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No Brasil, o maior evento na internet tradicionalmente vem sendo a versão doméstica do 
programa "Big Brother". Neste ano, entretanto, a tradição deverá ser quebrada. "Acreditamos que 
a Copa do Mundo superará (o Big Brother)", diz Antônio Carlos Silveira, gerente de mídia digital 
do siteGlobo.com. 
 
O site possui os direitos para transmitir na web os jogos da Copa do Mundo da Alemanha, os 
torcedores poderão pagar cerca de US$ 5 (R$ 10,30) pelo pacote que inclui os 64 jogos ao vivo, 
melhores momentos e todos os gols. Mesmo com a transmissão da TV aberta, o site espera atrair 
cerca de 500 mil usuários de internet de banda larga no país, estimados entre 3,6 milhões e 3,8 
milhões. 
 
A iniciativa será um teste para a tecnologia do sistema e para o emergente mercado de banda 
larga brasileiro. Se algo sair errado, a empresa suíça Infront Sports & Media, responsável pelas 
vendas dos direitos de transmissão do torneio e de outros eventos da Federação Internacional das 
Asso¬ciações de Futebol (Fifa), poderá cair sobre Silveira e seus colegas com a mesma força de 
um "carrinho" de Roberto Carlos. 
 
As complexidades da transmissão de esportes na internet vão bem além do pagamento dos di 
reitos e dos serviços prestados a uma audiência faminta. A Globo.com teve de assegurar que ape 
nas residentes no Brasil poderão acessar os jogos, para evitar infringir os direitos de outras 
empresas que transmitem os jogos e para não contrariar a Infront. 
 
A solução foi recorrer à Quova, uma das empresas pioneiras em serviços de localização 
geográfica, que usa softwares e análises de da dos para determinar a localização do usuário de 
banda larga. Para empresas como a Quova e sua rival Entriq, ambas com sede na Califórnia 
(EUA), a Copa do Mundo de 2006 poderá ser a maior vitrine esportiva mundial até a data. 
 
A banda larga é essencial para se assistir a jogos de futebol ao vivo na internet. Na Copa do 
Mundo anterior, de 2002, na Coréia do Sul e Japão, além de o número de usuários de banda larga 
ser bem menor que o atual, o cumprimento das exigências da In front, de que apenas determina 
dos países tivessem acesso aos jogos,mostrou ser algo bastante complicado para os sites. 
 
Como resultado, o único site a transmitir algo em 2002 foi o da própria Fifa e, ainda assim, 
apenas quatro minutos por jogo e cinco horas após o apito final da partida. 
 
A executiva-chefe da Quova, Ma-rie Alexander, diz que a tecnologia de localização geográfica 
estava pronta em 2002 e poderia ter sido utilizada, mas que ainda faltava compreender como 
funcionava. Nos últimos quatro anos, porém, "as pessoas passaram a conhecê-la e se sentiram 
mais confiantes". 
 
O vice-presidente de vendas para novas mídias da Infront, Christian Salomon, afirma que agora 
os sistemas finalmente oferecem 100% de segurança. Para a Copa do Mundo de 2006, a empresa 
já vendeu direitos para os jogos ou pacotes de principais momentos na internet para quase 100 
países, sendo que a transmissão será restrita a suas fronteiras. 
 
A confiança da Infront baseia-se, em parte, nos testes bem-sucedidos realizados no ano passado 
com campeonato de hóquei, quando trabalhou juntamente com a MediaZone.Compara transmitir 
ao vivo para países que não haviam comprado os direitos de transmissão pela TV. Nos testes, foi 
usada a tecnologia da Entriq, em presa associada da MediaZone. 
 
A rede de TV italiana RAI usou a tecnologia para satisfazer o público doméstico que queria ver os 
Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, segundo o diretor operacional da Quova, Garyjackson. 



  
A Globo.com, por sua vez, realizou uma série de testes para as segurar à Infront a segurança de 
seu conteúdo, afirma Silveira. 
 
Felizmente, passou por um processo similar após assinar acordo pioneiro para exibir jogos da 
NBA, a associação de basquete dos Estados Unidos, pela internet no Brasil. Silveira acredita até 
que o conteúdo do site será mais seguro do que o da TV, que inevitavelmente poderá ser visto por 
espectadores nos países vizinhos que morem perto da fronteira brasileira. 
 
À medida que a aceitação de sua tecnologia aumente, a Quova espera que mais esportes 
explorem a internet. Um acordo de cinco anos entre a liga de futebol americano NFL) e as 
transmissoras proíbem a transmissão pela internet, segundo Jackson.  
 
O contrato, entretanto, deverá ser renovado até setembro e há negociações para incluir a in 
ternet no próximo, afirma. 
 
No fim das contas, a localização geográfica poderá desempenhar um papel maior na transmissão 
pela web, além de apenas restringir a audiência. •''Tudo isso tem uma meia-vida de três anos", 
diz Bob Bowman, executivo-chefe da MLB.com, que transmite os jogos da figa americana de 
beisebol pela internet. "No fim, os criadores do melhor conteúdo vão perceber que não importa 
onde o cliente está — se eles quiserem ver um jogo, eles verão o jogo." Nem os criadores de 
conteúdo se preocuparão em como as pessoas o vêem, desde que as receitas totais com anúncios 
sejam mantidas. 
 
Em um futuro com acesso a banda larga quase onipresente, dispo nível em qualquer aparelho que 
o consumidor deseje, a tecnologia de localização geográfica poderia servir para ativar 
propagandas locais, nacionais ou internacionais. "Provavelmente, testaremos isso neste ano", diz 
Bowman. (Traducão deSabinoAhumada) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


