
Com a bola toda
Clubes de futebol investem em produção audiovisual própria para oferecer conteúdo
exclusivo ao torcedor e gerar receitas.

ara explicar em linhas
gerais o trabalho de
produção na TimãoTV
(www.timaotv.com.br), o
cinegrafista,

apresentador e editor Fabrício Der
Fortes, recorre a uma comparação:
"Temos que ser o Big Brother do
Corinthians". Guardadas as
proporções, a descrição faz sentido,
pois as televisões dos times de
futebol têm ganhado destaque no
mix de comunicação dos clubes
justamente porque, diferente dos
meios tradicionais, que tem
limitações de tempo, espaço e
suposto compromisso com a
imparcialidade, elas surgiram para
dar à equipe destaque absoluto e
proporcionar deleite aos torcedores
com conteúdo e imagens exclusivos.

Fm 2007, a DB4, empresa
carioca especializada na criação de
web TVs e transmissões ao vivo
pela Internet, entrou para o ramo
do futebol, apresentando ao
Corinthians e ao Flamengo
propostas para a criação de web
TVs. "O torcedor nunca teve acesso
aos bastidores de um clube de
futebol Esse era um conteúdo
muito rico que nunca tinha sido
explorado. Apresentamos o projeto
aos clubes para gerarmos novas
receitas", conta Diogo Boni, diretor
executivo da DB4.

Assim surgiram a FlaTV e a
TimãoTV. Em ambos os casos, a
maior parte do conteúdo é fechado,
restrito à assinatura. Segundo Boni,
além de se responsabilizar pela
produção e pela parte técnica, a
DB4 tem mídia, para atrair
assinantes para as web TVs e se
encarrega da captação de

patrocinadores no mercado. Toda a
receita gerada com assinatura e
publicidade é dividida na proporção de
70% para a DB4 e 30% para o clube.
Sem revelar o número de assinantes de
cada uma das TVs, Boni afirma que a
empresa tem novos planos na área do
futebol: prepara a estreia da web TV do
Bahia, prevista para maio; negocia a
entrada das TVs em um grande portal
da Internet brasileira, o que amplia a
mídia de divulgação e infraestrutura
para suportar mais usuários; e inicia a
implantação de conteúdo para celular
nos times.

Meio de campo
Enquanto a área administrativa

prospecta novos negócios, a produção
busca maneiras criativas de entregar
conteúdo exclusivo e chamar a atenção
do torcedor. No caso da TimàoTV, além
dü Fortes, outros quatro profissionais

trabalham em uma sala na sede do
clube paulista para produzir no
mínimo três novos vídeos de
aproximadamente cinco minutos
por dia. Embora cubram assuntos
referentes a outros esportes dentro
do clube, o carro-chefe da
programação é o time de futebol.
Diariamente, a equipe cobre os dois
treinos e a coletiva de imprensa,
que na TimãoTV vai ao ar na
íntegra. Nos dias de jogos, entram
reportagens pré e pós-jogo além de
melhores momentos. Quando o jogo
é fora de São Paulo, entram
também matérias sobre as viagens
da equipe.

"A intenção é mostrar para o
corintiano tudo o que ele não
consegue ver na televisão
tradicional: o vestiário, a
comemoração, a reza antes do jogo,
o aquecimento, os treinos fechados,
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a concentração. Queremos também
levar a informação para a TimãoTV
antes dos outros veículos", conta
Fortes, exemplificando com a
apresentação do jogador Ronaldo
ao Corinthians, no final do ano
passado. "Tivemos o suporte do
pessoal do Rio de Janeiro para
fazer a transmissão ao vivo para
que o torcedor pudesse ver em
primeira mão". Completam a
programação matérias históricas,
entrevistas com jogadores ou com
personalidades corintianas e as
reportagens de "Maloko - o
Repórter da Fiel", personagem
criado pelo repórter Fernando Ruiz,
que dá um tom de humor à
programação. De acordo com
Fortes, além dos vídeos de acesso
aberto, a equipe criou um canal
para a TimãoTV no YouTube com
vídeos antigos, para que o torcedor
conheça melhor o que pode
encontrar no conteúdo fechado.

