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Meio & Mensagem — O Clube dos 13 conseguiu junto à TV Glo-
bo resolver no Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) um impasse que se arrastava desde 1997, por conta 
da exclusividade da emissora nos direitos de transmissão do 
Brasileirão e de sua preferência nas renovações. Como foi a 
negociação com o Cade?
Ataíde Gil Guerreiro — Estou nesse processo unicamente e 
exclusivamente para cumprir uma vontade do presidente 
do Clube dos 13,  Fábio Koff, que deseja fazer uma última 
administração campeã. A primeira medida que resolvemos 
fazer é uma concorrência para valer pelo pacote de direi-
tos referentes às transmissões do Campeonato Brasileiro 
durante o triênio 2012-2014. Mas para isso tivemos que 
resolver o grande empecilho que era o processo no Cade re-
ferente ao direito de preferência da TV Globo na renovação 
desses direitos. Reuni-me com os executivos da emissora 
e expliquei que esse direito inibia a participação de outras 
emissoras e que, portanto, ele não iria valer no contrato 
seguinte. Naquela situação, eu iria promover uma concor-
rência apenas pela temporada de 2012; e depois faria uma 
pelos direitos de 2013 a 2015. Felizmente, a TV Globo deci-

diu ir ao Cade e voluntariamente abandonara esse direito de 
preferência, pois o contrato de um ano não seria bom para 
ninguém. A partir disso, coloquei anúncio nos principais 
jornais com a descrição do que foi resolvido e aprovado no 
Cade, destacando o fim da preferência da Globo, uma das 
principais exigências do conselho; assim como a realização 
de uma concorrência em um novo modelo. 

M&M — Outro ponto questionado pelo Cade foi a exclusivi-
dade dos direitos da TV Globo, entendido como monopólio. 
Essa exclusividade está garantida ao próximo vencedor ou 
há a possibilidade de duas ou mais emissoras dividirem os 
direitos para alguma das mídias?
Guerreiro — Essa foi a minha maior briga no Cade. Tive 
que explicar a eles que o direito de exclusividade vale 
muito. Se eu tivesse Globo e Record como parceiras, 
receberia, digamos, hipoteticamente, R$ 200 milhões das 
duas. Mas se vender a uma só, consigo R$ 250 ou R$ 280 
milhões. Tive que dizer aos relatores e conselheiros do 
Cade que eles não tinham o direito de cercear onde eu 
posso ganhar dinheiro. O voto do presidente do Cade, 

que foi contrário, se justificava com os dizeres “pela 
primeira vez, o Cade está legalizando um ato ilegal”. Isto 
porque o Cade é contra a exclusividade, que é justamente 
o que garante a rentabilidade. O parecer do STE era para 
se ter duas emissoras; uma para quarta e sábado e outra 
na quinta e domingo. Não aceitei e disse que iria para a 
Justiça Comum. Foi difícil provar para eles que a divisão 
seria prejudicial aos clubes, portanto, não há hipótese de 
duas TVs ficarem com os direitos de uma mesma mídia. 
Mas concedo o direito à vencedora de sublicenciar os 
direitos à outra emissora, desde que seja para um dos 
três jogos que a emissora titular dos direitos venha a 
transmitir em suas diferentes praças. Só não pode passar 
para a cidade onde ocorrer o jogo para não prejudicar o 
PPV nem a bilheteria no estádio.

M&M — Por conta da última eleição para a presidência do Clube 
dos 13 vencida pelo Fábio Koff contra o candidato apoiado pelo 
presidente da CBF, Ricardo Teixeira, os ânimos políticos se acir-
raram entre os clubes. Esta divisão pode dificultar a elaboração 
dos termos da concorrência ou até mesmo sua definição?

