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Copa do Mundo de Futebol 2010: a presença e a memória do rádio mineiro  
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Resumo 

Pesquisa realizada no segundo semestre de 2011 revela a estratégia da cobertura de 30 

emissoras localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Copa 

do Mundo de Futebol, em 2010, na África do Sul. O artigo aborda a cobertura in loco, as 

transmissões dos jogos, o espaço destinado à Copa, bem como curiosidades e depoimentos 

de profissionais que estiveram no primeiro campeonato mundial de futebol realizado no 

continente africano e ainda os desafios do rádio em um megaevento midiatizado.  
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O rádio em ritmo de competição 

A Copa do Mundo na África do Sul renovou um grande desafio para o rádio: a 

busca de estratégias para garantir a cobertura do maior evento esportivo do mundo diante 

do espetáculo imagético da televisão e da velocidade e abrangência da internet. Os elos 

históricos e afetivos entre o rádio e o futebol, especialmente no Brasil, garantem a tradição 

das transmissões esportivas, mas não sustentam a exclusividade da audiência, nem são 

sinônimo de arrecadação de verba publicitária que viabilize o envio de equipes próprias de 

muitas emissoras às sedes dos jogos.  

São Paulo é o estado3 que mais se destaca com nove emissoras que transmitiram as 

partidas de futebol na África. Em segundo lugar está o Paraná, com seis rádios. Na terceira 

posição estão Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Segundo a Associação 

Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT), Minas Gerais é um dos estados com maior número 

de emissoras de rádio no país – 370 no total. As cinco emissoras de Minas Gerais que 

fizeram transmissão dos jogos foram: Rádio Itatiaia FM 95.7, Rádio Itatiaia AM 610, Rádio 

Globo BH 1150 AM, Rádio CBN BH 106.1 FM, e Rádio BandNews 89.5 FM. As quatro 

                                                
1 Jornalista e professora de Comunicação Social. Mestre e doutoranda em Linguística (UFMG). soniapessoa@hotmail.fr.  
2 Professora do Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH). Jornalista e mestre em Comunicação. 
wanircampleo@gmail.com 
3 Dados do site: radios.com.br. Acesso feito em 22 de janeiro de 2012. Disponível em: 
http://www.radios.com.br/novo/copadomundo2010.htm 
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primeiras participaram da nossa pesquisa, enquanto a última não respondeu a solicitação de 

informação. Em quarto lugar no ranking nacional das emissoras que transmitiram jogos da 

Copa estão Ceará e Recife. No Distrito Federal, em Goiás, no Pará e em Santa Catarina 

somente uma emissora de cada estado transmitiu os jogos.        

Como as emissoras de rádio enfrentaram esse cenário dominado pela internet para 

levar ao público transmissões do “esporte nacional”? Em busca de pistas que colaborem 

para traçar um panorama da cobertura de emissoras mineiras no 19° Campeonato Mundial 

de Futebol, optamos por focar a nossa pesquisa em 33 emissoras de rádio – 23 FM e 10 AM 

– sediadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, relacionadas por 

Prata (2011). São emissoras hertzianas, ou seja, com transmissão pelo dial. Não 

consideramos a cobertura de emissoras que transmitem exclusivamente pela internet.  

Por determinação da FIFA, as emissoras hertzianas não tiveram autorização para 

transmitir os jogos via internet. Mantendo a medida de 2006, as rádios via internet também 

não foram autorizadas a transmitir os jogos.  A medida foi imposta pela FIFA para proteger 

a detentora oficial dos direitos de transmissão da Copa, no caso de 2010, a Rede Globo. 

Essas estações de rádio realizaram a transmissão apenas por via terrestre, ou seja, via 

radiodifusão convencional. Todas, incluindo as afiliadas, tiveram que desligar seus sistemas 

de streaming durante as transmissões dos jogos da Copa.  

O objetivo da pesquisa é identificar as emissoras de Minas Gerais que enviaram 

equipe própria à África do Sul, aquelas que fizeram a cobertura à distância, o espaço 

destinado à Copa na grade de programação, o uso de tecnologia e a experiência e 

impressões dos profissionais que participaram da cobertura exclusiva para o rádio ou em 

convergência com outras mídias.  

Para tal, questionário sobre o assunto foi enviado por e-mail para as 33 emissoras de 

rádio e realizadas entrevistas com profissionais de emissoras que optaram por manter 

equipe própria na África do Sul. Das 33 emissoras, três (BandNews FM, Mix FM e Oi FM) 

não responderam os vários pedidos de preenchimento do questionário elaborado para a 

pesquisa, realizada no segundo semestre de 2011.  

