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Uma das apostas do segundo semestre da RedeTV! para aumentar sua verba de publicidade, 
atraindo novos anunciantes para sua grade de programação, é o Projeto Esporte 2009. A 
estratégia da emissora que completa em novembro 10 anos de operação é preencher a grade 
com atrações esportivas exclusivas na televisão aberta brasileira, em horários em que os 
principais concorrentes transmitem novelas ou programas de auditório. 
 
Embora os executivos da RedeTV! não declarem o investimento na nova grade, o mais caro 
contrato fechado provavelmente foi o direito das transmissões dos jogos do badalado torneio 
europeu de futebol Uefa Europa League, temporada 2009/2010. A emissora de Amilcare 
Dallevo e Marcelo de Carvalho começará a transmitir as partidas a partir de setembro. Nos 
sábados à tarde, a RedeTV! fará cobertura dos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol da 
Série B. Já nas noites de sábados, os telespectadores poderão assistir a uma nova sessão de 
luta livre pela TV, os embates internacionais de artes marciais mistas no UFC Sem Limites. 
 
Carvalho, vp da RedeTV!, afirmou que a emissora tem o CPM (Custo por Mil) de pacote de 
esportes mais barato na televisão aberta. “Em uma época de crise, procuramos oferecer o 
maior retorno sobre o investimento da verba publicitária para os anunciantes. Não descarto 
que este ano vamos assinar outros contratos. Não queremos dividir a praia com ninguém”, 
falou Carvalho. 
 
Carvalho e Dallevo comandaram a apresentação da nova programação ao mercado publicitário 
na terça-feira (9), no Estádio do Pacaembu, com a presença de autoridades e ilustres como o 
ministro dos Esportes, Orlando Silva, Hortência, entre outros. O vp da emissora reforçou que o 
objetivo é focar em um target adequado para os anunciantes, com uma grade alternativa. 
“Sabemos que a força de uma emissora aberta está ligada a uma grade de esportes reforçada. 
Temos de apostar na aquisição de direitos exclusivos e diferenciados”, falou Carvalho. 
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