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Em seu primeiro pronunciamento ofi-
cial como o novo diretor-geral da Rede Glo-
bo, Carlos Henrique Schroder disse que a 
Copa das Confederações seria uma espécie 
de treino para a transmissão do Mundial 
de 2014. Do ponto de vista comercial, no 
entanto, essa prévia já começou com um 
importante desfalque.

A Globo anunciou que não terá um pla-
no comercial para a Copa das Confedera-
ções, que acontece entre os dias 15 e 30 
de junho, e serão comercializados apenas  
breaks avulsos. A decisão foi tomada após 
sucessivos adiamentos da apresentação 
das cotas de patrocínio. E o motivo para 
esse desfalque comercial foi, de acordo 
com fontes de agências ouvidas por Meio 
& Mensagem, os desacordos entre a Glo-
bo e os anunciantes da Fifa.

O fato de o Brasil ser o país-sede das co-
pas do Mundo e das Confederações colo-
cou a Globo em uma condição inédita. No 
papel de emissora oficial do evento, é ela 
que cederá as imagens dos jogos a serem 
exibidas em todas as partes do mundo. 

futebol

Jogo amarrado
Globo enfrenta impasse publicitário com Fifa e desiste  
de cotas comerciais para a Copa das Confederações

Por bárbara sacchitiello bsacchitiello@grupomm.com.br

Esse papel, todavia, submete a emissora 
a algumas regras da Fifa, entre elas a con-
cessão de um espaço, em sua grade, pa-
ra exibir todos os patrocinadores da enti-
dade de futebol e os do Mundial de 2014.

A obrigação de dar visibilidade aos co-
tistas da Fifa se tornou o grande obstácu-
lo da emissora. “Os patrocinadores do fu-
tebol da Globo possuem condições muito 
privilegiadas. Certamente ela não se sen-
tiria à vontade em misturar essas marcas 
aos anunciantes da Fifa durante as trans-
missões das Copas. Até porque, em alguns 
casos, são empresas que atuam no mesmo 
segmento”, explicou um profissional de mí-
dia que não quis se identificar.

A demora na divulgação do plano co-
mercial da Copa do Mundo resulta das vá-
rias tentativas de conciliação entre a Glo-
bo e os cotistas da Fifa, segundo a mesma 
fonte. Para deixar as transmissões da Co-
pa “limpa” para seus potenciais parceiros, 
a Globo ofereceria aos patrocinadores da 
Fifa a chance de aparecer em outros pro-
dutos de sua grade, como novela e tele-

jornais, em vez dos jogos da Copa, o que 
foi recusado pelas marcas. Além disso, a 
decisão de vender inserções isoladas no 
break é vista com certo receio pelo mer-
cado publicitário. 

Desde o ano passado Meio & Mensa-
gem vem acompanhando a expectativa do 
mercado publicitário pelo lançamento do 
pacote comercial da TV Globo. As fontes 
ouvidas pela reportagem são unânimes 
em afirmar que a mídia nacional somen-
te entrará no espírito da Copa do Mundo 
quando a Globo lançar seu pacote. 

A Globo não comenta o impasse en-
frentado com a Fifa, mas garante que o 
pacote comercial do Mundial de 2014 se-
rá apresentado ao mercado em maio. Os 

atuais patrocinadores do pacote de fute-
bol da casa (Ambev, Coca-Cola, Itaú, John-
son & Johnson, Vivo e Volkswagen) tam-
bém são os favoritos a participar do pla-
no comercial da Copa, após negociações 
com os parceiros da Fifa. 

Enquanto a Globo enfrenta problemas 
com a Fifa, a Band, que também exibirá os 
dois torneios por conta de uma parceria 
de transmissão feita com a Globo, já apre-
sentou seus dois pacotes ao mercado. Pa-
ra a Copa das Confederações, a emissora 
reservou seis cotas, com valor de tabela de  
R$ 134 milhões cada uma. Já o Mundial 
de 2014 rendeu um plano comercial de 
sete cotas, cujo valor de tabela é R$ 384 
milhões cada.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1557, p. 32, 29 abr. 2013.




