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RESUMO 

 O futebol tem sido uma expoente da cultura brasileira, contudo, mesmo com 

toda sua relevância sociocultural, esse segmento ainda é pouco explorado dentro deste 

contexto. Isto pode ser devido à dificuldade que se tem de pensar no futebol de forma 

profissional, ou até mesmo, à pouca pesquisa econômica para assuntos relacionados ao 

esporte de maneira em geral. Em função do exposto acima, este trabalho tem o 

propósito de explorar o futebol considerando questões econômicas, relacionadas a 

mercados, comportamento de empresas e bem estar social. Além disso, vislumbra-se 

contribuir para o debate no que diz respeito às discussões que se baseiam nos temas 

relacionados à grande área da economia dos esportes. Para tanto, o presente trabalho 

consiste em uma pesquisa descritiva que buscou realizar um estudo do histórico da 

relação Clubes de Futebol e Emissoras de TV transmissoras dos campeonatos, sempre 

atentando para o contexto econômico. A partir deste estudo procurou-se realizar uma 

análise baseada na teoria econômica de mercados, especificamente o caso de uma 

estrutura monopsonista, destacando suas causas e conseqüências. Os principais 

resultados apontaram que o modelo de venda dos direitos de transmissão do 

Campeonato Brasileiro de Futebol, ocorrem em um sistema de concorrência imperfeita, 

havendo um Monopsônio, onde a emissora, tem poder de mercado e se apropria do 

excedente, afetando o bem-estar social. Os clubes devido a sua situação financeira 

precária ficam dependentes do dinheiro da emissora, através de cotas adiantadas e 

empréstimos. Discutiu-se também os modelos adotados para divisão das cotas de 

transmissão em outros países, chegando a conclusão que o modelo brasileiro, se 

assemelha ao menos bem sucedido, no caso o espanhol, sendo os melhores exemplos e 

práticas os modelos adotados na Alemanha e na Inglaterra. 

 

 

 

 

 

  



1 INTRODUÇÃO 

O Brasil tem uma cultura bem diversificada e marcante, como bons exemplos   

tem-se a Música Popular Brasileira de Tom e Vinícius, o Samba de Noel Rosa e 

Cartola; a Teledramaturgia bastante difundida em outros países, especialmente os de 

língua portuguesa; o Carnaval; no campo da Culinária, a famigerada feijoada, outros 

pratos da cozinha mineira, ou ainda a nordestina; além disso, tem-se o Café, a Cachaça; 

e nos esportes também o Futebol, a Capoeira e as Artes Marciais (MMA - Mixed 

Martial Arts). Contudo, o futebol é certamente um dos traços mais marcantes neste 

campo, para muitos estrangeiros, ao pensar no Brasil, vem instantaneamente a imagem 

de Pelé e o “esquadrão canarinho” da Copa de 70, entre outros expoentes do desporto 

como Garrincha, Romário, Ronaldo Nazário, Ronaldo Assis etc. 

 Da mesma forma, internamente, o futebol, no cenário esportivo, é sem dúvidas o 

destaque. Para se ter ideia de sua expressividade, em pesquisa realizada pela Delloite1, 

em setembro de 2011, demonstra-se a predominância do futebol em relação aos outros 

esportes no Brasil. A pesquisa mostra que o futebol alcançou, no universo pesquisado, 

percentual de 32 % de praticantes, e quanto à predileção, os números foram ainda mais 

expressivos, de 78 %. No quesito esporte mais televisionado (em horas), novamente, o 

futebol se destacou, e obteve resultado expressivo com 65,8 % (DELLOITE, 2011). 

 Portanto, diante disso, é possível verificar a importância desse esporte em termos 

de expoente da cultura brasileira. Contudo, apesar do papel sociocultural relevante, esse 

segmento ainda é pouco trabalhado dentro do contexto da economia do esporte. Isto 

pode ser devido à dificuldade que se tem de pensar no futebol de forma profissional, ou 

até mesmo, à pouca pesquisa econômica para assuntos relacionados ao esporte de 

maneira em geral. Em função do exposto acima, este trabalho tem o propósito de 

explorar o futebol considerando questões econômicas, relacionadas a mercados, 

comportamento de empresas e bem estar social. Além disso, vislumbra-se contribuir 

para o debate no que diz respeito às discussões que se baseiam nos temas relacionados à 

grande área da economia dos esportes.  

  

                                                             
1 Deloitte é uma empresa serviços de Auditoria, Consultoria, Assessoria Financeira, Gestão de Riscos, 

Consultoria Tributária e serviços relacionados. 



1.1 Problema e sua importância 

 No decorrer do século XX até o presente momento o futebol sofreu um intenso 

processo de profissionalização, apesar de ainda insuficiente. Ao longo da década de 

1990 houve uma série de tentativas de modernização do futebol brasileiro, onde se 

seguiu um modo de organização misto, o que na verdade, se traduziu em uma 

incompleta modernização. Tal situação se confirma, por exemplo, quando, se observa 

que se por um lado os clubes tem ações que requerem profissionalismo, como fechar 

contratos de transmissão e patrocínios, por outro são administrados por dirigentes 

amadores e que se reelegem continuamente (ALVITO, 2006). 

 Com toda mobilização cultural que o futebol consegue promover, graças ao seu 

apelo popular, este foi naturalmente atraindo e movimentando um volume cada vez 

maior de dinheiro, principalmente oriundo de grandes marcas e empresas que vêem no 

esporte um meio eficaz de divulgar seus produtos e serviços. Destaca-se que pode-se 

explicar este  fenômeno pela atuação da dupla marketing e televisão, em um processo 

que estão intimamente ligados, associado também à necessidade do capitalismo de 

produzir e comercializar um volume sempre crescente de produtos, com o objetivo de 

buscar  novos mercados na indústria do esporte. Neste sentido, segundo Alvito (2006, p. 

454): 

 Esta importância econômica do esporte-espetáculo [...] deve ser 

explicada tendo em vista as especificidades do capitalismo nos dias de hoje. 

Seguindo Fredric Jameson (Jameson, 1991), podemos afirmar que a lógica de 

funcionamento do capitalismo contemporâneo é cultural: seria impossível 

manter o sistema em pleno funcionamento, sem a produção de necessidades, 

sem tornar o supérfluo indispensável. Caso contrário, o capitalismo 

experimentaria uma crise de superprodução sem precedentes. Por isso é 

fundamental operar a mágica transformação de produtos de luxo em itens de  

primeira necessidade, estimulando a lógica consumista que mantém o sistema 

em funcionamento. Para fazê-lo, a publicidade tem que apelar para o 

inconsciente, para o irracional, em suma, para a emoção. 

 

 De acordo com matéria da rede inglesa BBC (British Broadcasting 

Corporation), é possível perceber o crescimento da programação voltada ao futebol na 

TV brasileira, e consequentemente também do marketing, passando de 19.739 horas 

dedicadas em 2007, para 28.901 em 2012. Sendo 1.588 horas na TV aberta, e as 12.746 

restantes em TV fechada (BBC, 2013). 

 Nesse sentido, considerando a abrangência do esporte, pode-se ilustrar os altos 

valores movimentados pelo futebol brasileiro conforme números apresentados na 

Tabela 1. 



