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FUTEBOL

Evolução dos custos

Chute alto

Reajuste da cota anual do futebol na TV Globo
2003

R$ 59 milhões

2004

R$ 67,5 milhões (+14,4%)

Novo modelo de negociação com os clubes elevará
o pacote de futebol da Globo a patamar inédito

2005

R$ 78 milhões (+ 15,5%)

2006

R$ 86 milhões (+ 10,2%)

2007

R$ 97,4 milhões (+13,2%)

Por BÁRBARA SACCHITIELLO bacchitiello@grupomm.com.br

2008

R$ 105 milhões (+8,1%)

2009

R$ 121 milhões (+15,2%)

N

já fatura no mínimo de R$ 600 milhões/
ano). A emissora também deve contrabalancear o aumento com uma ampliação da
exposição dos cotistas por toda sua grade.
Apesar do alto preço do plano, as fontes
ouvidas são unânimes em ressaltar que a
entrega de mídia da emissora e a alta exposição do produto fazem do futebol da
Globo um dos investimentos mais eficazes para os anunciantes. Como é regra na
emissora, os seis cotistas atuais têm preferência na renovação do pacote.
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o próximo dia 12 de setembro, o mercaProcurada, a Globo preserva qualquer
2010* R$ 116 milhões (-4,1%)*
do publicitário brasileiro será apresen- informação referente aos valores do paco2011
R$ 134 milhões (+15,5%)
tado a um novo patamar de plano comer- te Futebol. Os profissionais ouvidos, entrecial. Já há algum tempo detentor do título tanto, estimam que o reajuste pode variar
2012
Entre R$ 167,5 milhões e R$ 200
de produto mais valorizado da TV aberta entre 25% e 50%. Para ter suas marcas em
milhões(+ de 25% a 50%) –
nacional, o futebol da TV Globo deverá ser campo, os cotistas deste ano (Ambev, Caestimativas do mercado
*não inclui Copa da Fifa
elevado a níveis quase estratosféricos den- sas Bahia, Coca-Cola, Itaú, Vivo e Volkswatro dos padrões da mídia nacional.
gen) desembolsaram R$ 134 milhões cada
A grande expectativa em torno do valor um. Caso a previsão máxima das fontes oudessas cotas de patrocínio, que são man- vidas pela reportagem se confirme, é postidas em sigilo estratégico pela Rede Glo- sível que o preço para cada um deles chebo, está na percepção de que elas refletirão gue a R$ 200 milhões.
custos adicionais da emissora por conta do
“Embora seja um patamar alto, com este
novo modelo de negociação dos direitos de aumento a Globo não estaria repassando os zação espantosa a partir de 2013, quando
transmissão do Campeonato Brasileiro — custos da transmissão aos anunciantes. Na a Copa da Fifa no Brasil estiver próxima e
disputa que se arrastou por meses e que relação com os parceiros, não seria saudá- a visibilidade do futebol nacional aumenenvolveu outras emissoras, o Clube dos vel para a emissora transpor aos cotistas os tar de maneira significativa. Aí sim, tanto a
13 e o Conselho Administrativo de Defesa custos de uma negociação que ela escolheu. Globo quanto os anunciantes terão de reEconômica (Cade) (leia abaixo).
Além disso, caso fosse realmente cobrar ver todo o modelo de negociação e os preEstima-se que, na somatória, os custos pelo seu custo adicional, o aumento seria ços do produto futebol”, analisa.
da Globo tenham inflado de maneira con- ainda maior”, analisa um dos profissionais
Segundo as fontes, a Globo deverá custesiderável. E para garantir a transmissão do ouvidos pela reportagem. Para ele, o plano ar parte do futebol com a renda obtida pela
Brasileirão 2012, a emissora vai ter de dis- comercial do futebol 2012, apesar de ser o comercialização dos jogos em pay-per-view
por de uma quantia bem maior do que os mais caro da história da TV, não fugirá da na TV por assinatura (o PFC, que em maio
R$ 250 milhões pagos neste ano. Fora os normalidade. “Deveremos ver uma valori- deste ano atingiu um milhão de assinantes,
valores negociados com os clubes para o
nacional, a Globo ainda paga pelos direitos
de exibir a Libertadores, a Copa do Brasil e
os Campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro
e Gaúcho e a Copa do Nordeste (em 2011,
este custo de direitos foi R$ 338 milhões).
De acordo com alguns profissionais de
mídia consultados por Meio & Mensagem,
o plano comercial de futebol da Globo sofrerá um reajuste substancioso, mas nada que
possa ser considerado absurdo. “O aumento do valor das cotas deverá ser influenciado pela proximidade da Copa do Mundo no
Brasil e pelo novo modelo de negociação
com os clubes. Mas é difícil prever uma supervalorização. Aposto mais em uma adeISIEmergingMarketsPDF br-espmsite from 200.198.121.122 on 2011-09-06 16:06:59 EDT. DownloadPDF.
quação aos novos tempos da mídia”, opina
Paulo Stephan, diretor de mídia da Talent.

A briga pelo triênio 2012-2015
começou no final do ano passado,
quando o Cade liberou todas as
emissoras a participar do leilão do
Clube dos 13 (C-13). A Globo, então,
partiu para negociações individuais
com os clubes. Notando a inclinação
dos times em acertar com a Globo,
a Record também tirou seu time de
campo, deixando a RedeTV ganhar
sozinha o leilão do C-13, com uma
oferta de R$ 516 milhões por ano.
Após isso, todos os clubes
brasileiros foram anunciando seus
contratos com a Globo, até o ponto em
que o próprio C-13 desistiu do embate.
Na semana passada, o Cade também
atestou a regularidade dos acordos
feitos pela emissora com os clubes.
À Rede TV restou entrar na Justiça
contra Globo e o C-13. (BS)

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1475, p. 45, 5 set. 2011.
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