
Esporte aumenta audiência e cobertura especializada 

 

Como país-sede da Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio, o Brasil entrou para 

a rota dos grandes eventos esportivos e isso só aumenta a responsabilidade da cobertura feita 

pela mídia. Os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, que terminaram há pouco mais de 

uma semana, mostraram a força do esporte no País com o aumento da audiência dos veículos 

e a repercussão nas redes sociais. 

 

 Os especialistas dizem que os brasileiros grandes fãs de esportes querem acompanhar cada 

vez mais as competições. Um sinal de mais negócios para todo o mercado publicitário. O Pan 

do México também foi parar nas redes sociais, onde milhares de pessoas discutiram a 

cobertura dos jogos. 

 

 A Rede Record e o Terra foram os únicos com os direitos exclusivos de transmissão do Pan de 

Guadalajara no Brasil. A Record informou um crescimento de 7% na faixa nobre da TV aberta 

e o Terra afirmou que bateu recorde de audiência, com acesso de 51 milhões de pessoas na 

América Latina. Outros veículos que não tinham os direitos de transmissão e fizeram a 

cobertura jornalística do Pan também apresentaram bons resultados de audiência, mas os 

especialistas apontam que se não houvesse concentração dos direitos de transmissão de 

grandes eventos esportivos o lucro seria melhor para todos. 

 

 “Do ponto de vista de mídia, de negócio, essa exclusividade é muito ruim. O público brasileiro 

sentiu falta de uma repercussão maior, cobertura mais ampla do Pan, e isso foi manifestado 

nas redes sociais. O negócio da publicidade também acaba perdendo, porque menos 

anunciantes puderam estar presentes”, avalia Ana Lucia Fugulin, professora no curso 

Bootcamp de mídia da Miami Ad School/ESPM. 

 

 Para a professora, a mídia brasileira vai dar um „show‟ na cobertura da Copa do Mundo 2014 

no Brasil e das Olimpíadas 2016 no Rio. No entanto, ela observa a questão dos direitos. “O 

público reclama da concentração, como no Pan. Não tem como tapar o sol com a peneira”. A 

Globo é a detentora dos direitos da Copa no Brasil. A Fifa já afirmou que a emissora carioca 

não terá privilégios e terá os mesmos direitos e as imagens das emissoras que detêm os 

direitos por todo o mundo. Procurada, a Globo não comentou o assunto. 

 

Fonte: Exame online, 7 nov. 2011. Disponível em: <http://exame.abril.com.br>. 

Acesso em: 9 nov. 2011. 
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