Edgar Chagas Diniz

Conteúdo convergente
A paixão pelo Flamengo e a experiência adquirida com uma
década de atuação no mercado financeiro foram os ingredientes que fizeram Edgard Chagas Diniz fundar, em 1999, a Top
Sports, uma empresa de marketing esportivo que, entre outros projetos, realizou o
campeonato de futebol do Nordeste e prestou consultoria à TV Globo para assessorá-la na integração entre o mundo do esporte e o de mídia. Essa vivência possibilitou mudar seu foco, em 2004, passando a adquirir direitos de transmissão de
campeonatos europeus e, por meio de um acordo com a Band, exibi-los no espaço
Esporte Interativo. Em janeiro de 2007, o projeto evoluiu: foi lançada a TV Esporte Interativo, um canal 24
horas no ar, via parabólica e VHF, cujo modelo une também celular e internet. "Nascemos sem um negócio
para defender, o que acabou sendo uma vantagem competitiva. Não temos dilema sobre oferecer conteúdo
na internet ou no celular. É um conteúdo aberto com geração de receita por patrocínio e tráfego gerado pela
audiência", diz Diniz, presidente da TV Esporte Interativo. Há pouco mais de um mês, a emissora comprou a
transmissão dos jogos de terça-feira da Liga dos Campeões da Uefa (a Globo detém os de quarta-feira), e agora se
prepara para, em breve, ter sinal linear que proporcionará a transmissão 24 horas em TV, internet e celular.
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Meio & Mensagem — Quem está em cidades como São
Paulo, por exemplo, não é muito impactado pela marca
TV Esporte Interativo. Como o canal se posiciona no
mercado?
Edgard Chagas Diniz — Uma forma simples de nos definir é como um grupo de entretenimento esportivo
que tem um canal de TV aberta, um portal na internet,
um portal mobile e uma plataforma de varejo online.
Todos integralmente voltados para o público amante de
esportes. A partir de 2004 começamos a transmitir os
campeonatos europeus no espaço Esporte Interativo,
na Band. Isso continua até hoje, embora esse espaço
tenha diminuído. Atualmente exibimos apenas um jogo
por semana. Em 2007, lançamos a TV Esporte Interativo, um canal 24 horas só com programação esportiva.
Compramos direitos dos principais campeonatos. De
início tínhamos o conteúdo e precisávamos buscar a
solução de distribuição, aquela que chegasse ao público
e tornasse viável o modelo de negócios — subsidiado
por meio de patrocínio e de receitas provenientes da
audiência, do torcedor, o usuário final. Para isso, era
necessário chegar a um volume representativo de pessoas, ganhar escala. Um volume de pessoas de TV aberta,
de massa. Estudando o mercado percebemos que uma
combinação de distribuição terrestre com distribuição
via banda C era bastante viável. Então, fizemos acordo
com algumas emissoras terrestres em mercados menores e arrendamos espaços na banda C para transmissão
do nosso sinal em parabólica. Aí chega-se ao Esporte

Interativo como está hoje, uma plataforma bastante
completa: um canal 24 horas na TV, muitas transmissões
também exibidas na internet e no celular. Estamos nos
preparando para ter nosso sinal linear nesses três meios.
Seremos os primeiros a contar com esse sinal em TV,
celular e internet, 24 horas por dia.
M&M — Quando isso deve acontecer?
Diniz — Muito breve, em dois meses, no máximo.

M&M — Embora o canal seja esportivo, a modalidade
predominante é o futebol. Como foi montada a grade de
programação?
Diniz — Percebemos muito claramente que existia, desde a década de 90 e principalmente nos anos 2000, uma
tendência de ida dos grandes ídolos brasileiros para o
futebol europeu. Não só os ídolos daqui, mas também
da África, da Argentina, ou seja, todos os craques do
futebol mundial jogam na Europa. Percebemos também
que cada vez isso acontecia mais cedo. Eu acompanhei
o Zico indo para a Europa com quase 30 anos de idade.
A partir da década de 90, começamos a ver jogadores
saindo mais cedo.
M&M — O Ronaldo exemplifica bem isso. Só agora estamos
podendo vê-lo jogar no Brasil.
Diniz — Exatamente. Ele saiu do País com 17 anos. O
Ronaldo inaugurou uma nova era. Depois foi a vez do
Ronaldinho Gaúcho, que partiu para o futebol europeu

