
Além das diversas plataformas
de conteúdos esportivos que de-
tém para atuar em todo o mun-
do, a ESPN conta com um even-
to que vem ganhando cada vez
mais adeptos e fãs por todo o
globo, o X-Games. Hoje, a com-
petição de esportes radicais é
realizada duas vezes por ano e a
intenção da rede americana é
expandir o evento para fora dos
Estados Unidos com a realiza-
ção de seis edições anuais.

Com campeões mundiais em
diversas modalidades e um pú-
blico fiel em esportes radicais,
o Brasil concorrerá no próxi-
mo ano para que a cidade de
Foz do Iguaçú seja uma das se-
des do evento durante o triê-
nio 2013-2015. A decisão final
ocorrerá em abril do próximo
ano e estão concorrendo 39 ci-
dades de 21 países.

“Foz do Iguaçu tem uma bele-
za que até o momento foi pouco

A tecnologia 3D é hoje a grande
aposta da rede americana de
conteúdo esportivo ESPN para
expandir seus negócios pelo glo-
bo e o mercado brasileiro será o
principal pilar de sua estratégia
nos próximos anos. A iniciativa
deve-se ao grande potencial de
crescimento enxergado pela
companhia no país devido ao
bom momento da economia lo-
cal e do calendário repleto de
grandes eventos esportivos que
ocorrerão no Brasil até 2016.

As transmissões tridimensio-
nais da companhia foram apre-
sentadas pela primeira vez du-
rante a feira Consumer Electro-
nics Show (CES), em Las Vegas,
no início de 2010, e a Copa do
Mundo no Brasil, em 2014, já se-
rá transmitida para todo o mun-
do em três dimensões. A única
dúvida da ESPN é se até lá o mer-
cado brasileiro já terá totais con-
dições de usufruir as transmis-
sões da melhor forma possível.

“A troca de tecnologias ocorre
muito rápido hoje e queremos es-
tar na ponta desse processo. Mas
no Brasil, assim como em toda a
América Latina, essa consolida-
ção deve demorar um pouco
mais”, diz Bryan Burns, vice-pre-
sidente de estratégias de negó-
cios e desenvolvimento da ESPN.
Entre os obstáculos previstos está
a evolução da estrutura das opera-
doras que disponibilizam os si-
nais de TV à cabo ou via satélite, e
a popularização dos aparelhos
com capacidade para transmitir
imagens em três dimensões.
“Mas nosso potencial na região é
muito grande”, aponta Burns.

Primeiros passos
Enquanto aguarda a estrutura-
ção do mercado local para a ex-
pansão do 3D, a ESPN tem apro-
veitado eventos de grande inte-
resse dos fãs de esporte para fa-
zer sessões de transmissão com
a nova tecnologia em cinemas.

A primeira iniciativa foi reali-
zada em maio deste ano com a fi-
nal do mais importante torneio
de futebol entre clubes euro-

peus, a Liga dos Campeões da
UEFA. O jogo entre Barcelona
(ESP) e Manchester United
(ING) foi transmitido em diver-
sas salas com a venda de ingres-
sos em torno de R$ 60, além da
transmissão em um canal espe-
cial para clientes da NET, o
ESPN HD 3D. A mesma iniciati-
va foi realizada no início deste
mês durante as finais do Aberto
dos Estados Unidos de tênis.

“O número de ações como es-
sa será crescente até 2014. A par-
tir desse ano, a América Latina
é prioridade global da ESPN e o
Brasil está na ponta, por seu ca-
lendário esportivo”, diz André
Quadra, que deixou a diretoria
de marketing da operação brasi-
leira há um mês para assumir a
área internacional da ESPN.

Uma mostra dessa importân-
cia do mercado brasileiro para
a ESPN está na ampliação de
seus negócios no país. Além
das novas investidas em 3D, a
empresa lançou outras quatro
novas plataformas de conteú-
dos nos últimos dois anos: a re-
vista ESPN, o canal em alta defi-
nição ESPN HD, a rádio Esta-
dão/ESPN (em parceria com o
Grupo Estado) e a versão para
celulares ESPN Mobile TV.

Além de reforçar sua presen-
ça, a companhia espera que a
imagem tridimensional tam-
bém atraia novos consumido-
res de esporte pelo impacto vi-
sual. Entre as principais apos-
tas para ganhar mercado no
país estão modalidades pouco di-
fundidas no país, como futebol
americano, rúgbi e beisebol. ■
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O primeiro teste realizado
pela ESPN com imagens
tridimensionais foi realizado em
2007 em um jogo de futebol
americano universitário entre
times dos estados da Califórnia
e Ohio. Ao todo, foram cerca de
sete mil estudantes que tiveram a
oportunidade de ver em primeira
mão a transmissão de um evento

esportivo em 3D, tecnologia que
deve se expandir com os Jogos
Olímpicos de Londres, em 2012,
e se consolidar na Copa do
Mundo no Brasil, em 2014.
“Recorremos a um pequeno jogo
por ser um teste”, diz Bryan
Burns, vice-presidente de
estratégias de negócios e
desenvolvimento da ESPN.

“Naquele momento,
precisávamos saber se os
telespectadores gostariam
ou não de assistir jogos com
aquela tecnologia”, completa.
Todas as inovações realizadas
pela ESPN é feita um laboratório
que a companhia mantém na
cidade de Orlando, no estado
americano da Flórida. F.S.

