
                                                  

CONSELHO CURADOR EBC

Brasília, abril de 2010

Parecer Nº 01/2010 – Câmara Temática de Jornalismo e Esportes
Tema: Política de Esportes para a EBC

1) A iniciativa da Diretoria Executiva da EBC de submeter ao Conselho Curador uma proposta de 

Política de Esportes para a TV Brasil e para o sistema de rádio da empresa é bem vinda por duas 

razões principais:

a)  por  contribuir  para  que  o  Conselho  aprofunde  progressivamente  sua  missão  estatutária, 

analisando previamente políticas e propostas de programação;

e

b)  por  trazer  o  esporte,  reconhecidamente  uma  carência,  em  especial  na  programação  da 

televisão, à atenção do Conselho.

2) As premissas apontadas no documento da Diretoria Executiva – respeito às peculiaridades de 

cada  veículo  da  empresa,  especialmente  das  rádios;  ênfase  nos  esportes  olímpicos  e 

paraolímpicos,  buscando  diferenciação  de  conteúdos  e  caráter  suplementar  às  programações 

comerciais; preocupação com novos formatos e linguagens, etc. – são corretas e denotam esforço 

de focar a Política de Esportes nos objetivos públicos estratégicos da EBC. 

3) Destaca ainda o documento que a EBC não tem estado alheia à questão do esporte, como o 

atestam, na TV Brasil,  programas como EsportVisão,  mesa redonda, especializada em futebol, 

levada ao ar nas noites de domingo; como a transmissão da recente Copa São Paulo de Futebol 

Junior; e as iniciativas para apresentar uma cobertura diferenciada durante a próxima Copa do 



                                                  

Mundo de Futebol;  já no caso das rádios, o destaque fica com a Rádio Nacional AM, do Rio de 

Janeiro,  que,  seguindo  uma tradição  de  décadas,  transmite  jogos  do  campeonato  carioca  de 

futebol, e mantendo, por exemplo, um programa que já foi ícone no rádio esportivo brasileiro – O 

Mundo da Bola. 

4) Contempla ainda o documento que: “as emissoras da EBC, na avaliação da diretoria-executiva,  

poderiam  também explorar as possibilidades eventuais de transmitir  eventos de “massa”,   em 

modalidades  de  alto  desempenho   como  o  futebol  profissional  adulto  masculino,  utilizando  o 

potencial de audiência deste tipo de programação  para desenvolver a capacidade das equipes e  

experimentar  novas  fórmulas,  atraindo  novos  telespectadores  para  os  canais  públicos,  onde  

tomarão contato, através de chamadas, com o conjunto da programação”. E mais: “A escolha dos 

eventos também envolve discussões com o mercado sobre direitos de transmissão. Para tanto, a 

EBC teria  que  criar  uma  divisão  específica  para  escolher,  negociar  e  oferecer  ao Comitê  de 

Programação as opções cabíveis sob o ponto de vista econômico e de oportunidade editorial e 

prática. Quanto às necessidades operacionais  para dar conta desses eventos, a opção será a 

terceirização  por  evento  –  como  já  é  praxe  entre  as  emissoras,  de  forma  similar  ao  que  a  

Superintendência de Rádio propõe para a complementação de seu Núcleo de Esportes. A prática 

barateia  custos  e  garante  à  TV Brasil  a  certeza  de  utilizar  os  recursos  mais  modernos  e  os 

técnicos específicos mais bem treinados no assunto, especialmente em transmissões, ficando com 

seus profissionais as atividades de locução e comentários”.

5) As ponderações acima remetem-se, salvo melhor juízo, ao interesse da EBC de adquirir, por 

meio de empresa especializada, os direitos de transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro 

de Futebol Profissional, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

6) Como se sabe, a CBF organiza quatro série de campeonato profissionais, sendo que as Séries 

A e B, de maior prestígio, são transmitidas hoje, respectivamente, pela Rede Globo de Televisão, 

em sinal aberto, e pelas  operadoras de televisão por assinatura Sky e Net, entre outras.

