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Aproveitando a paixão nacional pelo futebol, o Esporte Interativo vai lançar um serviço de 
transmissão 24 horas por dia, simultaneamente, na TV, internet e celular. Após um 
investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, a empresa mira o aumento da receita com a 
convergência de mídia.  
 
"Nossa ideia é fazer a combinação entre esses três meios. Vamos utilizá-los de forma que cada 
um complete o outro", explicou o CEO e sócio-fundador do Esporte Interativo, Edgar Chagas 
Diniz. Ele prevê o lançamento do novo serviço entre junho e julho, mas não especificou uma 
data.  
 
A antiga TV Esporte Interativo, que perdeu o nome "TV" justamente por essa mudança para 
uma transmissão simultânea nos três meios, tinha o direito de transmissão de várias 
competições estrangeiras. Contando com algumas operadoras de telefonia móvel, a empresa 
transmitia conteúdos menores para os celulares com tecnologia 3G e EDGE, cuja velocidade de 
conexão é equivalente à metade da 3G.  
 
Diniz pontua que as mudanças ultrapassam a transmissão completa nos meios. Antes, com 
uma programação quase 100% voltada para o futebol, agora o Esporte Interativo terá algumas 
competições de esportes olímpicos. "Estamos construindo o Projeto Brasil Ouro. A idéia é 
aproveitar o destaque dos esportes disputados nas Olimpíadas", diz.  
 
Pensando no curto tempo que os clientes usariam o serviço por meio dos aparelhos celulares e 
internet, Diniz explica que o conteúdo jornalístico também sofrerá alteração. "Vamos inserir 
programetes jornalísticos para que o usuário acesse durante pouco tempo e tenha as 
informações que foram passadas nos demais programas", destaca Diniz.  
 
Hoje, a empresa produz dois programas com conteúdo jornalístico, tendo em vista que um é 
uma revista eletrônica, na qual são exibidas reportagens e quadros de entretenimento.  
 
A transmissão na TV será gratuita para quem tiver acesso aos canais UHF. Quem possui TV por 
assinatura também poderá assistir os jogos, entre eles do Campeonato Italiano, da Liga dos 
Campeões da Europa e da Copa Africana.  
 
Por meio do site do Esporte Interativo (http://esporteinterativo.uol.com.br), os internautas 
poderão assistir aos mesmos jogos gratuitamente, contanto que tenham uma conexão de 
banda larga e um computador que suporte a tecnologia de transmissão de vídeo tipo 
streamming.  
 
Entre os acordos para disponibilizar o conteúdo 24 horas, Diniz explica que já está fechado 
com as operadoras TIM, Claro e Oi. "Estamos em fase de negociação com a Vivo, mas ainda 
não existe nada certo", acrescenta. Ele pontua que a premissa do serviço é de um "modelo 
gratuito". Isso significa que a transmissão do canal para os aparelhos celulares é livre, 
contanto que os usuários tenham acesso a internet para os aparelhos móveis.  
 
Por esse motivo, ele acrescenta que os as operadoras serão responsáveis pela cobrança dos 
serviços de internet. "Não posso mensurar um valor que será cobrado dos usuários. Isso vai 
depender do que as operadoras vão decidir", expõe Diniz.  
 
Hoje, o Esporte Interativo é transmitido pela TIM e pela OI, por meio dos serviços TIM TV e OI 
TV. As operadoras disponibilizam pacotes com vários canais, porém com períodos fechados de 
transmissão, entre duas e 24 horas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2009, Plano Pessoal, p. D8. 


