
Omundo televisivo não leva nada na 
esportiva. Pelo menos sob a ótica do 

princípio de que, antes de ganhar ou per
der, o objetivo é competir. Ao contrário, 
na TV paga, há um único resultado pos
sível: ganhar. E, para isso, tem de con
quistar a audiência e o anunciante. An
tes, tem de garantir o melhor conteúdo. 
Até este ano, quatro canais dividiam en
tre si os grandes eventos esportivos (ve
ja quadro): SporTV (cujo grande trunfo 
é pertencer à Globosat e, portanto, ter 
acesso ao conteúdo adquirido pela Re
de Globo), ESPN (que tem uma cober

tura extensiva da Europa e Estados Uni
dos) e Band Sports (que cobre a Fórmu
la Indy e outros eventos exclusivos). Em 
fevereiro de 2012, a Fox Sports, da News 
Corp., chega para quebrar essa espécie 
de hegemonia. Paralelamente, o Esporte 
Interativo, que investe intensamente em 
plataformas digitais, também está nessa 
trama: tudo o que transmite no canal da 
TV aberta vai para o canal da TV paga. 

A estreia da Fox acontece pelo menos 
uma década depois de uma tentativa 
frustrada feita pela empresa em se asso
ciar à ESPN e à Globosat para criar o ca

nal ESPN Fox Sports do Brasil e competir, 
na ocasião, com o extinto PSN. A ideia 
não saiu do papel porque o PSN (geri
do pelo fundo Hicks, Muse, Tate e Furst 
- HTMF) entrou no ar com a Libertado
res em 2000 e, no início de 2002, anun
ciava o encerramento. Nesse mesmo ano, 
nascia o Band Sports. Desde então, a Fox 
manteve um relacionamento estável com 
os canais de esporte no Brasil, sobretu
do com a Globo, numa espécie de polí
tica de boa vizinhança. Agora, no entan
to, essa situação muda e passa a ser de 
enfrentamento. Com a Globo e SporTV, 

ESPN, Band Sports e Esporte Interativo. 
O canal Fox Sports já opera na América 

Latina. No Brasil, chega em versão 100% 
nacional, com sede no Rio de Janeiro e 
produção em HD. Para disputar com os 
demais, a princípio ocupará o espaço do 
canal Speed, também da empresa, no l i -
ne-up das operadoras que o carregam. 

Com esse quinto player do segmen
to pago esportivo — exceto o PFC, ser
viço de pay-per-view da Globosat —, 
estabelece-se uma intrincada dividida 
de bola num campo cujo grito de guer
ra não é "competir" e sim "ganhar" E ga-
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nhar significa ter audiência e conquis
tar anunciante. 

E x p o s i ç ã o nos c a n a i s f e c h a d o s 
"A primeira coisa a se destacar é o de

senvolvimento do canal Esporte Interati
vo de forma mais qualificada. Até agora, 
não há nenhum concorrente para o ca
nal no Brasil" afirma o diretor da consul
toria em gestão esportiva da BDO, Amir 
Somoggi. O executivo destaca que ape
nas as negociações do Campeonato Bra
sileiro, que resultaram no contrato de 18 
clubes com a Rede Globo (e, por etapa, 
SporTV), praticamente triplicam o volu
me de dinheiro obtido com os direitos de 
transmissão destinados aos times. "E os 

clubes que não têm muita expressão na 
TV aberta dependem da exposição dos 
canais fechados" completa. 

Se os campos brasileiros estão toma
dos por jogadores dispostos a driblar os 
adversários para marcar gols, a disputa 
na América Latina não é diferente. Com 
a entrada do Fox Sports, o SporTV deixa 
de ter, a partir de 2012, os direitos de jo
gos da Libertadores da América para a 
TV por assinatura no Brasil. Ainda que 
o SporTV tenha o suporte da Rede Glo
bo no Brasil, na América Latina a Fox 
Sports está em posição de ataque forte o 
suficiente tanto perante os times latino-
-americanos quanto à Conmebol, enti
dade que organiza o campeonato, para 

garantir os direitos de transmissão dos 
jogos da região. Também na América La
tina, o Fox Sports tem, ainda, direitos so
bre a Copa Bridgestone Sul-Americana. 

Portanto, a diversidade de conteú
do não é um problema. Nem para o Fox 
Sports e tampouco para os demais ca
nais. Todos têm direito, com exclusivi
dade, sobre determinado evento espor
tivo. Claro que alguns ostentam elemen
tos mais vistosos como o Brasileirão, a 
Libertadores ou o esporte mais falado 
do momento, o M M A . E isso, na linha 
do gol, é determinante: "Conteúdo é o 
principal diferencial na hora de dispu
tar a audiência. E também deter direitos 
sobre eventos que estão em alta. O assi

nante fará uma análise equitativa entre 
os canais" diz Somoggi. 

O que pode travar essa disparada do 
canal é a posição no line-up das progra
madoras. O Fox Sports, provisoriamente, 
deve ocupar o canal Speed, do mesmo 
grupo. Mas, ao mesmo tempo, tem que 
disputar com os concorrentes, já estabe
lecidos na Net, Sky, Via Embratel, TVA 
e outras empresas. A News Corp., pro
prietária do Fox Sports, entretanto, tem 
poder de negociação. Já mantém uma 
série de canais na TV paga brasileira — 
Fox, FX, Bem Simples, Studio Univer
sal, National Geographic, entre outros, 
e, além de tudo, é sócia da Globosat na 
Rede Telecine. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1489, p. 42-43, 12 dez. 2011.




