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Globo compensa Heineken  
por Liga dos Campeões
Emissora exibirá principal competição de clubes da Europa sem mostrar logo da cerveja
Robert Galbraith

A TV Globo acertou a compra 
dos direitos de transmissão da 
Liga dos Campeões da Europa 
pelas próximas três tempora-
das (2009/2010, 2010/2011 e 
2011/2012). Para fechar o acordo, 
porém, a emissora condicionou 
a retirada da obrigatoriedade da 
exibição das vinhetas da cerveja 
Heineken no Brasil, geradas na 
transmissão para todo o mundo. 

No intuito de evitar que a exi-
gência tivesse um caráter hostil, 
a agência suíça Team, que atende 
a Uefa (entidade que representa 
os clubes europeus), negociou 
com a Globo uma compensação 
para a marca holandesa ter as seis 
inserções que serão retiradas da 
transmissão exibidas em outros 
horários da programação que não 
conflitem com a Ambev, cotista 
do pacote futebol da emissora. 

Marcelo Campos Pinto, di-

retor da Globo Es-
portes (empresa que 
compra os direitos 
esportivos para as 
Organizações Globo), 
confirma o acordo 
e diz que a marca 
holandesa vai se be-
neficiar dele. “A Hei-
neken saiu ganhando 
porque o modelo de 
comercialização dos 
direitos de transmis-
são é diferente no 
Brasil. Enquanto na 
Europa o grosso das 
receitas é oriundo da 
TV paga, aqui vem da 
aberta — ou seja, terá uma exposi-
ção maior em proporção ao share 
que possui no mercado brasileiro”, 
afirma. Procurada, a Heineken 
declarou simplesmente que “não 
comenta e não confirma nenhuma 

informação sobre a negociação 
entre a Uefa e a Rede Globo para 
a transmissão dos jogos”.

Campos Pinto diz que a apro-
ximação com a Uefa foi facilitada 
pelo interesse da entidade em 

dar mais visibilidade 
à principal compe-
tição de clubes da 
Europa no Brasil. 

“Boa parte do 
acordo visa ajudar a 
elevar os índices de 
audiência e capitali-
zar o fato de os prin-
cipais jogadores que 
estarão na próxima 
Copa serem as es-
trelas desse torneio”, 
afirma, sem esconder 
a satisfação de tirar 
da Record o último 
ativo futebolístico. 
A concorrente ficou 

com a Olimpíada de 2012 — a 
competição vem sendo exibida 
pela Globo desde 1972.

A Globo terá direito à exi-
bição dos jogos às quartas-fei-
ras, mas só se comprometeu a 

transmiti-los nas semifinais e na 
final do torneio, que geralmente 
acontecem em abril e maio. Nas 
demais datas, as partidas serão 
repassadas à rede Bandeirantes. 
O executivo da Globo, porém, 
não descartou exibir outros 
jogos, caso haja algum embate 
que envolva clubes ou jogadores 
brasileiros de maior expressão. 

TV Esporte Interativo
Os direitos das terças-feiras 

foram comprados com exclusi-
vidade pela TV Esporte Intera-
tivo, que detinha os direitos até 
2006. Na TV por assinatura, a 
ESPN continua sozinha às ter-
ças e quartas. 

Segundo profissionais de mídia 
ouvidos por Meio & Mensagem, 
as transmissões na TV aberta 
devem permitir à Globo superar 
os picos de 15 pontos no Ibope 
alcançados pela Band na tempo-
rada 2005/2006, e pela Record, 
nas de 2006/2007, 2007/2008 
e na atual 2008/2009, números 
que colocaram as emissoras em 
segundo lugar no horário. 

A média da atual temporada 
na Record está em 5,9 pontos 
de audiência, com tendência a 
se elevar na medida em que o 
torneio avance até a final. Na 
competição passada, a média fi-
nal ficou em 7,3 pontos, enquanto 
na última temporada da Band o 
placar foi de 7,2.

Campos Pinto: “Heineken saiu ganhando”

Multiprogramação opõe  
TV Cultura e MiniCom

A multiprogramação possibilita-
da pelo sinal digital na TV colocou 
o diretor-presidente da Fundação 
Padre Anchieta (controladora da 
rádio e da TV Cultura), Paulo Ma-
rkun, cara a cara com o ministro 
das Comunicações, Hélio Costa, 
na terça-feira, 17, em Brasília. Em 
pauta estava a retirada do ar dos 
canais Univesp TV e Multicultura, 
determinada pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 
na sexta-feira, 13. “O ministro 
demonstrou boa vontade em con-
ceder uma autorização para o fun-
cionamento (dos canais). Mas não 
deu prazo para que isso aconteça, 
nem eu pedi”, explica Markun. Até 
o fechamento desta edição, os ca-
nais continuavam fora do ar.

