
Duelo do ano atrai a mídia 
Possível encontro entre Santos, de Neymar, e Barcelona, de Messi, reforça plano de 

cobertura dos veículos de comunicação do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro 

Por FERNANDO MURAD fmurad@grupomm.com.br 

Omundo da bola estará voltado para 
Yokohama, no Japão, em 18 de dezem

bro, quando pode acontecer o aguardado 
duelo entre o Santos, de Neymar, e o Bar
celona, de Messi, na final do Mundial de 
Clubes da Fifa. Mais do que a disputa pe
lo título e pelo prêmio de US$ 5 milhões, 
o que os espectadores esperam é um es
petáculo ao melhor estilo futebol arte. 

Na expectativa pelo embate, a mídia já 
traça os planos de cobertura do torneio. 
Os direitos de transmissão para a TV são 
da Globo, que ainda não informou os de
talhes da cobertura. O que se sabe é que 
o SporTV também exibirá o campeonato. 

O Esporte Interativo, por sua vez, sub-
licenciado pela Globo, exibirá todas as 
partidas desde o play-off até a decisão nas 
TVs aberta e fechada. Além disso, o canal 
terá três profissionais no Japão para pro
duzir matérias diárias (narradores e co
mentaristas ficarão no Brasil), e reprisa-
rá os jogos horas depois da transmissão 
ao vivo por conta do horário das partidas. 

Já o Grupo A Tribuna, de Santos, enviará 

seis jornalistas (três do jornal e três da TV) 
e publicará a partir do início de dezembro 
um caderno especial no diário A Tribuna. 
"Em nosso site estaremos 24 horas à dispo
sição dos internautas torcedores santistas, 
no Japão e em toda parte. Mas estamos exa

minando a possibilidade de produzir uma 
versão impressa para os milhares de torce
dores que estarão em terras nipônicas" pro
jeta Carlos Conde, editor-chefe do jornal. 

Além da cobertura in loco, O Lance apos
tará em promoções junto aos torcedores. 

Uma delas contará com uma camisa alusiva 
à competição. "O torneio é, antes de tudo, 
uma festa. Estaremos lá torcendo junto com 
a torcida do Santos. Faz parte da nossa res
ponsabilidade" conta Afonso Cunha, dire
tor executivo de negócios do Grupo Lance. 
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1483, p. 49, 31 out. 2011.




