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Depois da novela das últimas semanas, a Rede Globo emitiu comunicado na sexta-feira (25) à 
noite, informando que não participará de concorrência pelos direitos de transmissão do 
Campeonato Brasileiro de Futebol no triênio 2012-2014. Entre os motivos, estão as “condições 
impostas na carta-convite que não se coadunam com nossos formatos de conteúdo e de 
comercialização, que se baseiam exclusivamente em audiência e na receita publicitária, sendo 
incompatíveis com a vocação da televisão aberta”. 
 
A emissora reafirmou que pretende negociar diretamente com os clubes, como o Corinthians, 
que pediu a desfiliação da entidade, seguido dos times do Rio de Janeiro (Botafogo, Flamengo, 
Fluminense e Vasco) e o Coritiba, que também quer a receita das cotas sem intermediários. 
Após a veiculação da decisão da Globo, o Clube dos 13 enviou comunicado afirmando lamentar 
o “fato de a emissora ter mudado abruptamente de posição, uma vez que desde a criação do 
Clube dos 13 sempre foi parceira na construção e no fortalecimento do futebol brasileiro”. 
 
No comunicado o Clube diz ainda que “todas as cláusulas que constam na carta-convite foram 
discutidas com as empresas, inclusive com a Rede Globo, e que em nenhum momento do 
processo seus representantes manifestaram a decisão de não participar do certame”. Se 
permanecesse na disputa, a Globo poderia oferecer R$ 540 milhões para transmissão dos 
jogos do Campeonato Brasileiro no triênio 2012/2014 e venceria a Record mesmo que esta 
pagasse R$ 600 milhões, já que o edital de concorrência criado pelo Clube dos 13 e divulgado 
na quinta-feira (24) garantia 10% de vantagem aplicados sobre o valor das propostas das 
concorrentes. 
 
Propostas 
 
O Clube dos 13, que reúne cerca de 20 times de futebol no País, considerou o apoio que a 
Rede Globo deu ao futebol brasileiro durante os últimos 25 anos, e a maior exposição que a 
sua audiência propicia, conforme redação da carta-convite, cuja data limite para recepção das 
propostas das emissoras é 11 de março. 
 
No edital, a entidade confirmou como valor mínimo R$ 500 milhões apenas para TV aberta. 
Para direitos em placas de publicidade nos estádios, internet, TV a cabo e pay per view serão 
mais R$ 800 milhões, sendo que as fornecedoras serão decididas em outro edital, divulgado 
em meados de março, após a finalização da concorrência para TV aberta, segundo fonte do 
propmark. Já a transmissão via rádio é livre. A concorrência provocou racha no futebol 
brasileiro, desde a decisão do Cade (Conselho Administrativo de Defesa da Economia), em 
outubro passado, de dar fim à exclusividade da Globo na transmissão do torneio. 
 
Em entrevista ao jornalista Juca Kfouri, o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff culpa o 
presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e o diretor geral da 
Globo Esportes, Marcelo Campos Pinto, pela crise. Os dois disseram ao jornal Folha de S.Paulo 
que o fórum mais adequado para responder às acusações do presidente do C13 é o Poder 
Judiciário. 
 
E se os clubes realmente negociarem sozinhos, a entidade acionará a justiça com base na Lei 
Pelé e em seu estatuto, que a define como representante dos times para o campeonato. Mas o 
Corinthians está de olho nos 43 pontos em picos de audiência na transmissão de TV durante 
seus jogos, mesmo com dívidas de R$ 25 milhões com o Clube dos 13, por conta de 
adiantamentos das cotas da transmissão do Brasileirão atual. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 fev. 2011, p. 29.  


