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Meio & Mensagem — O Terra quer os direitos do próximo 
Campeonato Brasileiro de Futebol para a web. Como são as 
negociações com os clubes, já que passar os jogos ao vivo 
pela internet, de certa forma, canibaliza a transmissão dos 
jogos na TV aberta? 
Paulo Castro — Neste momento, estamos vivendo esse 
desafio com o Clube dos 13. Anteriormente, passamos 
por um período parecido com a Fifa, quando licenciamos, 
em 2006, pela primeira vez para a internet, a Copa da 
Alemanha para Brasil e América Latina. Vivemos isso nos 
Jogos Olímpicos de Pequim e nos Jogos de Vancouver. O 
desafio é que é preciso mostrar que a internet tem dife-
rencial. Muitas vezes, quem está licenciando os direitos 
pensa na canibalização daquele direito. Mas a força que 
a internet tem como complementariedade e até como 
superposição, ou seja, como ampliação da cobertura do 
evento, faz com que não se possa falar em canibalização, 
na verdade se fala em ampliação.

M&M — Os clubes não ficam preocupados com o uso da pró-
pria imagem na Internet?
Castro — Acho que os clubes não estão preocupados. 
Quem está preocupada é a atual detentora, a Globo, que 
trabalha junto aos clubes esse conceito de que “olha, isso 

pode fazer perder 
audiência. A TV a 
cabo pode ter pro-
blema, se a internet 
entrar...”. A presen-
ça da internet acaba 
sendo um pouco uma 
resposta à mudança 
de comportamento 

Paulo Castro

Signo novo  
no zodíaco
Um dos maiores portais da internet brasileira, com conteúdos 
de jornalismo, cinema e TV por assinatura, serviço de down-
load de música, evento anual com shows internacionais e par-
ticipação ativa na cobertura de eventos, o Terra ingressou de vez no mercado de 
direitos esportivos. Desde a Copa de 2006, passando por Jogos Pan-Americanos e 
também Olimpíadas, o portal agora quer a fatia para a web no Campeonato Brasileiro
de Futebol, o maior contrato esportivo anual da TV nacional. A seguir, Paulo Castro, diretor geral do portal, 
fala sobre o crescimento da empresa e sua aproximação do Clube dos 13. É o Terra, site com nome do planeta 
e representado pela cor laranja, procurando um novo posicionamento no jogo da transmissão do futebol, 
onde, seguindo a mesma lógica do sistema solar, quem vem brilhando mesmo há anos é Vênus, a platinada.
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Paulo Castro fala do Clube dos 13, 
Terra TV e Planeta Terra

1. No browser do seu celular, acesse o       
site www.phdmobi.com

2. Faça o download 
do leitor de tags
3. Abra o aplicativo 
e use a câmera
4. Mire ou fotografe 
esta imagem
5. Assista ao vídeo

do consumidor; o que a gente pode fazer pelo futebol 
brasileiro, levando-o a pleno na internet, é fazer com que 
ele esteja mais na cabeça das pessoas, ou seja, não só 
quando as pessoas estão em frente à TV aberta ou por 
assinatura; elas terão um relacionamento com o futebol, 
novas oportunidades de acompanhar.

M&M — O que tem no projeto de futebol do Brasileirão no 
Terra TV? O que ele inclui: só o jogo, o pré- jogo, o pós-jogo, 
os gols...?
Castro — Pela natureza da internet, ela propicia duas 
situações: tem a possibilidade da transmissão ao vivo, 
valorizando, de certa forma, àquela efetuada pela TV 
aberta, independentemente de assinatura, para quem 
quiser. Os números mostram que a internet tem po-
tencial. São 75 milhões de brasileiros na web hoje! E a 
transmissão é aberta, inclusive em outras plataformas 
que suportem a internet, como os smartphones, TVs 
conectadas... Este é um modelo.

M&M — Então, o direito de internet inclui todas as platafor-
mas digitais?
Castro — O vídeo trafega pela internet; o que não inclui 
é o que é só específico de mobile, o que a gente chama 
de mobile tradicional ou mobile 1.0, como enviar SMS, 
MMS (serviços das operadoras de celular). Outra coisa 
importante da nossa proposta é que, além da possibili-
dade de transmitir os jogos abertos, a internet permite o 
recurso de pay-per-view, ou on demand, que são serviços 
premium. Seria o mesmo conceito que temos no Sonora, 
e fazemos as analogias. Explicamos para o pessoal que 
o Sonora funciona assim: tenho músicas que as pessoas 
consomem abertamente e outras que não. Elas não po-

dem escolher tudo, então, talvez não consigam escolher 
todos os jogos, mas assistir a um jogo, que está aberto, e 
escolher outro pelo qual paga, o PPV. É o modelo atual 
da TV por assinatura. E reside nesse aspecto a vantagem 
que a internet tem para os clubes, que é o potencial de 
alcance maior que a TV paga tem. Hoje, se fala em cres-
cimento da TV paga; acho que ela irá ampliar ainda mais.

