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Apesar dos jogos desta Copa não acontecerem no horário nobre da televisão, as principais 
emissoras apostam em um grande desempenho de audiência, já que o evento é parte da 
cultura brasileira. 
 
"A Copa do Mundo é a maior festa do futebol e, em qualquer horário que aconteça, é sempre 
muito aguardada pelos brasileiros. Este ano, os jogos acontecerão durante o dia, o que 
colabora ainda mais para que todos estejam a postos na frente da TV acompanhando o 
espetáculo", destaca Pedro Garcia, diretor de negócios da Globosat. 
 
Ele acrescenta que, durante a Copa de 2006, na Alemanha, os resultados foram excelentes. "O 
SporTV foi líder de audiência na Pay TV e de cada 100 pessoas sintonizadas em algum canal de 
esporte, 56 estavam em um dos canais SporTV. Em 2010, a expectativa é que esses números 
sejam ainda melhores e que contribuam bastante para o sucesso do canal", diz. 
 
Fred Müller, diretor executivo comercial da Globosat, conta que o canal fechou as cotas de 
patrocínio com mais de um ano de antecedência. "AmBev, Castrol, HSBC, KIA, McDonald's e 
Visa adquiriram o direito de receber 10.970 inserções cada. A entrega começou em abril, 
durante a transmissão dos jogos das Eliminatórias da Copa e as exibições dos programas 
'SporTV News', 'SporTV Tá na Área' e 'Redação SporTV". 
 
Durante a Copa, os dois canais SporTV estarão dedicados ao evento, com matérias/boletins 
nos principais programas e a exibição ao vivo de todos os 64 jogos e suas reapresentações 
para o assinante. Neste mesmo período, os patrocinadores também estarão presentes no 
terceiro canal, o SporTV Copa, onde a transmissão de programas e jogos ocorrerá em formato 
HD. O valor de tabela de cada cota foi de R$ 20,8 milhões. 
 
André Quadra, diretor de marketing da ESPN, lembra que, apesar dos jogos não serem 
transmitidos no prime time, os horários são bem parecidos com os da Copa da Alemanha de 
2006. "Na ocasião, a ESPN obteve um resultado bastante positivo e um aumento de audiência 
de mais de 150%. A emissora vai transmitir todos os jogos da Copa, sendo 56 ao vivo e oito 
em VT, pois estes últimos acontecerão em horário coincidente", informa. Ele lembra ainda que 
a Copa do Mundo é um evento que sempre alavanca a audiência, pois desperta o interesse da 
grande maioria dos brasileiros. 
 
"Acreditamos muito no potencial da Copa da África do Sul para incrementar nossa audiência, já 
que pela primeira vez estaremos presentes com três canais de TV: ESPN, ESPN Brasil e ESPN 
HD. Além disso, todos os jogos também serão transmitidos pela Radio Eldorado ESPN e o 
nosso site terá ampla cobertura jornalística dedicada à Copa", fala já na TV aberta, a Globo e a 
Band transmitirão os jogos. Segundo a Central Globo de Comunicação, os horários dos jogos 
são favoráveis ao grande público telespectador, embora a Rede Globo não estabeleça 
comparativos e não crie expectativa sobre números de audiência em relação aos mundiais 
anteriores. 
 
Seis cotas de patrocínio foram comercializadas pela Globo com AmBev, Olympikus, Itaú, Coca-
Cola, Fiat e Oi. O valor de tabela delas foi de R$ 81.850.000. Além dessas cotas, foram 
fechadas dez cotas de participação nacional a um valor de R$ 9.100.000. Elas foram adquiridas 
por Procter & Gamble, Casas Bahia, Magazine Luiza, Grupo Pão de Açúcar, Ponto Frio, 
Hypermarcas, Nestlé, Visa, Redecard e Moto Honda, já o Top de 5", negociado com a Visa, 
teve valor de tabela de R$ 25.000.000. 
 
Marcelo Mainardi, diretor executivo comercial da Band, acha que o horário dos jogos realmente 
facilita a vida do telespectador e beneficia os índices de audiência. Ele informa que a Band 
comercializou com bastante antecedência as seis cotas de patrocínio oferecidas ao mercado. "A 
nossa entrega comercial começou no ano passado. Os patrocinadores são: Samsung, Caixa 
Econômica Federal, cerveja Itaipava, Volkswagen, Casas Bahia e Petrobras. O valor de tabela 
de cada cota é de R$ 145 milhões. Além dos patrocinadores, há vários produtos fechados para 



marcas importantes. A Embratel ficou com o Top de 5", a Gillette está na vinheta de Próxima 
Atração e a Nestlé adquiriu a cota de participação", conta. 
 
RECORD TERÁ ESPECIAL 
 
A Record não tem os direitos de transmissão dos jogos, mas não ficará fora do evento por 
causa disso. A emissora lançou o projeto "O outro lado da Copa". "Entre maio e julho de 2010 
será realizada uma cobertura jornalística completa, com uma equipe 24 horas "in loco" direto 
da África do Sul, pronta para informar, em primeira mão, os acontecimentos e bastidores da 
Copa do Mundo. Além disso, serão produzidos blocos especiais com entradas ao vivo em todos 
os programas de cunho jornalístico da Record e da Record News", conta Walter Zagari, vice-
presidente comercial da TV Record. 
 
Ele informa que serão desenvolvidas matérias e reportagens exclusivas sobre o dia-a-dia da 
competição. "Boletins e programas especiais mostrarão o "outro lado da Copa", ou seja, toda a 
organização e planejamento que foram feitos, curiosidades das seleções e histórias de edições 
anteriores", acrescenta. Por razões estratégicas e comerciais, ainda não podem ser revelados 
os nomes dos patrocinadores. "Mas serão quatro cotas NET e uma local. As primeiras têm 
valor bruto de R$ 27.704.771,00, sendo R$ 22.993.890,00 na Record, e R$ 4.710.881,00 na 
Record News. A cota local tem valor de R$ 7.207.671,00", informa o executivo.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 mar. 2010, p. 25.  


