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Começa o jogo para a Editora Globo

na

Empresa Lança plano comercial das copas das Confederações e do Imundo e envolve suas 17 revistas e plataformas online
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Por B Á R B A R A SACCHITIELLO bsacchitiello@grupomm.com.br
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projeto. A semanal de informações gerais
da Globo será, inclusive, a publicação que
maior destaque dará aos grandes eventos
esportivos. No período. Época terá uma
equipe de colunistas especiais, que irão
abordar a importância do futebol em contexto pessoal e universal. Já estão confirmados como colaboradores o compositor Chico Buarque, o ator Dan Stulbach
e o empresário Roberto Setubal. Além
disso, a revista terá uma edição especial,
exclusiva para iPad, sobre a História das
Copas do Mundo.

é
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dar amplamente o assunto, mas sempre
respeitando o DNA de cada uma das revistas. Na Crescer, por exemplo, caberia
bem uma pauta sobre como aproveitar a
Copa do Mundo para difundir conceitos
de patriotismo entre os filhos. Já uma revista como a Quem pode mostrar onde e
como as celebridades gostam de assistir
aos jogos. O tema é o mesmo, mas os as-

suntos podem ser abordados de infinitas
maneiras", explica o gerente de projetos
especiais da editora, Eduardo Watanabe.
O plano de cobertura da Globo prevê a
inserção de 154 reportagens sobre os temas da Copa, que serão assinalados com
a marca do projeto Essa é Nossa. Desse
total, 36 serão publicadas na revista Época, inclusive a primeira delas, que abre o

Presença online
A internet e as mídias sociais serão palcos importantes para as estratégias da editora. Além de matérias nos sites de todas
as publicações, o projeto Essa É Nossa ganha um espaço próprio na web, onde serão centralizadas todas as matérias relacionadas à Copa, publicadas em todas as
revistas da casa. A estimativa da Globo é
acumular, nos dois anos, mais de 8,4 mil
posts relacionados aos eventos.
Para o projeto, a Globo coloca no mercado seis cotas de patrocínio, com valor
de tabela de R$ 14,75 milhões cada. Além
da ampla visibilidade em todos os veículos da casa, os cotistas também terão direito a participar de eventos organizados
em parceria com a editora e a ingressos
promocionais nas partidas da seleção brasileira nas Copas do Mundo e das Confederações. Por enquanto, têm preferência na renovação as marcas parcerias da
Globo do projeto editorial do Mundial da
África do Sul, em 2010: Banco do Brasil,
Fiat, Itaipava, Petrobras, Samsung e Vivo.
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bola já começou a rolar no departamento comercial da Editora Globo.
Para aproveitar o fato de o Brasil ser o
anfitrião dos dois principais torneios de
futebol do mundo — a Copa do Mundo e
das Confederações —, a companhia anunciou o envolvimento de todos os seus títulos e suas respectivas plataformas onfine.
Apresentado na semana passada na
sede da editora, em São Paulo, o projeto
Essa é Nossa terá longa duração. O obje
tivo é unir os dois eventos em uma cobertura que começa em janeiro de 2013
e termina apenas em dezembro de 2014.
Segundo a Globo, mais do que uma potente plataforma comercial, a dobradinha
futebolística terá, em nosso País, uma importante missão. "Essa será a oportunidade de mostrar ao mundo nosso engajamento, civilidade e capacidade de organizar grandes eventos'', acredita Alexandre
Barsotti, diretor de mercado publicitário
da Editara Globo. A apresentação do pacote comercial a agências e anunciantes
foi realizada junto de uma homenagem à
judoca Sarah Menezes, ao ginasta Arthur
Zanetti e ao técnico da seleção brasileira
de vôlei feminino, José Roberto Guimarães, por conquistarem medalhas de ouro em Londres, encerrando a temporada
de projeto olímpico da editora.
O projeto Essa é Nossa engloba 17 revistas da Editora Globo e a plataforma
digital infantil Mundo do Sítio. A ideia é,
justamente, aproveitar a diversidade dos
títulos e seus públicos-alvo para tratar o
assunto de uma forma mais abrangente
e plural, permitindo análises e debates a
partir de diferentes ângulos. "Vamos abor-
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Com novo canal, ESPN
se prepara para Copa

