


fim do último inimigo declarado de Ri
cardo Teixeira, a manutenção do poder 
da Globo sobre os clubes e a volta do 
debate a respeito da criação de uma 

liga nacional de futebol são os ingredientes mais 
claros da bagunça que tomou conta do principal 
esporte do país. O corre-corre provocado pela dis
cussão da renovação do contrato de transmissão 
do Campeonato Brasileiro no triênio 2012-2014 foi 
apenas a desculpa para uma reordenação de for
ças na política da bola, que deve terminar com as 
mesmas peças-chave no cenário. Ou quase todas. 

A implosão do Clube dos 13, provocada pela 
discussão do contrato de TV, é o fator novo para 
a manutenção do status quo do futebol. Desde a 
fracassada tentativa de Kléber Leite assumir a pre
sidência da entidade, em 2010, que o C13 dava 
indícios de que teria dificuldade para continuar a 
existir como era. A chapa encabeçada pelo ex-
presidente do Flamengo era formada, entre outros, 
pelo presidente do Corinthians, Andres Sanchez, e 
tinha apoio aberto de Ricardo Teixeira, mandatário 
da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 

Sem o aval da CBF a Fábio Koff, presiden
te da instituição desde 1995 - e reeleito em 2010 
para seguir no cargo até o ano que vem - o C13 
perdeu sua estabilidade política. O mês de feve
reiro foi, então, o escolhido pelo Corinthians para 
implodir de vez a estrutura da então "União dos 
Grandes Clubes do Brasil". No dia 22 daquele 
mês, o clube anunciou que não negociaria mais 
coletivamente seu contrato com a TV. 

A rebelião liderada por Andres Sanchez só 
serviu para sepultar o C13 e manter à frente da 
geopolítica da bola nacional Ricardo Teixeira e 
Marcelo Campos Pinto (diretor da Globo Esportes, 
braço da Rede Globo responsável pelos contratos 
de transmissão do futebol), dois dos mais podero
sos homens de bastidores do futebol atualmente. 

Para isso, porém, os clubes deram o maior 
passo para trás no que diz respeito à saúde fi
nanceira do futebol no Brasil. Em vez de apenas 

trocarem as peças e manterem uma entidade re
presentativa para defender interesses comerciais 
e políticos, como acontece em qualquer setor da 
economia, as agremiações esportivas brasileiras 
decidiram, impulsionadas pelo Corinthians e pela 
Globo, tratar por conta própria o mais valioso dos 
seus contratos do Campeonato Brasileiro, que é 
aquele referente à transmissão do torneio. 

O primeiro a anunciar o acerto com a Globo 
foi o Grêmio, por valores não revelados, mas com 
contrato até 2015, um ano a mais do que seria o 
acerto via Clube dos 13 e sem a expectativa de 
uma possível valorização pós-Copa do Mundo. Na 
sequência, diversos outros times foram, um a um, 
dizendo que tinham chegado a acordos nos mes
mos moldes (até 2015 e válido para todas as plata
formas de mídia) com a principal emissora do país. 

No fim de março, ainda sem todos os clubes 
com contrato firmado com a Globo, outro movi
mento passou a ocupar o noticiário. Botafogo, Co
rinthians e Cruzeiro encabeçam um projeto para a 
criação de uma "liga nacional" de clubes, que seria 
a responsável por "gerir o futebol de maneira pro
fissional", nas palavras de Zezé Perrela, mandatá
rio cruzeirense. A ideia é ajudar no fortalecimento 
dos clubes e deixar a CBF livre da incumbência de 
organizar o futebol nacional. Para isso, porém, a 
ideia é conseguir o aval da própria entidade má
xima do futebol brasileiro e, claro, contar com a 
parceria da Globo para exibir a competição. 

"Não tem como adiar mais. A ideia é contratar 
profissionais para administrar a liga, deixar de poli
ticagem", disse Perrela no dia 30 de março. 

