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A COPA DIGITAL 
“Você viu a foto que o Neymar Jr. publicou no 

Instagram após o jogo?”, pergunta o garoto. 
“Não, mas estou fazendo um selfie aqui no estádio 
pra botar no Facebook que certamente vai viralizar”, 
responde o amigo. “Boa, aproveita e dá uma olhada 
no aplicativo que descobri e compartilhei com a tur-
ma no Twitter”, comenta o primeiro, finalizando o 
diálogo. 

Há algumas Copas, se você escutasse uma conver-
sa dessas, pensaria que se tratava de dois extraterres-
tres. Atualmente, essas terminologias já fazem parte 
do seu vocabulário e de muitos dicionários atualiza-
dos. Entraram de mansinho na sua vida e, quando 

você se deu conta, já se encontrava inserido nesse 
contexto 2.0, que dominou o planeta e que viverá o 
seu grande momento esportivo nessa edição da Copa 
do Mundo FIFA. 

Segundo o Wall Street Journal, o Brasil é consi-
derado “o centro mundial das redes sociais”. Os nú-
meros falam por si. Facebook conta com 86 milhões 
de usuários ativos no país-sede do Mundial 2014. É o 
2º maior mercado da companhia, atrás somente dos 
EUA.  Além disso, o brasileiro dedica 3,1 horas por 
dia às redes sociais. Um tempo bastante superior à 
média mundial, segundo os dados da Internet Media 
Services (IMS). 
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Para oferecer uma informação mais completa, fi-
zemos uma pequena entrevista com Miquel Pellicer, 
uma autoridade no assunto.  Jornalista, antropólogo, 
especialista em redes sociais e estratégias digitais, Pelli-
cer é também autor do livro ‘Optimismo para periodistas’ 
(Otimismo para jornalistas, as chaves para entender os 
novos meios de comunicação na era digital). 

Tribuna – Será a maior Copa 2.0 da história. 
Como você analisa esse fato?

M. Pellicer - Não será o primeiro Mundial 2.0. Na 
África do Sul 2010, redes como Facebook e Twitter já esta-
vam consolidadas. Jogadores, federações, meios de comu-
nicação e personalidades já participavam. O que houve 
foi um crescimento no número de smartphones e tablets, 
algo que aumenta a consulta de informação, dados e ser-
viços, assim como a produção de conteúdos por parte dos 
espectadores. Essa Copa será sem dúvida maior que as 
Olimpíadas de Londres e Sochi (de inverno), que a final 
da Champions League ou a Super Bowl da NFL. Existem 
mais ferramentas do que nunca e muita gente com acesso 
a elas em todo o planeta. 

Tribuna – A explosão digital é algo positivo para 
o torcedor e o esporte em geral? Por quê?

M. Pellicer – Sem dúvida. A produção de conteúdos 
(texto, foto ou vídeo) é maior porque temos o poder em 
nossas mãos. Conectados ao mundo 2.0 somos capazes 
de explicar e compartilhar o que acontece ao nosso redor 
em qualquer momento. Os meios usam cada vez mais 
os conteúdos gerados pelos cidadãos ou pelos próprios 
protagonistas dos eventos. É uma forma de expandir a 
informação de um modo mais fácil. Esse paradigma co-
municativo é positivo em três contextos: cidadão, espor-
tistas e meios de comunicação. No geral, é uma maneira 
de democratizar a informação e dar transparência a tudo 
o que ocorre no mundo. Além disso, tudo o que acontece 
dentro e fora de campo é potencialmente noticiável. 

Tribuna – Entre todas as ofertas 2.0 disponíveis 
para essa Copa, quais são as que mais te interessam? 

M. Pellicer – Os aplicativos de estatísticas e dados em 
tempo real. É muito importante dispor de conteúdos não 
só antes e depois dos jogos, mas também durante. Só as-
sim você pode ter uma boa experiência como usuário no 
que chamamos de ‘segunda tela’ (a primeira é a visão di-
reta do jogo, na TV ou no próprio estádio). E com relação 
aos meios digitais, Brasil está na primeira divisão.  

OS CINCO MAIORES NAS REDES SOCIAIS

Aqui você tem uma lista 

com os cinco jogadores 

que estarão na Copa que 

são craques dentro de 

campo e também nas 

redes sociais. Deixamos de 

lado o Instagram, Google+ 

e as redes sociais chinesas 

Tencent Weibo e Sina Wei-

bo onde Messi, por exem-

plo, conta com mais de 20 

milhões de seguidores. 

Jogador Facebook Twitter Total

 1. Cristiano Ronaldo 82 milhões
@cristiano
26,3 milhões

108,3 milhões

 2. Leo Messi 57 milhões
@TeamMessi
622 mil

57,6 milhões

 3. Neymar Jr. 22 milhões
@neymarjr
10,6 milhões

32,6 milhões

 4. Wayne Rooney 20,2 milhões
@WayneRooney
8,7 milhões

28,9 milhões

 5. Andrés Iniesta 19,7 milhões
@andresiniesta8
8,6 milhões

28,3 milhões

10 APPS PRA COPA

1. ESPN FC

Resultados ao vivo, notícias de última hora, 
análises e alertas personalizados das tuas 
seleções favoritas na Copa. Na África do Sul, 
em 2010, havia o ESPN Score Center. Agora, 
a oferta foi ampliada com esse aplicativo 
específico. 

2. Univisión

Um aplicativo grátis, que é considerado a 
versão latina mais buscada para seguir a 
Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. 

3. Globo Esporte

A Globo terá um aplicativo com um amplo 
seguimento da Copa e no site globoesporte.
com você também poderá encontrar um 
espaço especial sobre a Copa. 

4. Ustream

Todas as partidas da Copa, ao vivo, vistos 
de qualquer parte do mundo, em qualquer 
dispositivo através deste aplicativo intera-
tivo de vídeos. 

5. Four Four Two Stats Zone

É considerado por muitos o melhor no mun-
do das estatísticas de futebol. O aplicativo 
da revista Four Four Two criou uma seção 
especial para seguir o Mundial 2014. 

6. Forza Football

Notificações ‘Push’, pesquisas de opinião e 
mais de 420 Ligas e Copas de todo o mundo 
disponíveis em vídeos. Um novo conceito ao 
compartir a opinião coletiva dos torcedores 
de todo o mundo. 

7. FIFA

O aplicativo oficial da Federação Interna-
cional de Futebol (FIFA) é uma das melhores 
opções para acompanhar tudo sobre a Copa. 

8. Panini Online Sticker Album

A FIFA e Panini modernizam a febre dos 
álbuns de figurinhas com esse aplicativo 
gratuito. Uma maneira fácil de conhecer os 
protagonistas do Brasil 2014 com estatísti-
cas completas.

9. Goalstrm

Um novo conceito de “placar ao vivo”. 
Minimalista e com uma interface simples, 
Goalstrm mistura tempo real e Twitter. 
Também determina os jogadores e gols que 
são tendências.

10. Cup Archive

Conheça a história dos mundiais com 
esse aplicativo que contém as estatísticas 
históricas de todas das edições da Copa 
do Mundo FIFA. A versão mais simples é 
gratuita. 

Estatísticas e tempo real são a base 
para as chamadas popularmente 
de “segunda tela” para o torcedor.  
Confira os 10 melhores aplicativos 
para o Brasil 2014 nos sistemas iOS 
e Android.


