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RESUMO 

 

 

Este trabalho registra a recente história da transmissão televisiva do Campeonato Baiano de 

Futebol, mostrando quando e de que forma os canais de televisão aberta passaram a transmitir 

as partidas e a importância da relação entre o futebol profissional do estado e o principal veí-

culo de comunicação atual. Seu objetivo principal é contar, ano a ano, desde 2004 - quando a 

TV Educativa da Bahia realizou oficialmente a primeira transmissão do Campeonato em canal 

aberto, com o apoio do Governo do Estado - a evolução dos clubes participantes e da própria 

competição, e o papel que cada emissora assumiu nesse processo. Para tanto, fez-se necessá-

rio um breve registro histórico da evolução do futebol, desde o seu surgimento como esporte 

amador, até o momento atual, como parte vital de um grande negócio. Nesse contexto, embo-

ra a relação TV X Futebol não seja unilateral nem simples de ser entendida, fica evidenciada a 

superioridade da televisão sobre os clubes, uma vez que a maioria deles depende do dinheiro 

pago pelos direitos de transmissão dos campeonatos nacionais e internacionais, diferentemen-

te do que ainda ocorre nas disputas regionais, nas quais os poderes de barganha equiparam-se 

por causa do “pouco” dinheiro empregado. Devido, fundamentalmente, à escassez de referên-

cias bibliográficas sobre o assunto, procuro expor aqui o resultado de um árduo trabalho de 

pesquisa de campo, através do qual pude ouvir pessoas, não só que acompanham o nosso fu-

tebol, mas que entendem dessa relação que, hoje, e de um modo geral, a TV tem com o espor-

te, representada não só pela transmissão dos jogos. 
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ABSTRACT 

 

 

This work registers the recent history of the television's transmission of the Baiano Soccer 

Championship, showing when and how the open channels transmit the games and the impor-

tance of the relationship between the professional soccer of the State and the main vehicle of 

communication nowadays. The principal objective is to narrate, year by year, since 2004 – 

when the Educative TV of Bahia officially showed the first transmission of the championship 

through an open channel, with the support of the Government of the State - the development 

of the teams' clubs and the own competition itself, and the television networks which was part 

of this process. Thus, there was a need for a brief historical record of the evolution of soccer, 

since its appearance as amateur sport, until the present time, as a vital part of a big deal. In 

this context, although the relationship between Soccer x TV has not been unilateral and simple 

either to be understood, it is evident the superiority of television, since the majority of foot-

ball clubs in Brazil depends on the money paid for broadcasting rights of national and interna-

tional championships, differently from what still occurs in the regional games, that the bar-

gaining power got stronger due to the little money employed. Because of the 

scarce bibliographical references about the subject, this work tries to expose the results of 

fieldwork research through which it was possible to listen to people who don't only follow the 

soccer but understand this relation that nowadays, in a general way, exists between the TV 

and the sport, not only represented by the games' transmission.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Desde criança, sempre fui apaixonado por futebol. Lembro-me das vezes que matei 

aula para “bater um baba”, dos inúmeros campeonatos infantis e juvenis que disputei, desde 

os mais organizados promovidos pelo Clube de Campo Cajueiro - principal clube de Feira de 

Santana, na minha época - até as disputas em dupla, em frente à casa de Tia Nilma, com os 

amigos do conjunto. Lembro-me muito bem de quando fui chamado para jogar na seleção 

principal do meu colégio - ainda com pouca idade - e de como era angustiante esperar, todas 

as terças e quintas-feiras, tocar a campanhia avisando que, finalmente, acabou a aula e ia co-

meçar o treino.  

Em poucas palavras, então, pode ser traduzida a minha infância e adolescência. Fora 

as meninas que também muito chamavam a minha atenção, acredito que minha vida, nesse 

momento (dos meus 5 aos 17 anos), tenha se resumido a estudar e jogar bola, não muito dife-

rente de tantos outros adolescentes brasileiros que, inclusive, sempre sonharam em ser joga-

dor de futebol. Se me permitem outro parêntese, aos 16 anos, às vésperas de começar o último 

ano do Ensino Médio, fui convidado a treinar no Fluminense de Feira (o “Touro do Sertão”) e 

ainda fui levado por meu técnico do colégio – e que também era olheiro do Vitória – ao clube 

rubro-negro da capital. Resultado: nem cheguei a tentar a carreira, influenciado por meus pais, 

que disseram que eu deveria estar focado na preparação para o vestibular do ano seguinte. 

