
disputa e os investimentos das 
emissoras em eventos — princi
palmente os esportivos — estão 
cada vez mais pesados. Afinal, a 
relação entre o sucesso dos es

portes e campeonatos está diretamente ligada 
à exposição televisiva que possuem. Por outro 
lado, as emissoras que transmitem eventos de 
sucesso agregam conteúdo, telespectadores 
e consequentemente, anunciantes. "Quanto 
maior o evento e a exposição, maior a disputa. 
A Fifa, por exemplo, tem mais integrantes do 
que a ONU. A Copa do Mundo é um evento que 
mexe com o mundo todo, são grandes cifras", 
garante Pedro Garcia, diretor de negócios da 
Globosat, dona dos canais esportivos por assi
natura SporTV, PFC e Combate. O direito de 
transmissão em TV aberta da Copa do Mundo 
de 2010 e 2014 é da Globo em parceria com a 
Rede Bandeirantes. Os Jogos Olímpicos (2012, 
2016 e jogos de inverno de 2010 e 2014) e os 
Jogos Pan-americanos (2011 e 2015) são da 
Record, que adquiriu direitos exclusivos por 
60 milhões de dólares, o que gerou polêmica 
no setor. O valor foi considerado muito supe
rior ao que era comum no mercado nacional — 
pelos Jogos de Pequim, por exemplo, a Globo 
pagou 12 milhões de dólares. 

É natural que empresas de comunicação bri
guem pelos direitos de alguns eventos e que a 
cobertura da mídia seja cada vez mais forte e 
presente. "Esportes no Brasil são muito depen
dentes da TV, mais especificamente da TV 
aberta. A grande maioria ainda acessa esporte 
por TV aberta, que é fundamental para o 
sucesso ou não de uma modalidade esportiva. 



Todas buscam incessantemente a oportunida
de de aparecer na TV", avalia Rafael Plastina, 
diretor de marketing da Informídia, empresa 
especializada em pesquisa e consultoria espor
tiva. Mesmo com as diferentes plataformas 
de transmissão e cobertura à disposição das 
empresas, a televisão representa o principal 
canal de difusão de competições esportivas. 

A partir deste ano, os telespectadores irão 
conferir algumas mudanças na transmissão de 
eventos. Os direitos do futebol e;uropeu eram 
da Record desde 2004, e agora a Eurocopa, Copa 
da Europa e Liga dos Campeões serão transmi
tidos pela Globo. Além disso, é a primeira vez 
que os Jogos Olímpicos de inverno podem ser 
conferidos em TV aberta e, pelo menos por 
enquanto, os Olímpicos de verão e os Pan-
americanos só poderão ser vistos na Record. 
"A Record está criando um novo movimento, 
porque antes tinha só a concorrência muito 
forte que adquiria todos os conteúdos e passa
va tudo lá. A Record entrou como uma alterna
tiva pra isso", explica Sergio Hilinsky, coorde
nador de esportes da emissora. Conscientes da 
pouca expressividade esportiva que a rede pos
sui, a Record acredita que pode mudar o cená
rio nos próximos anos. "Criamos uma opção 
interessante para o público espectador, que é o 
primeiro objetivo, criamos uma alternativa de 
conteúdo, os anunciantes têm uma opção dife
rente para poder investir e colocar seu produto 
ali. O segmento do esporte é muito importante 
e a ideia é investir mais. Apostamos total no 
esporte", completa Hilinsky. 

As negociações para aquisição dos direitos 
costumam acontecer de duas maneiras. As emis
soras podem negociar diretamente com a comis
são organizadora do evento esportivo, ou com 
uma empresa de marketing que revende os 
direitos. Não há uma regra, mas o que os comi
tês e as confederações costumam buscar, cada 
vez mais, são emissoras que possam garantir boa 
exposição de suas modalidades. "Hoje o que 
eles buscam é exposição e valor. Estar presente 
em vários lugares do mundo e capacidade de 
promover o evento, tudo isso é importante. A 
confiança em alguns casos prevalece", destaca 
André Quadra, diretor de marketing da ESPN 
no Brasil. Plastina concorda. Ele acredita que as 
organizações de grande porte estão sempre 
preocupadas em ter seus eventos em evidência 
na mídia. "É uma preocupação efetivamente de 
marketing e comercial. O tamanho da emissora, 

a credibilidade deve ser levada em conta, não é 
só uma questão meramente quantitativa", 
explica. Prova disso é que nem sempre os direi
tos são vendidos à empresa que paga mais. 

FUTEBOL, UM CASO A PARTE 
Não há dúvida de que os eventos de maior 

expressão mundial são a Copa do Mundo e os 
Jogos Olímpicos. Na sequência vem o mundial 
de rugby, pouco popular no Brasil. Aqui, a pro
cura maior continua sendo pelo futebol. 
Pesquisas da Informídia revelam que o esporte 
nacional ocupa de 50 a 5 5 % do tempo de trans
missão esportiva no país e representa de 70 a 
7 5 % em valor de mídia. Durante a Copa do 
Brasil, por exemplo, a ESPN registrou um 
aumento na audiência de 4 0 0 % . "O futebol des
perta uma emoção muito maior. Temos um 
aumento no interesse por esportes americanos, 
mas o futebol é o principal", avalia André. 
Garcia da Globosat concorda: "Acho que quando 
a gente fala de esporte temos que separar futebol 
dos outros, futebol é o grande drive de uma assi
natura, o futebol tem essa potência". 

Diante do panorama, as organizações de cam
peonatos de futebol reconhecem o potencial de 
transmissão do Brasil. Muitas vezes os contratos 
tentam garantir certa quantidade ou modalidade 
de exposição no ato da assinatura. A negociação 
da Globo com a Uefa, por exemplo, já previa a 
transmissão de uma semifinal e da final. "Por que 
a Uefa fez isso? Porque ela sabe da importância da 
Globo no Brasil e da repercussão que vai ter. Há 
uma postura comercial, uma postura séria. E isso 
falta em campeonatos locais. As pessoas acabam 
não tendo um objetivo claro e ficam à mercê dos 
interesses da TV", avalia Plastina. 

A Copa do Mundo na África do Sul, os Jogos 
Olímpicos e a Copa de 2014 a caminho do Brasil 
prometem neste ano e nos próximos, muito 
movimento para o jornalismo esportivo. Parece 
que agora, mais do que nunca, todos sabem quan
to o conteúdo esportivo pode agregar para uma 
emissora. "Pelo que a gente vê do que o esporte 
representa no faturamento de uma rede Globo, 
eles estão bem felizes", conta Plastina, sem reve
lar números. Tudo indica que a mobilização das 
emissoras e empresas de comunicação será cada 
vez maior. Conseguir transmitir grandes eventos 
de esporte já é uma garantia de vitória. 
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