


Para o público: 
paixão e entretenimento.  

Para o mercado:  
reforço de marca, 

visibilidade e frequência, 
aumento de vendas 
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COBERTURA DE TODOS OS 
CAMPEONATOS DE 2020   

JAN a ABR JAN JAN a ABR JAN a NOV 

FEV a SET FEV a NOV ABR a DEZ 



Perfil do Ouvinte 
consumidor de futebol   

Futebol Globo CBN entrega 

grandes audiências e público 

qualificado: 

 

Alcance 
multiplataforma 

MILHÕES 

ouvintes impactados 

no dial 

de usuários 

no digital 

a TV aberta e fechada formado por público ABC 

+12 
MILHÕES 

+7 

AUDIÊNCIA 
COMPLEMENTAR 93% 

DOS QUE SE 

INTERESSAM  

POR FUTEBOL: 
Rádio Globo e CBN 

POPULAÇÃO GERAL  

INTERESSE POR 

FUTEBOL: 

do público cbn+rádio globo se 

interessam por futebol 

70% ACESSAM 

REDES SOCIAIS* 

Fonte:  Kantar Ibope Media | Target Group Index | Ano 19 (2018 1s + 2018 2s) V1.0  

57% 

81%      19%  

35+  -  74 % 

68% ACESSAM 

REDES SOCIAIS* 

35+  -  58 % 

*Últimos 30 dias 

77%      23%  

Fonte: Kantar Ibope Media | MW Planview | Cobertura | Universo GSP + GRJ + GBH + DFE  | Plano: Rede Radio Globo (SP e RJ) e Rede CBN (SP, RJ, BH e DF)  
Base de Audiência: Setembro/2017 a  Julho/2018 | Projeto Simulado: Janeiro/2020 a Novembro/2020 
Entrega de Mídia: Futebol 2020 



FUTEBOL CBN 
cota 



FUTEBOL CBN AQA/SCA/RIB – ENTREGA/MÊS 

96 comerciais 30” 

372 citações 5” 

240 textos foguete 10” 
708 INSERÇÕES  

POR MÊS! 

#ENTREGACAMPEÃ 



FUTEBOL CBN AQA/SCA/RIB – INVESTIMENTO/mês 

CBN AQA+SCA+RIB - R$ 8.000,00 $ 
Projeto condicionado ao período de 11 meses 

Proposta comercial válida até   28/02/2020 



OBSERVAÇÕES: 
1. O contrato mínimo assumido pela agência/cliente deverá ser de 11 meses, não podendo ser cancelado em sua vigência. Em situações excepcionais em que se faça necessário este cancelamento, toda a 

mídia veiculada será refaturada no valor de tabela. 

2. Caso a entrega de mídia seja menor do que a planejada, a compensação será anual. 

3. Outras propriedades que não estejam presentes neste plano, construídas em conjunto com o patrocinador, serão valoradas e representarão um investimento extra no projeto. 

4. Os mapas de mídia correspondentes à entrega comercial do plano poderão sofrer alterações de frequência diária, porém será respeitado o total de inserções/formatos no período determinado do 
calendário/cronograma. 

5. O acerto de contas se dará no final do projeto pelo total de inserções exibidas e não por item, isoladamente. 

6. O SGR se reserva o direito de alterar, modificar, incluir e excluir propriedades deste plano sem prévio aviso, mediante contrato a ser estabelecido com as federações estaduais, CBF, FIFA e outras 
entidades, e, caso já tenha sido comercializada alguma das propriedades constantes no plano, anunciante e agência serão informados, não implicando em ônus para ambas as partes. 

7. O pacote comercial Futebol Globo CBN 2020 não contempla entrega dos seguintes jogos/competições: Mundial de Clubes FIFA e campeonatos que envolvam a Seleção Brasileira. Estas competições serão 
contempladas em planos independentes que serão comercializados à parte. 

8. Caso o cliente possua produtos de diferentes segmentos/categorias, somente a categoria definida para o projeto será bloqueada para os concorrentes. A definição deverá ser feita no ato da compra do 
patrocínio. 

9. O patrocinador do futebol tem preferência no bloqueio do segmento diante dos patrocinadores dos programas esportivos.  

10. As cotas de patrocínio representarão um investimento adicional aos atuais contratos existentes nas emissoras do SGR. 

11. Regras para a troca de materiais: 

• Texto-foguete (Bola Rolando): 4 dias úteis antes do jogo 

• Citações: 2 dias úteis antes do jogo 

• Comerciais: até as 18h do dia útil anterior a sua veiculação 

12. Entende-se por Jornada Esportiva o conjunto composto por:  pré-jogo + bola rolando (narração dos jogos) + pós-jogo. O SGR se reserva o direito de comercializar as propriedades que compõem a jornada 
esportiva separadamente. 

13. Caso o tempo do texto-foguete seja inferior a 10”, a Rádio Globo/CBN se reserva o direito de completar o tempo restante com chamadas da programação da emissora; caso o tempo supere os 10”, não 
aceitaremos a veiculação do texto-foguete. 

14. Os comerciais gravados na voz dos locutores do SGR estão condicionados ao máximo de 02 materiais diferentes por semana. 

15. Toda e qualquer informação sobre restrição de produtos por determinação do Conar ou por força de lei, como as mensagens restritivas da indústria farmacêutica, bebidas,  automotiva e outras, deverá 
respeitar o tempo de cada formato comercial (exemplo: os textos-foguete na bola rolando não deverão exceder 10 segundos, somados o texto comercial  com a mensagem obrigatória do órgão 
competente). 

16. O projeto possui disponibilidade de até 08 cotas para comercialização. 




