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Encarada pela mídia e pela torcida bra-
sileira como um tipo de aquecimen-

to para a Copa do Mundo de 2014, a Co-
pa das Confederações irá, de fato, dar a 
largada para o mais importante ciclo es-
portivo do Brasil. O torneio será um tes-
te para a avaliação dos novos estádios, 
da infraestrutura de acomodação, trans-
porte e logística e, obviamente, do po-
tencial de geração de negócios para os 
veículos de comunicação.

No caso da TV, no entanto, Confedera-
ções e Copa do Mundo foram trabalhadas 
de maneira distintas. Embora reforcem 
em toda a sua programação que o ponta-
pé inicial do Mundial de 2014 será dado 
agora em junho, na Copa das Confedera-
ções, Globo e Bandeirantes (as  duas emis-
soras abertas com os direitos de transmis-
são dos torneios da Fifa) optaram por ter 
cotas de patrocínio apenas para a Copa 
do Mundo, reservando à das Confedera-
ções os modelos tradicionais de inserção 
comercial nos breaks das transmissões e 
programas relacionados aos jogos.

Nem por isso o torneio de junho será 
encarado com menos importância na ca-
sa. Logo depois de assumir a direção-geral 
da Rede Globo, Carlos Henrique Schro-
der frisou a importância do torneio no 
calendário da emissora e garantiu que os 
departamentos de esportes e de jornalis-
mo estariam plenamente direcionados à 
cobertura. Consultada, a Globo não sou-
be dizer quantas partidas do torneio se-
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rão exibidas ao vivo, mas antecipou que 
todos os jogos da seleção brasileira, as-
sim como as partidas das semifinais e a 
final, têm lugar garantido. A função do 
torneio é estratégica e, desde a quinta-
-feira 6, a emissora veicula peça institu-
cional sobre a Copa das Confederações. 
O filme foi criado pela Comunicação da 
Globo com o mote “E isso é só o começo”.

Já a Bandeirantes, que irá comparti-
lhar as transmissões com a Globo, muda-
rá sua programação ao longo dos 15 dias 
da Copa das Confederações. Todos os jo-
gos serão exibidos ao vivo — com exceção 
de dois dias em que duas partidas acon-
tecerão no mesmo horário. Nesses casos 
específicos, um dos jogos será mostrado 
ao vivo e, o outro, posteriormente. As-
sim como a Globo, a emissora também 
não preparou um pacote comercial iso-
lado para a Copa das Confederações. No 
entanto, para aproveitar a potencialida-
de do torneio, os breaks comerciais dos 
jogos foram valorizados e negociados de 
maneira diferente. Aparecerão nos inter-
valos da Band marcas como Caixa Econô-
mica Federal, Nestlé e Petrobras.

Na TV paga, a Copa das Confederações 
será exibida somente pelo SporTV. O ca-
nal esportivo da Globosat optou por não 
negociar o torneio das seleções com ne-
nhuma concorrente, demonstrando que 
gostaria de aproveitar a experiência pa-
ra aprimorar as técnicas de transmissão 
e de cobertura do evento. 

Além da exibição de todas as partidas, 
o canal também terá programas jornalís-
ticos especiais para comentar e analisar 
os resultados. Um estúdio será montado 
próximo ao novo estádio do Maracanã, 
um dos palcos do torneio. A Globosat não 
elaborou um plano comercial específico 
para a Copa das Confederações. Em rela-
ção à Copa do Mundo de 2014, a SporTV 
negociou os direitos de transmissão com 
ESPN, BandSports e Fox Sports.

Para driblar o fato de não ter os direi-
tos de transmissão dos jogos da Copa das 
Confederações, a ESPN criou o progra-
ma Cabeça no Jogo, que será transmiti-
do sempre simultaneamente com as par-
tidas. O formato é um diferencial: cinco 
janelas abertas mostram os comentários, 
reações, xingamentos, opiniões e tiradas  
dos participantes. A mesa será formada 
por José Roberto Malia, Marcelo Duarte, 
Leo Bertozzi, Celso Unzelte e Alexandre 
Oliveira, que farão um bate-papo descon-
traído. Os telespectadores poderão inte-
ragir com os jornalistas por meio de en-
tradas ao vivo por telefone e pelo Twitter 
com a hashtag do programa. Ao fundo dos 
comentário, estará o áudio original do jo-
go da seleção, para que os apresentado-
res e telespectadores consigam acompa-
nhar as reações em tempo real. 