com 19 anos. Posteriormente, o Pato, com 17, o Robinho, com 20, e assim sucessivamente. Isso causou uma
demanda reprimida nos torcedores para verem seus
ídolos jogar. E a única forma de acompanhar os atletas
brasileiros no futebol europeu toda semana — e não
só de três em três meses, quando atuam pela seleção
brasileira — é assistindo aos campeonatos europeus.
Começamos a perceber isso em 2004, quando nenhum
canal aberto dava muita bola a nenhum campeonato
europeu, como Liga dos Campeões da Europa, campeonatos Espanhol, Inglês, Italiano e Alemão. Trouxemos
esses torneios para a TV aberta pela primeira vez. Desde
então, os direitos desses campeonatos subiram muito
de valor e temos investido neles.
M&M — A TV Esporte Interativo acabou de recuperar os
direitos de transmissão da Liga dos Campões. Vocês irão
transmitir os jogos de terça-feira e a Globo, os de quartafeira, e alguns serão exibidos pela Band, que, por sua vez,
também tem um acordo com a Globo. Isso não gera um
conflito de interesses?
Diniz — Não, o nosso acordo com a Band hoje é muito
específico. É um acordo para exibição de um jogo do
campeonato italiano nos fins de semana. Já a parceria
da Globo com a Band é maior, abrangendo vários outros
campeonatos nacionais e internacionais. A Globo é a detentora dos direitos dos jogos da Uefa para quarta-feira
e nós, para terça. Ela decide quais jogos irá sublicenciar
para a Band.

M&M — O que significa para o canal voltar a ter esses
direitos?

Diniz — Na época em que transmitíamos esses jogos,
entre 2004 e 2006, eram as maiores audiências da Band.
Chegamos a alcançar 15 pontos com a Liga dos Campeões. Decidimos fazer esse investimento — que não é
pequeno — na Liga exatamente por ser uma temporada
anterior à Copa do Mundo da África do Sul. O conceito
guarda-chuva que permeia toda a nossa programação
é "O melhor futebol do mundo", e o ícone do melhor
futebol do mundo é a Liga dos Campeões, onde jogam os
grandes craques, os grandes times. A temporada em que
tivemos as nossas melhores audiências foi exatamente
a de 2005/2006, que antecedeu a Copa do Mundo da
Alemanha, até pela expectativa enorme que existia em
torno da seleção brasileira.
M&M —Você acabou de dizer que fez um alto investimento
na compra de direitos, não só os da Liga dos Campões,
mas outros também. Além disso, houve investimento
na estruturação da emissora. Como essa conta se paga?
Houve sócios investidores no início da operação?
Diniz — Éramos uma empresa de três sócios originais
mais os sócios executivos, totalizando oito. Não tínhamos nenhum sócio financeiro. Em 2003, fizemos um
aumento de capital no qual levantamos R$ 4,5 milhões
de 18 investidores financeiros pessoa física. A maior
parte é de gente do mercado financeiro que conhecia
o nosso trabalho na época em que muitos de nós atuávamos no setor. Quando começamos a comprar esses
direitos eles eram baratos, não havia essa disputa toda e
essa visibilidade que os torneios acabaram adquirindo. A
partir daí começamos a gerar essas audiências, primeiro
com a Liga dos Campeões, depois com os campeonatos espanhol, inglês e italiano, na Band. Conseguimos
desenvolver um negócio que começou a gerar receita
significativa e que nos possibilitou renovar os direitos
ao longo do tempo. Todos os resultados gerados foram
reinvestidos durante 2004, 2005 e 2006, dessa forma
nos preparamos para fazer o investimento no canal.
A partir de um aporte de R$ 4 milhões daqueles 18
sócios financeiros fomos nos capitalizando e, em 2007,
lançamos o canal com um investimento inicial de R$
20 milhões.
M&M — Esses sócios financeiros continuam no negócio?
Diniz — Sim, e estão muito felizes. Alguns deles fazem
parte do nosso Conselho, como o presidente Patrick Morin, ex-presidente do JP Morgan Chase no Brasil durante
quase 20 anos. Há também o Luiz Chrysostomo, que foi
diretor geral do Banco de Investimento do JP Morgan
Chase, e o Hélio Blak, diretor do BNDES e da Vale. Há
poucos meses recebemos um novo membro no nosso
Conselho que é o Marcelo Parada, ex-vice-presidente
do Grupo Bandeirantes.
M&M — Hoje a TV Esporte Interativo tem três fontes básicas de receita: a publicidade, a operação de varejo e a
interatividade. Como funciona esse modelo?
Diniz — Nas linhas de receita, a publicidade é a principal fonte, especialmente por ser um canal aberto. Só
que nós procuramos oferecer aos nossos clientes uma
exposição diferenciada de suas marcas, que envolve
normalmente a entrega de mídia e a inserção do patrocinador no conteúdo associada a uma jogada de impacto
ou a alguma promoção.
M&M — Você acha que o mercado publicitário já consegue entender essa proposta diferenciada que vocês
oferecem?