Os arquirrivais Atlético Mineiro
e Cruzeiro também tom suas web
TVs, que surgiram com o mesmo
propósito da FlaTV e da TimãoTV:
mostrar o que os veículos de
comunicação geralmente
descartam. A diferença é que
ambas disponibilizam o material
gratuitamente. Nasceram bancadas
pelos clubos e buscam patrocínio e
publicidade para o crescimento.
A W Cruzeiro {www.cruzeiro.com.br)
foi criada no segundo semestre de
2008 sem anunciantes ou
patrocinadores. ''Queríamos
apresentar o que é a W Cruzeiro
ao mercado. Agora, nosso
departamento de marketing pode
criar uma tabela para as
possibilidades de
anúncio e buscar
anunciantes", diz
Guilherme Mendes,
diretor de comunicação
do clube.

Para ter acesso ao
conteúdo da TV
Cruzeiro, o internauta
precisa fazer um
cadastro gratuito. Dessa

forma, o clube tem condições
de traçar um perfil do público
e saber que tipo de conteúdo
está agradando mais ao
torcedor. Segundo Mendes, são j
mais de 30 mil cadastrados, de
69 países, e uma média de 3,5
mil acessos diários. A maior
parte do público é do sexo
masculino (92,3%] e tem entre
21 e 30 anos.

A equipe da TV Cruzeiro é
enxuta: um repórter e um cinegrafista
cujos materiais de trabalho são câmera e
laptop. "A mobilidade deles é muito
interessante. Eles fazem os bastidores
dos jogos, viajam com a equipe e
disponibilizam os vídeos poucos minutos
após a captação", observa Mondes.

Com mais tempo de estrada na
produção televisiva, com a TV Galo
(www.tvgalo.com.br) no ar desde janeiro
de 2007, o Atlético Mineiro leva a
programação da web TV também para o
Canal 14, espaço institucional da Net
Belo Horizonte, desde setembro de 2008.
São dois programas diários de l O
minutos c algumas inserções ao longo do
dia. O gerente de multimídia do Atlético
Mineiro, Eminerson Maurílio, conta que
o clube busca patrocínio e prepara a
construção de dois estúdios, pois tem
projetos para desenvolver também um
programa de 30 minutos voltado
para a televisão.

Bola na rede
Na contramão, o Internacional e o

Grêmio querem focar mais nas
produções de suas web TVs. Entre maio
de 2007 e fevereiro de 2009, o
Internacional manteve um programa
semanal, o "TV Inter", em TV aberta na

região metropolitana de Porto
Alegre (primeiro na TV Ulbra,
depois na Rede Vida). Ainda
em abril, o programa semanal
deve ser transmitido com

Fiávia Prates, produtora
executiva do "Vitória na TV":
busca de patrocínios mais
consistentes para acompanhar a
equipe nos jogos fora da Bahia.

exclusividade no www.
tvinter.tv. O portal, criado
em homenagem ao
centenário do clube
gaúcho, reunirá também
os vídeos produzidos
diariamente sobre a

equipe, a rádio Inter c transmissões
ao vivo dos jogos da equipe.
"Estamos pensando em um modelo
para os jogos que não pudermos
transmitir por causa dos direitos.
Vamos fazer matérias pré e pós
jogo. Durante a partida, é provável
que usemos a narração da rádio e
captemos imagens da torcida, como
acontece na televisão argentina",
explica Rogério Amaral,
coordenador da TV Internacional.