 

1. 2010: expectativa e incertezas 

Quando os primeiros fogos de artifício estouraram, anunciando a chegada de 2010, 

muitas esperanças se renovaram, no mundo, como acontece na virada de um novo ano. No 

Brasil, pela primeira vez na história, uma mulher poderia assumir a presidência do país; nos 
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Estados Unidos, crescia a expectativa em torno do fim da Guerra do Iraque, iniciada sete 

anos antes e que já contabilizara a morte de quatro mil soldados e cem mil civis; e na África 

do Sul, a população, orgulhosa e confiante, se preparava para sediar a primeira Copa do 

Mundo de Futebol naquele continente.  

Dilma Roussef foi eleita presidente; Barack Obama cumpriu promessa de campanha 

e oficializou o fim dos combates no Iraque e o mascote Zakumi, um leopardo de cabelo 

verde, representou muito bem o povo, a geografia e o espírito da África do Sul4. 

Chacinas, escândalos, invenções, cassação, assassinatos, invasões de terra, atentados 

suicidas, acidentes aéreos, terrorismo, greves, eleições, epidemias, ondas de saques, 

naufrágios, manifestações violentas, pedofilia, tráfico e fuzilamento foram assuntos que 

também pautaram 2010; mas, indiscutivelmente, foi a Copa do Mundo, na África do Sul, o 

tema que ocupou maior espaço e maior tempo midiático nos cinco continentes durante 

aquele ano.  

Expressões como vuvuzela (corneta plástica de cores fortes e som alto usada nos 

jogos de futebol) e Bafana Bafana (como é conhecida a seleção sul-africana de futebol; 

significa “os rapazes, os rapazes” em isiZulu) ultrapassaram a fronteira dos estádios e 

ganharam o mundo. O grito de guerra e o alarido do instrumento musical fizeram ecoar a 

marca da alegria e do futebol de um país sem seleção para vencer, mas com 

responsabilidade para provar ser capaz de sediar competição tão grandiosa.  

 

2. O paradoxo africano 

Mas como capturar a essência africana? Couto (2005) se pergunta se haveria uma 

substância exótica que os caçadores de identidade pudessem recolher como sendo a alma de 

quem nasceu ali, ou seria preciso, ao invés de enxergar essências, aprender a ver como se 

processa a história, as dinâmicas sociais, as culturas em movimento? Segundo o escritor, a 

África vive uma tripla condição restritiva, pois é prisioneira de um passado inventado por 

outros, está amarrada a um presente imposto pelo exterior e permanece como refém de 

metas que lhe foram construídas por instituições internacionais que comandam a economia. 
A esses mal-entendidos se somou uma outra armadilha: a assimilação da 
identidade por razões da raça. Alguns africanos morderam esta isca. A afirmação 
afrocentrista sofre, afinal, do mesmo erro básico do racismo branco: acreditar 
que os africanos são uma coisa simples, uma categoria uniforme, capaz de ser 

                                                
4 Entrevista com o secretário geral da FIFA, Jérôme Valcke, publicada em 22/09/2008 em: 
http://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas/2008/09/22/ult59u171717.jhtm. Acesso 21 de fevereiro de 2012 
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reduzida a uma cor de pele. Ambos os racismos partilham o mesmo equívoco 
básico. Ambos se entreajudaram numa acção redutora e simplificadora da 
enorme diversidade e complexidade do continente. Ambos sugerem que o “ser” 
africano não deriva da história, mas da genética. E no lugar da cultura, tomou 
posse a biologia. 5 
 

Neste contexto, Kaly e Ramos (2010) explicam que a África do Sul, país mais rico 

do continente, conhecida, contudo, pela triste trajetória do regime do Apartheid6, 

implantado em 1948, só viu a política de segregação racial abolida com a chegada ao poder 

de Nelson Mandela, em 1994. E, em 2010, quando os olhos se voltaram para o país sede de 

uma Copa, o que se percebeu foi uma avalanche de notícias; muitas delas reforçam o 

estereótipo do exótico e do selvagem e a ruralização do território.   

Um país multiétnico, composto por quase 50 milhões de pessoas, das quais 80% são 

negras,  se entendendo em onze diferentes idiomas: assim é a África do Sul, localizada no 

extremo sul do continente e reconhecida, de forma unânime, por sua diversidade cultural, 

social, religiosa e racial. O país vive hoje uma democracia parlamentar e, se por um lado, 

faz crescer seu Produto Interno Bruto (PIB), por outro, se vê obrigado a conviver com 

problemas graves: ocupa a 125ª colocação no Índice do Desenvolvimento Humano da ONU 

(50 posições abaixo do Brasil, que é o 75º)7; a expectativa de vida é de apenas 53,4 anos; 

quase 11% da população têm renda abaixo de um dólar por dia; 26,6% do total da força 

laboral estão desempregados; a taxa de mortalidade infantil é de 68 por mil e 18,8% das 

pessoas entre 15 e 49 anos são portadoras do HIV8. 

