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TV, internet e outros meios debatem de quem são os direitos  
 
A televisão continua a ser a principal plataforma dos grandes eventos de futebol nacionais e 
internacionais, mas a internet e o telefone celular devem ganhar espaço na distribuição de 
conteúdo esportivo nos próximos anos. O desenvolvimento de novas tecnologias motiva uma 
discussão. Ela se relaciona com um eventual acirramento da disputa pelos direitos de 
transmissão entre as mídias tradicionais, como a TV e a TV por assinatura, e as novas mídias, 
caso da internet, do celular e de outros dispositivos móveis. Mas, simultaneamente, existe 
uma tendência de convergência entre as diferentes mídias. 
 
"O grande negócio é conseguir fazer a união de todas as plataformas. Uma não vai viver sem a 
outra e terão que se complementar", disse Alfredo Correia, sócio-diretor da Mowa Sports, que 
oferece projetos na área de mobilidade para grandes empresas. A ideia da convergência, 
segundo ele, é que o usuário continuará a assistir ao jogo de futebol na televisão, mas poderá 
ver os melhores momentos, ângulos diferenciados e interagir sobre a partida via celular. 
 
Em relação ao risco de batalhas entre as novas e as velhas mídias pela receita publicitária, 
Correia disse: "Todo mundo quer ver sangue, mas não tem como ter sangue." Isso porque, 
segundo ele, há uma interdependência entre as diferentes mídias, e as distintas plataformas 
vão crescer junto com o mercado. Na Copa de 2014, no Brasil, as diferentes plataformas de 
mídia poderão movimentar uma receita publicitária entre US$ 10 bilhões e US$ 15 bilhões, 
disse Correia, confirmando estimativas de mercado. 
 
O executivo participou ontem do painel "O futuro panorama da transmissão de futebol", na 
convenção global da Soccerex, evento que termina hoje no Rio e que reúne os principais 
empresários e dirigentes do futebol mundial. Presente ao painel, Niclas Ericson, diretor da 
divisão de TV da Fifa, disse que a venda de direitos de transmissão para o ciclo 2010-2014 já 
foi fechada pela entidade. "Trabalhamos agora pensando em 2018 e 2022", afirmou. 
 
Segundo ele, as emissoras de televisão continuam a ser os maiores clientes da Fifa em termos 
de direitos de transmissão. Mas as novas mídias, incluindo as chamadas mídias sociais, 
tendem a ganhar participação. "A Copa do Mundo Fifa 2014 vai ser um grande evento 
esportivo, o maior do planeta, e nós vamos entregar conteúdo em qualquer plataforma, quer 
exista agora ou não", disse Ericson. 
 
Ele informou que nesse contexto a Fifa tem uma joint venture com a Globo para desenvolver 
oportunidades comerciais. O acordo prevê a exploração dos direitos de transmissão para 
internet e telefonia móvel nas copas de 2010 e 2014. Marcelo Campos Pinto, diretor-executivo 
da Globo Esportes, disse que há expectativa de resultados melhores dentro da joint venture 
para a Copa do Mundo do Brasil em relação aos resultados obtidos na Copa da África do Sul. 
 
Campos Pinto afirmou que o futuro da transmissão de futebol passa, no momento, pela 
convergência das mídias, que tem situações diferentes no mundo. Ele lembrou que no caso do 
Brasil, a TV responde por 65% do bolo publicitário. Desse total, 60% correspondem à TV 
aberta e 5% à TV paga. A internet, por enquanto, fica somente com 4%. O executivo lembrou 
que no Brasil o consumidor pode captar o sinal da TV aberta de graça no celular. Esse pode ser 
um problema para as operadoras de telefonia móvel uma vez que, para fazer a venda de 
conteúdo audiovisual, terão que concorrer com um produto distribuído gratuitamente. 
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