
impossível não falar em 
esportes com a conta
gem regressiva dispa
rada para dois gran
des eventos esportivos 
sediados no Brasil, a 
Copa do Mundo em 

2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 
Por essa razão, a única surpresa ao 
receber a missão de criar uma seção 
esportiva para o site e para a revista 
VEJA foi perceber que quase ne
nhum dos colegas de grupo sequer 
via futebol aos domingos. Desafio 
lançado, iniciamos uma imersão no 
mundo dos esportes, pesquisando os 
melhores endereços sobre o assunto. 
Fizemos buscas em sites nacionais 
e internacionais que são referência 
nesse assunto, desde o Globoesporte. 
com ao Gazzetta dello Sport. A ideia 
foi buscar inspiração em conteúdo e 
layout. E mais: localizar lacunas do 
que esses veículos não cobriam. 

Além de concorrer com outros 

sites com expertise na cobertura 
esportiva, teríamos que propor con
teúdos diferenciados para o leitor. 
Após as pesquisas, mostramos aos 
orientadores nossa ideia para a área 
esportiva do site de VEJA: a cobertu
ra obrigatória e que a concorrência já 
faz, mas com áreas especiais no site, 
como o acompanhamento das obras 
da Copa e da Olimpíada por meio 
de mapas e dados, capazes de pro
porcionar ao leitor um acesso mais 
rápido e didático às informações. 

Queríamos criar um novo concei
to de design sem perder de vista o 
interesse dos leitores da revista, por 
isso a proposta visual tinha de ser 
diferente das outras editorias do site, 
mas respeitando o grid da página. 
Baseados na ideia de que o esporte 
desperta paixão, pensamos em uma 
página com grande apelo visual. 
Em vez das tradicionais manchetes, 
transformamos em imagens os prin
cipais destaques do dia, que variam 



de tamanho de acordo com a rele
vância editorial. Ao passar o mouse, 
a foto mostra sua manchete e basta 
um clique para acessar a notícia. 
Ainda assim, identificamos a neces
sidade de existir um título principal 
e destaques em texto para as notícias 
sem grandes fotos. Outra aposta do 
grupo para a página inicial da edito-
ria em Veja.com é uma grande tabe
la de resultados. O recurso permite 
que o internauta, logo ao entrar no 
site, veja o placar dos principais jo
gos de futebol, tênis, basquete, vôlei 
e t ambém como anda a Fórmula 1. 
Além de acompanhar as partidas em 
andamento, é possível, sem mudar 
de página, acessar os últimos resul
tados de cada modalidade e navegar 
pelos principais campeonatos. 

Os grandes eventos sediados no 
Brasil ganham páginas especiais com 
chamadas na capa da editoria, iden
tificadas por um cronômetro. No es
paço dedicado à próxima Copa do 

http://Veja.com


Mundo, é possível fiscalizar as obras 
nas cidades-sede e o cumprimento 
dos cronogramas. Já no especial da 
Olimpíada, o internauta pode nave
gar pelo mapa da Barra da Tijuca e 
descobrir onde vão ocorrer as com
petições e onde ficarão os atletas, 
além de acompanhar o andamento 
das construções. 

Ao longo do curso, tivemos que 
produzir matérias para a editoria. 
O grande desafio ao propor pautas 
era encontrar algo que fosse o perfil 
de VEJA na área esportiva. Sugeri
mos pautas investigativas e temas 
da área que não são abordados por 
outros veículos. Entrevistamos o 

ministro do Tribunal de Contas da 
União (TCU) relator das obras da 
Copa 2014, Valmir Campelo - fon
te importante nas decisões sobre a 
organização da Copa. Além de uma 
matéria sobre esportes de luxo, foi 
realizada no Rio de Janeiro a entre
vista do perfil de Carlos Fernando de 
Carvalho, proprietário da Carvalho 
Hosken. Ele é dono de uma porção 
enorme de terras na Barra da Tiju
ca e será o responsável por grande 

parte das construções para a Ol im
píada no Rio de Janeiro. A repórter 
Fernanda Nascimento e o fotógrafo 
Alexandre Rezende entrevistaram 
o empresár io e aproveitaram para 
fotografar os terrenos de Carvalho 
e conheceram a região onde seriam 
realizadas as obras. 

A revista 
Para a revista, o investimento do 
grupo foi na cr iação editorial. O 
projeto, uma seção com cinco pá
ginas, conta com um espaço para o 
perfil de uma personalidade que vai 
ganhar ou perder com os eventos es
portivos no Brasil em 2014 ou 2016. 
Uma página dupla é reservada para 
uma reportagem sobre tendências, 
curiosidades e boas sacadas sobre 
o meio esportivo. As notícias mais 
quentes do mês ganham lugar na 
seção Titulares e Reservas, um sobe 
e desce do mundo dos esportes. Na 
mesma página, um pingue-pongue 
traz entrevistas com as figuras polí
ticas responsáveis pela fiscalização e 
organização dos Jogos Olímpicos e 
da Copa do Mundo no país. 

Text Box
Fonte: PLUG: Parte integrante da revista Abril, curso Abril de jornalismo, São Paulo, p. 86-88, 2011.