 

3. O megaevento na África 

Na sexta-feira, 11 de junho de 2010, 90 mil pessoas se reuniram no Soccer City 

Stadium Joanesburgo, para assistir à cerimônia de abertura da Copa da África. Era apenas o 

                                                
5 COUTO, Mia. Prefácio in HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São 
Paulo: Selo Negro, 2005 p.12. 
6 Apartheid: significa "separação" ou "identidade separada". Designa o regime político da África do Sul que, durante 
décadas, impôs a dominação da minoria branca (ou aristocracia branca) sobre grupos pertencentes a outras etnias, 
compostos em sua maioria por negros. Em: http://educacao.uol.com.br/sociologia/apartheid-origem.jhtm. Acesso em 
23/02/2012. 
7 Jornal O Globo. Preparando o terreno para a Copa do Mundo na África do Sul. Por Jorge Luiz Rodrigues. Publicada em 
10/04/2010. Acesso em 21/02/2012. Disponível em: http://oglobo.globo.com/tecnologia/preparando-terreno-para-copa-do-
mundo-na-africa-do-sul-3011583. Acesso em 21/02/2012. 
8 Revista mensal Desafios do Desenvolvimento. Publicação Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) Brasil-África 
do Sul: Histórias diferentes, problemas iguais. Por Ricardo Wegrzynovski. Publicado em Abril/2008 p. 32. Disponível em 
http://desafios2.ipea.gov.br/sites/000/17/edicoes/42/pdfs/rd42not04.pdf.  Acesso em 23/02/2012 
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início de um espetáculo que durou 30 dias, mobilizou quase 20 mil voluntários e levou 3,18 

milhões de torcedores às 64 partidas do Mundial em solo africano9. 

Quando, um mês depois, os sul-africanos se despediram do Mundial, viram-se 

diante de sentimentos distintos:  de um lado, a certeza do dever cumprido e do outro, a 

angústia da dúvida – teria valido a pena  investir mais de US$ 5 bilhões em um país com 

tantas questões sociais e econômicas a serem resolvidas? 

De acordo com o presidente Jacob Zuma, o esforço valeu a pena. “O mundo nos 
viu sob uma luz diferente, o retorno do investimento virá”, afirmou (...), quando 
deu a entender que o país vai se candidatar para sediar a Olimpíada de 202010. 

Ao apresentar um balanço das lições deixadas pela Copa da África do Sul, a 

jornalista Mirian Leitão afirmou que o país não conseguiu arrecadar tudo que esperava, 

mas, da perspectiva da Fifa esse foi o evento mais rentável da história - só com direito de 

transmissão, arrecadou 3,2 bilhões de dólares, o dobro do que conseguiu na Copa da 

Alemanha11. “Os investimentos do governo sul-africano em telecomunicações e infra-

estrutura para transmissão de rádio, TV e internet foram de 300 milhões de rands (US$ 41 

milhões)”. 12 

 

4. O espetáculo midiatizado 

A mídia exerce papel fundamental na cobertura de mega-eventos esportivos, desde 

as primeiras transmissões radiofônicas, ainda na década de 30, até os dias de hoje, gerando 

fenômenos de audiência. Como esclarece Gastaldo (2009), a Copa do Mundo de Futebol é 

um fato social de enorme importância na cultura contemporânea e cujo acesso está 

estreitamente vinculado ao seu caráter midiatizado13.  

O futebol pode ser analisado à luz de várias ciências e a opção, neste texto, é pelas 

                                                
9 Fifa. África do Sul 2010 em números. Publicado em 13/07/2010. Acesso em 24/02/2012.Disponível em 
http://pt.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/statistics/news/newsid=1273542/index.html      
10	  Revista	   Istoé	  Negócios.	  2014:	  e	  agora?	   Por	  Yan	  Boechat	   e	  Rodrigo	  Cardoso	  Edição	  666.	   	   Publicado	  em	  09/07/2010.	  	  
Disponível	  em:	  	  	  	  	  www.istoedinheiro.com.br/noticias/27949_2014+E+Agora	  	  Acesso	  em	  24/02/2012.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Rádio CBN. As lições que a Copa na África do Sul deixa para o Brasil. Por  Mírian Leitão Publicado em 12/07/2010. 
Disponível em http://oglobo.globo.com/economia/miriam/posts/2010/07/12/as-licoes-que-copa-na-africa-do-sul-deixa-
para-brasil-307522.asp. Acesso em 24/02/2012. 
12 Globo.com. Preparando o terreno para a Copa do Mundo na África do Sul. Jorge Henrique Rodrigues. Publicado em 
10/05/2010 Disponível em http://oglobo.globo.com/tecnologia/preparando-terreno-para-copa-do-mundo-na-africa-do-sul-
3011583. Acesso em 21/02/2012 
13 GASTALDO, Édison. “O país do futebol” mediatizado: mídia e Copa do Mundo no Brasil. Sociologias, Porto Alegre, 
ano 11, nº 22, jul./dez. 2009, p. 352-369. 
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teorias sociais, que permitem uma reflexão sobre a gênese desse esporte na configuração da 

sociedade brasileira. Essas teorias possibilitam a delimitação de três matrizes, segundo 