Segundo Amaral, o portal ainda
hospedará a RBK Web TV,
produzida pela Reebok, fornecedora
de material esportivo para o clube,
e deve ter reportagens com acesso
restrito aos sócios do clube. "A meta
do clube é aumentar o número de
sócios-torcedores. Queremos
oferecer algum privilégio ao sócio
do Internacional. Entendemos que
ampliar nossa oferta de vídeos é
uma oportunidade de divulgação e
comercialização. Teremos vários
formatos para apresentar aos
anunciantes como patrocínio das
transmissões ao vivo, inserção do
textos durante as partidas e
banners", destaca Amaral.

O Grêmio também teve o
"Tribuna Tricolor" exibido na Ulbra
TV e agora pretende concentrar
toda a sua produção na Grêmio TV
(www.gremiotv.net) da web. "Todo o
conteúdo c aberto para que o
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Making of de "fiel" da G7 Cinema:
torcedores coríntianos contam a queda do
time para a série B em 2007 e a ascensão à

primeira divisão no ano seguinte.

NATELONA
A G7 Cinema, distribuidora e

exibtdora do interior do Paraná,
entrou para a área de produção em
2006, com "Inacreditável: a. Batalha
dos Aflitos", um longa-metragem
sobre a ascensão do Grêmio à série
A do Campeonato Brasileiro. O
ponto de partida do documentário,
que foi paro, as salas de cinema, é o
jogo de 25 de novembro de 2005, em
que o lime gaúcho enfrentou o
pernambucano Náutico no estádio
dos Aflitos, em Pernambuco, e
tígnceu o adversário com sete
jogadores em campo. "Foi meio sem
querer, queria produzir alguns filmes
para programar minhas salas. Esta
experiência de produção me deixou
muito atraído. Me dei conta de que
havia um filão especial no futebol",
conta Gustavo Ioschpe, presidente
da G 7 Cinema.

Com o filme do Grêmio, o
conterrâneo Internacional mostrou
interesse em produzir um vídeo
sobre a vitória no Mundial de Clubes
de 2006. Assim surgiu "Gigante -
Como o Inter Conquistou o Mundo".
Este ano, a produtora lança "Fiel",
que conta do ponto de vista do
torcedor a história da queda do
Corínthians para a série B em 2007
e volta à série A em 2008;
"Soberano - Seis Vezes São Paulo",
em que torcedores contam as
histórias dos seis títulos
conquistados pelo São Paulo Futebol
Clube; e um fume sobre o centenário
do Internacional.

Segundo loschpe, todos estes
filmes são feitos por equipe
artística torcedora, para garantir a
experiência emocional e fazer com
que o torcedor consiga reviver
aqueles momentos abordados nas
produções. A produtora, explica
loschpe, costuma procurar os
clubes com proposta de trabalho e
financia as produções com
recursos próprios. As receitas para
a G7 são geradas com a
distribuição e exibição.

torcedor apaixonado tenha acesso onde
ele estiver. Optamos por essa forma
porque já vivemos em um País muito
tributado c o brasileiro ainda não está
acostumada com TV na Internet",
justifica Haroldo Santos, diretor de
comunicação do clube gaúcho.

Além da cobertura dos bastidores do
clube, treinos, viagens, noticiário diário e
comentários pré-jogo, a equipe de
comunicação do clube desenvolve a
programação segmentada para o
torcedor do Grêmio. Há, por exemplo, os
semanais "Tricontando", programa de
debates para as mulheres gremistas, e
"Grêmio Teen", para os jovens
torcedores. Para a produção destes
programas, o clube construiu um estúdio
dentro do Estádio Olímpico. "É muito
caro ter um canal de televisão, é um

de camisa e fornecedores de
material esportivo", conta Santos.

