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AUDIÊNCIA

Medalha de ouro para o público
Veículos que transmitiram os Jogos celebram resultados alcançados com a olimpíada mais cara da mídia brasileira

Por NATHALIE URSINI nursini@grupomm.com.br

A Olímpiada de Londres pode ser consi-
derada como a mais diferente da his-

tória no Brasil. Os Jogos deixaram a gra-
de da Rede Globo para serem veiculados 
com exclusividade na TV aberta pela Re-
cord. Esta foi a edição olímpica mais cara 
da mídia brasileira. Cálculos feitos pela 
reportagem de Meio & Mensagem indi-
cam essa valorização: em 2008, quando 
Globo e Bandeirantes dividiram os di-
reitos de transmissão da Olimpíada de 
Pequim, os pacotes comerciais das duas 
emissoras somaram R$ 500 milhões (pre-
ço de tabela). Neste ano, somente o pa-
cote olímpico da Record pode ter alcan-
çado a marca de R$ 2,3 bilhões.

Outro ponto a destacar na transmis-
são de Londres 2012 foi a diversidade de 
canais na TV fechada. E isso no momen-
to em que o Brasil computa mais de 14,5 
milhões de lares com esse acesso. Além 
disso, a exibição das competições pela in-
ternet retratou uma nova era para os apai-
xonados por esportes — o Terra divulgou 
na semana passada que os Jogos foram 
assistidos por mais de 97 milhões de pes-
soas ao longo do evento por meio de su-
as transmissões (leia mais nesta página). 

Todos os veículos detentores dos direi-
tos de exibição celebram os resultados al-
cançados. A Record utiliza a mídia social 
para justificar sua análise otimista a res-
peito da audiência. Nas redes, segundo a 
emissora, mais de 70% dos posts e comen-
tários sobre sua cobertura e transmissão 
foram positivos. Para esse monitoramen-
to, a Record contratou uma empresa es-
pecializada. Durante o Pan-Americano de 
Guadalajara, em 2011, a emissora amar-
gou críticas na mídia social. A exibição da 
competição serviu como aprendizado pa-
ra o megaevento de 2012. 

Com prioridade para as competições 
com brasileiros, a Record deixou as ma-
nhãs e tardes praticamente reservadas pa-
ra a olimpíada. De acordo com a emisso-
ra, na faixa matutina o share  foi de 16%. 
Já em relação à audiên cia, ela manteve 
uma média similar à do período fora da 
Olimpíada. Houve alguns picos em mo-
mentos decisivos, que impulsionaram a 
audiência em até 40%. Mas também hou-
ve a comparação com a performance de 
outras TVs. O encerramento dos Jogos, 
por exemplo, teve audiência inferior à do 
programa Domingão do Faustão, segun-
do o Ibope: 7 contra 15, respectivamente.

Uma das estratégias da Record foi apos-
tar em modalidades consideradas “plás-
ticas”, como ginástica artística e saltos or-
namentais. Algumas provas marcaram re-
corde de audiência e até alcançaram o pri-
meiro lugar no Ibope, caso da final do fu-
tebol entre Brasil e México, que rendeu 17 
pontos para a emissora, enquanto a Glo-
bo marcou 5 pontos. Cada ponto equivale 
a 58 mil domicílios na Grande São Paulo.

Com patrocínios de Caixa, Coca-Cola, 
Nestlé, McDonald’s, P&G (Gillete), TIM, 
Petrobras e Itaipava (cotas que foram co-
mercializadas a preço de tabela de R$ 291 
milhões), a Record acredita ter agradado 
aos anunciantes. “Todos ficaram satisfeitos 
pela cobertura, entrega comercial e tam-
bém por termos agradecido, em viva voz, 
cada um deles”, diz Walter Zagari, vice-pre-
sidente comercial nacional da emissora.