Rabêlo (2006) - romântica, frankfurtiana e antropológica – que serão apresentadas de forma 

muito breve.  

Gilberto Freyre fundamenta a matriz romântica, ao fazer as relações entre o futebol 

e a sociedade brasileira do início do século XX, defendendo a mestiçagem como parte da 

estrutura da nação, numa época em que os jogadores deveriam ser predominantemente 

brancos. Um texto clássico de Freyre (1967) fala sobre o jeito brasileiro de se jogar futebol: 
Nosso futebol mulato, com seus floreios artísticos cuja eficiência – menos 
na defesa que no ataque – ficou demonstrada brilhantemente nos 
encontros deste ano com os poloneses e os tcheco-eslovacos, é uma 
expressão de nossa formação social, democrática como nenhuma e rebelde 
a excessos de ordenação interna e externa; a excessos de uniformização, 
de geometrização, de estandardização; a totalitarismos que façam 
desaparecer a variação individual ou espontaneidade pessoal. No futebol, 
como na política, o mulatismo brasileiro se faz marcar por um gosto de 
flexão, de surpresa, de floreio que lembra passos de dança e de 
capoeiragem. Mas sobretudo de dança. Dança dionisíaca. Dança que 
permita o improviso, a diversidade, a espontaneidade individual. Dança 
lírica. Enquanto o futebol europeu é uma expressão apolínea de método 
científico e de esporte socialista em que a ação pessoal resulta mecanizada 
e subordinada à do todo – o brasileiro é uma forma de dança, em que a 
pessoa se destaca e brilha (FREYRE, 1967, p. 432).  

	  

A	  segunda	  matriz	  defendida	  por	  Rabêlo	  (2006)	  é	  frankfurtiana,	  que	  tem	  a	  visão	  do	  

futebol	   como	   espetáculo	   e	   cita	   Helal	   (1997),	   que	   sugere	   que,	   nos	   últimos	   tempos,	   o	  

futebol	   tem	   se	   tornado	  um	  esporte	  midiatizado,	   cada	   vez	  mais	   adaptado	  aos	   interesses	  

dos	  meios	  de	  comunicação	  de	  massa,	  especialmente	  os	  da	  televisão.	  	  

A	  terceira	  matriz,	  a	  antropológica,	  é,	  segundo	  Rabêlo	  (2006),	  um	  meio	  termo	  entre	  

as	  visões	  romântica	  e	  frankfurtiana.	  Um	  representante	  dessa	  matriz	  seria	  DaMatta	  (1997),	  

ao	  defender	  que	  o	  futebol	  é	  um	  cenário	  no	  qual	  coexistem	  emoção	  e	  prazer,	  participação	  

e	   pertencimento,	   criatividade	   e	   expressão	   e,	   ao	   mesmo	   tempo,	   ideais	   iluministas	  

civilizatórios,	  que	  preconizam	  igualdade	  no	  segmento	  das	  regras	  e	  dos	  padrões.	  

O futebol chegou ao país em 1894, com o inglês Charles Miller, mas a primeira 

partida oficial só aconteceu em 19 de julho de 1900, no Rio Grande do Sul. Com a 

popularização do esporte, os jornais impressos passaram a dar espaço à cobertura da área, 

mas de forma incipiente e acanhada. O primeiro veículo a se dedicar exclusivamente ao 

tema foi o carioca Jornal dos Sports, que publicava as famosas crônicas de Nelson 
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Rodrigues e Mário Filho, tratando o futebol de forma ineditamente romântica. Num livro, 

Mário Filho fala da mistura das raças no futebol brasileiro, a partir da popularidade do 

jogador Friedenreich: 
A popularidade de Friedenreich se devia, talvez, mais ao fato dele ser 
mulato, embora não quisesse ser mulato, do que dele ter marcado o gol da 
vitória dos brasileiros [na final do Campeonato Sul-Americano de 1919]. 
O povo descobrindo, de repente, que o futebol devia ser de todas as cores, 
futebol sem classes, tudo misturado, bem brasileiro (MÁRIO FILHO, 
1964, p. 54).  