Tabela 1 – Receitas e Dívidas totais dos 12 Maiores Clubes do Brasil, para os anos de 

2011 e 2012 

Ranking Clubes Receita Total Divida Total 

2012 2011 2012 2011 

1 Corinthians 358 290 177 178 

2 São Paulo 284 226 200 158 

3 Internacional 264 198 214 197 

4 Palmeiras 245 148 287 245 

5 Grêmio 233 143 187 199 

6 Flamengo 212 185 741 355 

7 Santos 200 189 194 208 

8 Atlético-MG 163 100 414 368 

9 Fluminense 151 80 435 405 

10 Vasco da Gama 139 137 410 387 

11 Botafogo 123 59 613 564 

12 Cruzeiro 120 129 143 120 

Fonte: Elaboração própria a partir de Amir Somoggi (2013) 

Nota: Valores aproximados em Milhões de Reais (R$). 

  

A despeito do volume crescente de dinheiro movimentado pelo segmento, 

como demonstrado na Tabela 1, é possível observar, no futebol brasileiro, um altíssimo 

nível de endividamento dos clubes, e na maioria dos casos se verifica uma tendência ao 

agravamento deste indicador. Um fato interessante que se pode extrair da tabela ocorre 

com o Cruzeiro, que é o único clube que se verificou queda nas receitas, passando de 

129 milhões de reais em 2011, para 120 em 2012, enquanto suas dividas vão de 120 

milhões em 2011, para 143 em 2012, passando assim a sua divida a ser maior que sua 

receita em 2012, situação bastante preocupante. Outro fator interessante, porém, que vai 

num sentido um pouco contrário aos problemas financeiros, é o acréscimo importante 

de receita que pode se verificar no Corinthians, saltando de 290 milhões de reais, em 

2011, para 358 milhões em 2012. 

Destaca-se que o endividamento dos Clubes, verificado de forma geral, pode 

ter sido gerado ao longo de anos de administrações pouco profissionais, ineficientes e 

até mesmo com a ocorrência de casos de corrupção (ALVITO 2006). Como exemplo, os 

casos das parcerias Clubes/Empresas Estrangeiras, em meio as décadas de 90 e 2000, e 

na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da CBF (Confederação Brasileira de 



Futebol). Sobre essas parcerias Clube/Empresa, ocorridas durante as décadas de 90 e 

2000, alguns dos principais exemplos famosos são: Palmeiras/Parmalat, Flamengo/ISL 2 

(International Sport and Leisure) e Corinthians/MSI 3 (Media Sports Investment).  

O primeiro caso gerou grande sucesso tanto esportivo para o Palmeiras quanto 

financeiro para a Parmalat. Entretanto, com o encerramento da parceria apareceram 

problemas no clube, como a volta do amadorismo na gestão do futebol, o que levou ao 

seu rebaixamento para a Serie B do Campeonato Brasileiro em 2002, além de problemas 

de ordem financeira.  

Já no caso Flamengo/ISL, a despeito dos grandes aportes financeiros da 

empresa no clube, resultados esportivos não foram expressivos, financeiramente a 

empresa declarou falência e o clube acumulou dividas devido ao não comprimento dos 

contratos com os jogadores de alto custo contratados no período. Levando os sócios do 

clube a votar e decidir pelo impeachment do então presidente Edmundo Santos Silva 

(GASPARETTO, 2013). Quanto à parceria Corinthians/MSI, o time campeão brasileiro 

de 2005, foi montado com dinheiro de origem duvidosa de Boris Beretzovski,  

milionário russo, condenado na Rússia por participar de organizações criminosas e 

crimes financeiros (ALVITO, 2006). 

No que diz respeito à CPI da CBF, requerida em 1999, logo após a derrota na 

final da Copa do Mundo de 98, para a seleção anfitriã França. Derrota esta bastante 

marcante, e não somente pela clara superioridade do time francês que resultou num 

surpreendente França 3 x 0 Brasil. A situação atípica teve início antes da partida, o 

principal jogador do time e estrela mundial, Ronaldo Nazário sofreu uma convulsão 

horas antes e mesmo assim foi escalado, em um caso bastante controverso e discutido a 

época. Entretanto, mesmo com toda a pressão popular pelos problemas administrativos 

e esportivos da CBF, a CPI só foi instalada em outubro de 2000, para investigar, entre 

outras coisas, o contrato da CBF com a multinacional Nike, sob suspeita de ingerência 

da empresa na organização e no futebol brasileiro, que apesar de ser uma instituição 

                                                             
2 International Sport and Leisure (ISL), era uma empresa de marketing esportivo associada entre outros a 

FIFA, esta empresa participava da negociação de direitos de transmissão de eventos esportivos. A 
empresa veio a falência, na década passada, em decorrência de escândalos de suborno na própria FIFA, 

fatos que são investigados e tem relação com o recente escândalo ocorrido este ano (2014). 

 
3 Media Sports Investiment (MSI) foi uma empresa formada por um grupo de investidores, como foco no 

futebol, no Brasil ela atuou no Corinthians. Esta controversa empresa era representada pelo iraniano Kia 

Jorabchian,  no entanto, houve investigações no sentido dele ser somente um "laranja" do russo Boris 

Beretzoviski, em meio a investigações do Ministério Público e uma crise esportiva, a parceria se encerrou 

com Corinthians endividado, sem os jogadores e rebaixado a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. 



privada, atua sob legislação brasileira onde está sujeita a algumas regras que visam a 

promoção do esporte no país. 

O processo histórico que trouxe ao modelo vigente onde clubes, federações e 

confederações são administrados de forma predominantemente amadora, como clubes 

sociais de bairro, com um ranço de coronelismo, apresentando vários problemas, como 

ingerências, pouca transparência nas contas, pouco foco no torcedor, prejudicando todos 

os envolvidos (ALVITO 2006). Consequentemente, resultando na atual fragilidade 

financeira dos clubes, a despeito deles movimentarem somas cada vez mais expressivas 

de dinheiro, vindo de relações comerciais com fornecedores, patrocinadores e grandes 

contratos com TV. 

Tais problemas, tem relação causa/consequência com a falta de autonomia dos 

clubes quanto à  gestão dos campeonatos, deixando-os sujeitos a interesses de outrem, 

no caso, a emissora que possui direitos exclusivos  sobre o campeonato. Logo, trata-se 

de uma situação típica de monopsônio que é um modelo de competição imperfeita, em 

que a empresa detentora dos direitos de transmissão  usa do seu poder de posição 

dominante para, por exemplo, determinar datas, horário e o calendário como um todo.   

Com isso a emissora transmissora, líder em seu mercado, e altamente influente 

no país, consegue se apropriar de certa parte das receitas geradas pelo esporte. E por ser 

compradora exclusiva dos direitos de transmissão a emissora passa a usufruir dos 

benefícios desta estrutura de mercado imperfeita. Segundo Pindick e Rubinfeld (2010), 

quando descrevem o modelo monopsonista, como única compradora a tem influência 

direta nos preços pagos . Desta maneira, puxando para baixo o valor global do 

campeonato, e portanto reduzindo a capacidade financeira dos clubes. Neste caso, a 

empresa monopsonista obtém ganho duplo, uma vez que paga menos aos clubes e ainda 

os mantém  subservientes ao seu interesses. 

