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Variação de preços da cota de patrocínio da Globo nas Copas

Ano País Valor Aumento

2002 Japão e Coreia R$ 35 milhões

2006 Alemanha R$ 59,8 milhões 70,8%

2010 África do Sul R$ 81,6 milhões 36,4%

2014 Brasil R$ 179,8 milhões 120,3%
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Da Copa de 2002 para cá algumas coisas 
não mudaram: o Brasil continua com 

cinco títulos mundiais e, novamente, a se-
leção é comandada por Luiz Felipe Scolari. 
As semelhanças acabam, porém, quando 
se analisa a valorização dos pacotes comer-
ciais das transmissões das Copas no País.

A divulgação do plano comercial da 
TV Globo para o Mundial de 2014 trouxe 
à tona o impressionante aumento dos va-
lores cobrados das marcas que desejam 
aproveitar a Copa do Mundo na emis-
sora que detém os direitos de transmis-
são do campeonato. Da Copa do Mun-
do de 2002, no Japão e Coreia do Sul, 
à edição de 2014, o preço de tabela da 
cota de patrocínio da Globo aumentou 
413% (veja tabela), variação estimula-
da, entre outros fatores, pelas transfor-
mações econômicas do período. O valor 
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Cota da Globo sobe 
413% desde Copa 2002
Plano começa a circular no mercado, que aguardava pacote da emissora para agilizar 
negociações em torno do mais importante campeonato de futebol do mundo

Por BÁRBARA SACCHITIELLO bsacchitiello@grupomm.com.br

Até o início de agosto, a prioridade 
de compra dessas cotas será dos parcei-
ros globais da Fifa (Adidas, Coca-Cola, 
Hyundai-Kia, Emirates, Sony, Visa, Bu-
dweiser, Castrol, Continental, Johnson 
& Johnson, McDonald’s, Oi, Searae Yin-
gli). Passado esse período, a emissora já 
pode abrir a negociação com outros in-
teressados, respeitadas as regras da Fifa.

A entrega de mídia prometida pela Glo-
bo é vista pelo mercado como algo muito 
vantajoso. Os anunciantes ganharão ex-
posição em toda a cobertura dos jogos e 
dos assuntos adjacentes ao Mundial já 
bem antes de a bola começar a rolar, em 
meados de 2014. O fato de ter o torneio 
de volta ao País após 54 anos certamente 
inflacionou o produto Copa no mercado. 
Como comparação, em 2010, a Globo co-
brou R$ 81,6 milhões de cada patrocina-
dor do Mundial da África do Sul. Em re-
sumo: houve aumento de 120% do pre-
ço da cota da última Copa para a de 2014. 
A transmissão do Mundial vai ser com-
partilhada com a Bandeirantes, parcei-
ra da Globo. A emissora preparou ainda 
seu plano comercial, que contempla se-
te cotas de patrocínio, no valor de tabela 
de R$ 384 milhões (cada), sem descontos. 

Junto com o plano da Copa, a Globo 
também apresentou seu pacote comer-
cial para a temporada 2014 de futebol 
(que abrange o Campeonato Brasileiro, 
os estaduais e os torneios continentais). 
São seis cotas de patrocínio, ao preço de 
R$ 185,5 milhões cada. Os atuais cotistas 
— Ambev, Coca-Cola, Itaú, Johnson & Jo-
hnson, Vivo e Volkswagen — têm prefe-
rência na renovação.

de cada uma das oito cotas de patrocínio 
oferecidas pela Globo é de R$ 179,8 mi-
lhões. Profissionais de mídia consultados 
por Meio & Mensagem sempre frisaram 

que as negociações de espaços publici-
tários em torno da Copa só se aquece-
riam quando a Globo apresentasse seu 
plano, aguardado desde o ano passado. 
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Anuncie nA ediçãO regiOnAL interiOr 
e LitOrAL de sp e sejA vistO pOr tOdO O mercAdO.
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O especial interior e Litoral de sp é a oportunidade certa para você que atua nessa região anunciar sua marca e garantir 
visibilidade nacional com o público que toma decisões: 74% dos leitores são sócios, presidentes, ceOs, diretores e gerentes. 
A edição circula junto com o meio & mensagem e aponta as melhores oportunidades de negócio no interior e litoral 
de são paulo para todo o Brasil. O especial traz um panorama do cenário com novas tendências de mercado, indicadores 
exclusivos dos mais importantes institutos de pesquisa e o potencial econômico de toda a região. não fique de fora.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1560, p. 35, 20 maio 2013.