 

Já no rádio, a primeira transmissão esportiva aconteceu em São Paulo, em 1931, por 

iniciativa de Nicolau Tuma, que teve a ideia de relatar, para o público, os detalhes de uma 

partida de futebol entre as seleções de São Paulo e do Paraná. “Nicolau Tuma pede ao 

ouvinte para tentar pensar num retângulo na sua frente ou então pegar uma caixa de 

fósforos e visualizar o campo, onde vai começar a partida entre as duas seleções. ‘Do lado 

direito estão os paulistas e, do lado esquerdo, estão os paranaenses”, orienta o locutor” 

(SOARES, 1994, p. 30). Um detalhe importante dessa partida: como os jogadores não 

tinham números nas camisas, Tuma teve que ir aos vestiários e memorizar as características 

dos atletas para, então, fazer a narração (GUTERMAN, 2010).  

Almeida e Micelli (2004) explicam que a figura do comentarista surgiu somente em 

1940, na Rádio Cruzeiro do Sul, em São Paulo, com Blota Júnior e Geraldo Bretas. Nas 

primeiras transmissões esportivas pelo rádio, durante os intervalos, eram executadas 

músicas de sucesso da época; só mais tarde entrou em cena todo o aparato em termos de 

informação como se conhece hoje, com os repórteres de campo e os profissionais de 

bastidores.  

Em 1933, as transmissões das partidas quase foram proibidas pelos dirigentes 

esportivos do São Paulo, sob a alegação de que afastavam o público dos estádios 

(GUTERMAN, 2010). As transmissões esportivas pelo rádio, no entanto, ganharam cada 

vez mais espaço. “O esporte, que já era popular, tornou-se um ser vivo, pulsante, um drama 

de cores épicas descrito pelos narradores” (GUTERMAN, 2010, p. 74). Em algumas 

emissoras, o futebol passou a ser considerado vedete para audiência, surgindo, assim, a 

modalidade “Jornalismo Esportivo” que, segundo Barbeiro e Rangel (2006, p. 13) “se 

confunde, frequentemente, com puro entretenimento”. 

 

5. O rádio de Minas na Copa 2010 
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Um terço das 30 rádios que responderam ao questionário para essa pesquisa têm 

programas esportivos, atualmente.  São as rádios: Alvorada FM, CBN BH, Rádio Globo 

AM, Guarani AM, Guarani FM, Inconfidência AM, Inconfidência FM, Itatiaia AM, Itatiaia 

FM e 98 FM. As outras 20 emissoras pesquisadas noticiam esporte de forma diluída dentro 

das suas programações. Vale destacar que oito rádios integram quatro grupos: CBN e Rádio 

Globo, Itatiaia AM e Itatiaia FM, Guarani AM e Guarani FM, além da Inconfidência AM e 

Inconfidência FM. 

 

Dez rádios, entre as 30 que participaram da pesquisa, enviaram equipes para a 

África do Sul com o objetivo de cobrir a Copa do Mundo de Futebol, em 2010. São elas:  

 

 -Alvorada FM: Fundada em 1978, tem programação local, elitizada, com música (MPB, 

internacional, jazz e blues) e um pouco de jornalismo e esporte. O foco é o público adulto 

das classes AB.  

 

-CBN FM: A emissora do Sistema Globo de Rádio, em Belo Horizonte, tem hoje pequena 

parte da programação local e o restante em rede, seguindo fielmente o modelo all news. O 

público é adulto das classes A, B e C. 

  

Globo AM: A rádio do Sistema Globo de Rádio tem programação que mistura jornalismo, 

entretenimento e sucessos musicais populares. A rádio também investe na cobertura 

esportiva. O público é adulto das classes C, D e E. 

    

Guarani AM e Guarani FM: Rádios do grupo de comunicação Diários e Emissoras 

Associados. A Emissora AM é de 1936, mas, atualmente, só reproduz o conteúdo da FM. A 

programação é elitizada, voltada para o público adulto das classes A e B. A rádio é 

essencialmente musical, mas com algum jornalismo. 

 

Itatiaia AM e Itatiaia FM: A Rádio Itatiaia, fundada em 1951, pertence à empresa 

particular, sem ligação com grupos religiosos ou políticos. A família Carneiro, proprietária 

da emissora desde a sua fundação, está no comando da empresa até o momento; o atual 

diretor-presidente é Emanuel Carneiro, um dos fundadores da emissora. A AM e a FM têm 
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hoje a mesma programação baseada no tripé jornalismo, esporte e prestação de serviço e 

atingem todas as classes sociais. A cobertura esportiva atinge mais de 90% de audiência.   

