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A Rede Globo inicia nesta 
segunda-feira, 22, a renovação 
do patrocínio às transmissões 
de seus principais eventos, co-
meçando pelas cinco cotas do 
futebol (ao preço de tabela de 
cerca de R$ 112 milhões cada). 
Os atuais patrocinadores — Itaú, 
Vivo, Casas Bahia, Ambev e 
Volkswagen, além da Coca-Cola, 
com o top de 5 segundos — têm 
preferência na aquisição. No 
dia 29 serão oferecidas as cotas 
da Fórmula 1 e, em seguida, do 
Verão Espetacular (que inclui 
os Jogos Mundiais de Verão), 
do Réveillon, do Carnaval 2009 e 
do Big Brother Brasil (cujo valor 
unitário deve ficar na casa dos 
R$ 10 milhões). 

Esses pacotes, somados à 
venda de alguns patrocínios a 
programas de linha que estão 
em fase de renovação, devem 
gerar um faturamento bruto 
de R$ 1,5 bilhão. “Procuramos 
realizar nosso upfront sales 
nessa época para coincidir com 

Globo abre temporada
Feira de afiliadas da emissora traz também o calendário dos eventos regionais
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Willy Haas: boa época para upfront sales
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o planejamento anual de nossos 
grandes clientes”, diz Willy Haas, 
diretor nacional de comerciali-
zação da rede. Nessa época são 
oferecidos também os patrocí-
nios aos especiais de fim de ano 
e à minissérie que costuma ser 
exibida em janeiro — em 2009 
será a produção Maísa.

Segundo Haas, o faturamen-
to da Globo cresceu 13% no 

primeiro semestre, e a expec-
tativa para o segundo também 
é boa. O executivo participou 
da Feira de Eventos e Projetos 
Regionais da Globo, realizada na 
semana passada, em São Paulo. 
O evento, em sua 12a edição, 
tinha previsão de movimentar 
R$ 60 milhões. Esse é o valor 
de todas as cotas dos 112 pro-
jetos das 121 emissoras da rede 
reunidas em um mesmo local 
para oferecer seus produtos ao 
mercado publicitário paulista.

“O anunciante recorre a es-
ses projetos para falar de forma 
mais próxima com o consumi-
dor, e ninguém conhece mais 
profundamente a cultura local 
do que a emissora que atua na-
quela região”, explica Marcelo 
Assumpção, diretor da Central 
Globo de Comercialização. Ele 
lembra que alguns projetos que 
hoje são de âmbito nacional, 
como o festival musical Planeta 
Atlântida e o Festival de Verão 
de Salvador, começaram como 
eventos regionais. 

As várias faces do Brasil
A forte aposta nos pontos 

pitorescos dos quatro cantos do 
Brasil e a abordagem de temas 
de caráter ambiental e social, 
como sustentabilidade, ecologia 
e incentivo ao esporte, delinea-
ram o tom dos estandes da feira 
publicitária.

Dividida pelas regiões do País, 
a Feira apresentou todos os pro-
jetos — de cada uma das 121 afi-
liadas da Globo —, relacionados 
a cultura, gastronomia, esporte 
e música, entre outros temas. 
Alguns desses produtos eram 
voltados essencialmente à região 
coberta pelo sinal da afiliada. Já 
outros eram conteúdos negocia-
dos de maneira integrada, como 
o caso das filiadas do interior de 
São Paulo (TV Tem, EPTV, TV 
Tribuna, TV Vanguarda, TV Fron-
teira e TV Diário), que se uniram 
na comercialização dos projetos 
São Paulo de Todos os Sabores, 
Agronegócio Paulista, Fest Music 
e Atitude Ecológica.

Embora as propostas de ne-

gócios oferecidas nos estandes 
sejam dirigidas a diferentes 
assuntos, cada grupo de afiliadas 
acabou dando mais destaque a 
um determinado tema. As emis-
soras do interior paulista, por 
exemplo, apostaram em projetos 
que estimulem a consciência 
ambiental e o desenvolvimento 
sustentável. Já o Nordeste teve 
como pontos fortes os eventos 
relacionados à música e às festas 
típicas regionais, como a de São 
João, negociada integralmente 
com todas as afiliadas locais. O 
incentivo ao esporte foi destaque 
também no Nordeste e ainda na 
Região Norte, em que as emis-
soras, da mesma forma, apostam 
nos eventos religiosos, como o 
tradicional Círio de Nazaré.

A Região Sul, que abriga as 
emissoras RBS do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catarina, além 
da RPC TV, do Paraná, destacou 
os eventos e festivais de verão. 
O Planeta Atlântida, por exem-
plo, já havia conseguido co-
mercializar todas as suas cinco 
cotas antes mesmo do início da 
feira. Os compradores foram os 
mesmos anunciantes da edição 
anterior: Renner, Vivo, Ipiranga, 
Pepsi e Nova Schin.

Crescimento fiel
Apesar da diversidade dos 

projetos, foi comum a opinião 
dos representantes da maioria 
das afiliadas de que o interesse 
dos anunciantes nos mercados 
regionais tem crescido de manei-
ra surpreendente. “Os anuncian-
tes já perceberam a necessidade 
de se comunicar com o público 
de cada local de um modo espe-
cífico, falando a língua da região 
e entendendo o seu estilo”, opina 
o gerente de marketing da Globo 
Nordeste (de Recife/PE), Ricar-
do Caldas.

A fidelização dos anuncian-
tes aos projetos das afiliadas 
também foi outro ponto de 
consenso entre os representan-
tes das emissoras regionais que 
participaram da 12a edição da 
feira publicitária.

O Grupo Bandeirantes abriu 
mais portas para as igrejas 
evangélicas na sua programa-
ção. Depois da comercializa-
ção quase total do espaço da 
Rede 21 com a Igreja Mundial 
da Graça de Deus, a emissora 
agora negociou o horário de 
suas madrugadas com a Igreja 
Assembléia de Deus.

No ar há duas semanas, o 
programa da igreja, chamado 
Espaço Vida Vitoriosa, será exi-
bido diariamente. De segunda 
a sexta-feira, a programação 

Mais uma igreja evangélica na 
programação da Bandeirantes

fica no ar entre 2h e 7h e, aos 
sábados e domingos, na faixa 
entre 4h e 7h.

Assim como faz em relação 
ao contrato mantido com o bis-
po R.R. Soares — que desde o 
início de 2003 ocupa o horário 
nobre da casa com o Show da Fé, 
programação de sua Igreja Inter-
nacional da Graça de Deus —, a 
emissora também mantém sob 
total sigilo os valores que giram 
em torno do acordo com a As-
sembléia de Deus e o tempo de 
duração do contrato.

Com essa nova parceria, 
a Band passa a abrigar três 
ordens evangélicas diferentes 
em toda a sua programação e 
a ter, somente na TV aberta, 
sete horas diárias dedicadas à 
exibição de conteúdo religioso. 
De acordo com o que foi apura-
do pela reportagem de Meio & 
Mensagem, a possibilidade de a 
emissora romper o contrato com 
R.R. Soares em decorrência da 
chegada da Assembléia de Deus 
é praticamente nula.

Bárbara Sacchitiello

Os atores Paulo Vilhena e Marcelo Novaes, do casting da emissora
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