de

Grupo lança canal em HD no Brasil e aguarda autorização

A

ão

da Fifa para comercialização do Mundial de 2014

A

ut

iliz

aç

rede de canais ESPN anunciou, na
semana passada, a estrutura de sua
grade de programação para 2013, sob o
clima da realização da Copa das Confederações e dos já consagrados torneios
esportivos que fazem parte do conteúdo
da emissora. A programação combina
atrações jornalísticas, programas de debates e análises, transmissões de jogos e
campeonatos de todo o mundo. A maior
novidade foi o anúncio da inclusão de
mais um canal em seu portfólio no País.
A partir do próximo ano, o espectador
brasileiro também poderá assistir a conteúdo em alta definição na ESPN HD. O

canal será somado aos demais do grupo:
E S P N , E S P N Brasil, E S P N + e E S P N Brasil HD. A expansão confirma a estratégia
global da marca, para quem os eventos
esportivos realizados no Brasil terão importância não apenas para a operação
nacional, mas para a marca em todos os
países em que atua, conforme detalhou
o chairman executivo da E S P N , George
Bodenheimer (leia entrevista com o executivo às págs. 8 e 9).
De acordo com diretor de jornalismo
da ESPN no Brasil, João Palomino, a estratégia da rede de canais consiste em construir uma programação complementar, re-

servando as competições norte-americanas e internacionais na ESPN, enquanto
os grandes eventos nacionais e a cobertura jornalística completa do universo esportivo do País ficam na grade da ESPN
Brasil (e em seu respectivo canal HD). Já a
ESPN + manterá a dedicação ao conteúdo
premium, com documentários e cobertura de torneios de golfe e tênis.
Entre as principais novidades anunciadas pela ESPN está o programa Duetto,
que vai ao ar todas às segundas-feiras, ao
vivo, às 20h30, nos canais ESPN e ESPN
HD. A atração será comandada por Paulo Soares e Antero Greco, que já apresentam o programa jornalístico Sportscenter. No Duetto, eles farão um bate-papo sobre os principais acontecimentos
da rodada esportiva do final de semana.
O Sportscenter, no entanto, continua na
grade diária da ESPN e da ESPN Brasil.
A rede de canais também anunciou investimentos em programas de entrevistas,
selecionado convidados para participar
das atrações. Um novo programa de esportes radicais, o X Center, também entrará na grade. Nesse quesito, vale lembrar
que a ESPN é a emissora oficial (entre os
canais fechados) do X Games Brasil, tor-

neio que acontece em abril, na cidade de
Foz do Iguaçu. Será a primeira vez, desde a nova formatação, que o campeonato
de esportes radicais mais conhecido do
mundo será realizado no País. A estrutura
do evento está a cargo da Brunoro Sports
Business e a RedeTV é a emissora oficial
do X Games na TV aberta.
Copa do Mundo
Detentora dos direitos oficial da Copa
do Mundo na TV por assinatura, a ESPN
já começa a se preparar para a cobertura do mais importante torneio de futebol do mundo, que volta ao Brasil após
64 anos. De acordo com o vice-presidente de marketing e vendas da emissora,
Marcelo Pacheco, os preparativos estão
em andamento, mas o canal aguarda as
autorizações da Fifa. "Temos um plano
para Copa do Mundo e cobertura jornalística da Copa das Confederações, além
de todos os direitos para pay TV da Copa do Mundo. Faremos os 64 jogos ao vivo e este plano tem valor de tabela de R$
40 milhões. Estamos aguardando, como
todos os outros veículos, a aprovação de
nosso pacote pela Fifa", contou Pacheco.
Bárbara Sacchitiello

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1536, p. 40, 19 out. 2012.

