
Os sem-Copa 
Veículos sem os direitos de transmissão dos jogos da Copa do Mundo pegam 
carona no evento esportivo com programação especial sobre a competição, focada 
principalmente no jornalismo e no torcedor. 

e 11 de junho a 11 de 
julho, período no qual 
acontece a Copa do 
Mundo 2010 na África 
do Sul, é certo que o 

público brasileiro, tradicionalmente 
apaixonado pelo futebol, terá a 
atenção voltada para todos os lances 
da competição. Na disputa pela 
audiência, evidentemente, entram 
em campo como favoritos a levantar 
a taça os canais que têm os direitos 
de transmissão dos jogos (Globo e 
Band na TV aberta e SporTV, 
BandSport e ESPN na TV paga). No 
entanto, o fato de não poder exibir 
as partidas não intimida os 
adversários, que também têm suas 
táticas para levar ao ar programação 
baseada no evento e aproveitar 
todas as possibilidades comerciais 
decorrentes dela. 

A Record, que tem investido em 
seu núcleo de esportes para firmar-
se como a emissora do esporte 
olímpico no País devido a uma série 
de competições das quais adquiriu o 
direito de transmissão, também se 
prepara para o evento de futebol 
com um projeto batizado "O Outro 
Lado da Copa". Como explica 
Douglas Tavolaro, vice-presidente de 
jornalismo e esportes do 
canal, o foco da Record 
serão os assuntos que 
rodeiam a competição. 
Entre maio e julho de 
2010, será realizada a 
cobertura completa com 
uma equipe na África do 
Sul. Serão produzidos 
blocos especiais com 
entradas ao vivo em todos 
os programas jornalísticos 

da Record e do Record News. No período 
de competição, a ideia é não se restringir 
aos resultados dos jogos, mas levar ao 
telespectador detalhes e curiosidades do 
evento. Estão previstos boletins e 
programas especiais que mostrarão toda 
a organização e o planejamento do 
Mundial, além de curiosidades das 
seleções e histórias de edições anteriores. 

Para o projeto "O Outro Lado da 
Copa", a emissora colocou no mercado 
quatro cotas nacionais (no valor de 
aproximadamente R$ 28 milhões para 

Record e Record News) e uma 
local, para São Paulo, no valor 
aproximado de R$ 7,3 
milhões. De acordo com 
Walter Zagari, vice-presidente 
comercial da Record, o 
mercado anunciante recebeu 
com interesse a proposta. Até 

o fechamento desta edição, segundo 
o executivo, já havia algumas cotas 
fechadas e outras em processo 
adiantado de negociação, porém, por 
questões estratégicas, os cotistas não 
poderiam ser revelados. 

Procurado por TELA VIVA, o SBT 
informou por meio de sua assessoria, 
sem mais detalhes, que também 
realizará uma cobertura jornalística 
"diferenciada" e que, em época de 
Copa do Mundo, o faturamento da 
emissora costuma aumentar em 20% 
devido a ações de anunciantes. 

Paixão nacional 
Com programação inteiramente 

focada em esportes, o Esporte 
Interativo já está com ações para a 
Copa do Mundo em sua programação 
desde agosto do ano passado. O 
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canal, que exibe os 
principais campeonatos 
internacionais de futebol, 
incluiu nas transmissões o 
quadro "Figurinhas da 
Copa", com destaque para 
os jogadores que devem 
defender suas seleções no 
Mundial. No final dos 
jogos, há a eleição do 
craque de Copa. Maurício 
Portela, diretor de 
programação do canal, conta que 
ainda há mais ações planejadas 
para o evento. "Nosso foco será a 
paixão do torcedor. Vamos olhar do 
ponto de vista dele: como ele se 
relaciona com a Copa". 

Dessa forma, o canal criou um 
reality show com o propósito de 
levar dois torcedores à Copa do 
Mundo. Dez participantes serão 
selecionados por meio de vídeos 
enviados ao canal. Entre abril e 
maio, os escolhidos participarão de 
tarefas diárias em que devem 
mostrar o que são capazes de fazer 
pela seleção brasileira de futebol. Os 
dois finalistas partem em junho para 
a África do Sul e, lá, ainda terão que 
cumprir provas para ganhar os 
ingressos para os jogos. A atração, 
como informa o diretor comercial do 
Esporte Interativo, Sérgio Lopes, 
terá o patrocínio da Visa, além de 
mais dois patrocinadores que estão 
em fase final de negociação. 0 
programa sofreu algumas alterações 

Douglas Tavolaro, da Record: a 
emissora criou o projeto "O Outro Lado 
da Copa" em que explorará temas que 
rodeiam a competição. 

em relação à concepção 
original e ganhou o nome de 
"Go Brasil", reforçando o 
conceito da campanha "Go" da 
bandeira de cartão de crédito, 
de "ir com Visa". 

