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Crise, que crise?
Fifa já garantiu US$ 3,5 bi com direitos de TV para  
as Copas até 2022; falta negociar com o Brasil

Por EDIANEZ PARENTE eparente@grupomm.com.br

A Fifa anunciou na semana passada, em 
sua sede, em Genebra, que garantiu 

mais US$ 1,85 bilhão com os direitos das 
Copas de futebol que acontecerão após 
o torneio do Brasil em 2014. Trata-se do 
período compreendido entre 2015 e 2022,  
que inclui as Copas na Rússia (2018) e no 
Qatar (2022). 

Uma semana antes, a entidade já ti-
nha fechado com as TVs dos Estados Uni-
dos — em valor de US$ 1,2 bilhão — os 
direitos para os dois eventos. Assim, os 
novos acordos complementam os con-
tratos da entidade anunciados em mar-
ço deste ano, quando a Fifa comunicou 
que havia fechado contratos de direitos 
de transmissão de TV no valor de US$ 1,7 
bilhão – para países do Oriente Médio, 
Ásia e América Latina.

Os novos acordos já representam um 
aumento de 90% em comparação com as 
negociações para as mesmas regiões nas 
Copas do Mundo de 2010 e 2014. Em resu-

do a representação de vendas em alguns 
países na Ásia à Infront Sports & Media. 
São eles: Afeganistão, Bangladesh, Bu-
tão, Camboja, Cingapura, China, China 
Taipei, Filipinas, Hong Kong, Índia, In-
donésia, Laos, Macau, Maldivas, Mon-
gólia, Mianmar, Nepal, Paquistão, Quir-
guistão, Sri Lanka, Tadjiquistão, Tailândia, 
Timor Leste, Turcomenistão, Uzbequis-
tão e Vietnã. “A Fifa está muito satisfeita 
com a evolução das vendas de direitos 
de mídia até o momento”, afirmou Jérô-
me Valcke, secretário-geral da entidade, 
no comunicado oficial da Fifa. Ele com-
plementou que “mesmo em meio a tem-
pos de austeridade econômica, isso con-
firma plenamente a força e o apelo que 
têm nossas competições.”

mo: já são US$ 3,5 bilhões em direitos de 
mídia. E o Brasil ainda não está fechado.

Conforme o diretor-geral da Rede Glo-
bo, Octávio Florisbal, disse ao Meio & 
Mensagem no início de outubro, a emis-
sora negociará com a Fifa no final de 2012 
ou início de 2013 os direitos de TV para os 
próximos dois Mundiais. A Record já ma-
nifestou que tem interesse nos eventos e 
a Globo não desfruta de nenhuma cláu-
sula contratual que lhe garanta qualquer 
preferência na renovação. No entanto, a 
emissora acredita que tem muito a ofe-
recer, para além da simples transmissão. 
“Temos um pacote completo de exposi-
ção dos eventos da Fifa”, afirmou Floris-
bal sobre o assunto.

Os direitos para o período entre 2015 e 
2022 incluem, além das Copas do Mundo 
de 2018 e 2022, as Copas do Mundo Femi-
ninas de 2015 e 2019. Há ainda uma série 
de outros torneios da entidade.

Há duas semanas, os direitos negocia-

dos para o mercado doméstico dos Esta-
dos Unidos foram para todas as platafor-
mas, e envolveram as redes Fox (para o 
Fox Sports) e Telemundo Media (perten-
cente à NBC/Universal).

A Fox assegurou também os direitos 
de rádio, enquanto a Telemundo terá os 
direitos para a televisão em língua espa-
nhola. Já os direitos para rádio em espa-
nhol foram adquiridos pela rádio Fútbol 
de Primera.

No anúncio mais recente, a entidade 
divulgou as vendas para grupos de mí-
dia da Austrália (SBS), Canadá (Bell Me-
dia – CTV/TSN/RDS) e Caribe (IMC – 
SportsMax).