Logo, a analise do futebol brasileiro sob a ótica econômica, ganha importância 

além do campo sociocultural, isto porque, entre outras coisas, movimenta um volume 

considerável de recursos financeiros. Além disso, visto que o mercado de diretos de 

transmissão se desenvolve em uma estrutura  que se distância da competição perfeita, 

modelo mais  eficiente, é provável que haja prejuízo para a sociedade de modo geral.  

Além disso, este desequilíbrio nas relações, pode trazer além de perdas de bem-

estar para os torcedores/consumidores, redução da arrecadação dos clubes os deixando 

em situação de constante endividamento e escassez de investimento, e quem sabe, até 

para a própria empresa transmissora, já que todo o esporte acaba por sofrer os efeitos 



negativos. Portanto, nesse contexto cabem os questionamentos: O atual modelo do 

futebol brasileiro é eficiente para os clubes de forma global? Qual o papel da emissora 

no atual modelo? 

 

1.2 Hipótese 

A dependência dos clubes do futebol brasileiro em relação à emissora detentora 

exclusiva dos direitos de transmissão dos campeonatos no país, leva-os a uma gestão 

subserviente a interesses que não são os seus; e, neste caso, os clubes deixam de 

maximizar receitas e atender sua principal missão, que é a satisfação de seus torcedores. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Provar que a forma de transmissão do campeonato brasileiro de futebol é 

realizada em uma estrutura monopsonista, e demonstrar os impactos desta estrutura 

sobre os clubes e o bem estar dos torcedores. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Discutir o modelo vigente de transmissão do futebol brasileiro e os fatores que 

levaram à sua adoção, apontando problemas que demonstram a ineficiência em gerar 

receitas para os clubes e bem-estar para o público. 

b) Comparar, destacando vantagens e desvantagens da estrutura aplicada à transmissão 

do campeonato em relação a modelos de sucesso em outros países.    

  



2 REVISÃO DE LITERATURA 

Cruz (2005) em sua pesquisa, procurou compreender as transformações 

ocorridas nos estádios de futebol desde 1863. Constatou a seguinte dicotomia, enquanto 

aquela época não existiam nem regulamentações sobre a área de jogo, nem separação 

mais clara entre jogadores e torcedores, atualmente há a existência de arenas ultras 

modernas com arquibancadas segmentadas em áreas, ofertando conforto e o consumo 

aos torcedores. A partir destas transformações ocorridas nos estádios, observou que o 

futebol foi sendo transformado em mercadoria, regido cada vez mais pela lógica de 

mercado. Os estádios, então, assumiram importância central para os clubes que os 

possuem, proporcionando não somente um palco onde a partida de futebol é disputada, 

como diversos produtos para serem consumidos.  

Além disso, Cruz (2005) também procurou mostrar que essa nova proposta de 

estádios demanda novo tipo de torcida - vigiada, pacificada, e como dito anteriormente, 

convertida em massa consumidora (CRUZ, 2005). A exemplo, tem-se as reformas no 

Caio Martins, no Maracanã e na Arena da Baixada, onde constatou-se a adoção de 

algumas medidas com o objetivo de seguir os preceitos pró-mercado e de elitização do 

futebol (CRUZ, 2005). 

Então, ainda em relação aos estádios, ao analisar as mudanças que aconteceram 

em alguns estádios brasileiros e fazendo a comparação com o mesmo processo na 

Inglaterra, observaram-se mudanças mais gerais que estavam ocorrendo na sociedade, 

principalmente a adoção da lógica da economia de mercado como princípio 

organizador. Logo, os estádios também seguirão cada vez mais esta lógica, não sendo 

mais projetados unicamente para o uso esportivo e de seus torcedores, sendo 

remodelados a partir das exigências do mercado e de consumidores, que vejam o 

espetáculo futebolístico como mais um produto a ser adquirido e desfrutado em match-

day 4 nos modernos shopping-estádio (CRUZ, 2005). 

Quanto às questões econômicas e políticas que estão inseridas no modelo de 

futebol brasileiro, Araújo Jr., Shikida e Monastério (2003), apresentam em seu artigo 

uma abordagem econométrica para analisar o campeonato brasileiro, entre as edições de 

1971 até 1998. Os resultados obtidos apontaram que o desempenho dos times melhores 

ranqueados não estava relacionado unicamente à qualidade dos jogadores do plantel, 

                                                             
4 Expressão da língua inglesa utilizada para se referir a "experiência" do torcedor no Estádio, no dia do 

jogo. A chegada ao estádio, compra de ingressos, alimentação, atrações paralelas as partidas (shows, 

interação com equipe do estádio...), compra de produtos relacionados ao clube, e por fim o jogo. 



mas também relacionou-se às questões econômicas e políticas. Alem disso, os 

resultados demonstram relação positiva entre boa colocação e artilharia, e também, que 

os times mais ricos tem mais chances de estarem bem colocados ao fim do campeonato, 

e que, no longo prazo, o fator político diminui a chance do estado colocar uma equipe 

entre as melhores do campeonato brasileiro de futebol (ARAUJO JR.; SHIKIDA; 

MONASTERIO, 2003). 

Gasparetto (2013), por sua vez, elaborou um estudo sobre a internacionalização 

dos Clubes de Futebol. O autor analisou o futebol mundial, comparando o futebol 

nacional e internacional, em questões altamente relevantes para esta internacionalização 

e seu sucesso, questões econômicas, de mercado, administrativas.  Considerando os 

resultados obtidos, o autor sugeriu que ajustar o calendário esportivo, valorizar a liga e 

os clubes, e ainda a internacionalização das marcas poderiam contribuir para a melhoria 

do espetáculo.  

Além disso, Gasparetto (2013) destacou que o aumento do profissionalismo 

nos clubes brasileiros beneficiaria a todos os agentes envolvidos no esporte, torcedores, 

atletas, treinadores, dirigentes etc. Adicionalmente, esse acréscimo da qualidade da 

gestão traria benefícios para a sociedade como um todo, pois considera o futebol um 

traço cultural importante no país e seu desenvolvimento permitiria ampliar o lazer, 

turismo e outros mercados (GASPARETTO, 2013). 

  

  



3 REFERNCIAL TEÓRICO 

Pretende-se com esta seção apresentar as teorias econômicas de mercados 

imperfeitos, discutindo seus temas, especialmente ocorrência de monopsônio e suas 

consequências, com vistas a dar sustentação às análises e discussões de resultados 

obtidos com o estudo. O que são e como afetam a economia, mercados, produtores, 

consumidores e o bem-estar.  

 

3.1 Monopólio 

 A exemplo do que ocorre nos modelos de concorrência perfeita, o modelo de 

monopólio em sua forma pura também não ocorre tão comumente, tendo exemplos 

escassos, no entanto seu estudo teórico ajuda bastante na compreenção de mercados 

deste tipo (PINDYCK; RUBINFELD, 2010).  

 Monopólio é o termo que designa uma das possíveis situações de concorrência 

imperfeita, a etimologia da palavra vem do grego "Monos", que significa "Um", e 

"Polein", que quer dizer "Vender", ou seja, um vendedor. Nesta situação, segundo 

Pindick e Rubinfeld (2010) o mercado tem apenas uma empresa ofertante do produto ou 

serviço em questão, não havendo também bem substitutos, desta maneira a empresa 

ofertante tem um poder maior na definição dos preços dos produtos neste mercado. 

Normalmente surgem de situações onde há patentes, poder ecônomico excessivo, 

monopólios naturais etc. 

