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A Rede Globo de Televisão renovou na última sexta-feira (11) com a Volkswagen, Vivo, AmBev 
(cervejas), Casas Bahia e Banco Itaú o compromisso de patrocínio para o Futebol Global 2010. 
  
Cada cota vai custar aos anunciantes R$ 116 milhões, valor menor do que os R$ 121 milhões 
de 2009. A explicação é o calendário do Campeonato Brasileiro que ficará mais “curto” devido 
à Copa do Mundo da África do Sul e às eleições presidenciais, por exemplo. A Coca-Cola 
também assegurou o direito de permanecer com o Top de 5 segundos, vinheta que antecede o 
início das transmissões cujo valor final está sendo discutido. Faltam ser negociadas as placas 
nos estádios, cuja preferência é dos cotistas principais. 
 
A equipe de comercialização da Rede Globo, liderada pelo executivo Willy Haas, apresentou o 
projeto ao mercado na tarde da quinta-feira (10). Não demorou nem 24 horas para receber o 
sim dos clientes com prioridade. Além do Campeonato Brasileiro, o pacote envolve a Copa do 
Brasil e os campeonatos regionais, como os de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. 
 
Os patrocinadores que exerceram o seu direito de renovação do Futebol Global 2010 terão a 
prioridade na aquisição das cotas comerciais do plano da Copa do Mundo 2010, desde que os 
sponsors internacionais da FIFA não exerçam a prioridade da compra dos espaços. Por 
enquanto, desse grupo só a Coca-Cola exerceu o direito. Faltam ainda Visa, MacDonald’s, 
Emirates Airlines, Hyunday e a Sony. Cada cota para a Copa 2010 custa R$ 81,8 milhões, fora 
“Top” de cinco segundos e outros formatos comerciais.  
 
Segundo fontes, o Itaú já teria fechado uma cota do mundial da Africa do Sul, pois o cartão 
Visa já comunicou a Rede Globo que não vai fechar o negócio. 
 
Fórmula 1 
 
A Rede Globo vai lançar nas próximas semanas ação para captar para a temporada da Fórmula 
1 em 2010. A preferência é da Petrobras, Banco Real, Nova Schin, TIM e Renault. Desse grupo 
a Nova Schin é a única que não deve renovar. No ano passado cada cota custou R$ 52,8 
milhões, aproximadamente R$ 264 milhões, sem o “Top” de cinco segundos.  
 
Com o Futebol 2010, Copa do Mundo da África do Sul e Fórmula 1, a Rede Globo deve 
arrecadar com seus pacotes comerciais cerca de R$ 1,3 bilhão. 
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