No papel
Pela similaridade e proximidade cro-

nológica das duas copas, grande par-

Emissoras preferiram não apresentar pacote específico e veículos impressos apostaram em calendário que começa com Copa das Confederações

te dos planos de mídia elaborados pe-
los meios impressos levaram em conta 
um período que abrangesse o início da 
preparação da Copa das Confederações 
e só terminasse quando o planeta sou-
ber quem é a nova seleção campeã do 
mundo. Os veículos deram preferência a 
abordar os dois eventos de maneira con-
junta, introduzindo o assunto de forma 
contínua, ao longo dos próximos meses.

O projeto da Editora Abril, por exem-
plo, foi dividido em duas fases. A pri-
meira teve início em dezembro de 2012 
e vai até agosto deste ano, totalmente 
focada na Copa das Confederações. A 
segunda se estende de setembro des-
te ano até outubro de 2014 e se refere à 
Copa do Mundo. 

O plano integra todos os veículos da 
editora e garante presença nas chama-
das “cinco telas”: mídias impressa, ele-
trônica, digital, Elemidia e tablet, além 
de eventos especiais. São 36 títulos, mais 
uma revista especial que terá três edi-
ções com tiragem de quatro milhões ca-
da, cujo primeiro exemplar já chegou às 
bancas. “Sabemos que essa será a Copa 
da segunda tela, a maior parte das pes-
soas vai assistir aos jogos conectada a 
smart phones e a tablets. Por isso, a cone-
xão em todas as mídias é o grande dife-
rencial”, explica Sandra Sampaio, direto-
ra de integração comercial da Abril. Para 
isso, foram desenvolvidos aplicativos es-
peciais, como o Guia das  Cidades-Sede , 
que leva a marca Quatro Rodas. Já o apli-
cativo Placar conta com todas as infor-
mações sobre jogos em tempo real. Mas 
o principal projeto no âmbito digital é o 
canal da Copa no site da Placar, agregan-
do à cobertura disponível no portal. De 
acordo com Sandra, o grande diferencial 
é que os patrocinadores serão ativos na 
construção de conteúdo. “O conceito é 
oferecer a  audiência que nós já temos 
para as marcas aproveitarem além dos 
90 minutos durante as copas”, completa.

Algumas marcas embarcaram des-
de o início do projeto, como O Boticá-
rio, Itaú e Volkswagen (cotas ouro) e Jo-
hnson & Johnson e McDonald’s (cotas 
prata). Mas ainda há espaço e as cotas 
para participação exclusiva na segunda 
fase do projeto começaram a ser nego-
ciadas em maio deste ano. “As copas são 
eventos para a família toda, não apenas 
para o público masculino, feminino ou 
jovem. Por isso, cada revista vai abor-
dar o assunto de acordo com seu foco”, 
conta Sandra.

Mostrando a cara
Com o nome Essa é Nossa, o proje-

to da Editora Globo também envolve as 
 duas copas no País e inclui seus 17 títu-
los, além do portal infantil Mundo do Sí-
tio. O objetivo é unir os dois eventos na 
cobertura jornalística que teve início em 
janeiro deste ano. Sem revelar os patro-
cinadores, o plano inicial era composto 
de seis cotas, com preço de quase R$ 15 
milhões cada uma. O investimento con-
templa o envolvimento dos patrocinado-
res em todas as publicações e nas plata-
formas digitais correspondentes, duran-
te janeiro de 2013 e dezembro de 2014. 
Além de matérias nos sites de todas as 
publicações, o projeto Essa é Nossa ga-
nha um portal próprio, que vai centrali-
zar todo o conteúdo  publicado pela edi-
tora. A estimativa da empresa é acumu-
lar cerca de 8,4 mil posts relacionados 
ao assunto. Segundo Alexandre Barsotti, 
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diretor de mercado publicitário da edi-
tora, mais do que uma potente platafor-
ma comercial, a dobradinha futebolísti-
ca terá, no Brasil, uma importante mis-
são. “Essa será a oportunidade de mos-
trar ao mundo nosso engajamento, civi-
lidade e capacidade de organizar gran-
des eventos”, aposta.