Alguns anos depois, entrei para a Faculdade de Comunicação, onde tive a oportuni-

dade de entender um pouco do que está por trás de uma partida de futebol. Ao longo do curso 

descobri que o esporte profissional pelo qual fui apaixonado – e confesso que ainda sou, 

mesmo com tantos problemas – não mais é jogado com garra, prazer, paixão, com “amor pela 

camisa”. Pelo contrário, as jogadas e estratégias não são nem de jogadores nem da comissão 

técnica, mas de marketing. Descobri que há algum tempo o futebol passou a ser - antes de 

qualquer coisa – um produto comercial para a televisão, e como tal, tem que atender aos for-

matos e às necessidades lucrativas da entidade que o mantém vivo. Friso, não pelo incentivo 

ao esporte, mas, simplesmente, porque [ainda] dá audiência. 

Percebi, ao longo de algumas pesquisas para a publicação de um artigo e de um tra-

balho que desenvolvi na TV Itapoan, no ano de 2007, quando a TV assinou contrato com a 

Federação Bahiana de Futebol -FBF para a transmissão do Campeonato Baiano, que essa re-

lação não é unilateral, como cheguei a pensar, mas que compreende um movimento de volta, 



 
 

ou seja, tanto o futebol modifica a TV quanto esta é modificada por ele. A estrutura dessa 

relação é bastante complexa: envolve marketing, publicidade, direito, política e economia.  

Ainda como resultados dessas minhas experiências, surgiu uma série de indagações 

quanto à importância da relação entre o futebol profissional baiano e a televisão: Que impor-

tância tiveram TVE e Globosat para o campeonato baiano? De que forma a TV Itapoan, res-

ponsável atualmente pelos direitos de transmissão, contribuiu para a melhora dos clubes e da 

competição? Ela de fato contribuiu? Que relação tiveram essas TVs com os clubes Bahia e 

Vitória, quando fizeram as transmissões? Por fim, qual a história da transmissão do campeo-

nato baiano de futebol e de que forma as televisões influenciaram os clubes que o disputam e 

o próprio campeonato? 

A idéia deste projeto nasceu da tentativa de responder, principalmente, a esta última 

questão proposta, ou seja, elaborar uma monografia descrevendo a história das transmissões 

do Campeonato Baiano de Futebol, ora estabelecendo um comparativo entre as emissoras que 

o transmitiram, ora explicitando os problemas e a importância que cada uma delas deu para o 

campeonato baiano, a exemplo da participação fundamental do Governo do Estado através da 

TV Educativa Bahia-TVE em 2004, quando pela primeira vez a Federação Bahiana de Fute-

bol (FBF) firmou contrato com um canal aberto de televisão para a transmissão do campeona-

to. Além, claro, de evidenciar o modelo de sucesso alcançado pela TV Itapoan e sua parcela 

de contribuição para o fortalecimento do campeonato baiano.  

Assim sendo, procuro expor aqui o resultado de um árduo trabalho de pesquisa de 

campo, devido, fundamentalmente, à escassez de referências bibliográficas sobre o assunto. 

Através dele, pude ouvir pessoas, não só que acompanham o nosso futebol, mas que enten-

dem dessa relação que, hoje, e de um modo geral, a TV tem com o esporte, representada não 

só pela transmissão dos jogos. Entre elas: Marcos Ferreira, ex vice-presidente e diretor de 

marketing da FBF e responsável pelos contratos firmados entre a Federação e as emissoras; 

representantes dos principais clubes da Bahia, Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória; 

o coordenador geral da TVE na época em que a TV transmitiu os jogos e professor da Facul-

dade de Comunicação, Washington José de Souza Filho; pessoas ligadas à transmissão do 

campeonato feita pela TV Salvador (Rede Bahia); e os responsáveis pela atual transmissão do 

campeonato baiano feita pela TV Itapoan. 

