
O desmanche do time do Corinthians,
campeão do Paulistão e da Copa do Bra-
sil, na atual janela de transferências pode
não ter sido a motivação, mas o fato é que
o presidente da república e corintiano
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu
colocar em pauta um assunto polêmico: a
adequação do calendário brasileiro ao dos
principais centros da Europa, com o início
da temporada em agosto e o fim no mês de
maio do ano seguinte.

Entre os argumentos dos partidários
da mudança estão a tentativa de evitar a
perda de jogadores no meio do campeona-
to nacional e a sobreposição de datas de
torneios de clubes e de seleções. Os even-
tos da Federação Internacional de Futebol
(Fifa) como a Copa do Mundo e a Copa das
Confederações, e os das confederações
continentais, como a Copa América e a
Eurocopa, por exemplo, são realizados nos
meses de junho e julho, período de férias
dos principais clubes europeus.

Do outro lado, os argumentos são a re-
alização de partidas num período de calor
excessivo (dezembro e janeiro) e que é
tradicionalmente de férias, o que poderia
comprometer o interesse do pú-
blico, e a existência da janela de
transferência do final do ano — o
que não evitaria o êxodo. Argu-
mentos e contra-argumentos não
faltam. De certo, por enquanto, é
que uma mudança só seria pos-
sível a partir de 2012, quando se
encerram os atuais contratos dos
direitos de transmissão.

O debate começou em Brasília
com Lula, Ricardo Teixeira, presi-
dente da Confederação Brasileira
de Futebol (CBF), e o ministro do
Esporte, Orlando Silva, no início do
mês, e já teve desdobramentos na
semana passada numa reunião en-
tre Teixeira e Fábio Koff, presiden-
te do Clube dos 13 (entidade que
reúne os principais times do País),
na qual foram discutidos vários
temas. Ambas não se posicionaram
sobre as deliberações do encontro.
A Globo Esportes, detentora dos
direitos de transmissão até 2011,
outra peça-chave da questão, se
manifestou contrária à proposta.

"Nosso posicionamento é
antigo. Entendemos que a mu-
dança não é boa para a econo-
mia do futebol. Este é um tema
que merece um debate amplo
envolvendo clubes, federações
e patrocinadores, não dá para
mudar de repente. Mas estamos
totalmente abertos ao debate",
afirma Marcelo de Campos Pinto,
diretor da Globo Esportes.

"Não é viável colocar o pico do
calendário em janeiro, quando a
economia do Brasil entra em baixa
e existe um tradicional período de
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gadores saiam porque tem a janela do final do
ano. É inviável também porque só no Brasil
existem os estaduais. Na Europa, são 90 dias
de férias. Aqui, são 30", avalia o executivo.

Procurada pela reportagem, a CBF
não se manifestou até o fechamento desta
edição. Já Koff respondeu em nota infor-
mando que "o Clube dos 13 representa
unicamente a vontade dos clubes. As
opiniões sobre o assunto sempre foram
polêmicas e divididas, mas percebemos
que a tendência da maioria é pela ade-
quação do calendário. Faremos em breve
uma Assembléia Geral Extraordinária só
para tratar do assunto e debater prós
e contras desta alteração. No caso de a

maioria optar pela alteração, lutaremos
fortemente neste sentido".

ANUNCIANTES ALHEIOS
Os patrocinadores das transmissões

dos principais campeonatos de futebol
do País se mostram em cima do muro.
Dos dez cotistas dos pacotes da Globo e
da Bandeirantes procurados pela repor-
tagem, apenas a Femsa, cotista da Band,
atendeu à solicitação de entrevista. Na
opinião de Riccardo Morici, diretor de
marketing da cervejaria, a possibilidade
de mudança é real, e já há um pensamento
dentro da empresa sobre isso.

"Não tem por que não mudar, apesar
de que mudanças são sempre vistas com
desconfiança. A permanência dos elencos
dos clubes é fantástica, porque só assim o
campeonato não perde o brilho no final. O

*ruim do nosso calendário é que ficamos na
dependência destas negociações para ver o
que de fato estamos comprando. Se a mu-
dança acontecer, desde o início saberemos o
que estamos patrocinando", argumenta.

COLABORARAM ALINE BELLATTI KULLER

E ARTHUR QUEZADA

Text Box
MURAD, Fernando. Calendário da discórdia. Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1372, p. 23, 17 ago. 2009.

Text Box
Anúncio




