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Os Jogos Olímpi-
cos de Pequim, 
encerrados no 
domingo, 24, fo-
ram palco para 
inúmeras que-

bras de recordes mundiais. E 
se analisarmos o desempenho 
da mídia, os resultados foram 
muito parecidos com o de su-
peratletas como Michael Phelps 
e Usain Bolt. Só a Cerimônia de 
Abertura foi assistida por cerca 
de 2 bilhões de pessoas, quase 
um terço da população mundial, 
segundo estimativa da Nielsen, 
baseada em dados coletados em 
38 mercados.

Comparando por regiões, as 
maiores audiências estiveram 
na Ásia, onde mais de 50% das 
pessoas assistiram ao evento. 
Na seqüência estão Europa, com 
30%, e América do Norte, com 
24%. Curiosamente, os números 
foram maiores em países que já 
sediaram os jogos, como Coréia 
do Sul, Grécia e Austrália. 

Nos Estados Unidos, mais 
de 65 milhões de pessoas 
assistiram ao atleta Li Ning 
protagonizar a já clássica cena 
da volta olímpica nos ares do 
Ninho do Pássaro. Mas o que 
se viu na América no decorrer 
do evento, tanto em termos de 
quantidade de conteúdo dispo-
nibilizado quanto de audiência, 
foi algo tão histórico quanto o 
lépido vôo de Ning.

O país, segundo colocado no 
quadro de medalhas dos jogos, 
foi submetido a uma intensa 
carga de mais de 3,6 mil horas 
de programação, ofertadas 
pelos meios de comunicação 
do canal NBC Universal, que 
deteve os direitos de transmis-
são por lá. Isso representa mil 
horas a mais do que a soma de 
tudo o que já foi transmitido 
dos Jogos Olímpicos na tele-
visão norte-americana desde 
a edição de 1960, realizada em 
Roma, segundo comparação da 
General Electric, dona do con-
glomerado de entretenimento.

E os horários ingratos para 
o Ocidente não impediram que 
os resultados de audiência atin-
gissem patamares históricos. 
Os números consolidados para 
os primeiros 11 dias do evento 

Pequim tem recorde 
de audiência global
Com transmissão da NBC nos EUA, o evento foi exibido em sua maior parte 
nas madrugadas. Provas da natação ocuparam horário nobre

apontam um total de 200 mi-
lhões de pessoas atingidas, ou 
83% dos lares norte-america-
nos. O evento esportivo mais 
visto na história da televisão 
daquele país foi a Olimpíada 
de Atlanta, de 1996, com 209 
milhões de pessoas, mas se-
gundo dados para os 17 dias do 
evento. Para comparar, nos 11 
primeiros dias foram 196 mi-
lhões de telespectadores, o que 
dá margem para que o evento 
de Pequim possa se anunciado 
já nesta semana como o número 
um de todos os tempos.

Para se ter uma idéia da 
dimensão do evento nos Esta-
dos Unidos, durante a semana 
de 11 a 17 de agosto, o canal 
aberto NBC teve um audiência 
nos horários dos jogos cinco 
vezes maior do que o concor-
rente mais próximo — a maior 
diferença média desde a insti-
tuição da pesquisa da Nielsen, 
aferida pelo equipamento Peo-
ple Meter, que começou em 
setembro de 1987. 

Com todos esses números 

favoráveis, ainda mais se con-
siderarmos que o evento teve a 
maior parte de sua programa-
ção na madrugada, a NBC deve 
estar muito grata à organização 
dos Jogos, que colocou as pro-
vas da natação pela manhã, 
coincidindo com o horário 
nobre no Ocidente (segundo 
a Ad Age, houve uma intensa 
negociação da NBC com a or-
ganização dos jogos para que 
isso acontecesse). Dessa ma-
neira, os recordes de Michael 
Phelps o transformaram em um 
fenômeno de audiência e, como 
veremos nos próximos meses, 
de publicidade.