Também contribuíram com este projeto, profissionais renomados do jornalismo es-

portivo nacional: o jornalista do “Band Sport”, Mauro Betti; o colunista do site “Globo.com”, 

Emerson Gonçalves; e o apresentador da TV Bandeirantes, Milton Neves, pessoas que me 



 
 

ajudaram a entender melhor os direitos de imagem e de arena no futebol e a fazer um breve 

registro da evolução histórica deste que é o esporte mais popular do Brasil. 

 
 
  



 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

2.1     Futebol: Um Breve Registro Histórico  

 

 

Muitos são os relatos que afirmam ser o futebol uma prática que antecede o nasci-

mento de Jesus Cristo. Que o esporte (como é considerado hoje) pode ter sido oriundo de uma 

atividade de lazer, de um treinamento militar, ou até mesmo de uma batalha campal. E mais 

ainda, que ele seja chinês, egípcio, grego, japonês, italiano ou inglês. Ou seja, traçar uma li-

nha histórica do futebol se torna uma tarefa quase que impossível de ser realizada, até mesmo 

para historiadores e arqueólogos interessados no assunto. 

Não tendo o propósito de definir uma data, ou tão pouco o local de origem do fute-

bol, e sim o momento em que ele pode ser considerado uma modalidade esportiva, admite-se 

a o séc. XVIII e a Inglaterra como o berço do esporte. Foi neste século que o futebol começou 

a ser praticado nas escolas públicas inglesas como atividade física. 

No Brasil, o futebol chegou em 1874, trazidos por marinheiros britânicos, mas so-

mente em 1894 é introduzido formalmente. O jovem inglês Charles Muller, que havia retor-

nado da Inglaterra de posse de duas bolas de futebol e dois conjuntos de uniforme, organizou 

uma partida entre os empregados de uma ferrovia contra os de uma empresa de serviço públi-

co, dando início ao que mais tarde viria a se tornar um dos exemplos máximos de identifica-

ção da cultura do país. 

Ao longo dos anos, o futebol foi se espalhando pelo território nacional, levado pri-

meiramente como fonte de divertimento entre os operários das grandes empresas instaladas 

nos centros urbanos. Aos poucos, foram surgindo os primeiros clubes, dentre eles, o Flamen-

go (RJ) e o Vitória (BA), criados em 1895 e 1899, como clubes de regatas e de críquete, res-

pectivamente. Pensado para a prática do futebol, o primeiro clube criado foi o Rio Grande, em 

1900, seguido pela Ponte Preta, no mesmo ano. 

O primeiro campeonato, o paulista, aconteceu em 1902 e três anos depois, o campe-

onato baiano - o pioneiro no nordeste - teve sua primeira edição e, desde então, vem sendo 

disputado ininterruptamente. Somente no ano de 2004, o campeonato foi transmitido efetiva-

mente (excetuo aqui algumas partidas pontuais transmitidas pela Rede Bahia em anos anterio-

res) por uma emissora de televisão aberta, a TV Educativa, com o apoio do governo do Esta-

do. Tanto as transmissões ocasionais que a Rede Bahia fez antes de 2004 e as da TVE, bem 



 
 

como as que foram realizadas de 2005 a 2009 serão detalhadas nos próximos capítulos, pois 

constituem objetos centrais desta monografia. 

Voltando à história do futebol, segundo Jose Carlos Sebe Bom Meihy e Jose Sebas-

tiao Witter, em coletânea “Futebol e Cultura”, no Brasil, ela se divide em quatro períodos 

amplos:  

Meihy e Witter (1982, p.38): 

1894-1904, quando se manteve restrito aos clubes urbanos pertencentes a estrangei-
ros; 1905-1933, sua fase amadora, marcada por grandes passos na divulgação e pres-
são crescente para melhorar o nível do jogo através de subsídios para os jogadores; 
1933-1950, o período inicial do profissionalismo; e a fase pós 1950, de reconheci-
mento de nível internacional, acompanhada por comercialização sofisticada e por 
maturidade como recurso nacional incontestável. 
 

Nessa última fase, além de destacar os títulos mundiais de 1958 e 1962, ressaltam-se 

a conquista do Brasil na Copa de 1970 e a evolução tecnológica nos meios de comunicação os 

quais, a partir da década de 50, começaram a transmitir os jogos “ao vivo”. Em 1982, iniciou 

um novo período que se adiciona aos outros quatro de Meihy e Witter (1982, p.38), quando 

aconteceu um fato que viria a transformar o cenário do futebol: a entrada da publicidade vei-

culada nos uniformes dos atletas. 