Ataíde Gil Guerreiro

Futebol mostra 
suas regras à TV 
Os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol 
para o triênio 2012 – 2014 são vistos pelos principais clubes do 
País como uma grande oportunidade de repaginar o modelo de 
negócios do futebol brasileiro. Além de tentar aumentar o pacote 
de todas as mídias de R$ 500 milhões anuais para algo próximo 
de R$ 1 bilhão, o Clube dos 13, entidade que representa os interesses dos clubes que 
disputam a Série A, pretende, no novo contrato, mudar a forma como seus asso-
ciados se relacionam com as emissoras de TV e eventuais novos parceiros. Entre 
as novidades estarão a obrigação para a futura titular dos direitos de TV aberta de 
mencionar explicitamente um eventual detentor de naming rights do campeonato 
e também uma multa, caso uma audiência média mínima não seja alcançada nas transmissões. O diretor-
executivo do Clube dos 13, Ataíde Gil Guerreiro – advogado com passagem pela Ambev e que conseguiu 
costurar um acordo com o Cade para encerrar um processo que corria havia 13 anos contestando a exclusi-
vidade da TV Globo – tem carta branca do presidente da entidade, Fábio Koff, para formatar a concorrência 
que deve ser concluída no início do próximo ano. “Como existe uma dificuldade financeira dos clubes, todos 
me pressionam para andar depressa com o processo, mas não tenho dado bola. É uma oportunidade única 
de mudar a forma como tratamos o futebol como negócio”, afirma.

Robert Galbraith 
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Guerreiro — Essa concorrência independe da vontade dos 
dirigentes dos clubes, sendo absolutamente técnica e sem 
nenhuma interferência política.  Estou pedindo a eles, no 
entanto, que nos ajude a determinar como será a concor-
rência, algo que será aprovado por todos. Ouvimos todos os 
possíveis interessados, inclusive Globo, Record e Rede TV!; 
assim como as operadoras de telefonia e principais portais 
de internet. Definida a sistemática da concorrência, vamos 
contratar uma das cinco maiores empresas de auditoria 
através de uma licitação. Convidamos Accenture, Ernest 
& Young, Deloitte, PriceWaterhouseCoopers e KPMG para 
apresentar propostas, sendo que vamos verificar se alguma 
delas tem vínculo com qualquer das emissoras, portais 
ou operadoras de telefonia candidatas. Em caso positivo, 
teremos que eliminá-la. A vencedora irá formatar a con-
corrência nos termos que definirmos e auditar o processo 
até o final. Estou mostrando aos interessados que haverá 
transparência total em busca do que for melhor para o Clube 
dos 13 e para a emissora que vier a vencer. Dessa forma, 
iremos licitar por mídia e haverá o compromisso de quem 
vencer transmitir. No atual contrato, internet e telefonia 
são da Globo, que não coloca no ar. Mostramos a todos os 
interessados que isso vai acabar.

M&M — Qual é o balanço que o senhor faz da relação do Clu-
be dos 13 com a TV desde quando foi negociado o primeiro 
contrato em 1995 por R$ 10 milhões? 
Guerreiro — A TV Globo prestou um papel importantís-
simo para o futebol, tendo sustentado-o por todos estes 
anos, com um relacionamento muito bom com os clubes. 
Só que está na hora de abrirmos um pouco o horizonte, 
sem que isso signifique nada contra a Globo, que será 
muito bem-vinda caso vença o novo contrato. Mas é lógi-
co que vou elevar o rendimento do Clube dos 13 quando 
tenho mais players concorrendo por todas essas mídias 
que vamos ofertar. Hoje, a Globo paga cerca de R$ 500 
milhões por ano por todas as mídias. Creio que temos 
condições de dobrar esse valor com essa concorrência.

