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Anexo da Diretriz Técnica – 06/15 (de 18/09/15) 

 

PROCESSO PARA CREDENCIAMENTO 

 
 

O pedido de credenciamento de imprensa para acesso ao entorno do gramado 

deverá ser enviado pelo órgão de comunicação à Federação local, até às 18h do 

penúltimo dia útil antes do jogo. A CBF irá retornar a lista definitiva até às 13h do último 

dia útil antes da partida.  

 

As solicitações deverão conter as seguintes informações:  

 

 Partida:  

 Estádio:  

 Veículo de Comunicação:  

 Cidade/Estado  

 Nome do profissional:  

 Documento de identidade:  

 E-mail para contato:  

 Associação de classe à qual pertence:  

 Número da credencial:  

 

Em cumprimento ao Regulamento Geral das Competições da CBF, serão 

observados os seguintes quantitativos para a concessão da credencial de acesso ao 

entorno do campo: 

 

1 – BROADCASTER:  
 

Emissoras com direitos de transmissão: 
 

Aberta: TV Globo e TV Bandeirantes; 

Fechada: Sportv, Fox e ESPN 

 

Situação 1:  
 

Jogos com presença da TV Aberta (TV Globo e TV Bandeirantes) – 20 coletes 

para cada emissora.  
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Sportv e Fox – 10 coletes para cada emissora.  

 

Situação 2: 
 

Jogos com transmissão de TV Fechada (Geração Sportv e ESPN) – 20 coletes 

para cada emissora.   

Fox – 10 coletes. 

 

Situação 3: 
 

Jogos com transmissão de TV Fechada (Geração Fox e ESPN) – 20 coletes 

para cada emissora. 

 

Situação 4: 
 

Jogos com transmissão de TV Fechada (Fox exclusiva) – 20 coletes. 
 

As referidas emissoras usarão coletes de cor única, identificados com a 

inscrição “TV”, os mesmos já utilizados nas partidas do Campeonato Brasileiro da Série 

A/2015, enviados pela CBF. 

 

1 A – Equipes de reportagens gravadas (ENG):  

 

TV Globo / Sportv / Bandeirantes / Fox Sports e ESPN, duas equipes cada (cameraman,  

repórter e auxiliar)  

 

1 B – STEADYCAM  
 

Um acesso. Equipamento sem fio.  

 

2 – RÁDIOS  
 

Máximo de 30 credenciados por jogo.  

 

3 – FOTÓGRAFOS  
 

Máximo de 30 fotógrafos por jogo.  

 

Sugerimos às federações solicitarem aos ‘credenciadores’ clubes, associações e 

Arfocs que remetam seus pedidos para as federações no prazo determinado. As 

federações deverão nos enviar, também no prazo acordado, as solicitações de 

credenciamento através do e-mail ‘credenciamentocopadobrasil@cbf.com.br’.  
 

Solicitamos comunicar os contatos locais sobre o protocolo de imprensa 

durante os jogos.  


