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da temporada 2013 de futebol da TV Globo,
mais uma vez, angariou o título de produto
mais valorizado da mídia nacional e, pela
visibilidade e estabilidade oferecida, continua também recebendo, dos profissionais
do mercado, a classificação de melhor pacote comercial da mídia nacional.
O plano da emissora, divulgado na semana passada, repete o molde dos anos anteriores: seis cotas de patrocínio, com direito
a exposição das marcas em cem jogos e em
49 comerciais de apoio, o que ultrapassa a
marca de 1900 inserções no ano. O valor é
10% maior do que o cobrado pela Globo no
ano passado — R$ 192,5 milhões, contra
R$ 174 milhões pedidos em 2011. Os atuais
patrocinadores - Ambev, Coca-Cola, Itaú,
Johnson & Johnson, Vivo e Volkswagen têm até o dia primeiro de outubro para renovar seus planos. Se praticado o preço de

tabela, somente o futebol renderia à Globo
um faturamento de R$ 1,155 bilhão.
Apesar de essa ser a negociação do momento, a atenção dos mídias e anunciantes está direcionada ao futuro. A expectativa, agora, é pela divulgação dos planos
comerciais da Copa do Mundo de 2014
e da Copa das Confederações, de 2013.
"O anúncio do plano comercial da Copa pela Globo representará, para o mercado, o início oficial do Mundial de 2014"
afirma Luiz Fernando Vieira, sócio e vice-presidente de mídia da Africa e presidente do Grupo de Mídia de São Paulo. Para
ele, o planejamento das ações para um
evento do porte da Copa começa muito
antes da bola rolar em campo. Por isso,
a ansiedade do mercado em aproveitar a
enorme visibilidade trazida pelo torneio.
"Quanto antes o mercado tiver acesso ao
plano, melhor será para o planejamento
dos trabalhos. Certamente todos se interessam em aproveitar o maior torneio do

ão

té o início de outubro os profissionais de
A
mídia das grandes agências do País não
falarão em outra coisa. O plano comercial

mundo no País do futebol" aposta Vieira.
O mercado estima que o plano da Copa
deva ser lançado até o final do ano.
O presidente do Grupo de Mídia esclarece que, de forma geral, a divulgação do
plano comercial das Copas do Mundo e
das Confederações era esperada para este mês. Por conta disso, rumores de que a
Globo poderia lançar uma megacota, que
contemplasse todos os eventos futebolísticos até 2014 (e que alcançasse o valor de
R$ 600 milhões) circularam fortemente
nas últimas semanas. Outros profissionais do mercado ouvidos pela reportagem, no entanto, ressaltaram que alguns
entraves no cumprimento das regras da
Fifa inviabilizaram essa proposta.
Pelos termos do futebol, têm preferência na aquisição das cotas da Globo os parceiros globais da Fifa: Adidas, Coca-Cola,
Hyundai-Kia, Emirates, Sony e Visa,
além de Budweiser, Castrol, Continental,
Johnson & Johnson, McDonald's, Oi, Se-

ara e Yingli Solar, patrocinadores globais
do Mundial de 2014. E alguns deles já teriam demonstrado interesse em aparecer
na tela da Globo, como Visa e Coca-Cola.
Custo-benefício

A proximidade da Copa do Mundo no
País só amplia o interesse pelo produto futebol. "É um dos melhores investimentos
para o anunciante porque a visibilidade
não se restringe às partidas, mas se estende
pelas novelas, programas e por toda a programação nobre da Globo" explica Vieira.
Os benefícios parecem tão bons que,
anualmente, há anunciantes querendo entrar no time. De acordo com a opinião de
profissionais de mídia ouvidos pela reportagem, porém, é difícil que alguma marca, que já esteja ligada ao futebol, abandone a estratégia às vésperas do Mundial de
2014. Isso, no entanto, não é garantia de
que não haverá surpresas — como a entrada da Johnson & Johnson, que substituiu Casas Bahia no ano passado.
Embora julgue precipitado palpitar
acerca de valores, o mercado estima que
o preço da Copa do Mundo no Brasil será
bem mais alto que o dos mundiais anteriores . Na Copa da África do Sul, em 2010,
a Globo pediu R$ 81 milhões para cada
cota de patrocínio. Para 2014, é possível
que o valor se aproxime do pedido pela
temporada anual do futebol — algo entre
R$ 170 milhões e R$ 200 milhões por cota.
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