M&M — A questão dos horários de transmissão dos jogos 
durante a semana, em torno das 22h, é motivo de queixa de 
muitos clubes e uma janela de oportunidade explorada pela 
TV Record na proposta que pretende apresentar aos clubes. 
Como essa questão será tratada no próximo contrato?
Guerreiro — Esse é um outro problema para o qual vamos 
abrir uma nova discussão a partir de março, assim que 
concluirmos a concorrência, na qual vamos tratar também 
da questão do calendário a partir da forma como é feito 
em outros países. Vamos promover um amplo debate com 
os clubes, meios de comunicação, federações e CBF. Mas, 
nesta concorrência, o tema dos horários de jogos não entra. 
O ideal para nós é que não tenha jogos às 19h30, para que 
não haja conflito com os jogos exibidos no PPV, mas não 
posso determinar, neste momento, que os jogos sejam 
às 21h, pois assim elimino a Globo; e às 22h desagrado a 
Rede TV! e a Record. Não queremos prejudicar nenhuma 
das emissoras no processo, mas normatizar essas questões 
num segundo momento.  Vamos em princípio aceitar os 
horários propostos pela emissora vencedora com a ressalva 
contratual de que as coisas podem mudar a partir da ampla 
discussão que será promovida em março. Não temos um 
horário preferido predeterminado, mas vamos, através de 
pesquisas, identificar um limite máximo para início dos jogos.

M&M — Os direitos internacionais para a transmissão dos 
jogos do Campeonato Brasileiro estão hoje bastante sub-
valorizados. O Clube dos 13 tem algum projeto para buscar 
uma maior rentabilidade dessa plataforma?
Guerreiro — O mercado asiático é um dos que mais cresce 
hoje no mundo; mas, para nós, o grande problema é a 
terrível diferença de horário. Alguns sugerem jogos às 10h 
da manhã, o que é incompatível com nosso estilo de vida. 
Uma possível solução é reservar um jogo para sexta-feira à 
noite, para que seja transmitido pelo sábado de manhã no 
mercado asiático. Mas isso precisa ser de comum acordo 
com todas as partes envolvidas a partir do consenso de que 
seja um mercado de grande interesse para todos. Apesar 
de apreciado, os valores do futebol brasileiro na Ásia são 
ridículos por conta do fuso, coisa de US$ 40 mil, enquanto 
que para as ligas europeias as cifras são muito mais ge-
nerosas. Essa concorrência, assim como a discussão que 
vamos promover em março, é uma grande oportunidade 

de mudarmos para valer o futebol brasileiro; ou vamos 
continuar na mesmice, com todo mundo duro correndo 
atrás das emissoras para receber adiantamento. 

M&M — Qual será a orientação do Clube dos 13 aos clubes 
em relação às frequentes solicitações de antecipação de 
receitas? A TV Globo afirma que os repasses deixaram de ser 
feitos diretamente aos clubes e apenas a entidade recebe os 
pagamentos referentes aos direitos de transmissão.
Guerreiro — O novo contrato deixará bem claro que, se 
algum clube quiser antecipação de receitas, não precisará 
de autorização do fornecedor, como acontece no atual 
compromisso; um absurdo que vamos mudar. Os clubes 
terão a liberdade para, se necessário, ir ao mercado e pegar 
duplicatas para antecipar essas receitas. Lógico que gos-
taríamos que os clubes estivessem fortes e que não fosse 
preciso usar esse recurso. A emissora que vencer o próximo 

contrato fará os repasses mensalmente e, se algum clube 
precisar ir ao banco, terá essa liberdade. Mas estou tendo 
um trabalho grande para evitar que os clubes façam isso, 
porque o banco acaba ficando com parte do dinheiro que, 
lá na frente, fará falta. Mas se tiverem que fazer o problema 
será dos clubes e não da emissora. O Clube dos 13 é o fiel 
depositário, pois o dinheiro entra pela entidade e o banco 
tem a garantia de que, quando o clube negociar a anteci-
pação, o repasse será feito diretamente ao banco credor. 
Todo final de ano tenho ajudado clubes a pegar dinheiro 
em bancos para evitar antecipações da Globo.

