
Corrida de rua atrai interesse de empresas

Nós mantemos
conversas com
os principais
detentores de
direitos no mercado
brasileiro e
pretendemos
aumentar o material
disponibilizado”

Pesquisa da Portas Consultoria no Brasil com 27 das empresas

que mais investem em esportes apontou que a corrida de rua

é a segunda preferida para patrocínio. Atrai o interesse de 37%

dos entrevistados, por ser uma modalidade participativa. O futebol

está em primeiro lugar, patrocinado por 74% das empresas ouvidas.

O investimento em patrocínio esportivo no Brasil é de R$ 3 bi por ano.

CristianoBarbieri
Diretor geral da Perform

De olho na Copa de 2014 e nos Jo-
gos Olímpicos de 2016 no Brasil, a
empresa de vídeos na internet
ePlayer chegou ao país em março
último e já fechou contratos com
sites esportivos como Portal iG,
Tribuna da Bahia, Goal.com e
CBN Foz. Empresa do grupo in-
glês de mídia Perform, o ePlayer
compra direitos de exibição das
principais competições esporti-
vas e repassa para sites parceiros.
A Perform teve uma receita de
US$ 146 milhões no primeiro se-
mestre deste ano.

A empresa vende conteúdo re-
lacionado a jogos, gols, lances, no-
tícias e entrevistas de competi-
ções como NBA, campeonatos do
futebol europeu e torneios de tê-
nis pelo mundo. Nos Estados Uni-
dos, tem como principais parcei-
ros os sites do “The New York Ti-
mes”, “Chicago Tribune”, “Los
Angeles Times”, “Boston.com” e
“The Washington Post”.

O diretor da Perform, Cristia-
no Barbieri, tem planos ambicio-
sos para a aquisição de conteúdo
nacional. “Mantemos conversas
com os principais detentores de
direitos no mercado brasileiro e
pretendemos aumentar o mate-
rial brasileiro na plataforma”,
completou ele.

O modelo de negócio da empre-
sa consiste em ceder o conteúdo
jornalístico em troca de espaço pa-
ra exibição em sites parceiros de
forma gratuita. A receita, reparti-
da entre os dois, vem dos comer-
ciais publicitários inseridos antes
dos vídeos e a divisão depende da
audiência média do site em ques-
tão. “A empresa recebe sem custo
algo que pagaria muito caro para
ter”, disse Barbieri.

A publicidade pode ser aleató-
ria, na qual o anunciante pode
aparecer em qualquer vídeo, ou
patrocinada, na qual o anuncian-
te é um patrocinador de uma com-
petição ou de um esporte especifi-
co. “Tem anunciante que quer fe-
char só com determinado espor-
te. A única coisa que não temos
controle é a veiculação em apenas
um site parceiro”, disse Barbieri.

De acordo com o diretor de de-
senvolvimento de negócios do iG,
Caique Severo, a parceria com a
Perform amplia a oferta de con-
teúdo do portal. “O ePlayer está
integrado em páginas de editorias
do canal de Esportes e já observa-
mos que o conteúdo da Perform
pode aumentar significativamen-

te o tempo de permanência do
usuário no portal”, afirmou.

O diretor de negócios conver-
gentes dos Diários Associados,
Alexandre Magno, fechou um
contrato que será utilizado dentro
de um portal de esporte do grupo
de comunicação . “Com este con-
teúdo em vídeo, vamos melhorar
ainda mais vários índices da nos-
sa audiência, como visualização

de página, tempo médio de nave-
gação no portal e número de pági-
nas por visita”, disse Magno.

Segundo Barbieri, existem
conversas avançadas com diver-
sos grupos de mídia e novas par-
cerias devem ser anunciadas em
breve. “Queremos que o ePlayer
esteja disponível para todos os in-
ternautas brasileiros ávidos por
esportes. Como não trabalhamos

com exclusividade, todos os sites
parceiros terão o conteúdo espor-
tivo mais abrangente da internet
brasileira. Queremos ser referên-
cia no Brasil, assim como somos
nos EUA e na Inglaterra”, afir-
mou Barbieri.

Mundialmente, o ePlayer al-
cança mais de 115 milhões de visi-
tantes únicos por mês e transmite
conteúdo para mais de mil veícu-
los espalhados por 20 países. Com
a audiência dos novos parceiros
brasileiros, estima-se que o
ePlayer alcançará mais um mi-
lhão de pageviews por mês.

A Perform também lançou no
Brasil um serviço de informações
em tempo real em português de jo-
gos do futebol europeu, como a
Premier League da Inglaterra e a
Bundesliga, que funciona no site
Goal. O editor-chefe do Goal no
Brasil, Luiz Alberto Moura, afir-
ma que a mudança do portal acon-
tece em um momento de franco
crescimento do conteúdo. “A ver-
são brasileira do Goal cresce dia-
riamente e estamos nos firmando
como o grande centro de notícias
sobre futebol internacional no
país”, afirmou o executivo.
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Perform busca negócios no país

US$146mi
FoiareceitadaPerformno
primeirosemestrede2013.
Aempresaagorafocaem
negociaçõescommídias
eeventosdoBrasil.

PATROCÍNIO

NoBrasil, aNBAéoprincipal atrativoentre as competiçõesamericanasoferecidaspelo ePlayer

Desde março no Brasil, o ePlayer, plataforma de vídeos esportivos líder nos Estados Unidos, busca parceria com

grandes mídias e também negocia compra de direitos de transmissão das principais competições nacionais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 set. 2013, Empresas, p. 18.
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