 O produtor nesta condição tem uma condição bastante privilegiada, já que 

quando resolve aumentar seus preços, o consumidor não tem outras opções a recorrer. 

Todavia, este fato não dá ao produtor o poder de aumentar os preços indefinidamente, 

pois caso pratique um aumento demasiado, o cliente pode acabar optando por não 

consumir, levando a uma redução na demanda e provavelmente na Receita Total e 

lucros auferidos pelo produtor (PINDYCK; RUBINFELD, 2010). 

 Normalmente Monopólios tem origem nas chamadas barreiras a entrada, estas 

ocorrem quando o mercado impõe certas dificuldades a novos entrantes, por exemplo, 

Players são proprietários de patentes (barreira legal a entrada de novos players); 

Exclusividade de Matérias Primas; e as economias de escala (quando os atuais players 



do referido mercado tem tamanhos tão grandes que seus custos decrescem caso 

aumentem sua produção) etc (PINDYCK; RUBINFELD, 2010). 

 As formas que os monopólios podem se apresentar na economia são em geral, 

Monopólios Naturais, são mercados que precisam de investimentos muito grandes que 

somente são recuperados em longuíssimo prazo, exemplos deste monopólios são, 

Companhias de Energia, Água e etc; outra forma que apresenta algumas características 

dos modelos monopolísticos na Economia é com os Oligopólios, quem são mercados 

com poucas empresas atuantes, ou mercados concentrados, como exemplo no país tem 

área de Telefonia; por fim, ocorre também a Concorrência Monopolística, numa 

situação onde, cada empresas participante deste mercado possui em alguma escala o 

poder de mercado, tendo influencia nos preços dos seus próprios produtos ou serviço 

(PINDYCK; RUBINFELD, 2010). 

 Os governos costumam ter papel fundamental quando o assunto  é Monopólio 

sua ocorrência e regulação. Seja para garantir, no caso dos Monopólios Naturais, onde o 

Governo atua ou como ofertante do serviço diretamente ou como regulador deste, 

através de legislações, fiscalização etc. Atuando também através das leis no que se 

refere as patentes. Ou para evitar, no caso é a forma que o Estado atua em sua 

regulação, combatendo práticas anti concorrenciais, como quando há concentração de 

poder de mercado, por exemplo Comprar e/ou Fusões de grandes empresas (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2010). 

 No país o Governo atua através dos seguintes orgãos ligados a ele: SBDC 

(Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência); Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça; Secretaria de 

Direito Econômico (SDE), órgão do Ministério da Justiça; e Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SEAE), órgão do Ministério da Fazenda. 

 Para Pindick e Rubinfeld (2010), quanto a maximização do lucro em um 

mercado monopolístico, como o produtor escolhe o quanto quer produzir e o preço que 

irá cobrar, sua decisão de produção depende de saber como ira maximizar seus ganhos. 

Essa decisão se dará onde a receita marginal (RMg) se igualará ao custo marginal 

(CMg), como no gráfico abaixo (Gráfico 1 - Maximização no mercado monopolista). 

 



Gráfico 1 - Maximização no mercado monopolista 

 

Fonte: Pindick e Rubinfeld - Microeconomia 

 

 Repare que Q*  é o nível de produção para o qual RMg = CMg, ou seja o ponto 

de maximização. Caso a empresa produzisse uma quantidade menor que o Q*, digamos 

Q1, então ela estará perdendo parte dos lucros, a receita extra que poderia ser obtida 

com a produção e venda de quantidades entre Q1 e Q* excederia o custo de produção. 

Da mesma maneira, caso aumentasse a produção de Q* para Q2, o resultado seria a 

redução dos lucros, já que o custo adicional excederia a receita adicional (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2010).  

 

3.2 Monopsônio 

 Monopsônio é termo utilizado na Teoria Econômica, para descrever uma das 

situações de concorrência imperfeita. Termo cunhado pela economista inglesa 



(Cambridge), e pupila de John Maynard Keynes (1883-1946),  Joan Robinson (1903-

1983). Sua etimologia é "Mono", significa Um, e "Psônio" é Compra, ou seja, um 

comprador. 

 O Monopsônio pode ser encarado como uma situação oposta a de Monopólio, 

que é a situação onde o produtor, por ser único, tem poder de mercado para interferir 

nos preços, enquanto no Monopsônio, por ser somente um comprador do produto, este é 

que tem o poder de mercado (PINDYCK; RUBINFELD, 2010). 

 O monopsonista exerce seu poder de mercado, de interferir na definição dos 

preços através da escolha da quantidade comprada, com seus ganhos neste mercado, 

dependendo da elasticidade da oferta. Havendo apenas um monopsonista (monopsonista 

puro), o poder de monopsônio é determinado pela elasticidade da oferta do mercado, 

enquanto em uma curva de oferta altamente elástica o monopsonista é pouco 

favorecido, na situação oposta, curva inelástica ocorre o contrário (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2010). 

 No entanto, nem sempre, a situação acontece simplesmente desta maneira, 

muitas vezes pode haver mais de comprador com o poder de monopsônio, sendo assim 

um caso de Oligopsônio, que é o desenho de mercado com poucos compradores, 

podendo ser encarado como uma situação análoga ao Oligopólio, porém enquanto este 

tem poucos ofertantes, aquele tem poucos compradores. Outra situação que pode 

influenciar no preços é quando ocorre a formação de blocos de compradores, podendo 

ser encarada como concorrência imperfeita com características monopsonísticas 

(PINDYCK; RUBINFELD, 2010).  

 Comparando a situação de concorrência perfeita, onde ocorre chamado Ótimo de 

Pareto, que é a situação onde não é possível melhorar a condição de algum indivíduo 

sem piorar a de outro, a concorrência imperfeita com situação de Monopsônio ou 

Oligopsônio, os compradores exploram falhas de mercado, restringindo a quantidade 

adquirida e afetando os preços, reduzindo o total produzido e se apropriando do "bem-

estar" (PINDYCK; RUBINFELD, 2010). 

 Os mesmos orgãos governamentais que fiscalizam e regulam mercado no caso 

de Monopólios, também atuam em casos de Monopsônios, Oligopsônios etc, são eles: 

SBDC (Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência); Conselho Administrativo de 



Defesa Econômica (CADE), autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça; 

Secretaria de Direito Econômico (SDE), órgão do Ministério da Justiça; e Secretaria de 

Acompanhamento Econômico (SEAE), órgão do Ministério da Fazenda. 

 Como exemplos de ocorrência de Monopsônios tem se Cooperativas 

Agropecuárias; Abatedouros e Frigoríficos; além destes tem os setores de serviços 

públicos como, bombeiros, polícia e militares; nos setores de energia elétrica, onde um 

único comprador demanda de vários distribuidores; no setor de Gás Natural, no caso a 

Petrobras; entre outros. 

