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A RedeTV! foi a grande vence-
dora da licitação realizada pelo
Clube dos 13 para transmitir o
Campeonato Brasileiro no triê-
nio 2012-14. Entretanto, a no-
vela sobre os direitos de televi-
sionar os jogos do principal tor-
neio de futebol do país está lon-
ge do seu fim. O valor de R$ 516
milhões ao ano oferecido pela
emissora paulista equivale às
transmissões dos jogos dos 20
clubes participantes da Primeira
Divisão do torneio nacional.
Mas o valor deverá ser dividido
proporcionalmente pelo núme-
ro de clubes que estiverem de
acordo com o contrato realizado
pelo Clube dos 13.

No momento, onze times já
manifestaram a opção de nego-

ciar seus direitos de transmissão
individualmente. Com esse nú-
mero de times dissidentes, o
montante a ser pago pela Re-
deTV! pelos direitos de trans-
missão cai para R$ 232,2 mi-
lhões, considerando os valores
com pesos iguais entre todos os
participantes do torneio. A
emissora, porém, sai prejudica-
da por fechar contrato com um
número ímpar de times.

“O fracionamento do valor
pode ser dos mais variados, des-
de que seja em números pares e
acima de dois. Caso contrário, a
emissora pagará por jogos que
não poderá transmitir”, afirma
Heraldo Panhoca, advogado es-
pecializado em Direito Despor-
tivo e professor do MBA Gestão e
Marketing Esportivo da Trevisan
Escola de Negócios. Segundo
ele, a disputa não deve ser deci-

dida nos tribunais pois “o Cade
já extinguiu as preferências da
Globo”. Até a edição deste ano, a
emissora carioca tinha o direito
de optar pela renovação ou não
do contrato, fato que foi extin-
guido no final do ano passado
pelo órgão regulador.

Desistência prevista
Principal aliada do Clube dos 13
para fazer frente aos interesses
da Globo e da CBF na transmis-
são dos jogos, a Rede Record de-
sistiu na última hora da licitação
realizada na última sexta-feira,
11, para negociar os direitos in-
dividualmente com os clubes.

“Em todas as negociações
realizadas nos últimos anos, eles
saíram no último dia sem avisar
ninguém”, diz Fábio Koff, presi-
dente do Clube dos 13. Em nota
informando os motivos de sua

desistência, a emissora afirmou
que “alguns clubes, antes de ou-
vir qualquer proposta por parte
da Record, já indicam que têm
acordos pré-acertados com ou-
tra emissora” e que ela “não
aceita participar de um jogo com
cartas marcadas”.

Apesar de clubes e emissoras
afirmarem abertamente que
pretendem negociar os direitos
individualmente, Koff mantém a
posição de que o contrato com a

Brasileirão na TV fica na marca do
RedeTV! leva licitação feita pelo Clube dos 13 com proposta de R$ 1,5 bi, mas não deve exibir todos os jogos

Record abandonou
a concorrência
alegando que alguns
clubes já indicavam
ter acordos com
outras emissoras
e que “não aceita
participar de um jogo
de cartas marcadas”

INCORPORAÇÃO

Cyrela Brazil Realty reduz meta de
lançamentos para 2010 e 2011
Uma das maiores do país em incorporação de imóveis residenciais,
a empresa informou que prevê lançamentos de R$ 7,6 bilhões a R$ 8,5
bilhões neste ano, ante projeção anterior de R$ 8,3 bilhões a R$ 9,1 bilhões.
O ponto médio da nova meta, de R$ 8,05 bilhões, é 7,5% inferior ao anterior.
Para 2012, os lançamentos devem se situar entre R$ 8,7 bilhões e
R$ 9,8 bilhões. Os pontos médios, nesses casos, são 15,9 e 7,4% inferiores.
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Compra dos direitos de
transmissão foi esvaziada pelo

racha dentro do Clube dos 13

VALOR POR JOGO

R$ 1,36 mi
é o montante que será pago
pela RedeTV! para os direitos
de transmissão de cada uma
das 380 partidas que ocorrem
em um Campeonato Brasileiro.
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RedeTV! será mantido para to-
dos. “Não há a possibilidade de
negociação individual pois, se-
gundo o Cade, a negociação é
essa, o resto é matéria de jornal.
São R$ 340 milhões à vista, que-
ro ver um clube não aceitar”,
comenta o dirigente, ao citar o
valor correspondente aos 20%
do contrato total que deverá ser
pago adiantadamente. Procura-
do para comentar o assunto, o
Cade não se pronunciou. ■

pênalti
do campeonato

SERVIÇO

Blockbuster inicia processo
de venda no próximo mês
A rede de locadoras de vídeo Blockbuster, que havia entrado com pedido
de concordata em setembro, iniciará o processo de venda da companhia
em abril. Um grupo de fundos de investimentos liderado pela Monarch
Capital chegou a um acordo com os credores — que incluem estúdios
em Hollywood como a Disney — quanto aos termos do processo de venda.
A dívida junto aos estúdios soma mais de US$ 100 milhões.

INTERNET

YouTube aumentará quadro de funcionários
em 30% neste ano, com 200 contratações
Uma mensagem no blog da companhia também informa que mais de
35 horas de vídeo são enviadas ao site a cada minuto, com imagens sendo
vistas mais de 2 bilhões de vezes por dia. O YouTube, que tem cerca de
650 funcionários, informou que a maior parte dos novos empregos serão
abertos em San Bruno, na sede da empresa na Califórnia. Além disso,
abrirão posições em Milão, São Petersburgo, Tóquio e Zurique.
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PROBLEMAS NO PASSADO

Disputa entre Globo e
SBT pelo Paulista-03
foi parar na Justiça

A novela envolvendo os direitos
de transmissão do Campeonato
Brasileiro para o triênio 2012-14
não é novidade no futebol
do país. No final de 2002, Globo
e SBT iniciaram uma briga
para televisionar o Campeonato
Paulista do ano seguinte, cuja
disputa só foi acabar com decisão
do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) que saiu no meio do torneio.
Até esse momento, ambas as
emissoras já haviam transmitido
jogos do Paulista sob liminar.
A disputa teve início em outubro
de 2002 quando a Globo
recusou a oferta de R$ 12
milhões da Federação Paulista
de Futebol pelos direitos de
transmissão de 12 jogos do
torneio regional. Logo em
seguida, a entidade assinou
contrato com o SBT pelo mesmo
valor, mas para transmitir
22 jogos. A emissora carioca
conseguiu recuperar os direitos
após a decisão do STJ. As
primeiras rodadas do torneio
foram um grande mistério para
os telespectadores, que até
momentos antes não sabiam
em qual canal assistir a partida.
Por conta de liminares, uma
emissora tinha que retirar sua
equipe que já estava pronta para
a transmissão no estádio. F.S.

DISSIDENTES

11 times
devem negociar seus direitos
separadamente: Botafogo, Vasco,
Corinthians, Coritiba, Fluminense,
Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras,
Grêmio, Santos e Goiás.
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