A cobertura jornalística, 
além de transmitir o ponto de 

vista jornalístico e esportivo, deve estar 
voltada também para os torcedores. Doze 
profissionais serão enviados à África do 
Sul para a exibição de programas ao vivo. 
A grade de programação no período da 
Copa abrirá espaço para boletins de 15 
minutos e um programa 
diário chamado "Febre de 
Copa", que terá duas edições 
sendo uma delas direto do 
país sede do evento. 

Outro produto criado 
especialmente para o 
evento é o fantasy game "Rei da Copa", 
com conteúdo integrado nas plataformas 
mobile, Internet e televisão. Trata-se de 
um jogo online em que os participantes 
escalam um time tendo à disposição 
todos os nomes dos jogadores que estão 
participando do evento. A pontuação dos 
internautas depende do desempenho 
real dos jogadores na disputa. "Os 
participantes podem receber dicas no 
celular sobre quem está indo bem e 
quem está indo mal e também haverá o 
programa de TV 'Rei da Copa' com dicas 

para os internautas", acrescenta 
Portela, destacando que o 
espectador também poderá 
acompanhar pela web o reality 
show e as dicas do "Rei da Copa" 
ao vivo ou em pílulas sob demanda. 

Lopes observa que a proposta 
multiplataforma do canal e a 
familiaridade do Esporte Interativo 
com o tema futebol são aspectos 
importantes para as decisões dos 
anunciantes. "A gente tem uma 
relação muito íntima com futebol, 
transmitimos os campeonatos nos 
quais jogam os jogadores brasileiros. 
Os projetos têm uma cara de Copa do 
Mundo mais natural", diz "Ainda tem 
muita coisa para sair. Estamos 

trabalhando para ser 
uma plataforma de 
comunicação do tema 
Copa do Mundo para 
nossos anunciantes". 

Pra sacudir a rede 
Os portais, que também têm 

disputado bastante a audiência 
especialmente em eventos esportivos 
com competição em horário 
comercial, prime time da Internet, 
também se preparam para a Copa do 
Mundo. Os horários de jogos da Copa 
do Mundo são às 8h30, 11h e 15h30. 
"É um tema que domina o cotidiano 
do brasileiro. A audiência deve ser 
muito grande", diz Antonio Prada, 
diretor de conteúdo e produto do 
Terra para a América Latina. Em 
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relação ao campeonato de 2006, o 
Terra triplicou a equipe enviada ao 
local do evento. Este ano serão 30 
pessoas, que devem cobrir não só o 
dia-a-dia dos jogos e as diversas 
seleções, mas também os bastidores. 
A cobertura começa já no início de 
maio, quando o site dedicado ao 
evento deve estar no ar com todas 
suas funcionalidades (integração às 
redes sociais, testes, enquetes, entre 
outros). Segundo Prada, o portal 
também investiu em produção de 
vídeo. Neste ano, o Terra terá uma 
unidade móvel exclusiva e um 
satélite 24 horas. O portal ainda terá 

"É um tema que domina 
o cotidiano do brasileiro. 

A audiência deve ser 
muito grande'' 

Antonio Prada, do Terra 

um estúdio onde serão 
gravadas mesas redondas 
em português e em espanhol 
para a América Latina. 

0 UOL lançou um site 
especial na semana do sorteio das chaves 
Murilo Garavello, editor de esportes do 
portal, conta que até o início do evento 
algumas novidades devem entrar no ar. 
"0 foco é tentar fazer com que as pessoas 

participem da cobertura", 
explica ele. 0 portal 
vendeu quatro cotas 
master para o Bradesco, 
Volkswagen, McDonald's e 
Coca-Cola. O iG também 
lançou no final de 
fevereiro um hotsite 
dedicado ao campeonato. 
Todos sabem que para 
marcar pontos com a 

audiência, com ou sem os direitos de 
transmissão dos jogos, é importante 
chutar ao gol. 

COLABOROU DANIELE FREDERICO 
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