A partir dessa possibilidade, os patrocinadores começaram a investir intensamente 

nos clubes e nas competições brasileiras. Em 1987, esta relação Empresas X Futebol dá um 

grande passo na Copa União, pela parceria entre uma emissora de TV (Rede Globo), uma 

empresa de transportes aéreos (Varig), uma empresa patrocinadora de clubes (Coca-Cola) e 

uma organização que envolvia os treze maiores clubes do país, o Clube dos 13. 

Com a promulgação da Lei Zico (Lei no 8.672, de 6 de julho de 1993) e da Lei Pelé 

(Lei no 9.615, de 24 de março de 1998), uma nova perspectiva se configurou para o futebol 

brasileiro como indústria do entretenimento. A Lei Zico possibilitou legalmente que os clubes 

não fossem mais administrados como uma organização sem fins lucrativos, enquanto a Lei 

Pelé obrigou os clubes a se transformarem em empresas. A partir desse momento, publicida-

de, marketing e cotas de televisão passaram a ser extremamente importantes para a sobrevi-

vência dos clubes de futebol. 

 

 

2.2      O Futebol e a Televisão: Uma Parceria Que Deu Certo 

 

A televisão chegou ao Brasil, em setembro de 1950, com a inauguração da TV Tupi 

de São Paulo, montada por Assis Chateaubriand. Já no ano seguinte, outras emissoras come-



 
 

çaram a surgir e diversificar a produção televisiva: a TV Paulista, a TV Tupi do Rio de Janei-

ro e a TV Record de São Paulo. Mas somente em meados dos anos 60, a produção cultural da 

TV ganha a força de um grande veículo de massa. “A partir daí a televisão ganha uma pers-

pectiva pautada no que se costuma chamar de “o tripé da televisão”: Estado, interesses eco-

nômicos e grande público” (PEREIRA e MIRANDA, 1983, p.48). 

O Estado teve participação fundamental, desde o início das transmissões em 1950, 

devido à necessidade de obter uma concessão para que uma emissora entrasse em atividade, 

sobretudo devido a uma política de limite no número de concessões e, principalmente, apoia-

do nos interesses econômicos que, gradativamente, ganharam força. A disseminação deste 

veículo cada vez mais abrangente provocou, inclusive, alto custo na produção, necessidade de 

atualização e desenvolvimento tecnológico. Um marco desse processo foi a chegada da TV 

em cores, no início do anos 70, fator final para sua popularização no Brasil, uma vez que e-

missoras e retransmissoras já estavam espalhadas por todo o país. 

Na época de adaptação da televisão brasileira, o futebol teve inicialmente uma parti-

cipação discreta na programação. Ainda não havia condições técnicas, nem uma linguagem 

apropriada para fazer uma cobertura adequada dos jogos. Até então, a maior ligação entre 

produção de imagens e sons para o futebol vinha do Canal 100. 

O Canal 100 representava uma nova forma de mostrar o futebol. Durava cerca de 

quinze minutos e tinha um formato quase de documentário. As imagens, feitas por Carlos 

Niemeyer das gerais do estádio do Maracanã, permitiam muitas tomadas em close, tornando 

muito mais expressivas as ações dos jogadores do que as que eram vistas do estádio. 

O Canal 100 era veiculado nos cinemas do país, antes dos filmes, e garantia diversão 

aos amantes do futebol pela beleza estética de sua construção ou pela comicidade de algumas 

cenas. Entretanto, por ser invariavelmente gravado no Maracanã, o Canal 100 ficava restrito 

ao futebol carioca, o que desagradava os espectadores de outros estados, principalmente os 

paulistas. Essa característica do Canal 100 e a maior difusão das rádios cariocas por todo o 

país (em relação às de outros estados) causaram um considerável aumento no número de tor-

cedores de times do Rio de Janeiro por todo o Brasil, principalmente no Norte e Nordeste. 

Na década de 90, a TV Manchete teve a iniciativa de passar os antigos episódios do 

Canal 100 na televisão. No entanto, o período coincidia com uma profunda crise no futebol 

carioca e o projeto foi logo interrompido. 