 O comportamento prático do monopsonista, onde este determina a quantidade a 

ser comprada, o player iguala o valor marginal da última unidade à despesa marginal 

que corresponde a esta unidade. A curva de oferta é a curva de despesa média. Segue o 

exemplo no Grafico abaixo (Gráfico 2 - O comprador monopsonista) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2 - O comprador monopsonista 

 

Fonte: Pindick e Rubinfeld - Microeconomia 

 

 A curva de oferta do mercado (S) é a curva de despesa média (DMe) do 

monopsonista. Sendo a curva da despesa média ascendente, a curva de despesa marginal 

(DMg) se situa acima desta. O monopsonista adquire a quantidade Q*m encontrada na 

intersecção das curvas da receita marginal e do valor marginal (demanda). O preço 

unitário pago P*m é, então, encontrado pela curva de despesa média (oferta). Em um 

mercado competitivo, tanto o preço Pc quanto a quantidade Qc são elevadas. Eles se 

encontram no ponto de intersecção entre as curvas da despesa média (oferta) e do valor 

marginal (demanda) (PINDYCK; RUBINFELD, 2010). 

 

 

 



4 METODOLOGIA 

Este trabalho busca a partir da utilização do método de pesquisa descritiva 

analisar  a dependência do futebol brasileiro em relação aos diretos de transmissão. 

Segundo Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como objetivo central a descrição das 

características de determinado fenômeno ou população estabelecendo os tipos de 

relação entre os agentes, suas causas e consequências. Desta maneira, o foco foi nas 

relações de mercado entre os agentes - clubes de futebol e emissora detentora dos 

direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. 

Ressaltando ainda algumas peculiaridades do método de pesquisa descritiva, 

para Andrade (2002), este tem como foco a observação dos fatos, registrá-los, analisá-

los, classificá-los e interpretá-los, cuidando para que o pesquisador não tenha 

interferência neles. Desta maneira, os fenômenos do mundo físico e humano são 

estudados mas sem sofrer manipulação pelo pesquisador. Logo, cabe destacar a 

importância deste fato para a utilidade e credibilidade científica da pesquisa. 

Sendo assim, procurou-se fazer uma pesquisa descritiva do problema, 

buscando a resolução dos objetivos propostos, observando os critérios de manutenção 

da credibilidade científica a partir da utilização de material jornalístico relevante sobre o 

tema, material acadêmico das ciências sociais, mas que apresentassem coerência com as 

questões levantadas nas ciências econômicas, buscando respostas para as questões 

levantadas pela pesquisa. 

  



5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nesta secção buscou-se aprofundar nas questões pertinentes ao trabalho, a 

relação dos clubes e emissoras transmissoras , um histórico no país, como ela se dá 

atualmente, como ocorre pelo mundo, fazendo comparação e tirando algumas 

conclusões. Sendo esta parte inclusive a resposta de um de seus objetivos deste trabalho 

 

5.1 Compra e Venda dos Direitos de Transmissão do futebol brasileiro e o 

Mercado Imperfeito 

  

De 1987 até o ano de 2012, havia uma organização dos clubes de futebol 

brasileiros, chamada Clube dos Treze. Primeiramente formada com a função de 

organizar o campeonato brasileiro de futebol de 1987, a copa união, e teria uma 

tendência a criação da liga de clubes, em um segundo momento. No entanto, a formação 

da liga não ocorreu e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retomou a 

organização do campeonato brasileiro, ficando para o Clube dos Treze a discussão dos 

interesses dos clubes dentro da CBF e a negociação de valores com a empresa de TV 

(ALVITO, 2006). 

Até o ano de 2012 podia se considerar que o Clube dos Treze detinha o 

monopólio da negociação dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro na 

negociação com as TVs. No entanto, no início, por ser um mercado ainda incipiente, em 

formação, os clubes não enxergaram a importância que sua união poderia ter, no sentido 

da profissionalização e de ganhos financeiros que está organização, com características 

monopolísticas, poderia proporcionar. Com o passar do tempo, os clubes foram ficando 

a mercê da emissora, por adiantamentos de cota, além da desunião na disputa pelo 

dinheiro das transmissões, estes fatos, além do poderio e organização da emissora, 

minaram a organização. 

Então, até os anos de 2012, observou-se que existia uma “parceria” entre Rede 

Globo - CBF - Clube dos Treze, onde a Rede Globo fechava longos contratos de 

exclusividade na transmissão, com direito de cobrir qualquer eventual proposta, e 

repassar ou não este direito a alguma emissora, caso fosse de seu interesse. Além disso a 

emissora interferia em datas e horários dos jogos, o que poderia ferir interesse dos 

torcedores e prejudicar o desenvolvimento do esporte em geral (CADE, 2011). 

Contudo, no ano de 2011, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 

CADE, analisou o caso e deu parecer que determinou o fim deste direito de cobertura de 



qualquer eventual proposta e de outros, desestabilizando esta parceria (CADE, 2011). 

Todavia, a emissora passou a trabalhar nos "bastidores" para minar a existência do 

Clube dos Treze, com o intuito de ter a vantagem de negociar de forma individual com 

cada clube; ou seja, a emissora procurou obter a posição de monopsonista para usufruir 

do poder de negociação desta estrutura de mercado.  

Com o êxito da emissora nas negociações individuais e o consequente 

"esvaziamento" do Clube dos Treze, na função de representante dos clubes na venda dos 

direitos de transmissão, a relação que anteriormente era de um monopólio com potencial 

de favorecer com ganhos extraordinários os clubes de uma forma geral, tornou-se de 

monopsônio possibilitando a emissora minimizar seus custos, negociando valores mais 

altos com os clubes de maior torcida/audiência, e menores com os de média e menores 

torcidas, realizando assim um tipo de discriminação de preços, minimizando os seus 

custos globais nesta operação, se aproveitando dos excedentes do mercado. Desta 

maneira, a emissora teve a oportunidade de impedir a maximização de receita dos 

clubes e se apropriar de possíveis ganhos por parte destes, consequentemente reduzindo 

o bem-estar dos torcedores .  

Por fim, cabe ainda destacar que esta estrutura do mercado de direitos de 

transmissão do futebol brasileiro, baseada em uma estrutura monopsonista de compras 

de direitos de transmissão, dificulta  a  maximização do bem-estar dos torcedores, uma 

vez que a monopsonista usa seu poderio financeiro e político, que associado à 

fragilidade financeira dos clubes propiciada pela gestão amadora, tem feito do futebol 

brasileiro meio de enriquecimento próprio, mesmo que isto implique em levar o futebol 

brasileiro a patamares medíocres.   

 

5.2 Compra e Venda: O caso do futebol internacional 

 

5.2.1 O Caso Premier League - Campeonato Inglês 

De acordo com matéria publicada no site da Revista Eletrônica Trivela, 

especializada em futebol, a liga nacional de futebol mais aclamada por torcedores e 

críticos é a inglesa Premier League, verdadeiramente um caso de sucesso. Campeonato 

bem disputado em comparação a outros europeus, sucesso de audiência, taxa de 



ocupação dos estádios e também financeiro, totalizando € 6,67 bilhões de euros em 

direitos de transmissão.  

No futebol inglês os direitos são negociados de forma coletiva, onde existem 

regras desenvolvidas pela Liga - dirigida pelos Clubes. Neste modelo de campeonato, a  

divisão de cotas dos contratos com as TVs é relativamente equilibrada, levando em 

consideração a importância deste quesito, com 50% do montante dividido igualmente 

entre os times, mas sem desconsiderar critério técnico e até o interesse das TVs e 

audiência, a outra metade das cotas é divida em 25% para cada critério, colocação e 

quantidade de jogos transmitidos respectivamente (considera-se um valor mínimo de 10 

partidas por clube, ainda que não ocorra de fato a transmissão) (TRIVELA, 2014). 

