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Cobertura dos maiores eventos esportivos

pela maior rede de TV do país
Atuando ativamente em eventos promovidos pela FIFA e órgãos ligados ao esporte, Patricia Príncipe
dissemina no país, valores como ética e transparência durante as competições

Patrícia Príncipe,
diretora da Rede
Globo, responsável
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Negociação de Direitos
Esportivos com
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nacionais e
internacionais.

D

iretora da Rede Globo, Patrícia Príncipe é
responsável pela área de Negociação de Direitos
Esportivos com as entidades esportivas nacionais
e internacionais.
Atua ativamente em vários eventos promovidos pela
FIFA, ajudando a disseminar no país as diversas diretrizes a
serem observadas por todos durante as competições,
com ética e transparência.
“Eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes, a
todas as autoridades e a todos os homenageados,
agradecer pela oportunidade e dedicar este Prêmio ao
meu pai, que sempre me ensinou os princípios
importantes da ética, transparência e da honestidade.
Gostaria, também de agradecer à TV Globo, que me
concede a oportunidade, todos os dias, de mostrar que
é possível seguir esses princípios, e o mais importante:
que sempre vale a pena”, declarou em seu discurso.
A Rede Globo foi fundada em 26 de abril de 1965, na
cidade do Rio de Janeiro, pelo jornalista Roberto Marinho.

Premio Excelência Qualidade Brasil

É assistida por 150 milhões de pessoas, diariamente,
estejam elas no Brasil ou no exterior, por meio da TV Globo
Internacional. A emissora é a maior do Brasil e a segunda
maior rede de TV comercial do mundo, fazendo parte do
grupo empresarial Organizações Globo. A emissora
alcança 98,44% do território brasileiro, cobrindo 5.482
municípios e cerca de 99,50% da população total do
Brasil. São, ao todo,122 emissoras próprias ou afiliadas,
além da transmissão no exterior pela TV Globo
Internacional e de serviço mediante assinatura no país.
A Rede Globo opera sua programação simultaneamente
na televisão analógica e digital, em definição padrão e
alta definição. A TV Globo Internacional opera canais de
televisão por satélite em todo o mundo, inclusive nas
Américas, Austrália, Europa, Oriente Médio, África e Japão,
trazendo uma mistura de entretenimento, notícias e
programação esportiva provenientes dos canais TV
Globo, GNT, Globo News, Viva, Futura e SporTV para
brasileiros que moram no exterior.