Voltando à década de 50, uma partida entre São Paulo e Palmeiras, em 15 de outu-

bro daquele ano, foi o primeiro evento esportivo da televisão brasileira transmitido pela TV 



 
 

Tupi. Somente duas câmeras foram levadas ao estádio, além dos equipamentos necessários 

para a retransmissão. Não houve comentaristas nem repórteres, apenas a narração. 

Com a boa repercussão desse evento entre o público, logo a Tupi passou a incorpo-

rar os jogos importantes na sua grade de programação. Mas, nos três anos seguintes, a dificul-

dade de deslocamento dos equipamentos fez com que o futebol sofresse um período de hiber-

nação na televisão. 

O produtor de TV Rixa, em seu livro “Almanaque da TV” (2000), dá um exemplo 

perfeito de como era incômodo para as emissoras gerar as imagens de uma partida: 

Rixa (2000, p.175) 

Em dia de jogo, nos anos 50, a TV Paulista enviava seu pobre equipamento para o 
campo de futebol. Assim que a partida terminava, a emissora ficava temporariamen-
te fora do ar, até que suas únicas câmeras pudessem retornar aos estúdios para a 
transmissão do programa seguinte. 
 

A grande virada nessa história é dada no início da década de 70, com a primeira 

transmissão ao vivo da Copa do Mundo do México, para o Brasil, via satélite. A nova tecno-

logia e a boa campanha da seleção formaram uma nova áurea para a televisão e suas transmis-

sões de futebol. 

Não demorou e a chegada da TV em cores atraiu, ao mesmo tempo, mais público e 

publicidade para as transmissões. O futebol era um bom negócio para as redes de televisão, 

que só gastavam com a produção do jogo, sem precisarem pagar pelo direito de veicular as 

imagens, como acontece atualmente. 

Na década de 80, o futebol já fazia parte de uma boa parcela da grade de programa-

ção das emissoras. Além das transmissões dos jogos (principalmente em VT), esse tempo era 

ocupado por programas de esporte e “mesas redondas”, nas quais jogadores, técnicos e perso-

nalidades debatiam os acontecimentos do futebol. Nessa mesma época, a Bandeirantes passou 

a dedicar 12 horas das transmissões de domingo para o esporte, no programa “Show do Es-

porte”, comandado por Luciano do Valle. 

O final dos anos 80 foi marcado pelo início da valorização financeira das transmis-

sões de futebol na TV. O Campeonato Brasileiro da primeira divisão de 1987, chamado de 

Copa União, teve como seus principais patrocinadores a Coca-Cola e a Rede Globo. Contudo, 

o dinheiro que os clubes arrecadavam com a venda do campeonato para a TV ainda não havia 

atingido sequer 20% do total de receita arrecadado com a venda de ingressos. 

Esse panorama foi modificado em 1997, quando o SBT entrou na briga com a Rede 

Globo pela transmissão do Campeonato Brasileiro daquele ano. A proposta da emissora pau-

lista sugeria um aumento de mais de 400% no valor que era pago aos clubes, de R$5 milhões 



 
 

para R$22 milhões, segundo a revista Placar, no 1098, em 1999. Essa nova receita fazia da 

televisão a principal fonte de dinheiro para a maioria dos clubes que disputavam a primeira 

divisão. 

Atualmente, os contratos assinados pelo Clube dos 13, entidade que reúne os 20 

principais times de futebol do país, com a Rede Globo e a Globosat pela transmissão do Cam-

peonato Brasileiro e Copa do Brasil, são de aproximadamente R$400 milhões. Somando-se a 

este valor o dinheiro vindo de contratos de outros torneios - Copa Sul-americana, Copa Liber-

tadores e os campeonatos estaduais - tem um montante aproximado de quão importante tor-

nou-se a relação entre os clubes e a redes de televisão.   

 

 

2.3 Direito de Arena X Direito de Imagem 

 

 

Embora a prática amadora de futebol estivesse profundamente enraizada na socieda-

de brasileira, com varias equipes formadas e com a realização de diversos campeonatos, o 

esporte foi profissionalizado somente na década de 30 do século XX. Na década de 50, o fu-

tebol ganhou um reconhecimento de nível internacional com o crescimento da sua populari-

dade, de tal forma que a mídia foi se interessando cada vez mais, os jogos passaram a ser fil-

mados e divulgados, foram criados noticiários esportivos e, aos poucos, os esportes ganharam 

lugar de destaques nos veículos de comunicação. 