Segundo o diretor, porém, 
existe certa urgência para que o 
caso seja resolvido, uma vez que 
o Univesp tem um cronograma de 
cursos a ser cumprido, com início 
marcado para maio. O canal — 
cujo nome significa Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo — 
faz parte de um programa da Se-
cretaria de Ensino Superior e visa 
acrescentar conteúdo relevante ao 
sistema pedagógico da USP, Unesp 
e Unicamp, além de atuar na espe-
cialização de professores. 

Já a grade do Multicultura 
compreende principalmente ma-

terial de acervo da rede e tem o 
objetivo de servir para a experi-
mentação de projetos de interati-
vidade, criados em parceria com o 
Laboratório de Sistemas Integrá-
veis da USP. “Acho que o ministro 
foi convencido da importância do 
projeto e da singularidade da TV 
Cultura”, afirma Markun.

O impasse entre fundação e 
ministério começou quando a pri-
meira decidiu levar ao ar, em 8 de 
março, os dois canais. Isso apesar 
da publicação da norma 01/2009, 
que permite a exploração da mul-
tiprogramação apenas por canais 
públicos federais, pelo menos no 
prazo de 90 dias (até que sejam 
regulamentadas as questões refe-
rentes ao assunto). 

A proibição foi questionada 
pela Associação Brasileira de Ra-
diodifusores (Abra), que a consi-
derou inadequada e prejudicial ao 
setor. Em comunicado, a entidade 
classificou a multiprogramação 
como “uma das características 
principais do sistema brasileiro 
de TV digital”. Vale lembrar que 
a multiprogramação permite a 
exibição simultânea de canais, 
um em cada freqüência e em 
baixa definição. Isso significa, ba-
sicamente, um maior número de 
opções para os consumidores.

Paula Ganem

Record rejuvenesce sexta edição de O Aprendiz
“Não é fácil estar motivado 

na sexta edição de um programa. 
Acho que só vale a pena repetir 
uma fórmula quando consegui-
mos inová-la. Por isso estou tão 
otimista em relação a esta es-
tréia”. As palavras do presidente 
do Grupo Newcomm e também 
apresentador Roberto Justus dão a 
dimensão das expectativas de toda 
a equipe da Record em relação à 
sexta temporada do reality show 
O Aprendiz, que entra na grade da 
emissora a partir de 9 de abril.

Na semana passada, o apre-
sentador e a direção da emissora 
apresentaram as novidades des-
ta edição, que selecionará um 
estagiá rio para atuar em uma das 
agências do Grupo Newcomm. 
Além do prêmio de R$ 1 milhão, 

o vencedor também receberá o 
gordo salário de R$ 10 mil mensais 
por um período de um ano.

As cifras do prêmio justificam 
o recorde de mais de 100 mil 
inscritos. Desse total, 18 foram 
selecionados (dez mulheres e 
oito homens) para participar da 
disputa, que será exibida às terças 
e quintas-feiras na faixa noturna 
de shows da Record.

“Estamos muito satisfeitos em 
colocar mais uma temporada de O 
Aprendiz no ar pois, além de ser 
um sucesso comercial e de audiên-
cia, colabora para consolidar a 
faixa noturna dos reality shows da 
emissora”, comenta o diretor de 
programação, Paulo Franco.

A aposta em um leque de par-
ticipantes mais jovens e em fase 

universitária tem o objetivo de dar 
novo fôlego à atração e abrir espaço 
para reações mais espontâneas, 
com maior carga emotiva e espírito 
de competitividade — característi-
cas inerentes à faixa etária dos con-
correntes. Do total de 15 episódios, 
seis já estão gravados.

Cifras e audiência
Para a sexta temporada, a Re-

cord vendeu quatro cotas máster 
de patrocínio, adquiridas por Fiat, 
Sky, Vivo e Sanofi-Aventis (que 
estará presente com o medica-
mento Dorflex), pelo valor médio 
de R$ 22 milhões cada. Há ainda 
uma cota de patrocínio local para 
ser negociada por R$ 2,2 milhões. 
Como a disputa tem várias provas 
e atividades, a emissora ainda 
pretende impulsionar o fatura-
mento da atração com inserção 
de merchandising e patrocínio 
de quadros. 

“Acho que inserir uma marca 
dentro da dinâmica do jogo é 
uma das formas mais inteligen-
tes de merchandising, porque 
não interrompe o programa e 
cria uma boa visibilidade para 
o anunciante”, avalia Justus. De 
acordo com a emissora, a comer-
cialização das cotas principais já 
trouxe, antes mesmo de o pro-
grama estrear, um faturamento 
41% maior do que o obtido na 
edição do ano passado.

Bárbara SacchitielloJustus: merchandising dá boa visibilidade ao anunciante
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