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Presidente da entidade não
acredita em racha e avalia
que times não irão se desligar

Confiante que não haverá eva-
são em massa no Clube dos 13,
o presidente da associação, Fá-
bio Koff, assegura que não seria
possível a negociação direta
entre os clubes de futebol e as
emissoras. Segundo ele, este é
o momento de estabelecer no-
vas diretrizes à concorrência
pelos direitos para a transmis-
são de jogos, sem prejuízo dos
menores clubes.

O racha se deve a alguma
pressão da Rede Globo pela
exclusividade de direitos
de transmissão dos jogos?
A Rede Globo está promovendo
o racha porque a ela não interes-
sa a concorrência. Se nós bus-
cássemos a emissora de maior
audiência, ficaríamos com a
Globo. Ocorre que a exclusivi-
dade foi extinta pelo Cade (Con-
selho Administrativo de Defesa
Econômica), que exigiu a retira-
da da cláusula de preferência
dos contratos. Por isso, tivemos
que mudar nossa fórmula.

Na sua avaliação, é possível que
os times rompam com o Clube?
Eles não sairão do Clube dos 13.
O único que de fato pediu para
sair foi o Corinthians, mas esta-
tutariamente o pedido só pode
ser feito em 60 dias. Enquanto
isso, o Corinthians continua
com os mesmos direitos e deve-
res que o estatuto lhe assegura.
O rompimento é uma saída inó-
cua em termos de concorrência
de televisão, porque os direitos
estão atrelados ao Clube dos 13.
Os demais clubes não saíram.
Esse racha apontado nos pri-
meiros 20 minutos de jogo não
durou sequer até o fim do pri-
meiro tempo.

Essa disputa começou na
eleição da presidência do
Clube dos 13?
Acho que sim, ou até um pouco
antes, no estabelecimento do
contrato da série B. Enquanto
tentávamos levantar R$ 1,3 bi-
lhão por ano em contratos para
o Campeonato Brasileiro, a série
B ficava estacionada em R$ 30
milhões. Eu manifestei incon-
formidade com essa situação,
mas sequer fui consultado. Se
tivesse sido, não concordaria. A
divisão começou aí. Um contra-

to dessa natureza decreta a fa-
lência dos clubes da segunda di-
visão. Hoje eles sobrevivem
graças ao aporte do Clube dos
13, que estatutariamente cede
um percentual de sua receita.

Existe alguma iniciativa
para aumentar o aporte?
Eu propus na reunião de direto-
ria, em documento a ser enca-
minhado ao conselho delibera-
tivo, que um percentual do con-
trato de transmissão seja desti-
nado aos clubes das séries B e C.
Caso contrário, esses times vão
morrer. Por unanimidade, a di-
retoria concordou. Mas alguns
clubes estão fadados a desapa-
recer. Enquanto uns vão ganhar
R$ 100 milhões por ano, outros
terão R$ 60 mil. Assim não ha-
verá competição. ■ R.B.N.

“Se os dissidentes
resolverem
criar um segundo
campeonato, sob
uma nova entidade
representativa,
eu aceito o desafio
e mantenho
o Clube dos 13

LEIA MAIS Para José Carlos Brunoro,
consultor de negócios

em esporte, divergências
entre times e entre o Clube
dos 13 vai dificultar
negociação de patrocínios.

Para especialistas, sistema
de pontos corridos é o

mais rentável para os clubes.
Mas, depois de polêmicas do
último Brasileirão, há quem
defenda a volta do mata-mata.

Sozinho, Real Madrid
fatura quase 30%

do que pretende o Clube
dos 13. Time espanhol
obteve R$ 356,5 milhões em
mídia na última temporada.

conter dissidentes
da Lei Pelé para negociar transmissão de forma independente
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Brecha jurídica
Mesmo assim, ontem o presiden-
te do Corinthians, Andrés San-
chez, reafirmou que seu clube
sairá da instituição. O alvinegro
parece contar com um elemento
surpresa neste embate. Trata-se
da medida provisória 502, que al-
tera o artigo 42 da Lei 9.615, a
chamada Lei Pelé, sobre o direito
de arena. Uma alteração do artigo
diz que é prerrogativa das entida-
des esportivas as negociações de
direitos de arena (que envolvem
as transmissão) de seus eventos.
“O texto anterior era mais gené-
rico e a alteração torna a regra
mais explícita ao introduzir a pa-
lavra ‘exclusiva’ na lei”, diz He-
raldo Panhoca, advogado espe-
cialista em direito desportivo.

Segundo ele, a mudança traz
o entendimento de que o Clube

dos 13 não tem mais o caráter
prerrogativo de representante
das equipes na negociação dos
direitos, o que, por extensão,
leva a entidade a receber nova
outorga dos clubes depois a
aprovação da lei. A situação só
muda se a presidente Dilma
Rousseff vetar a lei, que é enca-
minhada a sanção após aprova-
da na Câmara. “É como se o Co-
rinthians estivesse antecipando
um direito futuro”, diz Panhoca.

Procurado, o presidente do
Botafogo, representante dos
dissidentes cariocas, não aten-
deu à reportagem para comen-
tar a possibilidade de outros
clubes terem interesse em ade-
rir ao movimento na semana
que vem. A Rede Globo tam-
bém não quis se pronunciar so-
bre o assunto. ■

Alexandre Vidal/O Dia Daniel Ramalho/O Dia

TELEVISÃO

R$ 500 mi
é o lance mínimo para a obtenção
dos direitos de transmissão
dos jogos pelas emissoras
de televisão. A Rede Globo
garantia R$ 250 milhões anuais.

INTERNET

R$ 100 mi
é o valor mínimo a ser pago
por portais de internet para
a obtenção dos direitos
no novo contrato. Na disputa,
estão sites como Terra e IG.

“Ao procurar se
desfiliar do Clube dos
13, o Corinthians
conta com um
direito futuro, a ser
garantido com a
aprovação de uma
alteração na lei sobre
o direito de arena

Heraldo Panhoca,
advogado especialista em

direito desportivo

1 Roberto Dinamite, Maurício Assumpção, Patrícia Amorim
e Peter Siemse, presidentes, pela ordem, de Vasco, Botafogo,
Flamengo e Fluminense, anunciaram ontem que vão negociar
direitos de transmissão em conjunto; 2 Koff, do Clube dos 13,
alega divídas de R$ 60 milhões dos times com a instituição

2 ENTREVISTA FÁBIO KOFF Presidente do Clube dos 13

Transmissão
está atrelada
à associação
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