O futebol, por sua vez, começou a atrair grandes investimentos, tanto no Brasil como 

no exterior, tornando-se um grande e lucrativo mercado. Com o esporte ocupando um espaço 

cada vez maior nos meios de comunicação de massa, passou-se a mercantilizar também a i-

magem do atleta profissional, em face da superexposição desta à mídia.  

Em função da profissionalização do futebol e da conseqüente evolução da relação en-

tre o esporte e a mídia, fez-se necessário também o nascimento de uma legislação esportiva no 

Brasil. Foram assinados os Decreto nº 1.056, de 19 de janeiro de 1939, que criou a Comissão 

Nacional de Desporto e, em 1943, a “Consolidação das Leis do Trabalho”, que passou a regu-

lar a relação de trabalho entre entidade desportiva e atleta. Mas, por se tratar de atividade es-

pecifica, com diversas peculiaridades inerentes, era necessária uma regulamentação própria.  

De acordo com as necessidades surgidas, começaram a ser promulgados os decretos 

de regulamentação dos desportos, a partir de 1945. Em 24 de março de 1964, é promulgado o 

Decreto nº 53.820, que regulamentou a relação entre clube e atleta profissional. Alguns anos 



 
 

depois, com a Lei no 8672/93, conhecida popularmente como Lei Zico, criou-se o chamado 

“direito de arena”, extremamente importante para a relação “televisão-federação-clubes”.  

Popularmente confundido com o “direito de imagem”, o “direito de arena” concede 

às entidades de prática desportiva o direito de negociar, autorizar e proibir a fixação, a trans-

missão ou retransmissão de imagem de espetáculo ou eventos desportivos de que participem. 

Como o próprio nome já faz referência, tem a ver com o espetáculo em si e com a entidade 

responsável por ele, a titular do contrato. Uma vez firmados os contratos com a televisão, pa-

trocinadores e Federação, para a transmissão do campeonato [ou melhor, do espetáculo], parte 

desse dinheiro é repassado aos clubes que, por sua vez, dividem uma parte (mínimo de 20%) 

com seus jogadores.  

O atleta profissional, na verdade, tem o direito de usufruir, se participante do espetá-

culo desportivo, de uma parte do quantum recebido pela associação desportiva, não só para 

autorizar a fixação, transmissão ou retransmissão por quaisquer meios, obedecidas as conven-

ções e os contratos firmados, como também para comercializar imagens.  

O “direito de imagem”, que é usado incorretamente em muitos textos e noticiários, 

que diz respeito à imagem da pessoa em si, é um direito personalíssimo e, portanto, deve ser 

negociado diretamente com o jogador (ou a empresa que o detém) e com a entidade desporti-

va, por meio de valores e regras livremente estipulados entre as partes. Diz respeito, normal-

mente, à imagem do jogador fora do campo, em álbuns de figurinha, ingressos, pôsteres, etc. 

 Em outras palavras, o “direito de imagem” dá-se da seguinte forma: no caso de um 

jogador de futebol, por ser reconhecido na mídia e na sociedade, sua imagem refere-se ao con-

junto de características próprias, que o identifica na coletividade. São de fato os atributos ine-

rentes à pessoa física (ou jurídica) que provocam em terceiros a sua identificação. Nos contra-

tos de licença de uso de imagem a titularidade pertence à pessoa natural. Por isso, inclusive, e 

a título de curiosidade, a imagem de um atleta não está obrigatoriamente vinculada ao clube 

do qual ele faz parte, nem pode ser usada com outro intuito comercial fora do contexto do 

evento esportivo. 

Atualmente, no campeonato baiano, todo o dinheiro pago pela TV Itapoan (tanto a 

parte em espécie quanto a parte em permuta de comerciais), bem como a cota oriunda dos 

patrocinadores para os clubes, equivalem ao “direito de arena”, que permite à TV transmitir o 

espetáculo futebolístico. Ao contrário do que muitos pensam, nem TV e nem patrocinadores 

pagam por “direitos de imagem”. Não neste caso. 

