
TV Globo fecha cotas de futebol para 2004 
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Vivo e Fiat são as novidades do pacote anual. Insatisfeita com disputa por pontos corridos, 
emissora estuda propor reformulação no Brasileiro  
 
Holzmann: Estatuto do Torcedor não permite mudanças antes de três anos  
 
A TV Globo não teve nenhum problema para fechar seu pacote de futebol para 2004, o principal 
plano comercial da emissora. Coca-Cola, Ambev, Itaú e São Paulo Alpargatas investirão R$ 67,5 
milhões em cada cota - contra R$ 59 milhões em 2003 - para renovar suas participações, 
enquanto a Volkswagen está cedendo sua posição para a operadora de celular Vivo. A Fiat fechou 
a compra do Top de 5 segundos por cerca de R$ 15 milhões e entrará no lugar da Visa, que não 
renovou. Apesar da facilidade no plano comercial, a emissora não está nada satisfeita com o 
andamento do campeonato brasileiro deste ano, o primeiro disputado pelo sistema de pontos 
corridos.  
 
A posição não é oficial, mas nos bastidores se diz que o problema não seria nem o nível da 
audiência, mas sim o desinteresse de boa parte das torcidas já que o Cruzeiro disparou na 
liderança e apenas três equipes podem, com chances remotas, alcançá-lo. "Filosoficamente, a 
Globo não acredita em campeonato sem final. A emissora certamente vai sugerir reformular a 
competição", disse uma fonte de Meio & Mensagem que prefere não se identificar. Nenhum 
executivo da TV Globo respondeu às ligações de M&M para comentar o assunto até o fechamento 
desta edição.  
 
O diretor de mídia da DPZ, Daniel Barbará, confirma que a audiência não tem sido problema. Ao 
contrário. Segundo o balanço do Ibope, a média de 2003 está em 29 pontos por jogo, enquanto 
no ano passado, mesmo com os picos da Copa, ficou em 24. "Não acredito que a fórmula de 
disputa seja responsável por esses números. O fato é que o produto futebol está cada vez mais 
valorizado", diz Barbará, sem comentar os rumores de insatisfação com os pontos corridos sem 
final.  
 
O diretor executivo do Clube dos 13 (entidade que representa os interesses dos 20 principais 
clubes do País), Mauro Holzmann, nega qualquer possibilidade de alteração no sistema de disputa. 
"O Estatuto do Torcedor não permite mudanças antes de três anos. A CBF já colocou em seu site 
oficial que a fórmula de 2004 será a mesma", diz Holzmann. Segundo ele, a fórmula dos sonhos 
da Globo seria a realização de um quadrangular final com os quatro melhores times. As vagas 
para a Taça Libertadores da América - principal competição das Américas - ficariam com os 
campeões de cada turno e os dois melhores no geral. "O sistema atual, que veio para ficar, foi 
decidido em assembléia e confirmado em votação entre os clubes", garante Holzmann.  
 
Fórmula 1  
 
A programação da Fórmula 1 chegou ao mercado na semana passada. O pacote de exposição 
vinculado às 18 corridas de 2004 custará R$ 31,5 milhões. Os cotistas Petrobras, Intel, Banco 
Real, GM e Ambev deverão definir suas participações no ano que vem até o início da próxima 
semana. Em 2002, as 17 provas da temporada custaram R$ 25,5 milhões aos cotistas. Outro 
pacote que deverá ser lançado em breve é para o Big Brother 4, que está marcado para começar 
em 5 de janeiro. Se for mantido o padrão da última edição do reality show, serão quatro cotas 
pelos dois meses do programa. O custo este ano foi de R$ 4 milhões.  
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