M&M — Como está hoje o rateio dos direitos de transmissão 
entre os clubes?
Guerreiro — Já existe uma regra para os direitos de TV 
aberta que continuará valendo até que uma assembleia 
mude isso. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e 
Vasco estão no primeiro patamar. Já no pay-per-view, que é 
uma renda variável em crescimento constante, representa 
hoje R$ 180 milhões para os clubes, com um milhão de 
assinaturas contra R$ 300 milhões da TV aberta. A divisão 
é feita com dados de uma pesquisa anual feita pelo Ibope e 
pela Folha de São Paulo com os compradores do PPV, que 
declaram seu clube de coração. Dessa forma, cada clube 
recebendo sua parte com base em uma média aritmética. 
Hoje, o Flamengo tem 17%; o Corinthians, 15%; o São Paulo, 
11%; Palmeiras e Vasco têm 9%. Provavelmente, com os 
15% a 20% de crescimento por ano, a receita do PPV pode 
se equiparar aos valores da TV aberta já no próximo ano. 

Por isso esperamos para o novo contrato uma equiparação 
dos direitos de TV aberta em relação ao PPV.  

M&M — A TV Globo tem um policy muito rígido hoje em relação 
à citação de marcas que não sejam patrocinadoras de sua 
transmissão, o que desagrada muitas marcas que compram 
espaços em camisas de clubes e outras propriedades. O novo 
contrato prevê regras específicas para o tema?
Guerreiro — A emissora que vencer receberá um contrato 
com uma descrição de todas suas obrigações em relação 
a naming rights e outras propriedades, com o objetivo de 
maior proteção aos nossos patrocinadores. Hoje, infeliz-
mente, não é assim, mas só entram na concorrência as 
emissoras que quiserem. Se eu fechar um contrato de na-
ming rights do Campeonato Brasileiro, a emissora parceira 
terá que citar nas transmissões. Hoje, a Petrobras detém 
esse direito pelo qual paga em torno de R$ 20 milhões 

anuais, mas não é citada; mas a partir de 2012 será para 
valer. Esse contrato, que hoje é da CBF e da TV Globo, 
passará a ser nosso e pretendemos elevar a cota para algo 
próximo dos R$ 60 milhões. Também vamos estipular uma 
meta mínima de audiência baseada numa média histórica. 
Caso não seja alcançada, a emissora terá de pagar multa. 
Não acredito que isso seja um risco pelo grande atrativo 
que é o futebol, mas preciso desta garantia.

M&M — O Timemania, visto por alguns clubes como salvação, 
não emplacou como loteria. Os clubes têm planos para criar 
novos formatos?
Guerreiro — Estamos discutindo com a Caixa Econômica 
Federal, que detém exclusividade em loterias no Brasil, 
para criar para o campeonato de 2012 um jogo em que seja 
possível apostar, por exemplo, quantos gols ou escanteios 
haverá numa determinada rodada, o artilheiro, coisas assim, 
com pequenas premiações. Precisamos de autorização para 
levar isso adiante, mas temos de ver com a Caixa exatamen-
te como poderão ser formatadas as apostas. Representei o 
Clube dos 13 no Timemania e hoje há estudos para se avaliar 
que mudanças podem ser introduzidas no jogo para torná-
lo mais atraente. Mas a loteria que queremos lançar é um 
outro projeto sem a pretensão de substituir o Timemania. 
Mas a minha opinião é a de que se deveria esquecê-lo e 
ressuscitar a boa e velha Loteria Esportiva. Outro item que 
vamos exigir é o pagamento de royalties a partir de 2012, 
em cima do Cartola FC, game do SporTV que usa o nome 
dos jogadores e a imagem dos clubes sem pagar nada.

“Se eu fechar um contrato de naming rights 

do Campeonato Brasileiro, a emissora 

parceira terá que citar nas transmissões. 

Hoje, a Petrobras detém esse direito pelo 

qual paga em torno de R$ 20 milhões anuais, 

mas não é citada; mas a partir de 2012 será 

para valer. Esse contrato, que hoje é da 

CBF e da TV Globo, passará a ser nosso 

e pretendemos elevar a cota para algo 

próximo dos R$ 60 milhões.”
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