 

 



 
 

2.4 Clubes Brasileiros Hoje: “TV-dependentes” 

 

 

As principais fontes de receitas operacionais de um clube de futebol hoje são: a cota 

da televisão; bilheteria; patrocínios (receitas de marketing); licenciamento da marca; receitas 

com sócio-torcedores; e a venda de jogadores. Fazendo uma análise geral da situação, infe-

lizmente, os clubes brasileiros são “TV-dependentes” (GONÇALVES, 2009). Excetuando 

alguns pouquíssimos clubes brasileiros que consideram a transferência de atletas como a fonte 

de renda mais importante, a maioria deles depende do pagamento das emissoras de televisão. 

Como a TV brasileira paga razoavelmente bem1, considerando o tamanho de nossa 

economia e o poder de compra da população, essa receita é maior que os patrocínios e licenci-

amento, que, por sinal, é um quase ilustre desconhecido. Os clubes têm "preguiça" ou desco-

nhecimento ou medo ou dirigente que não quer dividir poder e, com isso, não trabalham o 

marketing como deveriam. Todo clube pode "fazer" marketing e arranjar patrocinador, de 

acordo com sua realidade, claro. Mas isso requer muito esforço e paciência. 

 A mesma coisa com o licensing, o licenciamento da marca levado a sério, que tam-

bém dá trabalho e cujo retorno não é gigantesco, impactante, nem emocionante. Começa mui-

to lentamente, cresce lentamente, mas pode ser sólido, consistente. Assim como as campanhas 

de marketing, o licensing requer muito esforço, dedicação e paciência. 

Então, a bilheteria, bem ou mal tem uma “graninha viva”, uma vez por semana ou 

quase isso. Para ajudar, uma “garotada”, que, se bem trabalhada, em um clube com bons in-

vestimentos nas categorias de base, realmente, se torna uma boa fonte de renda. Mas isso só 

para aqueles clubes que já investem na sua base há algum tempo e, mesmo assim, não é todo 

ano que se revelam jovens talentos.   

Por fim, tem a TV, que não dá furo, seu dinheiro é seguro, pontual e não falha. Às 

vezes, acontece até da TV antecipar dinheiro a pedido dos clubes, que perdem a sua autono-

mia, ficando a mercê das decisões que a mídia impõe, tanto em relação aos horários da grade 

televisa, quanto à adequação das regras do jogo às necessidades dos meios de comunicação. 

Nesse entendimento, contribuiu em muito a posição de Souza (2004) quando diz: “os clubes, 

por precisarem arcar com compromissos de curto prazo, perderam poder de barganha e pedi-

ram para que cotas dos campeonatos fossem adiantadas”. Esse fato explica, inclusive, por que 

o Clube dos 13 não aceitou (ou não pôde aceitar) a proposta que a Rede Record fez para a 
                                                 
1 A TV brasileira, comparada às britânicas, paga aos nossos clubes proporcionalmente bem mais do que britânicos e brasileiros têm de renda 
média. Enquanto nossa renda per capita é um oitavo ou um sétimo da britânica, nossos direitos de TV representam pouco mais de um quinto 
do montante que é pago aos clubes ingleses, os mais ricos do mundo, pelos direitos de arena. 



 
 

transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, mesmo oferecendo R$100 milhões a mais 

do que a Rede Globo. 

 Para que se tenha noção do quanto o futebol brasileiro hoje depende da TV, é só a-

nalisar os dados da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro 2009, principais competições 

do futebol nacional, e a Rede Globo, emissora que detém os direitos de transmissão dos cam-

peonatos, para entender porque, desde 1997, o dinheiro que a TV investe nos campeonatos se 

tornou a principal fonte de receitas dos clubes. 