M&M — E qual é o parâmetro de valor para tudo isso?
Castro — Como é uma coisa nova, não é possível eu dizer 
um valor...

M&M — Certo, mas qual seria um referencial possível?
Castro — É importante para os clubes pensarem que hoje 
a receita que vem da internet – seja no conceito cobertu-
ra aberta do futebol, PPV ou assinatura – é zero, e como 
já foi feito nas últimas duas ou três rodadas de negociação 
desses direitos, se continuar sendo vendido junto com os 
tradicionais, permanecerá sendo zero, porque eles não 
estão aqui para desafiar o seu próprio negócio. O sentido 
positivo é o de criar mais valor, porque é normal isso. 
Quer dizer: quem é bastante competente em seu negócio 
tradicional, dificilmente irá alavancar outro competitivo 
a esse. Não posso falar em cifras, mas eu acho que o 
Clube dos 13 tem de levar essa proposta de uma forma 
independente – como está levando –, sejam elas 30%, 
50% ou 10% em relação à outra, porque só assim você 
desenvolve um novo negócio. Há oito anos, não existia 
o PPV como negócio; hoje, já é um negócio que rivaliza 
em valor para os clubes com a TV aberta. Então, com a 
internet, qual é o desafio? Por um lado, é mostrar que 
é diferente; de outro, provar que tem potencial e dizer: 
este é um negócio que se eu estiver com o chapéu, eu 
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o tiro e o transfi ro para os clubes. Nesse negócio, vocês 
têm de desenvolver, precisam ter isso, e aí a gente traz 
os exemplos. O Clube dos 13 está bem respaldado nisso 
e também no que ocorre fora do Brasil nas ligas euro-
peias, nos EUA, não no soccer, não no futebol, mas na 
liga de beisebol, na NBA, que são ligas que hoje já têm 
um valor considerável vindo da internet. Não vejo que a 
TV a cabo, a TV por assinatura esteja ameaçada em seu 
potencial de crescimento. Ela tem muito espaço para 
crescer e mesmo no negócio da TV tradicional, na TV 
aberta, há um mercado pulsante que quer comprar essas 
cotas, anunciar e investir. Uso um argumento que eu me 
lembro de um presidente da Disney, falando há uns qua-
tro anos na CES: “levar Lost para a internet transforma 
um produto de uma hora por semana à noite em outro 
24h por sete dias.”

M&M — Sobre o Pan-Americano de Guadalajara. Quais os 
acertos para a transmissão?
Castro — Já fechamos dois anunciantes máster – Bradesco 
e Procter & Gamble – ainda haverá mais dois. Trata-se 
de um negócio com validade de dois anos – já iniciali-
zado –, e que irá até o fi nal do ano que vem, com auge 
em agosto e setembro de 2012, já que a Olímpiada de 
Londres acontecerá em julho. Nele, utilizamos conceito 
de múltiplas telas. O pacote dos anunciantes é para o 
conteúdo – esteja ele no computador, iPad, celular, di-
gital–, ou seja, eles chancelam a cobertura do Terra em 
múltiplas telas, em TVs conectadas...

M&M — Como se trabalha essas múltiplas telas?
Castro — Múltiplas telas com teor da mais alta qualidade. 
Temos o conteúdo do Comitê Olímpico, da Odepa – que 
se refere ao desportivo pan-americano–, e em alta defi -
nição. Pilotamos isso durante a transmissão do Planeta 
Terra e transmitiremos em até 13 canais com alta defi -
nição. Mas todo mundo poderá ver com essa qualidade? 
Quem não conseguir assistirá em defi nição padrão. Mas 
teremos até 13 canais simultâneos em alta defi nição para 
mostrar realmente toda a riqueza dos Jogos. E simultâ-
neos, jornalistas nossos lá em Guadalajara, aqui em São 
Paulo, nos outros países...

M&M — Como o Terra projeta seu crescimento, na perspec-
tiva do crescimento do mercado de banda larga no Brasil? E 
dentro disso, a publicidade?
Castro — O mercado de banda larga está superpositivo e 
tem três fatores que ajudam a explicar isso: o primeiro 
é a questão econômica: existe, realmente, a nova classe 
média e o aumento da capacidade de poder de compra 
dela; ele é direcionado pra alguns itens. Se você pega o 
item computador e internet, ele é um top of mind, dese-
jado pelas pessoas, dentro dos três C: casa, computador 
e carro. O segundo fator é a interiorização do Brasil, que 
está crescendo de uma forma bem mais descentralizada 
e se tem uma expansão muito importante no Nordeste, 
onde há um espaço muito grande pra crescer – do ponto 
de vista de oferta de banda larga– nestas regiões, porque 
historicamente elas foram menos atendidas. E o terceiro 
fator é a banda larga móvel; se há um ano e pouco falá-
vamos que 1/3 dos acessos já são de banda larga móvel, 
hoje dizemos que metade dos acessos são de banda 
larga móvel. Trabalhamos pensando nos grandes even-
tos esportivos de 2012, 2014 e 2016; com patamares de 
usuários de internet acima de 100 milhões, depois acima 
de 120 milhões. Esse é o nosso número. Imaginamos que 
em 2012 já se possa chegar próximo aos 100 milhões e, 
em 2014, 2016, tenhamos uma internet com 120 a 130 
milhões de usuários.