VAREJODEALIMENTOS

Giraffas registra faturamento de R$ 380
milhõesno acumulado de janeiro a agosto

Divulgação

ESPN aponta as câmeras
para o mercado brasileiro

PRIMEIROTESTE

Transmissãoem 3D teve início em universidade americana

Brunoro

“O HD quebrou importantes
barreiras. Hoje, a tecnologia
3D chega ao mercado muito
mais fácil e com um custo
bem menor do que foi o HD”

O resultado é 23% superior ao registrado no mesmo período
do ano passado. Nos oito meses do ano, a rede de restaurantes
abriu 26 unidades e espera inaugurar mais onze até o final do
próximo mês, principalmente em cidades do interior do País
onde o crescimento econômico tem sido acelerado. Ao todo,
serão investidos cerca de R$ 9 milhões nas novas unidades.

Foz do Iguaçu é a cidade

EMPRESAS

Rede americana de conteúdo esportivo dá os primeiros passos com imagens em 3D no
país e expectativa é transmitir toda a Copa do Mundo de 2014 com a nova tecnologia

Conteúdo chega a 300 milhões 
de domicílios em 200 países
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ESPN (Entertainment and 
Sports Programming 
Network)

7 de setembro de 1979

Bill Rasmussen

80% do grupo americano 
ABC (subsidiária da The Walt 
Disney Company) e 20%  
da Hearst Corporation

Bristol, Connecticut (EUA)

Bangalore, Nova Délhi, 
Mumbai (Índia), Pequim , 
Hong Kong, Xangai (China), 
Montpellier, Paris (França), 
Buenos Aires (Argentina), 
Londres (Reino Unido), 
Cidade do México (México), 
Miami (EUA), São Paulo 
(Brasil), Seul (Coreia do Sul), 
Cingapura (Singapura), 
Sydney (Austrália), Taiwan 
(Taiwan) e Toronto (Canadá) 

200 países (16 línguas)   
e mais de 300 milhões   
de domicílios

208 horas gravadas por  
dia em 2010

TV, rádio, revista, internet, 
cinema, redes sociais   
e celulares

Copa do Mundo, Jogos 
Olímpicos e Jogos 
Pan-Americanos, Liga   
dos Campeões da Uefa 
(Futebol), NBA (Basquete), 
US Open, Roland Garros  
e Austrália Open (Tênis),  
NFL e Super Bowl (Futebol 
americano) e X-Games 
(Esportes radicais)

Fonte: empresa
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explorado no exterior, além de
ter todas as condições para rece-
ber um evento como esse”, diz
Guilherme Cozza, diretor de
marketing da Brunoro Sport Bu-
siness (BSB), consultoria espe-
cializada na área esportiva que
está à frente da candidatura bra-
sileira para sediar o evento.

Hoje, o X-Games é realiza-
do nas cidades americanas de
Los Angeles (Verão) e Aspen
(Inverno) obtendo uma média
de 130 mil espectadores e e 35
milhões de telespectadores
sendo transmitido para 175
países. Duas das seis edições
que serão realizadas a partir
de 2013 continuarão sendo
nos Estados Unidos.

A intenção da ESPN é que o
evento de esporte radical seja o
terceiro em audiência e volume
de negócios, atrás apenas da Co-
pa do Mundo de futebol e dos Jo-
gos Olímpicos. “Há diferentes

critérios para estabelecer esse
ranking, mas vamos brigar com
o Mundial de Rugby e os Jogos
Militares”, diz Cozza.

Pontos a favor
Além de atrair novos consumi-
dores com a expansão do even-
to, a ESPN enxerga nos X-Ga-
mes uma grande oportunidade
de explorar melhor seu modelo
de atuação. “É um produto pró-
prio onde podemos transmitir o
evento de acordo com nossas ca-
racterísticas. E isso passa desde
a colocação das câmeras para
captar as melhores imagens até
o conteúdo final”, afirma Bryan
Burns, vice-presidente de estra-
tégia de negócios da ESPN.

Pelas características das moda-
lidades que fazem parte do even-
to radical, a rede americana
aponta os X-Games como o even-
to que mais se beneficiará com as
transmissões em 3D. ■ F.S

MEIOAMBIENTE

Fibria recebe certificado que mede emissões
de carbono em atividades industriais

Fotos: divulgação

negocia X-Games

SERVIÇOS

Grupo GR compra empresa de
serviços temporários em Manaus

Divulgação

BOAOPORTUNIDADE

A Fibria, uma das maiores produtoras de celulose branqueada, recebeu
o Certificado Carbon Footprint 2011, um reconhecimento à pegada de
mais de 19 milhões toneladas de carbono. O certificado mostra que o
inventário de gases efeito estufa emitidos pela empresa nas atividades
industriais, florestais e logísticas estão de acordo com os padrões
internacionais ISO 14064 e Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

CONCORRENTES

O grupo GR, que atua no setor de segurança privada e terceirização
de serviços, anunciou ontem a compra da empresa Megatemp,
de serviços temporários e recrutamento na cidade de Manaus.
A aquisição deve contribuir com o crescimento do faturamento
do grupo em 10% previsto para 2012. A empresa prevê contratar
500 funcionários até o próximo mês.

escolhida para brigar por uma das edições do evento de esportes radicais

US$ 50 mi
foi o quanto movimentou a edição
de 2010 do X-Games para o
turismo local de Los Angeles,
cidade americana que é sede do
evento desde a década de 90.

39
é o número de cidades que estão
brigando para sediar uma das seis
edições anuais do X-Games que
será realizado pela ESPN durante
o triênio de 2013 a 2015.
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Canalacreditaqueo3Dpode
popularizaresportescomo

rúgbi,beisebol e futebol
americanonoBrasil
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