O movimento, além de não ser uma novida
de, não representa a esperança para que o futebol 
brasileiro, finalmente, passe a ver a importância 
que tem de se gerenciar em conjunto as suas prin
cipais propriedades comerciais. Tampouco deve 
servir para que a Série A do Brasileirão tenha uma 
entidade verdadeiramente representativa. 

O próprio surgimento do C13, em 1987, tinha 
como objetivo criar uma liga nacional que defen-



desse o interesse dos clubes com maior torcida 
na época, funcionando de maneira independente 
e sem a interferência da CBF na gestão do Cam
peonato Brasileiro. Já em seu primeiro ano, porém, 
o grupo teve de acomodar outras equipes e, por 
fim, passou a ter seus 20 associados ao longo dos 
anos seguintes. A perda de identificação com o 
Campeonato Brasileiro e, consequentemente, de 
sua representatividade junto à competição, ficou 
evidente nos últimos anos, quando a elite do tor
neio passou a ter 20 times. Em 2011, cinco clubes 
que disputam a Série A não são filiados ao C13. 

Para 2012, a tendência é a de que o Brasi
leirão seja transmitido pela Globo, que detém a 
maioria dos clubes num novo contrato (até o fecha
mento da edição, a emissora havia acertado com 
14 dos 20 clubes do C13). Porém, a liga pode ter 
de esperar mais um pouco para surgir, e aí é que 
começam os grandes problemas da falta de uma 
entidade representativa do campeonato. 

O primeiro baque que os clubes deverão sen
tir é na promoção do Brasileirão para o exterior. 
Algumas empresas de mídia europeias tentam, em 
vão, saber como farão para negociar os contratos 
de transmissão para países do exterior. O C13, en
volvido na disputa para manter na Justiça o acordo 
firmado com a RedeTV! para a TV aberta (leia mais 
abaixo), simplesmente ignora o potencial de venda 
do torneio para o estrangeiro. Como o contrato de 

muitos clubes é com a Globo, caberia à emissora 
sair atrás da venda internacional. 

Outra dificuldade que haverá é na comercia
lização de outras propriedades do torneio. Caso a 
Globo não tenha o negócio assinado com os 20 
clubes que farão parte da Série A em 2012, ela 
não poderá, por exemplo, vender a publicidade es-
tátitca do torneio para todas as 380 partidas. Além 
disso, qualquer outra participação de uma empre
sa para uma ação durante o Brasileiro terá de ser 
negociada individualmente, o que burocratiza o 
processo e dificulta a entrada de novas empresas. 

No longo prazo, o receio é a criação de um 
abismo financeiro entre os clubes de maior apelo 
midiático daqueles de fora do eixo de atenção da 
TV. Na negociação individual, o Corinthians con
seguiu acordo próximo de R$ 80 milhões com a 
Globo. O Coritiba, que nas contas da emissora 
ocupa o quarto patamar de escala de forças entre 
os clubes, fechou por volta de R$ 30 milhões. 

Nesse cenário, a distância entre os dois só 
tende a aumentar. Hoje, pela divisão de cotas do 
C13, o Corinthians, no topo da pirâmide, recebe 
7% do valor total do contrato de televisão. O Co
ritiba, que ocupa a pior faixa de recebimento, fica 
com 3,6% do acordo. Isso faz com que a diferença 
de valores recebida por eles não seja tão gritante. 
Em 2011, enquanto o clube paulista ganha cerca 
de R$ 35 milhões pela transmissão do Brasileiro, a 



equipe paranaense amealha R$ 18 millhões. A di
ferença, de cerca de 50% na atualidade, aumenta 
para cerca de 65% com o novo contrato. 

Mas o que levou o futebol brasileiro a adotar 
a negociação individual de seus contratos? 

Na Europa, o debate sobre a eficiência da 
gestão dos campeonatos nacionais em forma de 
liga acabou depois que a Inglaterra e a Alemanha 
desbancaram Itália e Espanha do posto de cam
peonatos mais atrativos e rentáveis do futebol no 
continente. Gerenciados de maneira profissional 
por uma liga, os torneios alemão e inglês são os 
que atraem os melhores públicos no continente 
e, de quebra, geram os melhores acordos comer
ciais, tornando-se exemplo sos demais países. 

