
Lances em slow motion, links
interativos na tela e transmis-
são com imagens em três dimen-
sões. A cada grande evento es-
portivo uma novidade chega ao
olhos do telespectador e a ex-
pectativa é de grandes inova-
ções até a Copa do Mundo de
2014 que será disputada no país.
Antes restrita aos aparelhos de
televisão, as partidas de hoje po-
dem ser assistidas por intermé-
dio de diversos meios e suas so-
fisticações serão discutidas e
apresentadas durante a 20ª edi-
ção da SET Broadcast & Cable, a
maior feira da América Latina
sobre o segmento. O evento
ocorre até a próxima quinta-fei-
ra, 25, e abrange também um
congresso com uma programa-
ção extensa de painéis para de-
bates sobre a área.

“O destaque entre as discus-
sões do evento será o conteú-
do interativo, que é uma ten-
dência para os próximos anos.
É uma outra forma de assistir
TV onde a audiência deixa de
ter uma linearidade”, comen-
ta Olímpio José Franco, vice-
presidente da Sociedade Brasi-
leira de Engenharia de Televi-
são (SET), sobre as novidades
que poderão estar na tela dos
brasileiros até 2014.

Entretanto, ele faz uma res-
salva de que o país pode não
aproveitar toda a interação pos-
sível entre mídias e conteúdos
nos próximos anos. “Apesar de
ser uma tendência mundial, as
inovações na área vão depen-
der da internet brasileira e dos
provedores desses serviços no
país. Esse é o maior obstácu-
lo”, avalia o vice-presidente
da entidade.

O evento abordará não só a
parte de produção e distribui-
ção de conteúdo como também
a adequação dos palcos onde
ocorrerão os jogos para a trans-
missão das partidas para todo o

mundo. Para debater este assun-
to, a feira terá uma palestra do
americano Ed Filomia, diretor
de serviços de transmissão do
Miami Heat, tradicional time da
liga americana de basquete, a
NBA, que conta com um canal
para divulgar diversos conteú-
dos produzidos no clube.

Audiência em expansão
Segundo levantamento da con-
sultoria Ernst & Young sobre os
investimentos realizados para o
Mundial de futebol no país, á
área de mídia será a que recebe-
rá os maiores aportes por conta
do evento esportivo, chegando
a R$ 6,51 bilhões.

“É o assunto do momento e
vamos contar com especialistas
para debater sobre as transmis-
sões dos eventos esportivos”,
aponta Franco.

Apesar de receber o maior
montante previsto para a Copa
2014, acima até dos investimen-
tos destinados para os estádios
brasileiro, a área de mídia terá
uma verba condizente com a
abrangência que terá o evento
esportivo. Segundo dados da
agência Kantar Sport, o Mun-
dial disputado na África do Sul,
no ano passado, foi assistida por
3,2 bilhões de telespectadores,
o que representa 46% da popu-
lação mundial e superou em 3%
a audiência da Copa anterior,
disputada em 2006.

Os dados levantados pela
agência também apontam a mé-
dia da audiência global caseira
por partida foi de 188,4 milhões
de telespectadores, sendo que
620 milhões de pessoas assisti-
ram a final entre Espanha e Ho-
landa por pelo menos 20 minu-
tos do jogo decisivo.

Se forem incluídas as pessoas
que viram a final da Copa do
Mundo na África do Sul fora de
suas residências, o número ultra-
passa a casa de 1 bilhão de teles-
pectadores, pois o levantamen-
to contabilizou as partidas assis-
tidas em locais públicos. ■
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SIDERURGIA

Produção global de aço em julho chega a
127,5 milhões de toneladas, perto do recorde

PETRÓLEO

Primeira plataforma da OGX está pronta
e deve chegar ao Brasil em outubro

Divulgação

Broadcast & Cable
traz inovações de
mídia para a Copa

Construída em Cingapura, ela será usada para produzir o primeiro óleo
da empresa no campo de Waimea, na bacia de Campos. Com preço de
afretamento de US$ 263 mil por dia, o FPSO OSX-1 também é a primeira
unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de
óleo e gás a integrar a frota da OSX, empresa do grupo EBX dedicada
a arrendar e comprar plataformas para a campanha da OGX.

● A feira ocorrerá no Centro
de Exposições Imigrantes,
em São Paulo, até a próxima
quinta-feira, dia 25, e a
expectativa da organização é
de receber 10 mil visitantes.

● Ao todo, serão cerca de 70
empresas estrangeiras entre os
expositores do evento, número
40% superior à edição passada.

A produção de aço bruto cresceu 11,5% em julho na comparação com
igual mês do ano passado, para 127,5 milhões de toneladas. O volume
não ficou longe do recorde de 129,86 milhões de toneladas atingido
em abril, segundo dados da Associação Mundial de Aço (WSA).
A China, maior produtora e consumidora de aço do mundo, produziu
59,3 milhões de toneladas, 15,5% acima do registrado um ano antes.

Segundo a
consultoria Ernst &
Young, investimento
na área de Mídia
para a Copa 2014 será
de R$ 6,51 bilhões

● Do total de expositores de fora
do país, 25 são do Reino Unido e
estarão instaladas em um espaço
específico por conta da expertise
para os Jogos Olímpicos de 2012.

● Serão no total 180 empresas
expositoras além da realização
de congresso que terá 180
palestras distribuídas em 45
sessões durante os quatro dias.

