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Sob medida para o online
Os principais portais já estão prontos para a cobertura da Olimpíada que, com 29 
modalidades de 36 esportes, é um prato cheio para a audiência pulverizada da web

Por SÉRGIO DAMASCENO sdamascenogrupomm.com.br

Quando se abrirem oficialmente os Jo
gos Olímpicos em Londres, milhões de 

usuários estarão de olhos grudados nas te
las no mundo inteiro. E grande parte des
sas telas será de computadores, smart
phones e tablets. No Brasil, os principais 
portais do País disputarão a audiência com 
a TV, paga e aberta. O direito de transmis
são via streaming de vídeo, ao vivo e em 
tempo real, na internet, é do portal Terra, 
que também comprou os direitos para ce
lulares (comuns e smartphones). Os de
mais portais — UOL, Yahoo, iG, R7 e MSN 
— farão cobertura jornalística do segun
do maior evento esportivo mundial, atrás 
apenas da Copa do Mundo.

Como parte da Record, broadcaster 
oficial dos Jogos Olímpicos no Brasil, o 
R7 poderá ter acesso a conteúdo exclusi
vo gerado pela rede de TV, mas é o portal 
Terra que detém os direitos exclusivos de 
transmissão dos Jogos Olímpicos deste 
ano para o oline no Brasil e em outros 16 
países da América Latina. O portal será 
a única empresa de internet credencia
da pelo Comitê Olímpico Internacional 
(COI) como online broadcaster — tam
bém será a única empresa de internet 
que terá estúdio próprio no Internatio
nal Broadcasting Centre (IBC) e estrutu
ra para transmitir ao vivo do Crystal Pala
ce (onde treinará uma parte da delegação 
brasileira) e do Sopwell House (sede da 
seleção masculina de futebol). Os Jogos 
Olímpicos acontecem em pouco mais de 
70 dias, entre 27 de julho e 12 de agosto.

Também farão cobertura jornalística 
os outros grandes portais do País: UOL, 
iG, Yahoo, MSN e Globo.com. Procura
dos pelo Meio & Mensagem, Globo.com 
e iG não quiseram comentar suas estra
tégias para Londres 2012. O R7 também 
não quis antecipar como fará a cobertu
ra e, juntamente com a Rede Record e a 

Mulher. Haverá uma amarração de todas 
as propriedades com o evento”, diz o di
retor de novos negócios do Yahoo, Rena
to Pelissaro.

O Yahoo terá geração de material em 
Londres, com uma equipe editorial para 
cobrir o evento e com conteúdo gerado, 
inclusive, pelo Yahoo Reino Unido, com 
algumas restrições, contudo, já que a em
presa tem acordo com o  Eurosport.com 
que limitam a cobertura apenas à Europa.

“Grandes eventos como a Copa do 
Mundo, a Olimpíada e as eleições são 
importantes para aumentar a audiên
cia. Para eventos desse tipo, o UOL mon
ta equipes especiais. Enviaremos profis
sionais para Londres duas semanas antes 
dos Jogos, dos quais alguns são especia
listas em esportes e outros especializa
dos em algumas categorias em particu
lar. A Olimpíada reúne uma audiência que 
se interessa por alguns tipos de esporte. 
Em geral, são públicos que se somam ou 
se sobrepõem, com interesses distintos 
como futebol e vôlei, natação e ginásti
ca olímpica. A Olimpíada é uma grande 
oportunidade para o usuário ver os astros 
de todas as modalidades”, define o dire
tor de publicidade do UOL, Enor Paiano. 
O UOL tem um canal especial para Lon
dres 2012 desde setembro do ano passa
do. Também em 2011, o portal passou a 
agregar sites especializados em esportes 
a outros veículos por ele hospedados, co
mo revistas. “A única coisa que não tere
mos serão as imagens em vídeo em tem
po real”, diz Paiano. 

O MSN, da Microsoft, estreia nesta se
gundafeira, 14, o canal Olimpíadas 2012, 
com novo layout, em substituição ao canal 
Londres 2012 que já está no ar. O conte
údo virá de parcerias como a rádio ESPN 
Estadão, a BBC Brasil e a Reuters. “Não 
somos produtores de conteúdo”, lembra 
a diretora executiva do portal MSN, An
drea Fornes. “Estreamos no final do ano 
passado para colocar toda a cobertura 
jornalística, como classificatórias e obras 
de infraestrutura para a Olimpíada, por 
exemplo”, diz. A executiva afirma que, in
dependentemente de não produzir con
teúdo diretamente, todo o conteúdo re
lativo ao evento gerado pelos 40 portais 
MSN no mundo poderá ser usado no Bra
sil, com distribuição em português.

