
Esporte ganha destaque 
em ano de Copa do Mundo 

Os grandes eventos esportivos de 2014 
vão movimentar bastante o Spor-

TV. Segundo o gerente de programa
ção, Alexandre Boyd, serão mais de cin
co mi l transmissões de eventos ao vivo 
ao longo do ano que vem, com desta
que para os Jogos Olímpicos de Inver
no Sochi 2014 (na Rússia), a Copa do 
Mundo da Fifa, Taça Libertadores e ou
tros torneios nacionais. "Como canal 
de esportes, teremos a maior cobertura 
da história televisão brasileira na Copa 
do Mundo, com programas especiais e 
transmissão de todos os jogos. Os assi
nantes terão à sua disposição todos os 
detalhes dos jogos, o pré e o pós de to
das as partidas e nosso time de narra
dores e comentaristas" garante Boyd. 

Na ESPN, a estratégia é fortalecer ain
da mais o jornalismo, informa o diretor 
da área, João Palomino. "Teremos uma 
grade voltada a atender o desejo do fã 

de esportes de informar-se sempre e 
cada vez mais rápido" afirma. Em ano 
de Copa do Mundo, ainda mais no Bra
sil, há muitos produtos, que já estão no 
ar. Especificamente para essa competi
ção, a ESPN promete "a mesma pega
da, o mesmo jeito descontraído, com
prometido e informativo que nos nota
bilizou durante anos. Intensificar a ca
racterística multiplataforma é um tra
balho diário, porque queremos chegar 
a quem nos acompanha independente
mente do meio. O importante é que a 
informação chegue de forma precisa e 
rápida ao nosso fã" assegura Palomino. 

O Mundia l da Fifa tem exigido es
forço, organização e planejamento da 
equipe, mas a maior aposta vai além 
do torneio, explica o diretor de jornalis
mo. "O brasileiro é apaixonado mesmo 
por futebol e pelo seu time. Vamos fa
zer uma cobertura intensa, voltada pa

ra a informação, o debate, transmitin
do ao vivo todos os 64 jogos da Copa. 
Sabemos que nosso diferencial é mos
trar o melhor do futebol mundial, mas 
ao longo do ano, além da festa que vai 
ser a Copa, queremos que o fã se emo
cione, vibre, torça e debata com nossos 
comentaristas sobre o futebol brasilei
ro" completa. 

Além das quatro linhas 
O canal OFF vai lançar pelo menos 

dez novas produções nacionais, previs
tas para o primeiro semestre, avisa o di
retor Guilherme Zattar. "Temos algumas 
apostas, como a série Waterman, com o 
multiesportista tricampeão mundial de 
windsurf Kauli Seadi. Ele vai praticar di
ferentes modalidades aquáticas acom
panhado de sua esposa, uma experien
te oceanógrafa" adianta. Outra grande 
expectativa é com a série Em Busca do 

Último Paraíso (nome provisório), uma 
expedição entre as ilhas Marshall e Fiji 
em busca de lugares nunca antes surfa-
dos e velejados. O canal exibirá ainda a 
segunda temporada de Mundo Medina 
que acompanha a rotina do jovem as
pirante ao título mundial de surf, Ga
briel Medina. 

Ao vivo 
O canal Combate amplia o espaço 

para coproduções e exibe especiais no 
próximo ano, graças a verbas captadas 
por leis de incentivo, informa o dire
tor geral, Pedro Garcia. Um desses es
peciais, realizado em conjunto com a 
Floresta, tem dois episódios de 52 mi 
nutos cada, protagonizados pelos luta
dores Lyoto Machida e Glover Teixeira. 

A outra produção, parceria com a Mi -
xer, é a série A Jornada. "Ela vai contar 
a história do UFC, a maior organiza
ção de MMA, desde a sua origem com 
a família Gracie aos dias atuais, quan
do o evento é avaliado em bilhões de 
dólares", conta Garcia (leia mais sobre 
o UFC à pág. 22). Além das transmis
sões ao vivo, atualmente a grade abri
ga 14 programas e o canal seguirá nes
sa toada em 2014. 

São exatamente as transmissões ao vi
vo, com coberturas diferenciadas, o prin
cipal destaque do Combate. No próxi
mo ano, serão transmitidos pelo menos 
80 eventos ao vivo, entre UFC e MMA. 
"Acreditamos que os principais eventos 
ao vivo, aliados à cobertura abrangente, 
fazem a diferença. E isso está no nosso 
DNA nesses 11 anos, somos pioneiros 
neste segmento e usamos esta expertise 
para trazer o melhor para os assinantes" 
afirma o diretor do Combate. 

Especializado na audiência jovem, o 
Woohoo entra em abril com várias mu
danças, nova identidade visual e progra
mação mais abrangente, embora conti
nue focado no público-alvo. "Continu
aremos mostrando o surf e o skate com 
o destaque de sempre, assim como ou
tros esportes de ação. Mas vamos entrar 
com produtos que possam atingir o jo
vem como um todo" detalha o diretor 
do canal, Antonio Ricardo. 

Filmes nacionais, de ficção e docu
mentários, o programa de gastronomia 
Bistronomia, o reality show Galeria 95 
e dois programas de viagens são alguns 
dos destaques, além de A História do 
Surf no Brasil por Ricardo Bocão, tam
bém diretor do Woohoo. Já a nova pro
gramação visual está a cargo de um es
túdio norte- americano. A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Tv programação, São Paulo, p. 31, 25 nov. 2013.