7) Conforme informou a Diretoria Executiva, por meio de sua Diretora-Presidente, os direitos de 

exploração  dos  jogos  da  Série  C  foram  adquiridos  da  CBF  pela  empresa  Sport  Promotion 

(www.sportpromotion.com.br), com a qual a EBC está neste momento em negociações. 

http://www.sportpromotion.com.b/


                                                  

8) A esta Câmara não foi informado o custo para a EBC da cessão, pela Sport Promotion, dos 

direitos de transmissão a eventuais interessados.

9) Não obstante, a Diretoria Executivo informa ter planos para a captação, na forma permitida por 

lei, de patrocínios junto a empresas estatais e privadas, visando a transmissão dos jogos da Série 

C. Quanto à sistemática das transmissões, a Sport  Promotion   disponibiliza as imagens para a 

emissora  que  fechar  contrato  com  ela,  cabendo  a  esta  fazer  a  narração,  comentários  e 

reportagens.

10) Pelo que apurou este Comitê Temático, a Série C não tem ainda tabela definida, visto que, 

conforme prática da CBF e da empresa detentora dos direitos de transmissão, o planejamento do 

campeonato somente se dá após a garantia dos recursos financeiros oriundos do contrato a ser 

firmado entre a Sport Promotion e a emissora de televisão que transmitirá os jogos.

11) A título de ilustração, a Série C de 2009 foi disputada por 20 equipes, a saber, por ordem de 

classificação:  América (MG), campeão; Asa (AL); Guaratinguetá (SP); Icasa (CE); Caxias (RS); 

Brasil (RS); Rio Branco (AC); Paysandu (PA); Marília (SP); Salgueiro (PE); Ituiutaba (MG); Águia 

Marabá (PA);  Luverdense (MT); Gama (DF); Criciúma (SC); CRB (AL); Sampaio Corrêa (MA); 

Mixto (MT); Confiança (SE); Marcílio Dias (SC).

12) Dado o acima exposto, esta Comissão Temática é de parecer que:

a) a proposta de Política de Esportes aprovada pela Diretoria Executiva dá prioridade a um 

segmento importante da política geral de programação da EBC, que deve ser estimulado e 

aprofundado;

b) a proposta de Política de Esportes aprovada pela Diretoria Executiva é correta em sua 

perspectiva estratégica de diferenciação e de caráter suplementar ao que faz a radiodifusão 

comercial na área esportiva. Nessa direção, entende essa Comissão Temática que a EBC 

deve iniciar diálogo para o estabelecimento de convênios com o Comitê Olímpico Brasileiro 

e  com  o  Comitê  Paraolímpico  Brasileiro  para  a  transmissão  de  eventos  olímpicos  e 

campeonatos mundiais de diferentes modalidades esportivas, não limitando-se, assim, à 

transmisão das Olimpíadas.



                                                  

c)  a  proposta  de  Política  de  Esportes  aprovada  pela  Diretoria  Executiva  é  igualmente 

correta  em,  não  obstante  a  perspectiva  de diferenciação  e  de  suplementaridade  acima 

referidas,  abranger  o  futebol  profissional,  nosso  maior  esporte  de  massa,  como  um 

elemento fundamental da programação da EBC – rádios e TV;

d)  nesse  sentido,  entende  esta  Comissão  Temática  que  deve  a  Diretoria  Executiva 

prosseguir em suas negociações com a empresa Sport Promotion visando transmitir em 

2010 os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional,  observadas,  

com serão, as boas normas de gestão econômico-financeira da administração pública, e 

levando em conta o potencial impacto positivo que a transmissão dos jogos da Série C terá 

sobre a relação da TV Brasil e das rádios do sistema EBC com suas audiências, nacional e 

regionalmente.

Brasília, abril de 2010

Câmara Temática de Jornalismo e Esportes