 

Metropolitana AM: A emissora pertence à Igreja da Graça. Tem programação 100% 

local, com músicas religiosas e programas evangélicos. O público é adulto evangélico, das 

classes C, D e E 

 

Nossa Rádio FM: A emissora faz parte hoje da Rede Nossa Rádio FM Brasil, do Sistema 

Graça de Comunicação, da Igreja da Graça. Tem programação com músicas religiosas e 

programas evangélicos. O público é adulto evangélico, das classes C, D e E. 

98 FM: Emissora de 1972 faz parte do grupo da Fundação L’Hermitage. A rádio foca sua 

programação no pop rock voltada para as classes A e B de 15 a 29 anos. A programação é 

100% local. 

Das dez rádios acima citadas, oito têm programas especializados em esporte, 

conforme tabela a seguir. As rádios que enviaram o maior número de pessoas para a África 

foram: Itatiaia (AM e FM) 12 pessoas, sendo três técnicos e Rádios Globo e CBN, 14 

pessoas, sendo dois técnicos.  

 
Quadro: Emissoras que enviaram equipe para a Copa 

Emissora na Copa 2010 Perfil da Emissora  Programa Esportivo 

Alvorada FM  Musical Sim 

CBN FM  Jornalístico Sim 

Globo AM    Jornalístico/Musical Sim 

Guarani AM  Musical Sim 

Guarani FM   Musical Sim 

Itatiaia AM   Jornalístico/Esporte Sim 

Itatiaia FM  Jornalístico/Esporte Sim 

Metropolitana AM  Religioso Não 

Nossa Rádio FM  Religioso Não 

98 FM  Musical Sim 

Fonte: pesquisa aplicada para este trabalho 

 

De forma geral, as 20 emissoras que não enviaram equipes para a Copa apresentam 

duas explicações: falta de perfil da emissora para cobertura do tipo ou falta de recurso. 

Entre as rádios que alegaram falta de perfil estão as do segmento religioso (Aleluia FM, 
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América AM, Atalaia AM, Cultura AM, Grande Belo Horizonte AM, Gospa Mira FM, 

Líder FM) e as rádios musicais (Antena 1 FM, BH FM, CDL FM, Extra FM, Jovem Pan 

FM, Liberdade FM, Transamérica Pop FM). Além da Rádio Capital AM - programação que 

mescla música, jornalismo, esporte e programas religiosos –, e da educativa Favela FM.   

Alegaram falta de recurso para enviar equipe para a África do Sul as rádios: 

Inconfidência AM e FM, do governo do Estado de Minas Gerais, a Rádio UFMG Educativa 

FM, da Universidade Federal de Minas Gerais, e a 107 FM, da Igreja do Evangelho 

Quadrangular.     
 

Quadro: Emissoras que não enviaram equipe para a Copa   

Emissora Segmento Motivo   

Aleluia FM  Religioso Falta de perfil  

América AM  Religioso Falta de perfil 

Antena 1 Musical Falta de perfil 

Atalaia AM  Religioso Falta de perfil 

BH FM  Musical Falta de perfil 

Capital AM  Musical Falta de perfil 

CDL FM  Musical Falta de perfil 

Cultura AM  Musical Falta de perfil 

Extra-FM  Musical Falta de perfil 

Favela FM (educativa) Musical Falta de perfil 

Gospa Mira FM  Religioso Falta de perfil 

Grande Belo Horizonte AM Musical Falta de perfil 

Inconfidência AM   Musical Falta de recursos 

Inconfidência FM  Musical Falta de recursos 

Jovem Pan FM  Musical Falta de perfil 

Liberdade FM Musical Falta de perfil 

Líder FM  Musical Falta de perfil 

Transamérica Pop Musical Falta de perfil  

UFMG Educativa FM  Educativa Falta de recursos 

107 FM  Religioso Falta de recursos 

Fonte: pesquisa aplicada para este trabalho 

 

Apenas três rádios de Belo Horizonte fizeram programas especiais para a Copa do 

Mundo em 2010. Foram, exatamente, emissoras que não enviaram repórter para a cobertura 

na África: Inconfidência AM, Inconfidência FM e UFMG Educativa FM. Seis rádios 
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noticiaram a Copa somente com notas. Capital AM, CDL FM, Extra FM, Gospa Mira FM, 

Jovem Pan FM, Liberdade FM.  

As rádios que cobriram a Copa com boletins durante a programação foram Alvorada 

FM e Guarani AM  e FM, e que também enviaram equipes para o evento esportivo. O 

jornalista Chico Maia faz a cobertura de Copas do Mundo desde 1990 como freelancer para 

a Alvorada FM. Ele se responsabilizou por três boletins diários com foco no futebol, além 

de entradas ao vivo. “Até 2002 usávamos sempre o telefone para gravações. A partir daí 

gravo o boletim e envio por e-mail. Um dos pontos mais importantes para o rádio foi a 

evolução da tecnologia. Com um celular e um laptop você fala com qualidade de qualquer 

lugar e a qualquer momento”, avalia.  

