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Esportes

Clube dos 13 comemora  
assinatura do Flamengo

Acordo fechado: adesão do Flamengo garante contratos milionários de transmissão

O Clube dos 13, entidade 
que negocia os direitos de 
transmissão do Campeonato 
Brasileiro para televisão aberta, 
TV por assinatura e pay-per-
view, além de exploração de 
placas publicitárias nos estádios, 
comemora a assinatura do último 
clube dissidente, o Flamengo, 
anunciando a concretização do 
maior contrato de cessão de 

direitos de transmissão de TV 
da história do futebol no País. 
Na soma dos valores, os contra-
tos com a Rede Globo poderão 
render mais de R$ 1,4 bilhão no 
período 2009/2011, montante 
60% superior ao fechado no 
triênio anterior.

No início de maio, todos os 
clubes haviam assinado o acordo 
com o C13, exceto Corinthians, 

São Paulo e Flamengo. Os três 
clubes de maior torcida no País 
não concordavam com alguns 
pontos do contrato com a Globo, 
como a inclusão da internet 
no pacote da TV aberta. Em 
menos de dois meses, os pau-
listas mudaram de opinião; já o 
Flamengo continuou inflexível. 
Agora, a decisão da equipe ca-
rioca completa o leque de times 

cujas partidas poderão ser trans-
mitidas pela Globo nos próximos 
três anos. 

Em nota oficial emitida na 
semana passada, o presidente 
do Flamengo, Márcio Braga, 
explica que a valorização do 
novo contrato foi um dos fatores 
preponderantes na decisão, além 
da adoção de critérios técnicos 
para o rateio dos valores do pay-
per-view e da permissão para 
que a FlaTV (canal do clube 
rubro-negro) realize ações pro-
mocionais com seus próprios 
patrocinadores.

Para a TV aberta, o valor 
anual acordado é de R$ 220 mi-
lhões, podendo ser elevado caso 
a audiência média dos jogos seja 
superior a 21 pontos no Ibope. 
Cada ponto extra vale cerca de 
R$ 1 milhão. Já o pacote que 
permite à Globo utilizar a marca 
Clube dos 13 na programação de 
TV aberta foi fechado por R$ 6 
milhões por ano. O pacote de TV 
paga foi adquirido pelo Sportv 
(da programadora Globosat) por 
R$ 50 milhões anuais. 

A Globosat também desem-
bolsará R$ 110 milhões para 
transmitir os jogos pelo sistema 
pay-per-view em 2009. Em 2010 
o valor sobe para R$ 125 milhões 
e, no último ano de contrato, as 
cifras chegam a R$ 135 milhões. 
No caso dos direitos de marke-
ting, que possibilitam o uso das 
placas de publicidade nos está-
dios, o valor negociado foi de R$ 
90 milhões a cada ano.

Assinado pelo presidente do 
Clube dos 13, Fábio Koff, comu-
nicado divulgado pela entidade 
celebra a concretização dos pa-
cotes já vendidos e informa que 
as cifras ainda poderão ser incre-
mentadas, já que a comercializa-
ção de pacotes de PPV tende a 
superar as previsões. Além disso, 
ainda restam as negociações dos 
pacotes envolvendo os direitos 
de telefonia celular, internet 
internacional e transmissão por 
TV para o exterior — disputados 
por Lance, Terra e Globo, com 
propostas que giram em torno 
de R$ 50 milhões pelos três anos 
de contrato.

André Lucena
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