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A proposta é começar a viver o evento desde já. "A grande cereja do bolo vai
ser a transmissão da Supercopa da Espanha, que será disputada entre Barcelona e
Atlético de Madri. O Neymar deve estrear
em um desses jogos, e essa vai ser a abertura para o nosso caminho" ressalta. "É
natural que ao ver os jogos pensemos de
que forma o jogador vai render na seleção, é natural do futebol" comenta Lopes.
E como parte da estratégia do canal,
as redes sociais terão peso importante
no projeto. O fenômeno da segunda tela já é a realidade do canal, e para a Copa não será diferente. "Nossa interatividade fará toda a diferença, e é o que nos
faz legítimos" detalha. A expectativa é que
os espectadores assistam aos jogos e aos
programas pela TV e comentem nas re-
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algum país, ainda não definido, para assistir a um jogo da seleção local. O participante terá de enviar uma análise sobre
a tática de jogo e desempenho de jogadores para o Esporte Interativo.
Nathalie Ursini
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em direitos de transmissão dos jogos
da Copa das Confederações e Copa
do Mundo, o Esporte Interativo investe
no projeto especial 2014 é Agora, que será apresentado nesta terça-feira, 4, para o
mercado publicitário. O grupo aproveita
as ligas das quais já tem direito para traçar um paralelo com a Copa, tema que
começa a mobilizar a atenção de torcedores e telespectadores. "Vamos transmitir 350 jogos até a Copa do Mundo de
2014 dos principais campeonatos de futebol do mundo, onde joga a grande maioria dos jogadores das seleções" explica
Sérgio Lopes, vice-presidente comercial.
Para o projeto serão lançadas seis cotas
de patrocínio, no valor de tabela de R$ 38
milhões cada. Os cotistas atuais de transmissão do Esporte Interativo terão prioridade na aquisição do projeto. São: Gillet-
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des sociais o desempenho do jogadores
e sua participação nos eventos, assim como enviem os próprios vídeos do tema.
"Queremos ser o palco das discussões
sobre a Copa. E para isso, não precisamos,
necessariamente, transmitir o campeonato. Não exibimos UFC e fomos o canal mais
comentado durante a luta" conta Lopes.
"Gostamos de ser o destino para conversar
sobre esporte" complementa. Os patrocinadores terão a chance de participar ativamente dessa interatividade, que rende ao
Esporte Interativo 7,1 milhões de likes na
página oficial do Facebook. A entrega aos
anunciantes também será feita por meio
do portal, ambientado no Yahoo (terceiro
maior portal de esportes do Brasil).
O ex-jogador Zico, que já faz parte do
quadro de apresentadores da emissora,
terá um programa semanal para repercutir a atuação dos jogadores e sua futura
atuação pelas seleções. Os patrocinadores poderão, também, fazer ações com o
apresentador durante o programa. A ação
"Caravana da Copa" vai levar torcedores
para conhecer as cidades-sede e assistir
aos jogos ao lado de Zico. A promoção
"Espião Brazuca" levará o ganhador para

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1562, p. 44, 3 jun. 2013.

