundo dados fornecidos 
pelo próprio núcleo comercial da 
Record à reportagem de Meio & 
Mensagem, já foram definidos 
os números e valores de cotas 
do Pan de Guadalajara. A idéia é 
comercializar seis grandes cotas 
de patrocínio nacionais, no valor 
de US$ 15 milhões cada.

Afora os pacotes dos Jogos 
Pan-americanos, a emissora 
definiu os valores para os Jogos 
de Inverno. Os anunciantes que 
desejarem expor suas marcas 
na gelada cidade de Vancouver 
terão à disposição cotas no valor 
de cerca de US$ 5 milhões. A 
quantidade dos pacotes ainda 
não foi definida. Tais cotas, assim 
como as do Pan, já podem ser 
comercializadas.

As negociações para a Olim-
píada de Londres só terão início 
em setembro, quando a Record 
pretende apresentar o plano 
(cujas cotas individuais têm o 
valor médio de US$ 32 milhões) 
aos clientes que patrocinaram a 
edição dos jogos Pan-america-
nos do Rio — que, por regra do 
Comitê Olímpico Brasileiro, têm 
preferência nos próximos acor-
dos. As eventuais cotas olímpicas 
restantes serão comercializadas 
a partir de abril de 2009.

O bom momento da indústria 
nacional de jornais impulsionou 
as inscrições para o 7o Congresso 
Brasileiro de Jornais, realizado 
pela Associação Nacional de 
Jornais (ANJ). A organização 
do evento teve de encerrar as 
inscrições antes do previsto por 
conta da grande procura. Mais de 
800 participantes, expositores, 
palestrantes e debatedores esta-
rão no evento, que acontece no 
World Trade Center nesta sema-
na (18 e 19 de agosto), em São 
Paulo. A programação ocorre a 
cada dois anos. Nesta edição, a 
abertura terá como palestrante 
o ministro do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, 

Futuro tranqüilo para os jornais
Miguel Jorge, que vai falar sobre 
O Brasil e a Indústria Jornalística 
em 2020. Projeções sobre o fu-
turo dos jornais divulgadas pela 
Associação Mundial de Jornais 
(WAN) indicam que o setor pode 
sobreviver e continuar crescen-
do num cenário dominado pelas 
tecnologias digitais.

No primeiro dia do congres-
so, tomará posse a nova direto-
ria da ANJ, sob a presidência 
da candidata única à eleição, 
Judith Brito (Grupo Folha), em 
substituição a Nelson Sirotsky 
(Grupo RBS), que finaliza o 
segundo mandato. No total, 20 
integrantes de diferentes jornais 
do País assumem o biênio 2008-

2010 no conselho da associação.
O diretor do Knight Center 

para Jornalismo nas Améri-
cas, da Universidade do Texas 
(EUA), Rosental Calmon Alves, 
ministra a palestra A Recons-
trução do Jornal para a Era 
Digital, no Comitê Mercado 
Anunciante/Editorial. No Comi-
tê Editorial (design e fotogra-
fia), o presidente da Sociedade 
para Novo Design (SND da 
Espanha), Javier Errera, faz 
palestra sobre O Design dos 
Jornais Hoje e no Futuro. A ANJ 
também apresenta pesquisa 
encomendada à Ipsos Marplan 
sobre o poder do meio.

Sandra Silva

TV paga está disposta a negociar
Entre os canais esportivos 

da TV por assinatura — que têm 
exibido um trabalho excepcional 
nesta cobertura de Pequim —, a 
Record agora é vista como mais 
um agente no mercado dos direi-
tos. Uma vez que a emissora não 
tem canais dedicados ao gênero 
na TV por assinatura — até agora, 
pelo menos, o Record News tem 
sido principalmente dedicado ao 
jornalismo —, todos crêem que 
tudo será uma questão de nego-
ciação comercial.   

Alberto Pecegueiro,  di-

retor geral da Globosat (canais 
Sportv), diz que as conversas já 
começaram para a Olimpíada, e 
também devem incluir o Pan. O 
vice-presidente do Grupo Ban-
deirantes (dono do canal BandS-
ports), Paulo Saad, afirma que 
ainda é cedo para negociar com a 
Record os direitos de retransmis-
são dos Jogos Pan-americanos de 
Guadalajara, da Olimpíada de 
Londres e dos Jogos de Inverno 
de Vancouver. “Temos interesse. 
Vai depender da Record. Teremos 
algum entendimento. Até o fim 

do ano haverá uma definição”, 
afirma. Na ESPN Brasil, cujos 
diretores responsáveis pelas 
compras de direitos estavam 
em Pequim na semana passada, 
o movimento também é pró-ne-
gociação pelos eventos.

Para internet e celular, pla-
taformas para as quais a Record 
também adquiriu os eventos, 
ainda é cedo para especular 
como a emissora procederá, 
mas os players estão atentos 
para possíveis parcerias.

Edianez Parente e Sandra Silva 

MM 1322 pg29   29 14/8/2008   20:27:46

Text Box
Leia mais:

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, a. 30, n. 1322, p.29, 18 ago. 2008.




