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AFP DISTRIBUI VÍDEOS DO LANCE!TV NO EXTERIOR 
 
A AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP) DÁ INÍCIO À OFERTA DE VÍDEOS HD DO GRUPO LANCE PARA O 

MERCADO INTERNACIONAL. O ACORDO TAMBÉM INCLUI A DISTRIBUIÇÃO DE FOTOS DO DIÁRIO 

ESPORTIVO E TEM O OBJETIVO DE AUMENTAR A VISIBILIDADE DO ESPORTE BRASILEIRO E DE SEUS 

ATLETAS. 
 
A partir do dia 18 de março, os clientes internacionais da AFP terão acesso aos vídeos 
produzidos pela LANCE!TV, através da plataforma VideoForum. Os vídeos serão oferecidos 
em formato HD e terão duração aproximada de 1min30, com foco principal no futebol: 
entrevistas com jogadores, imagens de treinamentos e coletivas de imprensa bem como a 
preparação do Brasil para sediar a Copa das Confederações e a Copa do Mundo FIFA 2014. O 
LANCE!TV também prevê a cobertura de outros esportes, já de olho nos Jogos Olímpicos de 
2016. 
 
O Grupo LANCE! cobre os principais campeonatos esportivos do Brasil e da América Latina, 
como o Campeonato Brasileiro de Futebol, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, 
os campeonatos estaduais de futebol e as partidas da Seleção Brasileira. 
 
A parceria faz parte do plano estratégico da AFP dedicado ao Brasil, iniciado em 2011, com o 
objetivo de aumentar os laços da Agência com a mídia nacional, oferecendo, assim, uma maior 
cobertura das notícias locais para seus clientes internacionais. 
 
“O Brasil é hoje um dos grandes centros de atenção do mundo. A parceria com o LANCE!TV é 
a quarta parceria de distribuição de conteúdo brasileiro que assinamos nos últimos meses. 
Queremos exportar o conteúdo local para os quatro cantos do planeta. Nossos clientes contam 
hoje com a cobertura mais completa do país”, afirma Géraud de Lacombe, diretor comercial e 
de marketing da AFP para a América Latina. 

 
Sobre a AFP: 
A AFP, fundada em 1835, é uma agência internacional de notícias que oferece informação rápida, 
confiável, imparcial e completa dos acontecimentos ao redor do mundo através de artigos, fotos, vídeos, e 
gráficos animados/estáticos. A cobertura da AFP não tem limites, incluindo conflitos, política, mudanças 
climáticas, saúde, esportes e tecnologia. Seus 2.260 colaboradores de 80 nacionalidades diferentes, 
localizados em 150 países, relatam o cotidiano internacional em 6 línguas, 24 horas por dia durante os 
365 dias do ano. 
 
Sobre o Grupo LANCE!: 
Fundado em 1997 por Walter de Mattos Jr., o LANCE! é um dos maiores grupos de mídia esportiva do 
Brasil e conta com uma equipe com mais de 250 jornalistas. Atualmente edita o Diário LANCE!, 
publicação esportiva mais vendida do país que possui uma média histórica/dia de 100 mil exemplares e 
1,6 milhão de leitores no Brasil, e o jornal Mais, voltado para notícias populares e que circula nas capitais 
do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na web, se faz presente com o portal LANCE!Net, que registra o 
número de 13,2 milhões de visitantes únicos/mês e 140 milhões de pageviews, e a LANCE!TV, que 
contabiliza 2,8 milhões de streaming views/mês, três horas de conteúdo inédito/dia 100% HD transmitida 
de estúdios no Rio e em São Paulo. Além disso, o portal LANCE!Mobile conta hoje com 23 milhões de 
pageviews e mais de 200 mil downloads dos seus aplicativos no país. Faz parte também do grupo a 
agência de conteúdo esportivo LANCE!Press, considerada a maior do país em notícias e fotos esportivas. 
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