A entidade máxima do futebol também 
informou ter, após concorrência, cedi-

Ano de Copa do Mundo, 
historicamente, marca excelentes 
resultados para o mercado 
publicitário. Em 2010, quando 
foi realizado o Mundial da África 
do Sul, por exemplo, o setor 
registrou crescimento de 17,7%, 
com faturamento superior a R$ 26 
bilhões, de acordo com dados do 
Projeto Inter-Meios. O desempenho 
em 2014 promete ser melhor ainda, 
já que a competição voltará a ser 
disputada no Brasil 64 anos depois.

Embora o pontapé inicial do 
torneio ainda esteja longe, os grupos 
de mídia do País já começam a 
planejar a estratégia comercial e de 
cobertura do evento. Quem saiu na 
frente foi a Abril, que no primeiro 
semestre se tornou parceira oficial 
de mídia impressa da Fifa. “Isso é 
um grande diferencial. Teremos um 
pacote com logo da Fifa. Sem dúvida, 
estamos trabalhando o projeto. Mas 
a Abril não vai se manifestar agora 

sobre nada a respeito de Copa do 
Mundo até definir todos os detalhes 
da parceria”, afirma a diretora de 
publicidade corporativa Thais Chede, 
que acredita que o tema começará 
a ser trabalhado após os jogos de 
Londres 2012.

O diário esportivo Lance!, por sua 
vez, já entrou em campo. O jornal está 
acompanhando em sua cobertura 
cotidiana os jogadores brasileiros que 
têm chances de disputar a competição 
e também todo o processo envolvendo 
as obras para o torneio. No início de 
2012 será apresentado aos anunciantes 
o projeto comercial Pacote Brasil. O 
plano já é negociado anualmente pelo 
veículo, mas a partir do ano que vem 
terá o dobro de cotas: quatro. Os atuais 
cotistas (Ambev e Petrobras, além do 
Itaú, parceiro na Copa de 2010) terão 
preferência.

A cobertura inclui o jornal impresso, 
a revista Fut, o site Lancenet, as 
plataformas mobile e a TV Lance. 

“Queremos expandir o conceito 
multiplataforma. O leitor do Lance 
espera uma cobertura diferenciada. 
Precisamos criar atrações que 
excedam a expectativa do leitor e 
também do anunciante”, aponta 
Afonso Cunha, diretor executivo de 
negócios do Grupo Lance.

O Globo também aposta na presença 
multiplataforma, oferecendo conteúdo 
no impresso e no meio digital. “Dentre 
os projetos que estamos considerando, 
estão, por exemplo, um site em inglês 
e espanhol, considerando-se o número 
de estrangeiros e, especificamente, 
visitantes sul-americanos que estarão 
aqui. Com certeza teremos cadernos 
diários e uma presença muito forte 
nas plataformas digitais, com serviço 
e informações não só sobre os jogos, 
mas sobre as cidades”, destaca Sandra 
Sanches, diretora executiva do Globo. 
O projeto comercial do jornal abrange 
seis cotas de patrocínio.

Na mídia eletrônica, as emissoras 

de TV ainda não divulgaram seus 
projetos. Na TV aberta, este é o 
caso da Globo e da Band, que ainda 
está finalizando a comercialização 
do pacote futebol 2012. Na TV por 
assinatura, o SporTV e Bandsports 
também não apresentaram seus 
projetos. A exceção fica por conta dos 
canais ESPN, que pretendem lançar 
entre agosto e setembro do próximo 
ano o pacote que inclui seis cotas 
másters e um top de cinco segundos.

“Além dos direitos de televisão, o 
projeto prevê uma ampla cobertura 
na internet, pelo site ESPN.com.
br, e na revista ESPN. Também 
estamos negociando os direitos 
para a rádio Estadão ESPN. Nossas 
receitas chegam a dobrar em ano de 
Copa. No primeiro semestre de 2010, 
registramos recorde de faturamento 
da ESPN Brasil em 15 anos. Com o 
mercado aquecido, as expectativas 
para 2014 são as melhores possíveis”, 
projeta Marcelo Pacheco, diretor 
de marketing e vendas da ESPN no 
Brasil.

Fernando Murad

Veículos iniciam aquecimento para 2014
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