Felipe Goron, diretor-geral de mer-
cado nacional do Grupo RBS, também 
acredita na oportunidade única de mos-
trar do que o Brasil é capaz. “Temos de 
pensar que é um evento que sai do Brasil 
para o mundo”, ressalta. Ainda segundo 
o diretor, a oportunidade é única, já que 
a chance de haver o mesmo evento no 
País deve demorar vários anos. O Gru-
po RBS fez projeto especial apenas para 
a Copa do Mundo, que foi considerado 
o maior projeto comercial do grupo em 
56 anos de história. Durante a Copa das 
Confederações, a RBS se propôs a enviar 
correspondentes para cada cidade-se-
de para cobrir os jogos. Para o Mundial, 
quatro cotas de patrocínio foram comer-
cializadas: GVT, Santander, Fiat e Pepsi.

Colaborativo
O Grupo Estado aposta em conteúdo 

colaborativo, plataformas para turistas e 
experiência para o projeto da Copa do 
Mundo. “Brasil — A Maior Seleção do 
Mundo” é apoiado nestes três pilares 
principais. A cobertura jornalística será 
feita pelas equipes de todos os meios — 
o jornal O Estado de S. Paulo, rádio Es-
tadão e o portal do Estadão. Além disso, 
haverá produção de notícias pela Agên-
cia Estado para oferta de conteúdo pa-
ra outros veículos. O portal do Estadão 
abrigará um site especial para a Copa 
do Mundo; a rádio terá uma programa-
ção especial; e, junto com o jornal, cir-
cularão mais de 20 guias e cadernos es-
peciais. Haverá também a extensão do 
conteúdo nas redes sociais e em progra-
mas especiais da TV Estadão.

O conteúdo colaborativo virá de dife-
rentes frentes. Uma delas é a Seleção Uni-
versitária, formada por jovens estudantes 
de jornalismo, que serão convidados pa-
ra fazer a cobertura dos eventos em  suas 
cidades-sede. Já o Jornal dos Técnicos 
será uma publicação impressa, também 
com versão online, com textos de leitores 
que quiserem escrever sobre o assunto. O 
Bar Pirajá, em São Paulo, será a sede dos 
debates e discussão, como se fosse uma 
reunião de pauta para a próxima edição. 
Todo o material será aproveitado nas di-
ferentes plataformas. O Gringo Friendly 
será o aplicativo para os turistas que vi-
rão ao Brasil durante os eventos. O Esta-
dão lançará, ainda, o e-book Histórias do 
Futebol, em três idiomas, com a história 
da Copa do Mundo e O Divirta-se na Co-
pa, um guia de São Paulo, também trilín-
gue, com serviços de restaurantes, bares 
e momentos de lazer na cidade.

Tudo junto
O Lance, que tem o futebol como sua 

principal essência, preferiu unir os cam-
peonatos para as cotas de patrocínio. São 
quatro cotas apresentadas ao mercado, 
sendo uma delas máster — já fechada 
com a Ambev. Além de Copa das Con-
federações e Copa do Mundo, o projeto 
envolve as edições deste e do próximo 
ano do Campeonato Brasileiro, dos es-
taduais, e da Copa Bridgestone Liberta-
dores. A entrega de mídia será em todos 
os meios do Lance: jornal, site, mobile e 
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  Schroder, da Globo: mesmo sem pacote comercial próprio, Confederações tem valor estratégico

TV. A cobertura jornalística ganhará pro-
jetos diferenciados durante os eventos 
mundiais com cadernos especiais, pro-
moções, exposição itinerante de fotos 
das copas que o Lance cobriu, progra-
mas de TV sobre Copa do Mundo, além 
de um aplicativo que será lançado pouco 
antes da Copa.  “Tivemos boas experiên-
cias com o Bradesco e a Ambev durante a 
Olimpíada de Londres, em 2012, e agora 
estamos focando na caracterização para 
os anunciantes”, explica Maury Tognolo, 
diretor comercial do Grupo Lance. A in-
tenção é de não limitar os patrocinado-
res a espaços pré-determinados. “Que-
remos atender à demanda do cliente e 
da agência com diferentes soluções em 
nossos produtos”, afirma. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1563, p. 38-39, 10 jun. 2013.
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