EMPRESAS

INFORMAÇÕESSOBREOEVENTO

Feira de produção e distribuição de conteúdos mostra tecnologias
para as transmissões que podem estar no Mundial do Brasil

Oeventodiscutiráo
conteúdo interativo,
umanovaforma
deassistir televisão
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MINERAÇÃO

Potássio Brasil confirma reserva da
matéria- prima de fertilizantes na Amazônia

Os Jogos Olímpicos que serão
realizados em Londres, no pró-
ximo ano, será a última oportu-
nidade de aprendizado para os
organizadores da Copa do Mun-
do 2014 e da Olimpíada de 2016
junto a um grande evento espor-
tivo. Por conta da tradição na
área de mídia e de todo o conhe-
cimento dos ingleses na trans-
missão de competições de gran-
de porte, a vigésima edição da
feira Broadcast & Cable reser-
vou um pavilhão para abrigar
apenas empresas britânicas pa-
ra expor em um mesmo local to-
da a experiência acumulada pa-
ra as Olimpíadas de 2012.

No total, serão 25 compa-
nhias do Reino Unido que tra-
rão ao evento suas tecnologias
e inovações a serem utilizadas
no evento esportivo do próxi-
mo ano. “Os britânicos sem-
pre lideraram o setor de inova-
ções na área de mídia esporti-
va desde que que fizeram a pri-
meira transmissão de uma
competição, em 1937”, afirma
Susan Haird, diretora-executi-
va da UK Trade & Investment,
departamento governamental
que auxilia empresas do Reino
Unido nos investimentos ao re-
dor do mundo.

Participação internacional
As companhias britânicas serão
a grande maioria entre os 70 ex-
positores estrangeiros que parti-
ciparão da feira de produção e
distribuição de conteúdos multi-
mídia. Serão empresas de paí-
ses das Américas, Europa e
Ásia, e a participação internacio-
nal supera em 40% o número
de companhias que comparece-
ram ao evento do ano passado.

Segundo a organização da fei-
ra, serão 180 expositores no to-
tal e a expectativa é que 10 mil
pessoas passem pelo evento até
a próxima quinta-feira, 25. Já
no Congresso, que ocorre simul-
taneamente à feira, uma exten-
sa programação inclui 180 pales-

tras distribuídas em 45 sessões.
Entre os temas abordados es-

tá a estrutura de Tecnologia da
Informação (TI) utilizada na di-
vulgação de conteúdo, a expan-
são da tecnologia digital utiliza-
da no Brasil para outros países,
novas normas para a área de
conteúdos e inovações que têm
ocorrido em emissoras e fabri-
cantes do setor.

“Durante os quatro dias de
congresso, vamos buscar deba-
ter o maior número de assun-
tos sobre essa área”, afirma
Olímpio José Franco, vice-pre-
sidente da Sociedade Brasileira
de Engenharia de Televisão
(SET) ■ Redação

RESULTADOS

Agilentcresce no Brasil acima da média
mundialno terceiro trimestre do ano

Donald R. Winslow/Bloomberg

Cyrille Cadet/AFP

A mineradora de origem canadense informou ontem que encontrou
silvinita (minério com teor de 39,94% de cloreto de potássio - KCL)
na Bacia Amazônica. “O furo PB-AT-11-09 interceptou 1.82 metros
de silvinita a uma profundidade de 843.08 metros”, disse a empresa
em nota. O resultado supera descoberta feita pela Potássio no
ano passado, quando encontrou o insumo com teor de 32,59% KCL.

Ingleses exibem
tecnologia
que será usada
nas Olimpíadas

RETORNOCOMACOPA

FutebolnaÁfricadoSul renovacom emissoradeTVporUS$277,5mi

A Agilent, empresa especializada em medição analítica, anuncia
ganhos de US$ 1.69 bilhão para o terceiro trimestre fiscal de 2011
e um crescimento mundial de 22% em relação ao mesmo período
no ano passado. No Brasil, a divisão de Análises Químicas e
Biociências apresentou crescimento de cerca de 39 % - que foi
acima da média mundial de crescimento da companhia.

O futebol sul-africano está longe
de atrair um grande número
de espectadores por conta da
qualidade técnica apresentada
dentro dos gramados. Entretanto,
a Liga Sul-Africana de Futebol
(PSL) renovou os direitos de
transmissão do campeonato
nacional com a emissora de
TV paga SuperSport por cinco

anos de contrato. Para transmitir
os jogos nesse período, que inclui
também direitos de internet
e telefonia móvel, serão pagos
US$ 277,5 milhões, um dos
maiores contratos televisivos do
futebol mundial. O último contrato,
que acaba ao fim da temporada
2011/2012 do torneio, a empresa
havia pago US$ 200 milhões.

Pelo acordo, a SuperSport cederá
140 jogos por temporada para
canais abertos, sendo que 40
partidas serão transmitidas por
ambos os meios. “Olhamos para o
crescimento e para a valorização
do nosso produto no negócio
atual, que nos impulsionou para
ser um top 10”, diz Irvin Khoza,
presidente da PSL.

Participação de
expositores
de fora do país
aumentou em
40% em relação
ao ano passado

Feira reunirá 25 empresas
expositoras do Reino Unido
em um espaço exclusivo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 24-25.
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