A Guarani FM integrou o projeto de convergência de mídias dos Diários 

Associados, grupo do qual também fazem parte os jornais Estado de Minas, Correio 

Braziliense, SuperEsportes, além da TV Alterosa e do Portal Uai. O editor-responsável pelo 

Esporte da TV Alterosa, Leopoldo Siqueira, repetiu a experiência que teve na Copa da 

Alemanha, em 2006. Foi o responsável por quatro boletins diários da Copa para a Guarani 

FM, além do trabalho para a TV, jornais e site. “O foco para a rádio foi o cotidiano da 

seleção brasileira, os brasileiros na África, além de crônicas sobre os costumes do país, as 

mudanças por causa do Mundial e curiosidades. Já para a TV e para o portal, como não 

tínhamos os direitos de transmissão dos jogos, investimos em reportagens especiais, 

programas de debate e informações, além de entradas ao vivo”, relata. Leopoldo considera 

que a precariedade da internet em alguns bairros e cidades dificultou o trabalho da equipe 

na África.  

Além da Alvorada FM e da Guarani FM, as rádios que não enviaram equipes, 

Antena 1 FM, BH FM, e Transamérica Pop FM, também fizeram a cobertura da Copa 

usando boletins na programação.    

Matérias especiais, assim como boletins e notas, foram produzidas pelas seguintes 

emissoras: CBN, Rádio Globo AM, Itatiaia AM, Itatiaia FM, 98 FM que contaram com 

equipes no local e a UFMG Educativa que não enviou repórter para a África.  

As transmissões de jogos da Copa foram feitas pelas rádios Itatiaia AM, Itatiaia FM, 

CBN e Globo AM, que investiram em grande estrutura para o Mundial, incluindo 

repórteres, coordenadores e técnicos. O apresentador e narrador esportivo da Itatiaia, Milton 

Naves, que participou de oito Copas do Mundo, a partir de 1982, teve a oportunidade de 

narrar 14 dos 24 jogos transmitidos ao vivo pela emissora, na África. “Foram dois jogos do 
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Brasil e a final em que a Espanha venceu a Holanda por um a zero”, explica ele. 

“Apresentei diariamente o programa Rádio Esportes, ao vivo, direto da África, além de 

narrar os jogos. O uso de redes sociais, como o Twitter, além do e-mail, foi importante para 

manter contato com a audiência”, completa.  

Já o coordenador de Jornalismo e Esportes das rádios CBN BH e Globo Minas, 

Marcos Guiotti, que cobriu duas Copas in loco e três fazendo narração off tube14, informa 

que as emissoras transmitiram 22 jogos, com uma média de cinco horas diárias sobre a 

Copa na programação. “A prioridade foi para todos os jogos do Brasil, além das principais 

seleções do mundo”, explica. 

De acordo com Guiotti, o jornalista teve que fazer de tudo um pouco, extrapolando a 

cobertura exclusiva para o rádio. “Foi preciso tirar fotografia para o site e o Twitter da 

rádio, fazer gravações em vídeo, estilo programetes, além das transmissões radiofônicas”.  

  Apesar de não ter enviado equipe à África, as rádios Inconfidência AM e FM, além 

de notas e boletins, fizeram a transmissão de jogos da Copa de 2010.  As rádios que fizeram 

uso de agência de notícias foram: BH FM, CDL FM, Extra-FM, Gospa Mira FM, Jovem 

Pan FM, Liberdade FM, UFMG Educativa FM, 107 FM.        

 
Quadro: Formato das coberturas pelas rádios    

 
Fonte: pesquisa aplicada para este trabalho 

  .         

Final de campeonato: avaliação e lembrança 

As emissoras de rádio sediadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

mantiveram a tradição de participar da cobertura de campeonatos mundiais de futebol. A 

                                                
14 Transmissão feita a partir de imagens da televisão, com o narrador no estúdio da emissora.  
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grandiosidade do evento trouxe também desafios tanto para os profissionais, quanto para as 

emissoras.  

Em um campo dominado pelo poder das grandes redes de televisão e por uma 

relação cada vez próxima entre o futebol e a TV, o rádio precisou se adaptar e lançar mão 

de estratégias para viabilizar uma cobertura que atraísse a atenção do público.  

Do ponto de vista das emissoras, podemos destacar como os maiores desafios a 

arrecadação de recursos financeiros para enviar equipe própria à sede do mundial e a 

qualidade técnica das transmissões. Nenhuma das emissoras pesquisadas quis revelar o 

investimento para a cobertura da Copa da África. Mas as expressões utilizadas nas respostas 

- uma pequena fortuna; investimento grandioso - demonstram a importância e o volume de 

recursos. 

