
CURTAS

De olho no crescimento econômico da 
região, acima da média nacional, e na 

paixão dos torcedores nordestinos por fute
bol, o Esporte Interativo anunciou o lança
mento do primeiro canal esportivo regional 
do Brasil para TV paga: o Esporte Interati
vo Nordeste, que estará disponível a partir 
de dezembro em operadoras como Oi TV, 
Cabo Telecom (no Rio Grande do Norte) e 
Multiplay (no Ceará). "Vamos investir pe
lo menos R$ 100 milhões nos próximos seis 
anos na região Nordeste" contou o presi
dente do Esporte Interativo, Edgar Diniz.

Entre os destaques da programação 
está a transmissão dos 62 jogos da Copa 
do Nordeste 2014 (inclusive os que serão 
televisionados pela Rede Globo, que tem 
direito de exibir uma partida por rodada) 
e mais de 200 de sete campeonatos esta
duais: de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Sergipe, Maranhão, Piauí e Ceará, 
este último a partir de 2015.

A Copa do Nordeste, exibida pelo ca
nal Esporte Interativo no primeiro semes
tre deste ano, ganhou uma taça exclusiva 
para o campeonato e virou marca, que já 
está sendo licenciada para o lançamento 
da bola oficial, produzida pela Penalty, e 
do álbum de figurinhas com os jogadores 
dos 16 times participantes, desenvolvido 
pela Panini. Outros produtos licenciados 
deverão ser lançados nos próximos meses.

Para a Copa do Nordeste, o canal dis
ponibiliza quatro cotas máster, de R$ 2,7 
milhões cada; e seis cotas premium, de 
R$ 900 mil cada. Brahma (cota máster); 
Gillette e Sportingbet (cotas premium); 
e Penalty (cota de material esportivo) já 
fecharam o patrocínio para 2014. Caixa e 
Cachaça Pitú estão em fase de renovação, 
segundo Sérgio Lopes, vice-presidente co
mercial do Esporte Interativo.

"O produto é excelente, muito dispu
tado e devemos vender todas as cotas até

dezembro. O fato de o Nordeste passar por 
um momento econômico muito bom, es
tar com o futebol em alta e ter quatro es
tádios para a Copa do Mundo contribui 
para este desempenho” explicou Lopes.

Na semana passada, o canal Esporte In
terativo já transmitiu, ao vivo, o sorteio dos 
grupos que disputarão a primeira fase da 
Copa do Nordeste. O evento, em Salvador, 
contou com a presença do presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 
José Maria Marin. O campeão do torneio, 
disputado por 16 clubes de sete Estados 
nordestinos, garantirá uma vaga na Copa 
Sul-Americana. A competição também 
servirá de vitrine para a Copa do Mundo 
de 2014, com jogos nos quatro novos es
tádios da região: Arena Fonte Nova, Are
na Pernambuco, Estádio Castelão e Are
na das Dunas.

*A jornalista viajou a Salvador a convite do 
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