M&M — Qual a relação entre o tamanho do Terra hoje como 
provedor de acesso e de conteúdo?

Castro — Há dez anos, uns 90% da nossa receita era de 
acesso. Agora, desde 2009, mais da metade do nosso ne-
gócio é mídia, em que somamos a receita de publicidade 
e a de produtos de conteúdo, como o Sonora.

M&M — Sobre regulamentação, há uma grande questão na 
mídia nacional sobre a presença do capital estrangeiro em 
empresas de jornalismo.  O Terra é uma empresa jornalística?
 Castro — Sobre o Terra, podemos dizer que é uma 
empresa de comunicação; é uma empresa que traz in-
formação para as pessoas por meio de novos canais. Há 
uma interpretação da Constituição em que se procura 
incluir a internet, ou o ato de levar informações e as 
notícias por ela como se fosse jornalismo no sentido 
que a Constituição entende e nós não vemos assim. A 
nossa posição é que a Constituição escrita lá em 1988 e 
revisada em 2002 para incluir a possibilidade de vender 

até 33% do capital para estrangeiros, não previu nem 
incluiu a internet. Quando a gente faz uma retrospec-
tiva histórica, enxergamos o seguinte: em 1934, foi a 
primeira vez que na Constituição houve alguma limita-
ção à propriedade de empresas jornalísticas ao capital 
estrangeiro, na época se falava estritamente em jornal. 
Em 1946, a Constituição foi revista e incluiu-se o rádio. 
Em 1964, novamente foi revista e inclui-se a televisão. 
Então, o que os constitucionalistas que consultamos nos 
disseram é que, por ser uma norma restritiva, tem de 
haver, explicitamente, a menção internet, para que haja 
a restrição. Por quê? Porque se não há direitos maiores 
que se sobrepõem, qual é o direito maior? O direito à 
informação, à livre iniciativa, ao livre empreendimento, 
à liberdade de expressão; todos esses são direitos as-
segurados na Constituição e que estão presentes. Eles 
não dizem: “não valem para a internet”. Teriam de dizer 
explicitamente, se a liberdade de expressão não vale 
pra internet, tem de dizer. Toda restrição necessita ser 

explícita. O que eu acho é que esse embate começou, na 
verdade, já no fi nal de 2009, com a audiência pública, 
promovida na época pela Abert e pela ANJ na Câmara 
dos Deputados, em que se procurou debater esse as-
sunto. Naquela época, a gente não participou do debate; 
não fomos convidados. Depois, eu participei de outros 
dois a respeito do assunto, e em uma dessas audiências 
públicas foram expedidas citações para vários órgãos do 
governo, Ministério Público, Casa Civil, Anatel, comitê 
gestor de internet. Um após o outro reforçou a nossa 
tese de que a internet não pode ser fi scalizada dessa 
forma por esta lei. 

M&M — Explique um pouco como vocês encaram o conteúdo.
Castro — Nosso modelo é um tanto desafi ador, no sen-
tido de que a gente acredita, já há muito tempo, que 
haja uma nova forma de consumir conteúdo, e ela se 

materializa por meio de novos dispositivos, por internet, 
tablets – mas não para por aí. Há pouco, a Ford lançou 
nos EUA um carro que tem uma tela onde se consegue 
acessar conteúdo. Então, vivemos em um mundo em 
que haverá cada vez mais e mais dispositivos de onde 
eu possa acessar conteúdo. Nosso DNA é esse, nós 
não temos o DNA da mídia impressa, da TV aberta 
ou por assinatura; a nossa empresa, desde o primeiro 
momento, olhou pra essa forma de entregar conteúdo, 
a informação, e a maior parte do que entregamos nem 
é gerado pelo próprio Terra. Se a gente pegar o que 
oferecemos no Terra TV hoje em séries, não cabe em 
um, dois ou três canais de TV por assinatura. Precisa 
realmente de mais...

“Trabalhamos pensando nos grandes 
eventos esportivos de 2012, 2014 e 
2016; com patamares de usuários de 
internet acima de 100 milhões, depois 
acima de 120 milhões. Esse é o nosso 
número. Imaginamos que em 2012 
já se possa chegar próximo aos 100 
milhões e, em 2014, 2016, tenhamos 
uma internet com 120 a 130 milhões 
de usuários”
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