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PANAMERICANO

Treino olímpico
Cobertura dos Jogos de Guadalajara prepara Record e Terra para a Olimpíada de 2012; 
demais veículos traçam estratégias para não perder os melhores momentos do Pan

Por BárBara Sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br e Bruno Borin bborin@grupomm.com.br

Aquecer os músculos, melhorar o rit-
mo e o fôlego para garantir um bom 

desempenho na prova final. É mais ou 
menos desse modo que Record e Terra 
tratam a cobertura do Panamericano de 
Guadalajara (México), que acontece en-
tre 14 e 31 de outubro: como um preparo 
para a grande responsabilidade de trans-
mitir —  ambos com exclusividade — a 
Olimpíada de Londres, em 2012.

Presente no “pacotão olímpico” adqui-
rido em 2008, quando a Record e, poste-
riormente, o Terra garantiram exclusivida-
de nas coberturas dos Jogos de Inverno de 
Vancouver, realizado em 2010, e os Jogos 
de Londres, o Panamericano surge como 
importante oportunidade para aprimorar a 
estrutura de cobertura e acostumar suas au-
diências de que, pelos próximos anos, am-
bos serão os canais dos esportes olímpicos.

“O brasileiro não gosta só de futebol. 
Ele tem interesse em outras modalidades. 

Estamos há mais de dois anos planejando 
uma grande cobertura para oferecer uma 
opção de qualidade à nossa audiência”, 
diz Georgios Theodorakopoulos, geren-
te de jornalismo e esportes da TV Record. 
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Conforme o Panamericano de 
Guadalajara se aproxima, a mídia 
impressa também se posiciona para 
dar largada à cobertura. Enquanto 
alguns veículos já começaram sua pré-
cobertura, outros resolveram “abrir 
mão” do evento. É o caso da revista 
Placar, da Editora Abril, que – se for 
cobrir os Jogos – só o fará por meio de 
agências de notícias. 

“Não vamos cobrir porque não é o 
nosso foco. Não vale a pena deslocar 
uma equipe enorme para fazer uma 

Mídia impressa busca novos ângulos para a cobertura Lance, que, desde antes da Copa 
América, dá atenção especial aos 
Jogos de Guadalajara. Com a seção 
“Plantando Medalhas” — que aparece 
duas vezes por mês — o jornal 
apresenta revelações e talentos do 
esporte, tendo a cobertura dos Jogos 
Panamericanos inserida – inclusive 
comercialmente – dentro do pacote 
editorial de cobertura olímpica. 
Segundo Luiz Fernando Gomes, editor 
chefe do Lance, a cobertura procura 
seguir a linha dos últimos eventos 
esportivos: “Procuramos fugir do 
factual, construindo nossa cobertura 
através de personagens e boas 
histórias”, afirma.

Até o começo dos Jogos, uma equipe 
de 200 pessoas desembarcará no Méxi-
co, entre jornalistas e profissionais téc-
nicos. A transmissão das partidas deverá 
ocupar oito horas, em média, da progra-

mação diária. Os telejornais serão anco-
rados de um estúdio montado no centro 
de transmissões da imprensa, em Gua-
dalajara. A Record News também dedi-
cará quase toda sua grade para as provas, 
em uma transmissão não simultânea com 
a Record (enquanto a TV aberta mostrar 
uma modalidade, o canal exibirá outra).

Confiante na disposição dos brasilei-
ros em acompanhar eventos ao vivo pela 
internet, o Terra trata o Pan como o pri-
meiro ponto máximo do Projeto Olímpi-
co. “Ofereceremos uma opção de trans-
missão totalmente diferenciada, com 13 
canais simultâneos, para que o internauta 
acompanhe tudo o que de mais relevan-
te estiver acontecendo”, explica Paulo de 
Castro, CEO do portal, que transmitirá o 
Pan para a América Latina e para as comu-
nidades hispânicas dos Estados Unidos. 

Quase 150 profissionais in loco — e 
outros 50 no Brasil — cuidarão da trans-
missão dos Jogos, que desde o começo 
do ano já ganhou destaque na home do 
Terra. Segundo Castro, as marcas P&G, 
Vivo, Sadia e Bradesco já são parceiras 
do pacote olímpico e outras marcas se-
rão anunciadas no próximo mês.

Barrados no pódio
A menos de dois meses para o início 

dos Jogos, os demais veículos ainda não 
sabem como farão em relação à cobertu-
ra. Depois de a Record sinalizar que não 
cederia os direitos de transmissão a ne-
nhuma TV aberta, ainda resta aos canais 
por assinatura a última esperança de con-
seguir fazer um acerto. “A Record não fa-
lou com ninguém sobre o credenciamen-
to. Então, dependemos deles para fazer o 
nosso planejamento”, explica o diretor de 
jornalismo da ESPN, José Trajano. 

Na impossibilidade de transmitir ao 
vivo, os portais buscam alternativas para 
não deixar o Pan de lado. Segundo Rodri-
go Flores, gerente geral de conteúdo do 
UOL, a restrição não atrapalhará. “A falta 
de direitos nunca nos impediu de fazer a 
cobertura mais completa da internet bra-
sileira.” Com uma equipe de peso, o UOL 
promete trazer conteúdo de forma rápi-
da, precisa e exclusiva. “As pessoas que-
rem, antes de tudo, se informar, e com is-
so atendemos a grande maioria dos inter-
nautas, às vezes mais interessados em re-
sultados do que na partida”, afirma Flores. 

Em vez de transmitir os Jogos, o portal 
apostará em vídeos curtos, de interesse jor-
nalístico – como os melhores momentos ou 
pontos mais disputados.  A novidade vem 
no mobile: ainda sem data de previsão, o 
portal pretende lançar um aplicativo para 
iPhone com todos os detalhes dos Jogos. 

cobertura fora do País. Cobriríamos se 
fosse no Brasil, como fizemos nos últimos 
Jogos que, por terem acontecido no Rio, 
tiveram quase o peso de uma Olimpíada”, 
afirma Sérgio Xavier, diretor de redação da 
publicação.

Por outro lado, para alguns veículos, o 
Pan entrou de vez na pauta. Apesar de não 
ter começado uma cobertura específica, 
o Marca Brasil já aborda os preparativos 
de atletas brasileiros em seu noticiário 
e planeja o lançamento de uma revista 
especial sobre os Jogos. Além disso, o 

jornal contará com vídeos de treinos e do 
ambiente da cidade-sede, assim como 
entrevistas com atletas, dirigentes e 
torcedores. 

“A própria torcida costuma ser um 
espetáculo à parte nos grandes eventos 
esportivos e o contrato de direitos de 
transmissão não impede que a festa dos 
brasileiros seja noticiada em diferentes 
plataformas”, afirma Hélio Cícero, editor 
do jornal no Rio.

Outro veículo que aposta em uma 
cobertura diferenciada é o diário 

Record está com equipe pronta para o Pan de Guadalajara: ao todo, serão 200 pessoas no México

ISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-08-30 14:00:25 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmsite from 200.198.121.122 at 2011-08-30 14:00:25 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Foto

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1474, p. 47, 29 ago. 2011.