Cotas de patrocínio
Todos os portais têm planos de mídia, 

com cotas máster, de apoio e até mesmo 
soluções personalizáveis, como o pró
prio MSN que, junto à Samsung, criou 
um hotsite para selecionar blogueiros 
que a empresa coreana levará para Lon
dres. “É uma iniciativa mundial da Sam
sung junto com o MSN, com campanhas 
lideradas pelo chef Jaime Oliver e o joga
dor David Beckham”, diz Andrea. A outra 
cota do MSN é da P&G.

No Terra, serão patrocinadores do Pro
jeto Olímpico: Bradesco, Ford, P&G, Sadia 
e Vivo, como patrocinadores máster; In
tel, com a cota “alerta medalha”; e Alpar
gatas, Centauro, McDonald’s e Visa, com 
cotas de apoio, num total de dez marcas 
relacionadas ao projeto.

O Yahoo colocou quatro cotas de pa
trocínio à venda, no valor de R$ 4 milhões 
cada. No UOL, são três cotas máster, já 
comercializadas para Bradesco, Volkswa
gen e McDonald’s. E há mais três cotas de 
apoio, das quais uma já foi vendida à BR 
Distribuidora. O portal não informa o va
lor das cotas.

Record News, deve anunciar em breve 
os detalhes de cada um dos veículos na 
transmissão da Olimpíada. Os Jogos Olím
picos são o evento ideal para a cobertu
ra multifacetada da internet, ao contrário 
de uma Copa do Mundo, que é monote
mática. A audiência da Olimpíada é pul
verizada, com diferentes públicos con
forme a modalidade. Tem público para 
a ginástica olímpica, o vôlei, o futebol, o 
iatismo, o basquete, a natação etc. E, jus
tamente por conta da natureza da própria 
web e dos Jogos Olímpicos, o portal Ter
ra transmitirá 4.760 horas da Olimpíada 
distribuí das por até 36 sinais simultâneos.

Audiência
“A cobertura pretende alcançar entre 30 

milhões e 35 milhões de brasileiros. Será 

a maior cobertura que o Terra já fez”, afir
ma o diretorgeral do portal, Paulo Castro. 
Estimase que 66 milhões de latinoame
ricanos acessarão a cobertura por meio 
de dispositivos móveis — 50 milhões por 
celulares, 14 milhões por smartphones e 
dois milhões por tablets. O Terra tem uma 
audiência global de cem milhões de pes
soas e tem a perspectiva de atingir esse 
mesmo patamar durante a transmissão 
da Olimpíada. Se o fizer, será o dobro da 
audiência registrada na cobertura dos Jo
gos PanAmericanos de Guadalajara, re
alizados no ano passado.

Os Jogos Olímpicos, assim como a Co
pa do Mundo, funciona como alavanca 
para a indústria da TV, paga e aberta. E 
isso vale também para os veículos de in
ternet. Nas últimas três Olimpíadas (in
clusos os jogos de inverno e verão), a pá
gina especial do Yahoo para o evento foi 
o destino de internet mais acessado em 
todo o mundo durante o período dos Jo
gos, segundo dados da comScore. Nos Jo
gos Olímpicos de Vancouver, por exem
plo, a página do Yahoo para o evento che
gou a 254 milhões de page views. A pági
na da rede norteamericana de TV NBC, 
na comparação, ficou em segundo lugar, 
com 251 milhões de page views.

E esses portais de abrangência inter
nacional como o próprio Yahoo e o MSN 
terão conteúdos gerados por parceiros ou 
pelos portais que cobrem o Reino Unido. 
“As informações mais básicas de cobertu
ra — conquista das medalhas, campeões  
de categorias, brasileiros no pódio — são 
quase uma commodity. Quem tem os di
reitos tem mais riqueza de imagens e in
formações, mas a informação em si está 
disponível. O que faremos é a experiência 
estendida, assim como já oferecemos por 
canais como o Yahoo Finanças e o Yahoo 
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Equipe de cobertura do Terra permite olhar amplo sobre os esportes e a vida londrina

Pelisaro, do Yahoo:  informação e resultados como commodity
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