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Clube dos 13 - Entidade rompe com Rede TV! e esfacela união de times 
 
Determinado em reunião ontem, o rompimento do Clube dos 13 com a Rede TV! acabou, em 
definitivo, com a negociação coletiva de direitos de TV pelos times nacionais, vigente nos 
últimos 24 anos. 
 
Valem os acordos individuais já feitos por 16 clubes com a Globo. Serão 18, pois Atlético-MG e 
Internacional confirmaram que devem assinar com a emissora. 
 
É o fim da união dos clubes em torno de sua principal fonte de renda. É o início de uma era em 
que aumenta o desequilíbrio entre os times. 
 
Um reflexo disso é o cenário que desenha a nova liderança do presidente do Corinthians, 
Andres Sanchez. 
 
Antes da reunião, ele articulou com o presidente do C13, Fábio Koff, uma saída para a disputa 
das emissoras pelos direitos de TV do Brasileiro entre 2012-2015. 
 
Anteontem, Koff informou à Rede TV! que o contrato assinado pelo C13 com a emissora não 
era válido. 
 
Agora, a entidade avisará ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) que desiste 
da ação para barrar os acordos individuais firmados entre clubes e Globo. 
 
"[Os clubes] acabaram com o meu poder. Espero que não crie embaraço", falou Koff. A Rede 
TV! não quis dizer se processará a entidade. 
 
Com a batalha vencida, Andres e seus aliados não fizeram questão nem de acabar com o C13 
nem de derrubar Koff. Porém uma das duas coisas deve ocorrer no futuro. "A possibilidade [de 
acabar a entidade] existe. Ninguém aqui vai ser hipócrita", declarou Andres. 
 
Outros dirigentes deixaram clara a atuação decisiva do corintiano para selar a paz com Koff. 
Isso porque Andres ressaltou não fazer parte do C13 e ser só um convidado. 
 
O poder do corintiano se relaciona com os "R$ 90 milhões a R$ 120 milhões" que receberá da 
Globo, valor estimado pelo próprio dirigente. 
 
Similar ao obtido pelo Flamengo. "Devemos ter a maior dívida [no C13], porque somos o maior 
arrecadador", afirmou a presidente Patrícia Amorim. Os dois ficam com cerca de 20% dos 
estimados R$ 1 bilhão que a Globo pagará, de acordo com Koff. 
 
Mas, na nova ordem, há incertezas para os outros. 
 
"Para o Inter, será bom o contrato, superior ao anterior. Mas temos que ver as consequências 
futuras para Palmeiras, Inter, Santos, Cruzeiro...", analisou Fernando Carvalho, do Inter, sobre 
os valores diferentes das cotas. 
 
"A negociação coletiva era melhor. Mas não dá para brigar com fatos", disse Marcelo 
Guimarães Filho, do Bahia. 
 
De maneira emblemática, Juvenal Juvêncio (São Paulo) e Paulo Odone (Grêmio), fundadores 
do C13 em 1987, não estavam na reunião. 
 
KOFF AMEAÇA SAIR, E SANTOS PEDE ELEIÇÃO 
 



Durante a reunião, o presidente do C13, Fábio Koff, afirmou que sairia agora da entidade se 
alguém substituísse seus avais bancários dados em dívidas feitas pelos clubes com bancos. 
Porém os cartolas preferiram a sua permanência. O presidente do Santos, Luis Alvaro de 
Oliveira Ribeiro, sugeriu uma nova eleição para presidente, segundo Alexandre Kalil, do 
Atlético - MG. Mas a proposta não foi aceita pelos clubes. 
 
Times farão levantamento de suas dívidas com C13 
 
Será feita uma espécie de auditoria pelos times para descobrir qual o tamanho das dívidas e 
créditos de cada um com o Clube dos 13. 
 
É uma forma de zerar a conta dos contratos atuais de televisão, que se encerram neste ano, 
para regularizar a situação para os próximos acordos com a Globo. 
 
Essa conta surge porque, quando estão em situação difícil, os clubes recorrem a empréstimos 
bancários em que dão os seus direitos de TV como garantia. Eles também podem ceder os 
direitos em processos judiciais. 
 
Nessa operação, o C13, que é o gestor do contrato de televisão, tem que dar um aval 
bancário. Ou seja, o presidente Fábio Koff e o vice Fernando Carvalho aparecem como 
avalistas dos débitos. 
 
"Temos que ver uma forma de rolar a dívida. As garantias para essas dívidas estão exauridas. 
Temos que transferi-las para o novo dono do contrato", disse Koff. 
 
A comissão que analisará as finanças será composta por Vitória, Vasco, Corinthians e Atlético-
MG. Seu trabalho deve durar até 60 dias. 
 
Koff diz que o C13 tem R$ 50 milhões em caixa, que podem ser dados para os times. 
 
"Todo mundo tem que acertar a sua conta. Não é deixar papagaio", observou o presidente do 
Atlético-MG, Alexandre Kalil. 
 
"Vou usar o valor que receberei adiantado da Globo para quitar", garantiu Patrícia Amorim, do 
Flamengo. 
 
Koff afirmou que, quando toda a questão do aval for resolvida, retira-se do C13. "Quando 
estiver tudo encerrado, em junho, julho ou agosto, eu saio", disse. 
 
Depois, os clubes ainda terão de decidir quem administrará o fundo para dinheiro de 
passagens e hospedagens dos times no Brasileiro, entre outras despesas. Hoje, isso é feito 
pelo C13. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 maio 2011, Esporte, p. D8 e D9. 