TV do coração
Patrocínio é fundamental para

que uma TV relacionada a time de
futebol consiga dar novos passos e
diversificar a sua programação,
como conta Flávia Prates, produtora
executiva da Fiávia Filmes,
responsável pela produção do
"Vitória na TV", programa semanal
de meia hora de duração, produzido
pela produtora independente para o
time baiano e transmitido em sinal
aberto na capital baiana às
segundas e quintas-feiras, às 21h30,
na TV Salvador, afiliada da Globo.
"Não é fácil este segmento no
Nordeste. Tomos dificuldade para

INTERNACIONAL E GRÊMIO JÁ TIVERAM PROGRAMAS
NA TV ABERTA E AGORA PREFEREM INVESTIR NA WEB.

sonho distante por enquanto, mas com a
estrutura que tenho, há condições de
criar uma segunda webTV para o sócio-
torcedor, com conteúdo diferenciado",
destaca Santos.

Para produzir a Grêmio TV, o clube
conta com a parceria da Hot Media, para
suporte tecnológico das transmissões
online, e da PGM, produtora responsável
pela captação de imagens. De acordo
com Santos, a Grêmio TV tem hoje 13
patrocinadores, empresas que licenciam
a marca do clube. Da receita gerada,
40% fica com o clube e cada uma das
parceiras leva 30%. "Este ano queremos
continuar cobrindo todo o Campeonato
Brasileiro, mais agilidade para os nossos
programas e dar um pulo
comercial. Queremos
conquistar umas quatro ou
cinco marcas fortes. Focamos
nos licenciados em um
primeiro momento, agora
vamos partir para as
propostas aos patrocinadores

buscar patrocínio nacional".
O programa surgiu quando

Fláyia produziu um especial do
comemoração da ascensão do
Vitória à primeira divisão do
Campeonato Brasileiro em 2007
para outro programa independente
que produz: o "Rota 07", de
esportes radicais. "Montamos um
piloto e apresentamos ao Carlos
Falcão, presidente do clube na
época. Ganhamos apoio imediato da
dirotoria para fazer o programa",
conta a produtora e também
torcedora fanática.

O "Vitória na TV" estreou em
abril do ano passado na TV Itapoan,

afiliada da Record. Ta ao
ar aos domingos às 9h.
Foi para a TV Salvador
em horário nobre e hoje é
também veiculado no site
do clube (www.
canalecvitoria.com.br).
O programa traz
entrevistas com
personalidades do futebol,
perfil de jogadores, clipe
com os melhores
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TV Galo:programação no cabo e na web.

momentos da semana, rodada de
gols com comentários, bloco de
esporte e saúde, uma parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde, seção
"Bate Coração", para comentários de
torcedores e "Sou Mais Vitória", para
o sócio-torcedor, a única seção
bancada pelo clube.

"Para o Vitória, o programa é
um veículo de comunicação para o
fortalecimento de marca, não uma
fonte de receita. Busco os
patrocinadores para viabilizar e
aprimorar o programa", diz a
produtora, explicando que a busca
por patrocínios consistentes
significa também poder
acompanhar a equipe nos jogos do
Campeonato Brasileiro a serem
realizados fora da Bahia e
diversificar a programação.

O clube pernambucano Náutico

também criou recentemente sua TV na
Internet. A TV Timbu (www.tvtimbu.com.
br) foi ao ar em janeiro de 2009,
idealizada por Kléber Medeiros, diretor
da KM2 Produções, empresa de
marketing promocional que faz os
jornais distribuídos nos jogos do time.
"Apresentamos a proposta ao clube. Eles
toparam. Compraram equipamentos e
ajudam a bancar a TV e a gente
desenvolve o conteúdo. Agora queremos
buscar anunciantes", diz Medeiros. Com
uma equipe de um cinegrafista, dois

repórteres, um editor, o conteúdo
que a empresa produz é oferecido
gratuitamente no site, mediante
cadastro. "Em um segundo
momento, queremos produzir
conteúdo exclusivo para o sócio-
torcodor, como um beneficio a
mais", diz. Enquanto os
patrocínios não vêm e as cifras
não recheiam a conta, Medeiros
se contenta com o prazer de
encher a boca para dizer que faz
a TV de seu time do coração.
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