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EMPRESAS

Portal do grupo Telefônica tem direitos de transmissão pela
internet dos Jogos de 2012 e negocia seis cotas de patrocínio

Terra prevê levar
até US$ 100 mi
com Olimpíada

Ruy Barata Neto
rneto@brasileconomico.com.br

O Terra, portal de informação
controlado pela Telefônica, co-
meça a assumir status similar ao
das emissoras de TV, embora
com atuação específica na inter-
net. A companhia deve obter o
primeiro resultado expressivo
com a veiculação de um evento
esportivo na web. A empresa
prevê uma receita de US$ 98 mi-
lhões com a venda de seis cotas
de patrocínio da transmissão dos
Jogos Olímpicos de 2012 para to-
dos os países da América Latina
onde atua. O valor é cinco vezes
maior que o negociado nos jogos
de 2008, em Pequim. A veicula-
ção se dará por meio de uma
plataforma nova, de proprieda-
de do Terra, ainda em processo
de desenvolvimento.

O projeto para as Olimpíadas
de 2012 pode de fato incomodar
a audiência das mídias tradicio-
nais. O presidente do portal
para a América Latina, Fernan-
do Madeira, diz que espera obter
uma audiência de 100 milhões
de pessoas da região ao longo do
evento, baseado no número de
acessos na região, hoje em torno
de 70 milhões. Para uma trans-
missão no Brasil, ele afirma que
suporta simultaneamente meio
milhão de pessoas acompa-
nhando o evento ao vivo.

Além disso, a transmissão
prometida trará vantagens tec-
nológicas. O espectador poderá
acompanhar as transmissões ao
vivo e voltar para qualquer pon-
to da transmissão no momento
em que quiser. Outro diferencial
será o do acesso a informações
adicionais sobre estatísticas e o
currículo do atleta envolvido na
disputa. Isso se dará a partir de
um sistema de servidores da
empresa no qual as imagens de
satélite ficarão armazenadas.

Tais aspectos são prometidos
como diferenciais que também
devem aparecer com a própria
TV digital. Quando questionado
sobre novas possibilidades que
se apresentam para o portal com

a adoção do novo padrão de TV
aberta, Madeira é lacônico:
“nenhuma”. “A TV digital fará
diferença para as emissoras,
mas fará pouca diferença para as
pessoas que já estão acostuma-
das com a interatividade ofere-
cida pela internet.” É pela cren-
ça na evolução digital que o exe-
cutivo não considera realizar
aquisições na área de produção
de conteúdo para mídia (isto
deve crescer organicamente),
mas em empresas de tecnologia.

“Buscamos empresas de tec-
nologia que nos ajudem a cons-
truir o que chamados de ‘mídia
do futuro’”, afirma Madeira.
Segundo ele, cerca de 12% das
receitas totais com venda de
publicidade e serviços migram
para tecnologia de informação.

Record
A grande vantagem do Terra é a
escala que oferece para anun-
ciantes, já que transmitirá para
diferentes países latino-ameri-
canos. Mas, por outro lado,
conseguir resultados similares
apenas no Brasil ainda é tarefa
árdua pela concorrência com a
TV aberta, que está presente em
99% dos lares brasileiros.

A Rede Record também tem
os direitos de transmissão da
Olimpíada 2012 na TV aberta e
na internet, além de celular. O
grupo conta com a vantagem de
estabelecer uma associação en-
tre os canais de mídia para ga-
nhar audiência. “A nossa força
será maior porque casa com a
TV”, afirma Antonio Guerreiro,
diretor-geral do portal R7, per-
tencente a emissora.

Nos Jogos Olímpicos, Guer-
reiro diz que pretende investir
em novos modelos de integra-
ção com redes sociais ainda não
existentes no país. Segundo
Guerreiro, os valores de comer-
cialização de cotas de patrocí-
nio para o evento ainda não fo-
ram definidos, mas afirma que
apenas para transmissão de
web no Brasil eles ainda não são
tão expressivos quanto os de-
monstrados pelo Terra. ■

BANDA LARGA

13 milhões
é o número de pontos com
acesso a banda larga fixa
em todo o Brasil, de acordo com
levantamento da consultoria
especializada Teleco. A banda
larga móvel deve ser de 18
milhões até o fim de 2010.

ACESSOS

70 milhões
é o número de acessos ao portal
Terra em toda a América Latina,
de acordo com os dados
divulgados pela companhia.
A audiência alcançada na rede
é o que dá suporte o portal
para transmissão de esportes.