 Na Tabela 2 é demonstrada de forma detalhada a divisão das cotas para a 

temporada 2013/14, apresentando suas subdivisões. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 - Divisão de Cotas de TV Temporada 2013/14 do campeonato inglês 

Clube 
Critério para divisão de cotas de TV 

Total 
Cota Base* Jogos Transmitidos Colocação  

Liverpool 65,50 27,50 29,50 122,5 

Chelsea 65,50 24,70 27,88 118,08 

Arsenal 65,50 24,70 26,38 116,58 

Manchester City 65,50 24,70 31,03 114,94 

Tottenham 65,50 23,74 23,24 112,47 

Manchester United 65,50 24,74 21,73 111,97 

Everton 65,50 16,45 24,87 106,82 

Newcastle 65,50 14,57 17,08 97,15 

Southhampton 65,50 10,80 20,22 96,52 

Stoke 65,50 10,80 18,59 94,89 

Swansea 65,50 13,69 13,94 93,13 

West Ham 65,50 14,57 12,43 92,50 

Crystal Palace 65,50 10,80 15,57 91,87 

Aston Villa 65,50 16,45 9,29 91,24 

Sunderland 65,50 13,69 10,92 90,11 

Hull City 65,50 10,80 7,78 84,08 

West Bromwich 65,50 10,80 6,15 82,45 

Norwich 65,50 10,80 4,64 80,94 

Fullham 65,50 10,80 3,14 79,44 

Cardiff 65,50 10,80 1,50 77,80 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Revista Eletrônica Trivela (2014). 

Nota 1: (*) refere-se a 50% dividido igualmente. Ou seja, considera os jogos transmitidos, respeitando um 

mínimo de dez, mesmo que de fato a transmissão não tenha ocorrido; e por fim, a Colocação ou 

o critério técnico, ou seja a posição que o clube ficou na tabela de classificação do campeonato. 
Nota2: Valores aproximados em Milhões de Euros (€$). 

  

De acordo com a Tabela 2, notou-se que essa forma de divisão possibilita mais 

equilíbrio de modo que a distância entre o clube que ganha mais e o que ganha menos 

não seja tão discrepante, e isto se dá basicamente graças a divisão do 50% do montante 

de forma igual. Além disso, verificou-se que este modelo de divisão de cotas premia 

também o interesse da audiência, que pode variar de acordo com a situação do 



campeonato, porém mantém um piso, como visto na referida temporada, foi 10 milhões 

e 800 mil Euros. Destaca-se, a variabilidade que o critério técnico permite, com os 

ganhos dos clubes a depender unicamente de seu desempenho esportivo; ou seja, a 

posição na tabela que varia de 1 milhão e 500 mil Euros, para o último colocado, até 29 

milhões e 500 mil Euros, para o primeiro colocado.  

Em tempo, cabe ainda mencionar que ao final da soma dos critérios, tendo a 

cota total de cada participante, valores "Total" na tabela 2, verifica-se que a distância 

entre o que ganha menos (Cardiff) fica com 77 milhões e 800 mil enquanto o que ganha 

mais (Liverpool) fica com 122 milhões e 500 mil Euros, o que não chega a ser duas 

vezes superior. 

O sucesso da Premier League, tem muita relação como o seu profissionalismo 

e a forma como a liga é gerida, uma dessas características é sua distribuição de cotas, 

que além de ser a maior cota de transmissão pago por um campeonato nacional, ainda 

tem essa característica mais igualitária. Com isso, o campeonato além de mais 

disputado, ainda permite que todos os Clubes façam contratações e mantenham 

jogadores importante mundialmente, aumentando o interesse pelo campeonato a nível 

mundial, adicionalmente tendo valores crescentes a cada renegociação. 

 

5.2.2 O Caso Bundesliga - Campeonato Alemão 

No que tange às questões de direitos de transmissão de futebol,  o Campeonato 

Alemão, de acordo com a Revista Eletrônica Trivela, talvez seja um dos mais 

igualitários, abrangendo inclusive os times da segunda  divisão, característica particular 

deste modelo que contribui de forma essencial com a solidez, tanto econômica quanto 

institucional do futebol no país, referência no assunto nos últimos anos. 

Contudo,  a despeito do fator equilíbrio e toda sua inegável importância, o 

modelo alemão também tem seus problemas, e em uma questão muito importante, o 

montante pago pela TV não é tão grande assim para realizar a divisão, devido a  

peculiaridades do país, especialmente a grande quantidade de canais abertos e jogos 

exibidos por eles, o que é contrário ocorre no modelo inglês. Além disso, por uma 

cultura de ingressos um pouco mais baratos que na Inglaterra, o estádio passa a ser uma 

"concorrência" um pouco mais efetiva com as transmissões de TV, favorecendo o 

público que vai ao estádio, mas reduzindo um pouco os valores pagos pelas emissoras. 



Ressalta-se ainda que recentemente em 2013, a Bundesliga assinou um novo 

acordo para as temporadas  2013/2014 a 2016/2017, no valor de  € 698 milhões de 

euros, entre direitos de TV locais e internacionais. A divisão do dinheiro proveniente 

dos direitos de transmissão é feita de uma forma uma pouco mais complexa em relação 

as outras ligas, onde o dinheiro é dividido de acordo com critério técnico que considera 

a posição dos clubes nas cinco temporadas anteriores, dando peso maior quanto mais 

recente for. Por exemplo, nessa ponderação a temporada 2013/14 tem um peso maior 

(no caso peso 5) que a 2012/13 (peso 4), a 2011/12 (peso 3) e assim por diante até 

chegar na temporada 2009/10 (peso 1).  

Assim, considerando 18 times em cada uma das duas divisões abrangidas pela 

negociação coletiva, é atribuída uma posição de 1º  a 36º no ranking, onde o primeiro 

colocado tem um peso 36, decrescendo até chegar ao último colocado com peso 1, então 

este peso do ranking é multiplicado pelo peso dado as temporadas, como explicado 

acima. No entanto, destaca-se que na temporada 2014/15, ocorreu uma alteração, em 

que a temporada corrente não será considerada na conta, somente as cinco anteriores, de 

forma que quando a temporada tiver início, os clubes já saberão exatamente quanto será 

a cota que terão direito, permitindo um maior planejamento financeiro por parte dos 

clubes (TRIVELA, 2014). Na Tabela 3, apresentou-se a divisão de cotas da primeira 

divisão do Campeonato Alemão, na temporada 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 - Divisão de Cotas de TV Temporada 2014/15 do campeonato alemão 

Clube Cota 

Bayern de Munique 38,044 

Borussia Dortmund 36,925 

Bayer Leverkusen 35,807 

Schalke 04 34,688 

Borussia Mönchengladbach 33,569 

Hannover 96 32,45 

Wolfsburg 31,331 

Mainz 05 30,212 

Freiburg 29,093 

Stuttgart 27,974 

Werder Bremen 26,855 

Hoffenhein 25,736 

Hamburgo 24,617 

Eintracht Frankfurt 23,498 

Augsburg 22,379 

Hertha Berlim 21,26 

Colônia 20,141 

  Paderborn 19,022 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações da Revista Eletrônica Trivela (2014) 

Nota: Valores aproximados em Milhões de Euros (€$). 