A qualidade técnica da transmissão radiofônica é outra preocupação para as 

empresas, especialmente para aquelas que se ocuparam de transmitir ao vivo os jogos. 

Aquelas que o fizeram levaram equipe técnica, com operadores e engenheiros, para que o 

investimento em passagens aéreas, hospedagens, deslocamentos de carro, entre outros, não 

fosse em vão.  

Além disso, transmitir um jogo de futebol pelo rádio a partir do local de sua 

realização exige equipe completa, com narrador, repórter e comentarista, o que torna alto o 

custo, especialmente para emissoras regionais. Talvez esse seja um dos principais motivos 

para a transmissão ter sido realizada pela Itatiaia AM e Itatiaia FM; CBN e Globo AM. As 

duas primeiras pertencem ao maior grupo de rádio de Minas Gerais e um dos maiores do 

Brasil e as duas últimas integram o Sistema Globo de Rádio e contam com o apoio da rede 

nacional para realizar os trabalhos. A programação dessas emissoras destinou à Copa horas 

diárias de reportagens e transmissão de jogos. Nas demais rádios, a cobertura pincelou a 

grade, ocupando poucos minutos diários. A estratégia de algumas emissoras que não 

tiveram recurso financeiro para ir à Copa foi a veiculação de programas especiais 

produzidos no Brasil. 

Uma emissora, a Guarani FM, integrou um projeto cujo objetivo é a convergência 

de mídias, reunindo vários veículos de comunicação pertencentes aos Diários Associados. 

O Sistema Globo de Rádio também investiu na interface entre a transmissão radiofônica e o 

site da empresa.   

Nesse cenário, o jornalista do rádio exerceu funções diversas, suprindo a atividade 

de fotógrafo, cinegrafista, editor de texto e de vídeo para a internet, entre outras. Aos 
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poucos, o profissional alia as tecnologias e ferramentas ao seu trabalho que, atualmente, vai 

além, em casos como esses, das ondas do rádio. As redes sociais, muitas vezes dos próprios 

profissionais e não das emissoras, se tornaram um apoio importante para o relacionamento 

com a audiência. Um narrador esportivo usou o Twitter e o e-mail para estreitar o contato 

com o público ao passo que outros jornalistas exploraram o próprio blog e as redes sociais 

tanto para o contato com os ouvintes quanto para dar sequência à cobertura no rádio.  

O foco temático principal da cobertura, como não poderia deixar de ser, foi o futebol 

propriamente dito, com ênfase para a seleção brasileira e para as equipes mais famosas do 

mundo e, associados ao futebol, assuntos curiosos, exóticos e as tradicionais pautas voltadas 

para os brasileiros que vivem no país da Copa.  

Os jornalistas entrevistados apresentaram ainda as dificuldades enfrentadas na 

África para o sucesso da transmissão radiofônica; nenhuma delas relacionada ao rádio. As 

principais englobam a dificuldade de entendimento dos diversos dialetos, a mão de direção 

contrária no trânsito e problemas de segurança, como roubo de equipamentos e restaurantes 

que fechavam as portas às 23 horas, deixando os profissionais sem opção após longas 

jornadas de trabalho. Além disso, foi apontado também o descredenciamento de hotéis pela 

FIFA, o que obrigou uma das equipes a se hospedar em um alojamento improvisado em 

uma lavanderia, com os profissionais dormindo em meio às máquinas de lavar roupa, sem 

janelas e com mofo.  

Dos bastidores aos holofotes, surgiu na pesquisa um fato curioso envolvendo uma 

emissora mineira, que ganhou as manchetes da imprensa internacional. O presidente da 

União das Federações Européias de Futebol (UEFA), Michel Platini, sofreu uma parada 

cardio-respiratória enquanto jantava em um restaurante de Johanesburgo. O ex-jogador, 

ídolo do futebol mundial nos anos 1980, foi socorrido pelo diretor da Rádio Itatiaia, 

Cláudio Carneiro, que jantava em uma mesa ao lado do dirigente. Platini recebeu massagem 

cardíaca e respiração boca-a-boca do empresário brasileiro.  

O futebol de todas as cores, como descrito por Mário Filho, não impressionou os 

profissionais entrevistados, que relataram guardar na memória e na sua galeria pessoal de 

momentos marcantes da competição a trágica morte da bisneta do ex-presidente Nelson 

Mandela após o show de abertura da Copa do Mundo na África do Sul. As pautas 

envolvendo o líder sul-africano superaram os comentários sobre a cobertura esportiva.   
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