“Hoje o nosso anseio
está na busca por
empresas de
tecnologia que nos
ajudem a construir
o que chamamos de
‘mídia do futuro’

Fernando Madeira
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Portal insistirá
pelos direitos
do Brasileirão
Terra deve disputar com a Globo
os direitos para a transmissão
do campeonato de 2012

“O Terra não está competindo nos
100 metros rasos e sim em uma
maratona”. É o que diz o presi-
dente do portal para a América
Latina, Fernando Madeira, sobre
o processo de aquisição dos direi-
tos para a transmissão dos Jogos
Olímpicos de 2008, em Pequim,
quando iniciou as transmissão de
uma Olimpíada pela web.

A mesma resposta serve para
a negociação pelos direitos de
aquisição do Campeonato Bra-
sileiro de futebol, hoje perten-
centes a Rede Globo, em acordo
exclusivo. Os direitos serão re-
negociados no ano que vem para
o triênio 2012-2015, e o Terra
deve ser um dos que podem ad-
quirir os direitos para a internet
— o portal insiste nas negocia-
ções desde 2000. Com o reforço
dos projetos de transmissão da
Olimpíada, o Terra aumenta o
apetite pela aquisição de outros
eventos esportivos, inclusive o
Campeonato Brasileiro.

Madeira diz que a “insistên-
cia” foi crucial não apenas para
conseguir transmitir a Olimpía-
da. O processo de negociação co-
meçou em 2005 e só encerrou-se
em 2007. “Cansei de ir a Lausan-
ne, na Suíça, negociar. Quase
comprei uma casa lá”, brinca
Madeira. O problema era que por
mais que na época a internet não
tivesse uma grande base de assi-
nantes no Brasil, a venda dos di-
reitos comprados com exclusivi-
dade por uma emissora de TV —
na época a Rede Globo — causa-
va constrangimento na nego-
ciação com outro canal de mí-
dia. A exclusividade limitava a
abertura da transmissão.

A situação mudou com o
crescimento da base de banda
larga no país, hoje na casa dos 13

milhões para acessos de fixos
residenciais, os mais adequados
para recepção de uma transmis-
são pela rede. “A questão eco-
nômica foi fundamental para
dobrar o COI”, lembra Madeira.
“O aumento da audiência traz
consequente crescimento da re-
ceita adquirida com publicidade
e é o dinheiro que financia qual-
quer organização esportiva.”

O Terra, em 2007, acabou
comprando os direitos de trans-
missão por meio de 13 canais de
imagens transmitidos pelo COI
via satélite a partir de Pequim,
nos jogos de 2008. Em 2012, a
parceria aparecerá ampliada.
Além dos 13 canais, o Terra ain-
da adquiriu os direitos de trans-
missão em alta definição (HD)
pela rede e reservou para si a
transmissão para dispositivos
móveis (celular e tablet). A pri-
meira experiência de transmis-
são em HD, pela rede, se deu
com o evento Planeta Terra,
realizado no final de semana
passado, em São Paulo. ■

A insistência
na negociação
do Terra com o
Comitê Olímpico
Internacional (COI)
deu ao portal o direito
de transmissão dos
Jogos e hoje é um dos
quatro consultores
de mídia no mundo
eleitos pelo Comitê

Fernando Madeira, presidente do Terra
para a América Latina, diz que a TV

digital não deve trazer muitas vantagens
em relação ao que a internet oferece
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Morre Ravedutti, presidente da Copel
Faleceu ontem Ronald Ravedutti, presidente da Companhia Paranaense
de Energia (Copel), vítima de acidente rodoviário. Ravedutti construiu
sua carreira dentro da Copel onde, por 40 anos, ocupou diversos cargos.
A diretoria executiva da empresa reuniu-se ontem e designou o engenheiro
Raul Munhoz Neto, diretor de geração e transmissão de energia e de
telecomunicações, para responder provisoriamente pela presidência da
companhia até que o Conselho de Administração delibere a respeito.

Divulgação

SERVIÇO

Companhia lançará novo modelo de venda de filmes pela internet

O Terra deve lançar nesta
semana um sistema de vendas
de filmes pela internet, sob a
marca Terra TV. Trata-se de um
avanço na oferta de conteúdo
que é um dos pilares da operação
do portal no Brasil. Pelo novo

produto, os assinantes poderão
comprar ou alugar filmes
recém-lançados. Cerca de 60%
da receita da companhia vem
hoje da venda de espaços
publicitários para empresas.
O restante (40%) vem de

serviços, que além da venda
de filmes, engloba também
a comercialização de arquivois
musicais em formato MP3,
por meio do portal Sonora,
e assinatura de serviços de
e-mail e de anti-spam. R.B.N.

Murillo Constantino
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