 

 Como pode ser visto na Tabela 3, a divisão de cotas da primeira divisão do 

Campeonato Alemão, na temporada 2014/2015,  não se observa uma discrepância muito 

grande entre o último colocado (Paderborn) que recebe 19 milhões e 22 mil Euros e o 

primeiro colocado (Bayern de Munique), que recebe 38 milhões e 44 mil Euros, 

guardando uma proporção que não chega a dois, tal qual ocorre também na Liga 

Inglesa. 

 Observa-se no Campeonato Alemão, um outro exemplo de sucesso, como na 

Premier League, enquanto esta é um pouco mais midiática, a organização do futebol 



alemão é um pouco mais igualitária, este aspecto pode ter relação com formação de uma 

geração espetacular na seleção alemã, campeã mundial em 2014. Enquanto o 

campeonato inglês com seus craques mundiais estrangeiros, não propicia a sua seleção 

nacional sucesso comparável ao da seleção alemã.  

 

5.2.3 O Caso La Liga - Campeonato Espanhol 

 Na Liga Espanhola, como divulgado em publicação da Revista Eletrônica 

Trivela, os direitos de transmissão no país são negociados de forma individual, ou seja, 

cada clube negocia sua parte com a TV, semelhante ao que passou a ocorrer no Brasil 

após a "implosão" do Clube dos 13.  No caso espanhol foi observado o agravamento da 

desigualdade com Barcelona e Real Madrid recebendo muito mais que os demais 

clubes.  

Entre as principais ligas do mundo, a espanhola é a que reparte o dinheiro da 

televisão de maneira mais desigual, com isso foi cunhado o termo “espanholização” das 

ligas, termo pejorativo que se refere a desigualdade na divisão das cotas.  A despeito do 

que diz o "senso comum" esse modelo também trouxe vantagens para a Espanha, pois a 

nível continental, na Champions League, por exemplo, nas últimas dez temporadas, os 

times do país ficaram bastante competitivos, chegando sempre as fases finais e 

conquistando o título muitas vezes - Barcelona conquistou quatro títulos e Real Madrid 

um. Destaca-se inclusive que este fator foi usado para defesa do modelo por Real 

Madrid e Barcelona. Em relação a isso , dirigentes de outros clubes, governo espanhol e 

até mesmo dirigentes do próprio Barcelona, fizeram movimentos de reflexão e 

discussão para rever este tema, chegando a ter ocorrido até mesmo ameaças de greve. 

Além disso, no primeiro semestre de 2014, o governo como parte interessada, 

já que a exemplo do que ocorre no Brasil, na Espanha os clubes são grandes devedores 

do governo (em um montante que chega a € 4 bilhões), conseguiu intervir na questão, 

contribuindo para implantar, mesmo que de forma gradual, e em conjunto com os 

clubes, um modelo semelhante ao da Premier League, reconhecidamente um dos mais 

bem sucedidos no esporte (TRIVELA, 2014).  

Novamente, apresenta-se a divisão das cotas de TV no Liga Espanhola da 

temporada 2013/14 por meio da Tabela 4. 

  



Tabela 4 - Divisão de Cotas de TV Temporada 2013/14 o campeonato espanhol 

Clube Cota 

Real Madrid 140 

Barcelona 140 

Valência 48 

Atlético de Madrid 42 

Sevilla 32 

Athletic Bilbao 32 

Villareal 32 

Betis 30 

Espanyol 28 

Real Sociedad 25 

Málaga 25 

Getafe 25 

Osasuna 22 

Celta 22 

Levante 22 

Granada 18 

Etche 18 

Valladolid 18 

Rayo Vallecano 18 

Almeria 18 

TOTAL 755 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações da Revista Eletrônica Trivela (2014) 

Nota: Valores aproximados em Milhões de Euros (€$). 

 

 Observa-se conforme análise da Tabela 4, uma grande discrepância entre a dupla 

Barcelona e Real Madrid e seus adversários, chegando a diferença ser mais de duas 

vezes para o terceiro clube que mais recebe, no caso o Valência, e mais ainda para o 

grupo dos últimos clubes que recebem menos. Notou-se que enquanto a dupla 

Barcelona e Real receberam 140 milhões de Euros cada, o último grupo composto por 

Granada, Etche, Valladolid, Rayo Vallecano e Almeria receberam somente 18 milhões 

de Euros cada, uma diferença que chega 7,77 vezes aproximadamente.  



Essa análise corrobora a carga pejorativa do termo "espanholização" dos 

direitos de transmissão, e a razão da Liga Espanhola resolver alterá-la, para um modelo 

mais semelhante a Premier League. Com objetivo de inverter a lógica do aumento da 

discrepancia das cotas de televisão, entre os que mais ganham (Real Madrid e 

Barcelona) e os outros participantes, para que o campeonato recupere a competitividade, 

sendo menos previsível, melhorando o interesse do público, e conquistando mais espaço 

em mercados internacionais, permitindo fortalecimento dos outros participantes, enfim, 

seguindo um caminho mais similar aos campeonatos inglês e alemão.   

 

5.3 Divisão de Cotas no Brasil e um paralelo com os casos internacionais 

Como mencionado, até 2011 os direitos de transmissão do campeonato 

brasileiro de futebol eram negociados pelo Clube dos Treze com a emissora 

compradora, e dividido em cotas entre os participantes, essas cotas eram definidas 

basicamente levando em consideração tamanho das torcidas, em reuniões arbitrarias do 

grupo.  No entanto, no decorrer de 2011 houve o fim do grupo e as negociações 

passaram a ser individuais, a partir deste momento os valores aumentaram bastante de 

uma forma geral, todavia, a diferença entre os grupos que ganham mais e menos 

também aumentou, gerando um desequilíbrio financeiro entre os participantes do 

campeonato, ainda mais se levar em conta que a receita das transmissões de TV 

geralmente estão entre as maiores no mix de receita dos clubes (LANCE, 2011). 

Na Tabela 5 apresenta-se a divisão das cotas no Brasil considerando o período 

2013/15 e como estima-se que estas cotas se comportarão em 2016/2018. 

 

  



Tabela 5 - Divisão de Cotas de TV Campeonato Brasileiro 

Clube Cota 

2012/15 2016/18 

Flamengo 110 170 

Corinthians 110 170 

São Paulo 80 110 

Palmeiras 70 100 

Vasco 70 100 

Santos 60 80 

Atlético-MG 45 60 

Cruzeiro 45 60 

Grêmio 45 60 

Internacional 45 60 

Botafogo 45 60 

Fluminense 45 60 

Sport 27 35 

Bahia 27 35 

Vitória 27 35 

Atlético-PR 27 35 

Coritiba 27 35 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações da Revista Eletrônica Trivela (2014) 

Nota: Valores aproximados em Milhões de Reais (R$). 

 

 Como observa-se  na Tabela 5, considerando os dois recortes temporais 

(2012/15 e 2016/18), há um distanciamento entre os times que ganham mais (Flamengo 

e Corinthians) dos que ganham menos. Acredita-se que, apesar dos montantes pagos 

pela emissora aumentar para todos os clubes, se persistir tal distanciamento a 

médio/longo prazo, implicará por reduzir a competitividade do campeonato, o que pode 

levar o modelo brasileiro a um contexto próximo ao que ocorre no modelo espanhol. 

Logo, divergindo dos modelos adotados nos campeonatos de maior sucesso, como a  

Premier League e Campeonato Alemão.  