Diniz — Já houve boas experiências, mas é um passo
importante que temos de conseguir ainda e trabalhar
mais em conjunto com as agências. Percebemos uma
abertura maior diretamente nas áreas de marketing
dos anunciantes, especialmente das empresas que
medem os resultados das ações, como as de telefonia. Três dos nossos grandes anunciantes são dessa
área: TIM, Embratel e Oi. Para eles é muito fácil isso,
pois o resultado é medido minuto a minuto. A nossa

audiência reverbera diretamente para a empresa. No
caso da Gillette, também fazemos promoções que são
passíveis de mensuração. Já fizemos promoções com a
Gillette em que a única mídia éramos nós. Então, eles
puderam mensurar direitinho no ponto-de-venda. Esse
é o nosso diferencial. Se gera resultado para quem consegue medir, não há por que não ter o mesmo impacto
para quem não conta com ferramentas de aferição tão
desenvolvidas. Tivemos 2,6 milhões de celulares diferentes que participaram de nossas promoções em 2008.
Muitos deles participam várias vezes. Nosso alcance na
TV chega a 60 milhões de pessoas, o que é um número
bastante significativo.

ro que vai haver um veículo convergente que ainda não
sabemos qual é, se via internet, TV digital ou celular.
Esse veículo convergente vai estar na sala das pessoas
e permitirá ter qualidade de imagem e as funcionalidades de comércio e interação. A experiência será
assistir a um jogo de futebol e poder interagir dentro
do Facebook e do Orkut com os torcedores daqueles
times, além de comprar as camisas dos clubes via
controle remoto ou teclado desse dispositivo que vão
usar. Eu falo em dez anos, mas muito provavelmente
isso ocorrerá bem antes.

M&M — E o varejo, como é essa operação?

Diniz — Na nossa visão, como grupo de comunicação
e conteúdo, pouco importa. Temos de explorar todas

Diniz — Até lançarmos nosso canal 24 horas, nosso

M&M — Por meio de qual plataforma você acha que virá
essa possibilidade?

Temos certeza de
que as marcas e o
conteúdo vão ser
os vencedores. Se a
tecnologia será via TV
digital ou internet,
não é relevante. Tanto
a TV digital quanto
a internet serão
mundos com muito
menos barreiras. O
celular será sempre
um ambiente de
conveniência, não
o vejo substituindo
a TV nem a tela do
computador"
espaço era muito pequeno. Mesmo quando tínhamos
três ou quatro transmissões por semana na Band, ainda assim o espaço das transmissões era bem restrito.
Vimos que havia uma oportunidade para usar a nossa
mídia com venda de produtos por nós mesmos. Dado
o ambiente que é nosso foco — o esporte —, começamos a comercializar material esportivo. O resultado foi
impressionante.
M&M — Essa é uma operação terceirizada?
Diniz—Nós começamos fazendo terceirizada, em 2007,
e a partir do final de 2008 verticalizamos e assumimos
a operação inteira. A única coisa que não é nossa é o
depósito com os estoques das mercadorias. Em 2007,
vendemos R$ 2 milhões; em 2008, R$ 7 milhões; e neste ano, a previsão é atingir R$ 12 milhões. Até março,
estivemos em linha com a nossa previsão.
M&M — Qual é a sua visão e o seu posicionamento em
um cenário de convergência no qual as operadoras de
telefonia, das quais vocês já são parceiros, estão se
tornando também empresas de conteúdo, o que mostra
que as paredes entre mídia e telecom estão cada vez
mais tênues?

Diniz — Quando eu olho para daqui a dez anos não
tenho nenhuma dúvida sobre o efeito da convergência
na experiência de assistir ao nosso conteúdo. Está cia-

as janelas e possibilidades. Temos certeza de que
as marcas e o conteúdo vão ser os vencedores. Se a
tecnologia será via TV ou internet, não é relevante.
Tanto a TV digital quanto a internet serão mundos
com muito menos barreiras. O celular será sempre um
ambiente de conveniência, não o vejo substituindo a
TV nem a tela do computador.
M&M — Quando vocês compram direitos de transmissão,
como é a negociação para as outras telas, fora a TV?
Diniz — Na Liga dos Campeões houve uma mudança
significativa do último triênio para este. No anterior,
a Liga comercializou tratando cada plataforma separadamente. Dessa vez, ela denominou TV, internet e
celular como distribuidores de conteúdo; e esses dois
últimos ela considera como plataformas neutras. Nós,
por exemplo, que compramos os direitos dos jogos
de terça-feira, podemos transmiti-los na internet e
no celular.
M&M — Mas aí o preço dos direitos é maior do que se fosse
só para TV?

Diniz — Não havia outra opção. É mais caro, mas
inclui todas essas plataformas, não há mais separação. Não desmembram mais isso. Eles não querem
apostar qual vai ser a plataforma vencedora. Isso é
uma mudança radical.
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