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FUTEBOL

Mais de R$ 1 bilhão em campo
Após vitória na guerra pelos direitos do Brasileirão, Globo apresenta 
plano comercial com o maior preço da TV brasileira

Por BÁRBARA SACCHITIELLO bsacchitiello@grupomm.com.br *

O Campeonato Brasileiro de 2011 ain-
da não está decidido, mas o próximo 

— o de 2012 — já tem um título garan-
tido: o de produto televisivo de preço 
mais alto da história da mídia brasilei-
ra. Na semana passada, a Globo lançou 
ao mercado o plano comercial de futebol 
do próximo ano — que, além do Brasi-
leirão, contempla os campeonatos esta-
duais, a Copa Kia do Brasil, a Taça San-
tander Libertadores e os jogos da seleção 
brasileira — com um reajuste de 30% no 
preço das cotas de patrocínio em com-
paração a este ano.

Para continuar exibindo suas marcas 
nas partidas e em toda a cobertura de fu-
tebol feita pela emissora, os atuais cotis-
tas (Ambev, Casas Bahia, Coca-Cola, Itaú, 
Vivo e Volkswagen) terão de desembolsar 
R$ 174 milhões cada um. Ou seja: com 
as seis cotas de patrocínio, a Globo irá 
faturar, somente com o futebol, um total 
de R$ 1,04 bilhão. Para efeitos de com-
paração, esse montante é bem maior do 
que o SBT faturou em todo o ano de 2010 
— R$ 773,1 milhões — e quase a mesma 
quantia que o meio internet, como um 

todo, faturou com publicidade no ano 
de 2010 — R$ 1,216 bilhão, segundo o 
 Projeto Inter-Meios.

O aumento de 30% (bem maior do que 
o reajuste médio anual feito pela emisso-

ra, que nunca havia passado de 15,5%) 
deve-se, sobretudo, à inflação dos cus-
tos da Globo com a aquisição dos direi-
tos de transmissão do Campeonato Bra-
sileiro. Após uma longa disputa que en-
volveu o Clube dos 13 e TVs concorren-
tes, a emissora optou por negociar, indi-
vidualmente, com cada clube brasileiro, o 
que elevou seus custos. Apesar disso, se-
gundo declaração do diretor geral da Glo-
bo, Octávio Florisbal ao Meio & Mensa-
gem, o aumento não equilibrará os custos 
adicionais da emissora, uma vez que, na 
opinião dele, seria inviável repassar aos 
anunciantes um aumento condizente com 
as despesas atuais da Globo. Na ocasião, 
Florisbal declarou que para fazer frente 
às novas despesas, seria necessário um 
reajuste da ordem de 100%, o que não se 
cogita em nenhuma negociação. 

Placas em alta
O novo modelo de negociação dos di-

reitos do Brasileirão também gerou um 
reajuste no preço das placas de campo, 
a tradicional publicidade estática — que 
atualmente não é tão parada assim. A 
propriedade entrou no pacote total de 
direitos (ao lado TV aberta e fechada, 
pay- per-view, internet e móvel) nego-
ciado junto aos clubes. No entanto, a 
comercialização do patrocínio à beira 
do campo será feita em separado e in-
clui apenas os jogos da Série A do Bra-

Emissora negociou diretamente com os clubes, e entrega de mídia prevê maior visibilidade 
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Band também 
reajusta seu 
pacote em 30% 

Parceira de transmissões da 
Globo há alguns anos, a Band já 
fez seus acertos para continuar 
a exibir as partidas em sua grade 
no próximo ano. Todos os atuais 
campeonatos exibidos pela Band 
(Campeonatos Paulista e Carioca, 
Brasileirão e as Copas Bridgestone 
Sul-americana e Copa Kia do 
Brasil) já foram renegociados para 
2012, em um acerto direto com a 
Globo, cujas cifras são mantidas 
em sigilo.

Nesta semana, a Band 
apresentará seu plano comercial 
que, assim como o da Globo, teve 
um reajuste de 30% no preço. O 
valor de tabela de cada cota da 
Band será de R$ 140 milhões. 
Os atuais cotistas da emissora 
— Casas Bahia, Ford, Caixa 
Econômica Federal, Kaiser, Oi e 
Petrobras — têm preferência na 
renovação.
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2003 R$ 59 milhões

2004 R$ 67,5 milhões (+14,4%)

2005 R$ 78 milhões (+ 15,5%)

2006 R$ 86 milhões (+ 10,2%)

2007 R$ 97,4 milhões (+13,2%)

2008 R$ 105 milhões (+8,1%)

2009 R$ 121 milhões (+15,2%)

2010* R$ 116 milhões (-4,1%)*

2011 R$ 134 milhões (+15,5%)

2012 R$ 174 milhões  (+ 30%)

Evolução dos custos
Reajuste da cota anual do futebol na TV Globo

sileiro e do Campeonato Paulista. O pla-
no apresentado ao mercado estipula em 
R$ 22 milhões o valor de cada cota. Os 
compradores das cotas da TV terão prio-
ridade na negociação.

Anteriormente, quando a venda dos 
direitos era centralizada no Clube dos 13 
(C13), a publicidade estática era comer-
cializada em um contrato à parte das de-
mais propriedades. A Globo garantia um 
valor mínimo aos clubes, para poder le-
var o espaço ao mercado anunciante, e a 
arrecadação excedente era dividida en-
tre as partes em percentuais preestabe-
lecidos. Para cuidar da operação (insta-
lação e manutenção das peças), a emis-
sora trabalhava com empresas parceiras.

Reajustes à parte, o pacote de futebol 
da Globo 2012 contempla uma ampla vi-
sibilidade aos anunciantes. “O plano pre-
vê a transmissão de 105 jogos e a garan-
tia de um mínimo de 1.953 inserções. Os 
patrocinadores estarão presentes todos 
os dias do ano na TV, por meio de co-
merciais de 30 segundos, em programas, 
chamadas de transmissão, vinhetas, fla-
shes e nos jogos. São dez jogos e 111 in-
serções a mais que o plano de 2011”, es-
clarece Anco Saraiva, diretor da Central 
Globo de Marketing. Pelo critério prefe-
rencial, esses anunciantes terão até o dia 
26 de setembro para responder se con-
tinuam ou deixam a Globo.

*Colaborou Fernando Murad

*não inclui Copa da Fifa
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1477, p. 30, 19 set. 2011.