Quatro canais
A mudança de emissora oficial na TV 

aberta não fez com que a audiência da TV 
paga crescesse em alta escala, como po-
deriam imaginar alguns. Mesmo assim, os 
resultados também soaram positivos pa-
ra quem exibiu os Jogos. O SporTV ofere-
ceu quatro canais com cobertura ao vivo 
e reprises das competições. “O fato de a 
TV aberta ter um compromisso com sua 
própria programação faz dela uma vitrine 
para os canais a cabo”, afirma Pedro Gar-
cia, diretor de negócios do canal. Mas a 
audiência que predominou foi a cativa. 
“Quem assistiu aos nossos canais, foram 
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Patrocinador:

Londres 2012 no trânsito

os telespectadores que normalmente já 
nos acompanham”, explica.

Apesar disso, Garcia observa que hou-
ve picos de audiência até 290% maiores 
em comparação ao período sem Olim-
píada. “Fizemos um projeto ambicioso, 
com quatro estúdios. Tudo o que proje-
tamos nós colocamos no ar com qualida-
de”, comemora. O SporTV utilizou ainda o 
recurso do 3D pela primeira vez em uma 
Olímpiada, exibindo modalidades em um 
canal da Net. “É mais um investimento 
de marketing do que resultado de per-

formance. É uma tecnologia importante 
para sermos pioneiros, mas nem fizemos 
medição de audiência”, revela.

De acordo com o relatório da emisso-
ra, os canais tiveram 91% do share entre 
os canais pagos com programação olím-
pica, impactando nove milhões de pes-
soas ao dia. Comparado a Pequim, em 
2008, o SporTV registrou 32% de cresci-
mento na audiência.  

Nas redes sociais, de acordo com mo-
nitoramento da empresa, 90% dos comen-
tários sobre a cobertura foram positivos. 
“O grupo de patrocinadores que levamos 
também ficou contente com os resulta-
dos. Apesar de termos vendido todas as 
cotas, sentimos que muitas outras mar-
cas queriam estar lá”, diz Garcia. Com co-
tas vendidas a preço de tabela de R$ 33,6 
milhões, os patrocinadores foram Bra-
desco, McDonald’s, Citroën, Oi e Sadia. 

Na TV paga, outras duas emissoras fo-
ram opções: ESPN, com três canais, e Ban-
dSports, com um canal. Ainda sem balan-
ço de audiência, a BandSports espera um 
crescimento significativo. Ela acredita que 
ter feito transmissões em um único canal, 
uma necessidade técnica, atraiu mais es-
pectadores. Isso porque o público se sen-
tiu mais confiante por saber que o canal 
mostraria aquilo que era mais importante, 
com flashes ao vivo. A ESPN também não 
divulgou os resultados de sua audiência.

Colaborou Bárbara Sacchitiello

 

Com a experiência do Pan-Americano 
de Guadalajara no ano passado, o Terra 
fez um grande investimento para a 
Olimpíada de Londres, algo bem superior 
ao que o portal fez em Pequim, em 2008, 
quando teve sua primeira experiência na 
cobertura olímpica. Desta vez, foram 36 
canais cobrindo todas as modalidades 
e competições simultâneas com opção 
em HD, que poderiam ser assistidos ao 
vivo ou sob demanda. 

Segundo o portal, mais de 62 
milhões de pessoas assistiram aos 
Jogos via computador, 16 milhões via 
dispositivos móveis, como celulares, 
smartphones e tablets e 19,8 milhões 
via telas de digital out-of-home.

Foram mais de 97,8 milhões de 
pessoas, somando todos os dias de 
evento e os 19 países onde o Terra foi 
responsável pela transmissão. Só no 
Brasil foram 4.750 horas de Olimpíada. 
O portal contabilizou 122,4 milhões de 
visualizações de vídeos — tanto ao vivo 
como on demand.

O portal facilitou para a vida de 
quem não estava em frente a uma 
televisão. Para quem estava em 
trânsito, os smartphones foram 
a salvação, já que nenhuma rádio 
adquiriu os direitos de transmissão — 
elas podiam veicular somente boletins 
informativos e anunciar resultados. 
O portal não divulgou o valor da cota 
de patrocínio, mas fecharam contrato 
com ele Bradesco, Ford, P&G, Sadia, 
Vivo, Intel, Alpargatas, Centauro, 
McDonald´s e Visa.

Record monitorou a mídia social e diz que 70% dos posts sobre a cobertura foram positivos

Terra  fez transmissões para 19 países
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1523, p. 42, 20 ago. 2012.




