
Depois de mais de duas dé-
cadas, a TV Globo terá a partir 
desta semana sua supremacia 
nas transmissões do futebol 
brasileiro colocada diante de 
seu maior teste. O Clube dos 
13, representante dos princi-
pais clubes do País, anuncia a 
intenção de publicar na próxima 
quinta-feira, 24, um edital de 
concorrência para as emissoras 

Valorização ou bolha no futebol?
Clube dos 13 terá edital de concorrência pelos direitos do Brasileirão 2012-14 com mínimo de R$ 500 milhões/ano
Robert Galbraith*
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de TV aberta interessadas em 
transmitir o campeonato brasi-
leiro no triênio 2012-14. Além 
de um modelo completamente 
diferente em termos de direi-
tos e obrigações com a futura 
emissora parceira, o Clube dos 
13 determinará que os valores 
pagos anualmente sejam de, no 
mínimo, R$ 500 milhões, exa-
tamente o dobro do que a TV 

Globo pagará para transmitir 
a competição este ano, último 
de vigência do atual contrato. 
A licitação é uma exigência do 
Conselho de Administração de 
Defesa Econômica (Cade) que, 
no ano passado, determinou o 
fi m da preferência da TV Globo 
nas renovações, assim como 
a negociação em separado do 
restante das modalidades de 
transmissão — TV fechada, 
pay-per-view (PPV), internet e 
telefonia móvel — por meio de 
concorrências que serão realiza-
das posteriormente. 

A TV Globo é detentora dos 
direitos da competição desde 
1987, quando foram negociados 
em bloco pela primeira vez por 
singelos US$ 3,4 milhões na 
ocasião. No pacote futebol, cria-
do pela TV Globo em 1991, os 
cotistas inaugurais pagaram em 
torno de US$ 2 milhões, segundo 
mídias consultados por Meio & 
Mensagem.

Os valores atuais pedidos 
pelo Clube dos 13 assustaram 
tanto a TV Globo quanto a Re-
cord e a RedeTV, emissoras que 
formalizaram o interesse e que 
se reuniram nas últimas duas 
semanas com a entidade para 
apresentar propostas prelimi-
nares. A TV Globo afi rma que 
a arrecadação bruta das cotas 
de TV deste ano soma cerca 
de R$ 850 milhões, cobrindo 
veiculações não apenas durante 
as transmissões do futebol, mas 
por toda a programação como 
forma a compensar o alto valor 
do pacote, cuja cota principal  
custou R$ 134 milhões para os 
cotistas máster, e R$ 42 milhões 
para o Top de 5 segundos. Além 
dos atuais R$ 250 milhões pagos 
ao Brasileirão, a Globo paga 
ainda outros R$ 338 milhões 
em direitos para competições 
como Libertadores, Copa do 
Brasil e os principais esta duais 
(ver quadro). Para convencer 
os clubes a reduzirem a pedida 

em função da difi culdade de fe-
char a conta, a Globo Esportes, 
empresa das Organizações Globo 
responsável pela compra de di-
reitos esportivos presidida por 
Marcelo Campos Pinto, oferece-
rá novos benefícios e inovações 
tecnológicas. 

A TV Record, em tese mais 
disposta a um aporte fi nanceiro 
substancioso, também tenta 
seduzir os cartolas com mais 
fl exibilidade em naming rights, 
exposição de marcas parcei-
ras dos clubes e horários mais 
atraen tes para a transmissão dos 
jogos noturnos (ver quadro). 
A RedeTV, seguindo a mesma 
linha, corre por fora.

As exigências dos clubes, 
porém, não param no substancial 
aumento no preço dos direitos 
de transmissão. Ataíde Gil Guer-
reiro, diretor executivo do Clube 
dos 13 à frente do processo, vai 
introduzir novidades na maneira 
como os clubes vão se relacionar 
com a emissora parceira. Dentre 
as principais está a criação de 
uma meta de audiência média 
baseada no histórico do cam-
peonato brasileiro, que vem 
em declínio nos últimos cinco 
anos, caindo de 29,9 pontos em 
2005 para 20,6 no ano passado, 
praticamente um terço a menos 
(veja gráfi co). Caso a emissora 
parceira não cumpra a meta, 
teria de haver uma compensação 

fi nanceira aos clubes. Também 
está em pauta a criação de uma 
central de geração e transmissão 
de imagens, que seriam repas-
sadas à emissora parceira, po-
dendo esta, no entanto, ter suas 
câmeras exclusivas. O arquivo 
de imagens, no entanto, fi caria 
à disposição dos clubes, diferen-
temente do que ocorre hoje. “Os 
clubes precisam pedir imagens 
à Globo sempre que querem 
produzir material institucional. 
Isso desagrada”, conta fonte de 
Meio & Mensagem ligado ao 
Clube dos 13. O texto fi nal do 
edital será redigido no início 
desta semana com base nos 
temas discutidos nas reuniões 
da última semana com as partes 
interessadas. Uma empresa de 
auditoria será contratada para 
garantir a lisura do processo. Em 
entrevista concedida ao Meio 
& Mensagem no fi nal do ano 
passado, Ataíde Gil Guerreiro 
afi rmou que os clubes têm uma 
oportunidade única para valo-
rizar seu produto com a proxi-
midade da Copa de 2014. “Este 
será um triênio muito especial e 
as empresas associadas a esse 
esporte terão uma vantagem 
estratégica de valor imensurável. 
Os clubes não podem perder 
a chance de colocar o futebol 
neste novo patamar”, justifi cou 
na ocasião. 

*Com Fernando Murad

Trunfos e pedras no sapato para o leilão
TV Globo

Prós

� Tradição do pacote Futebol desde 1991

� Maior parte das inserções em toda grade da emissora

� Portfólio de direitos esportivos acima de R$ 1 bi/ano, inclusive a Copa 2014

� Sinergia entre TV Globo e SporTV

� Empresa própria gerencia sistema pay-per-view

� Tem canal internacional exclusivo para o futebol

Contras

� Grade infl exível

� Horário das 22h das transmissões durante a semana desagrada a muitos clubes

� Política de não citar marcas parceiras de clubes ou naming rights

TV Record * e Rede TV

Prós

� Grade seria montada em função do futebol

� Flexibilidade na citação de marcas parceiras e naming rights

� Jogos durante a semana às 20h30

� Disposição de maior aporte fi nanceiro *

Contras

� Menor audiência média em relação à TV Globo

� Falta de um canal esportivo na TV fechada para sinergia com a aberta

� Portfólio de direitos esportivos restrito e pouca tradição em transmissões

Portfólio dos direitos na TV aberta- R$/ano

TV Globo
Campeonato Brasileiro (até 2011, parceria com a Band): R$ 250 milhões

Taça Libertadores e Mundial de Clubes: R$ 80 milhões

Copa do Brasil (até 2014): R$ 50 milhões

Campeonato Paulista (até 2015): R$ 90 milhões

Campeonato Carioca (até 2016): R$ R$ 55 milhões

Gaúcho e Mineiro (até 2016): R$ 25 milhões cada

Campeonato do Nordeste (parceria Esporte Interativo) : R$ 13 milhões

Demais emissoras
RedeTV transmite um jogo da Série B por semana por meio de acordo com a Globo/
SporTV

TV Brasil comprou fi nais da Série C por R$ 4 milhões

Esporte Interativo transmite Brasileiro Sub-23 em regime de permuta

Evolução da audiência no futebol na TV Globo
% Futebol - Média
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