 O atual modelo de negociação dos direitos de transmissão não é o modelo que 

maximiza o produto para os Clubes de forma global, pois a emissora, através de sua 



influência, tanto administrativa organizacional, como financeira através de 

adiantamentos de cotas concedidos aos Clubes, conseguiu inverter a situação que 

anteriormente poderia vir a ser bastante desfavorável. Neste momento ela era obrigada a 

negociar com a organização dos Clubes, o Clube dos Treze, organização esta que por 

negociar em bloco, tinha características  monopolísticas. Após o fim do bloco de Clubes 

essas negociações passaram a uma situação amplamente favorável a emissora, pois na 

concorrência imperfeita em questão, agora emissora agora é monopsonista. Desta 

maneira ela, com seu poder de monopsônio, prática um tipo de discriminação de preços, 

pagando mais aos clubes de maior torcida e menos aos que tem menos, puxando o valor 

global do campeonato para baixo, se apropriando do excedente, e reduzindo o bem-estar 

dos torcedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- CONCLUSÃO 

 O presente trabalho de conclusão na graduação de Ciências Econômicas, tem por 

objetivo geral, provar que a negociação dos direitos de transmissão do campeonato 

brasileiro de futebol é realizada em uma estrutura monopsonista, demonstrando os 

impactos desta estrutura sobre os clubes e o bem estar dos torcedores; enquanto por 

objetivos específicos, primeiramente, discutir o modelo vigente de transmissão do 

futebol brasileiro e os fatores que levaram à sua adoção, apontando problemas que 

demonstram a ineficiência em gerar receitas para os clubes e bem estar para o público 

em geral; a seguir, comparar, destacando vantagens e desvantagens da estrutura aplicada 

à transmissão do campeonato em relação a modelos de sucesso em outros países.  

 Este trabalho foi realizado através de uma pesquisa descritiva,  realizou um 

levantamento histórico da relação Clubes de Futebol e Emissoras de TV transmissoras 

dos campeonatos, sempre dentro do contexto econômico. Para isso, demonstrou a 

importância do futebol como expoente da cultura brasileira, que mesmo com toda sua 

relevância sociocultural, segue como segmento ainda é pouco explorado dentro deste 

contexto econômico. Isto ocorre talvez, devido à dificuldade que se tem de pensar no 

futebol de forma profissional, ou até mesmo, à pouca pesquisa econômica para assuntos 

relacionados ao esporte de maneira em geral, assuntos estes objetos que esta pesquisa 

vislumbra tratar e contribuir. 

 O processo histórico apresentado neste trabalho, demonstrou como se chegou ao 

atual modelo de gestão do futebol brasileiro onde clubes, federações e confederações 

sendo administrados de forma amadora, como clubes sociais de bairro, apresentando 

diversos problemas, como ingerências e pouca transparência, prejudicando todos os 

envolvidos no negócio futebol. Como resultando tem-se a atual fragilidade financeira 

dos clubes, a despeito deles movimentarem somas cada vez mais expressivas de 

dinheiro, vindo de relações comerciais com fornecedores, patrocinadores e grandes 

contratos com TV. Estes problemas guardam relação também com a falta de autonomia 

dos clubes quanto à  gestão dos campeonatos, ficando sujeitos a interesses de outrem, 

no caso, a emissora que possui direitos exclusivos  sobre o campeonato. 

 Essa falta de autonomia acontece em decorrência da relação Clubes x Emissora 

de TV, tratando-se de uma situação típica de monopsônio que é um modelo de 

competição imperfeita, em que a empresa detentora dos direitos de transmissão  usa do 



seu poder de posição dominante para, por exemplo, determinar datas, horário e o 

calendário como um todo. Isso ocorre pois a emissora transmissora detentora é bastante 

poderosa e influente, e consegue se apropriar de certa parte das receitas geradas pelo 

esporte. E por ser compradora exclusiva dos direitos de transmissão a emissora passa a 

usufruir dos benefícios desta estrutura de mercado imperfeita, tendo influência direta 

nos preços pagos aos clubes, puxando para baixo o valor global do campeonato, e, 

portanto, reduzindo a capacidade financeira dos clubes. Neste caso, a empresa 

monopsonista obtém ganho duplo, uma vez que paga menos aos clubes e ainda os 

mantém  subservientes ao seu interesses.  

 Este desequilíbrio nas relações de mercado estudadas, pode trazer prejuízos, 

além de perdas de bem-estar para os torcedores, redução da arrecadação dos clubes os 

deixando em situação de constante endividamento e escassez de investimento, e quem 

sabe, até para a própria empresa transmissora, já que todo o esporte acaba por sofrer os 

efeitos negativos, com isso, pode se dizer que é provável que haja prejuízo para a 

sociedade de modo geral. 

 Outra questão relevante para este estudo trata-se de como é o modelo em outros 

países e compará-lo com o que se tem atualmente no Brasil. Na seção anterior, a seção 5 

Resultados e Discussões, que tratou da referida questão, foram aprofundados o histórico 

do Clube do Trezes e das transmissões, além dos modelos da Premier League (Liga 

Inglêsa), Bundesliga (Liga Alemã), La Liga (Campeonato espanhol), e ainda o próprio 

Campeonato Brasileiro atual, observando e descrevendo suas características e 

comparando-os. 

 Observou-se que as ligas de maior sucesso atualmente são a Inglesa e Alemã, 

que são ligas negociam os direitos de transmissão de forma conjunta, tal qual ocorria no 

Brasil com o Clube dos Treze. Outro ponto é que estas ligas tem uma divisão do 

montante recebido mais equilibrada do que ocorre por aqui e também na outra liga 

pesquisada, que é a espanhola. 

 Já a liga espanhola, La Liga, a negociação dos direitos é feita de forma 

pulverizada, ou seja cada clube negocia sua parte, como ocorre no Brasil atualmente. 

Este modelo levou a uma disparidade entre os montantes recebidos pelos que ganham 

mais (Barcelona e Real Madrid) e os outros, graças a isso cunhou-se o termo pejorativo 

"espanholização", que trata justamente sobre esse desequilíbrio financeiro entre os 



participantes do campeonato. Outro fator importante ressaltar é que esse modelo está 

sendo revisto, e será implantado um modelo semelhante ao inglês. Portanto, pode-se 

perceber que neste momento o futebol segue o fluxo contrário ao que se tem de mais 

moderno, e aos modelos de maior sucesso no esporte mundial. 

 Entretanto, o trabalho tem algumas limitações, especialmente no tocante a 

material científico para pesquisa, por não possuir ampla variedade sobre o tema, embora 

verificou-se no último ano um crescimento de pesquisa nesse sentido, utilizou-se 

bastante material jornalístico esportivo, sempre com cuidado com a credibilidade dos 

dados e atenção para o foco econômico. Porém, essa fraqueza na oferta de material de 

pesquisa, vem a corroborar, a relevância do tema desta pesquisa para incrementar o 

cenário de pesquisas cientificas sobre a Economia dos Esportes. 

 Por fim, fica como sugestão de novos temas para pesquisa, por exemplo, a 

viabilidade econômica de transmissões esportivas vai streaming5; Ganhos econômicos 

dos Clubes (especialmente publicidade) em negociações conjuntas, em Liga; 

Importância econômica da fidelização dos torcedores, através dos planos de Sócio 

Torcedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Transmissões de som e/ou imagem online, via internet. 
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