A Espanha tem, hoje, o segundo contrato 
menos valioso de TV das principais ligas da Euro
pa (veja quadro ao lado). Porém, pior do que isso, 
o modelo de negociação desses acordos faz com 
que cerca de 60% do total arrecadado fique con
centrado nas mãos de Barcelona e Real Madrid. 
O abismo financeiro traz, no longo prazo, a desi
gualdade na competição, como mostra o torneio 
atual, com os dois maiores disparados na lideran
ça com mais de dez pontos do terceiro colocado. 

"Quem sabe daqui a alguns anos os dois vão 
perceber a besteira que fizeram ao ficar com todo 
o dinheiro. Um campeonato que termina com uma 
distância de 30 pontos do segundo para o terceiro 
colocado, e de 70 pontos entre o campeão e o 
último, não pode ser interessante", afirmou o pre
sidente do Sevilla, Jose Maria del Nido. 

A partir de 2015, os espanhóis vão se ade
quar à negociação coletiva com a televisão, se
guindo determinação da União Europeia de 2008, 
exigindo que as ligas adotassem o modelo coleti
vo de venda por isso significar a forma mais justa 
de manter o equilíbrio financeiro entre os clubes. 

O modelo também foi adotado há duas tem
poradas pela liga italiana, que concentrava cerca 
de 75% do contrato de TV nos cofres de Interna-
zionale, Juventus e Milan. Agora, com o terceiro 
contrato mais valioso do continente, os italianos 
assistem a um torneio mais equilibrado também 



do ponto de vista esportivo, com os menores Na
poli e Lazio figurando entre os líderes da compe
tição ao lado dos poderosos de Milão. 

O grande exemplo de liga de clubes, porém, 
está na Inglaterra. Com o campeonato organiza-

variam conforme o desempenho da equipe no 
campeonato e os outros 25% são pagos de acor
do com a audiência dos times na televisão. 

Nos Estados Unidos, a lógica é um pouco 
diferente. As ligas estão acima dos clubes. Elas 

do inteiramente pela Premier League, os ingleses 
conseguiram tornar seus clubes marcas globais e, 
mais do que isso, elevar a patamares bilionários a 
arrecadação com a televisão. Só em 2011, os clubes 
da primeira divisão inglesa faturaram dois bilhões 
de euros com a TV. Desse montante, cerca de 600 
milhões são provenientes da negociação de direitos 
para o exterior. Só com a venda para outros países, 
os ingleses faturam praticamente o mesmo que fran
ceses e italianos com todos os contratos de TV. 

O modelo inglês é uma adaptação, para o fu
tebol, do conceito americano de formação de ligas 
esportivas. Com um corpo de funcionários cada vez 
maior, a função da liga inglesa é gerar receita. A di
visão do dinheiro arrecadado se dá de forma a tentar 
manter ao máximo o equilíbrio financeiro dos clubes: 
50% são repartidos igualmente entre os times, 25% 

são as donas da competição, e os seus participan
tes são franquias que recebem a permissão para 
disputar o torneio. Com a liga como dona de tudo, 
o objetivo passa a ser criar o melhor campeonato 
possível. Para isso, as metas são manter a com
petitividade e fazer com que os torcedores consu
mam cada vez mais o esporte. 

Esse conceito faz com que, por exemplo, a 
NFL, que cuida do futebol americano, divida por 
igual entre suas 32 franquias os mais de US$ 4 bi
lhões que as TVs pagam para exibir a temporada. 
O conceito é simples: quanto mais rico o clube, 
melhor é a condição de disputar o campeonato 
e, assim, de proporcionar um melhor espetáculo 
para o torcedor, que é a essência do negócio no 
esporte. Por aqui, a liga não enxerga os clubes 
como sócios no produto maior: o campeonato. 

Text Box
Fonte: Máquina do Esporte, São Paulo, ano 3, n. 14, p. 28-32, 2011.