A melhor notícia para os 
anunciantes é que, além de 
volume de alcance, os Jogos 
trouxeram eficácia aos anún-
cios. Segundo a Nielsen IAG, 
as campanhas que foram ao ar 
durante as transmissões dos 
jogos tiveram até 130% a mais 
de lembrança se comparados 
com outros programas do horá-
rio nobre. Além disso, o estudo 
mostrou que mensagens rela-

tivas aos Jogos Olímpicos ge-
raram mais força que outras e 
tiveram maior receptividade.

“Os Jogos cativaram o pú-
blico norte-americano, gerando 
recordes de performance em 
todas as nossas plataformas”, 
comemorou Seth Winter, vice-
presidente de marketing e ven-
das da NBC Sports & Olympics, 
em comunicado. “Além disso, o 
evento possibilitou um ambiente 
valioso para nossos anunciantes 
entregarem suas mensagens. O 
feedback de nossos parceiros foi 
muito grande, e já estamos nos 
engajando em discussões com 
muitos deles para os Jogos de In-
verno de 2010 e para a Olimpíada 
de Londres, em 2012”, anunciou. 
Ao todo, mais de 100 companhias 
anunciaram nos veículos da NBC, 
que informou uma receita publi-
citária relativa ao evento de cerca 
de US$ 1 bilhão.

A Olimpíada da internet
A plataforma online para 

transmissão dos jogos, o site 
NBC Olympics  (www.NB-

COlympics.com) teve durante 
os dez primeiros dias de evento 
mais de 750 milhões de page 
views, 41 milhões de vídeos 
vistos e 36 milhões de visi-
tantes únicos. Até o final do 
evento, foram disponibilizadas 
cerca de 2, 2 mil horas de víde-
os ao vivo. Dentro da página, o 
perfil de atleta mais acessado 
foi, claro, de Michael Phelps, 
e os esportes mais populares 
foram ginástica olímpica, nata-
ção, basquete e, uma surpresa, 
vôlei de praia. 

“A internet removeu os 
contratempos relacionados 
aos fusos horários, oferecendo 
acesso a conteúdos vinte qua-
tro horas por dia e sete dias 
na semana”, conclui Jon Gibs, 
diretor de análise de mídia da 
Nielsen Online. 

Para Brick Eksten, presiden-
te da Digital Rapids, empresa 
que criou a tecnologia de vídeos 
na internet da NBC Olympics, a 
cobertura dos Jogos de Pequim 
quebrou a barreira da transmis-
são ao vivo do evento. “Essa ini-
ciativa está mudando a maneira 
com que o conteúdo de eventos 
será encarado daqui para a 
frente”, disse em comunicado, 
ressaltando a importância dos 
vídeos reprises sob-demanda 
no novo cenário. 

Outra mídia que esteve em 
alta foi o celular. O site WAP 
da NBC Olympics atingiu 21,4 
milhões de page views. Perkins 
Miller, diretor de mídia da 
NBC Olympics, disse ao The 
Washington Post que o maior 
desafio dentro da estratégia 
cross media da NBC foi levar 
audiência para a plataforma 
mobile. “Cerca de metade dos 
usuários estavam acessando in-
ternet via celular pela primeira 
vez”. “Estes números validam 
nossa estratégia multiplatafor-
ma”, resumiu o presidente da 
NBC Olympics, Gary Zenkel.

Acompanhar os Jogos pelo 
celular também foi moda na 
China, apesar das restrições 
governamentais à internet. 
Uma outra pesquisa realizada 
pela Nielsen naquele país, 
antes do início dos Jogos, mos-
trou que apesar de a maioria 
esmagadora da população ter 
mostrado intenção de assistir 
à competição pela televisão, 
três em cada quatro pessoas 
com acesso à internet tam-
bém acompanhariam por essa 
mídia. Além disso, 27% de-
les disseram que iriam ler as 
últimas notícias no celular, 
enquanto 14% assistiriam a 
vídeos na mídia mobile. Se 
alguém tiver alguma previsão 
sobre o que virá na próxima 
edição dos Jogos Olímpicos, 
que será realizada Londres, 
que faça suas apostas até 27 de 
julho de 2012, quando começa 
o evento.

Páginas das Olimpíadas, da NBC: 750 milhões de page views em apenas dez dias
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Fonte: Meio & Mensagem, a. 30, n. 1323, p. 42, 25 ago. 2008. 




