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Ano de Copa do Mundo é sinônimo de faturamento maior para emissoras de televisão e os canais 
esportivos aproveitam a onda para aumentar sua fatia do bolo de investimentos publicitários. 
Segundo estimativas do mercado, lançamentos e vendas de produtos ligados ao futebol vão 
movimentar algo em torno de R$ 3,4 bilhões neste ano e as campanhas publicitárias podem 
superar os R$ 2 bilhões - em investimentos que devem se concentrar no primeiro semestre de 
2006.  
 
"Nossa meta é encerrar 2006 com receita 15% superior a 2005", diz o diretor de negócios dos 
canais SporTV, Pedro Garcia. Segundo ele, sem Copa do Mundo a perspectiva de crescimento 
seria de 10%. Segundo o Ibope/Monitor os canais SporTV ocupam o primeiro lugar em receita da 
Globosat.  
 
Diante de tais números, a Globosat acaba de tirar do forno uma pesquisa com o perfil dos 
telespectadores do SporTV e SporTV 2. Segundo Garcia, a pesquisa traça o perfil da audiência e já 
está na mesa das agências de publicidade e anunciantes.  
 
A primeira conclusão da pesquisa, realizada pela Marplan em nove cidades, é que a audiência dos 
dois canais é formada por homens, em sua maioria, que têm maior grau de instrução e renda 
mensal, familiar e individual, superior à das classes A e B e da TV por assinatura em geral - 
parâmetros de comparação da pesquisa.  
 
A pesquisa também dividiu o universo pesquisado por modalidade esportiva praticada e, no 
capítulo hábitos de consumo, descobriu que 30% dos entrevistados que praticam tênis e golfe 
compraram tênis nos 30 dias anteriores ao levantamento. Esse percentual cai para 20% no 
universo das classes A e B.  
 
Dentre os que assistem e praticam futebol, 25% comprou algum material esportivo nos trinta dias 
anteriores à pesquisa - contra 20% das classes A e B e 23% dos demais telespectadores de TV 
por assinatura.  
 
Dentre os telespectadores dos canais de esportes da Globosat, 53% dos que praticam tênis ou 
golfe falam pelo menos um idioma estrangeiro; 60% consome cervejas (35% tomam vinho e 22% 
bebem uísque). Entre os que praticam futebol, 64% freqüentam restaurantes; 42% vão a shows e 
concertos de música e 71% planejam viajar pelo país nos próximos doze meses.  
 
Pedro Garcia explica que a pesquisa também procurou sondar os hábitos de consumo dos 
praticantes de esportes radicais. "Trata-se de um público cuja força vem crescendo ano a ano 
tanto em audiência quanto em consumo".  
 
Ao avaliar esse público, o levantamento mostra que 83% deles acessaram a internet nos 30 dias 
anteriores à pesquisa - contra 52% dos entrevistados das classes A e B, e 59% dos demais 
assinantes. Jantar fora é o hábito de lazer preferido pelos praticantes de esportes radicais (71% - 
contra 46% da classe A e B e 47% dos demais assinantes. O assunto de maior interesse para eles 
é profissão e mercado de trabalho (78% das respostas).  
 
A renda familiar e individual dos telespectadores do SporTV e do SporTV 2, de R$ 3,9 mil, é 
ligeiramente superior à dos demais entrevistados. Segundo o diretor dos canais do SporTV, foram 
entrevistados 54 mil pessoas de ambos os sexos, com idades igual ou superior a 18 anos.  
 
Fonte: Valor Econômico, 26 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