A Globo paga ao Clube dos 13 (entidade que funciona como uma empresa indepen-

dente, recebendo o dinheiro das emissoras e distribuindo-o entre seus associados) cerca de R$ 

400 milhões pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Desse valor, R$300 milhões está 

relacionado à transmissão por emissoras abertas e R$100 milhões por parte dos canais fecha-

dos Pay-Per-View (ou “pagar para ver” da sigla PPV). Deduzidos os 5% de INSS, 5% de “di-

reito de arena” para os atletas e a parte que fica com o Clube dos 13 para os serviços opera-

cionais, o restante é repassado aos clubes, proporcional à importância de cada um deles para a 

transmissão: aqueles que têm mais jogos transmitidos, os que chegam às finais das competi-

ções e possuem maiores torcidas pelo país recebem sempre mais dinheiro. Flamengo, São 

Paulo, Corinthians e Palmeiras recebe cada um R$ 21 milhões de cotas fixas mais R$ 12 mi-

lhões, em média, do PPV, que varia de acordo com as vendas dos jogos. O Flamengo, por 

exemplo, tem previsto o recebimento de R$36,2 milhões, como valor total. O Vasco também 

estaria entre essas equipes, se não tivesse sido rebaixado à segunda divisão do campeonato, o 

que significa que receberá a metade desse valor.  

Abaixo de clubes, como Santos, Grêmio, Internacional, Fluminense, Botafogo, Atlé-

tico Mineiro e Cruzeiro, e no mesmo patamar de Atlético Paranaense, Coritiba, Goiás e Sport, 

aparece o Vitória, que terá direito ao valor total de R$12,6 milhões. O Bahia, que teria que 

receber cerca de R$ 10 milhões, encherá seus cofres com a metade dessa quantia, também por 

estar disputando, em 2009, a segunda divisão, da mesma forma que acontece com o Vasco. 

Os grupos de clubes e os valores de cada um deles podem ser visualizados, a partir 

da tabela abaixo (Tabela I). Nela estão dispostos os 20 clubes filiados ao Clube dos 13 mais 4 

“convidados” (times que não pertencem à entidade, mas que este ano disputarão a Série A do 

Campeonato Brasileiro) em ordem decrescente de valores: 

 

I - Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco da Gama; 

II - Santos; 

III - Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Botafogo; 



 
 

IV - Atlético Paranaense, Coritiba, Goiás, Sport, Vitória 

V - Portuguesa; 

VI - Bahia, Guarani; 

VII - Convidados: Náutico, Avaí, Santo André, Barueri. 

 

Tabela I 
Tipo Cota fixa PPV %  Total 
Total 300.000.000 110.000.000 100%  
Clubes Cota 2009 Cota 2009 % Pesq. Valor total  
Flamengo 21.000.000 15.224.000 13,84 36.224.000 
Corinthians 21.000.000 10.747.000 9,77 31.747.000 
São Paulo 21.000.000 10.131.000 9,21 31.131.000 
Palmeiras 21.000.000 9.053.000 8,23 30.053.000 
Santos 18.000.000 2.662.000 2,42 20.662.000 
Vasco2 10.500.000* 7.106.000 6,46 17.606.000 
Grêmio 15.000.000 8.987.000 8,17 23.987.000 
Internacional 15.000.000 7.557.000 6,87 22.557.000 
Cruzeiro 15.000.000 7.216.000 6,56 22.216.000 
Atlético MG 15.000.000 6.534.000 5,94 21.534.000 
Fluminense 15.000.000 6.105.000 5,55 21.105.000 
Botafogo 15.000.000 5.137.000 4,67 20.137.000 
Atlético PR 11.000.000 1.991.000 1,81 12.991.000 
Coritiba 11.000.000 1.650.000 1,50 12.650.000 
Goiás 11.000.000 1.650.000 1,50 12.650.000 
Sport 11.000.000 1.650.000 1,50 12.650.000 
Vitória 11.000.000 1.650.000 1,50 12.650.000 
Portuguesa 5.500.000 1.650.000 1,50 7.150.000 
Bahia 3.450.000 1.650.000 1,50 5.100.000 
Guarani 3.300.000 1.650.000 1,50 4.950.000 
Total 269.750.000 110.000.000 100% 379.750.000 
Fonte: http://colunas.globoesporte.com/olharcronicoesportivo/?s=direito+de+arena 

Esta é a realidade do futebol brasileiro e sua relação com a TV. Apesar do instável 

câmbio do real e suas oscilações incompreensíveis, ainda assim é um dos maiores e melhores 

contratos de vendas de direitos de transmissão em todo o mundo, segundo Emerson Gonçal-

ves (2009), marqueteiro e colunista do site Globo.com. Disse ainda:  

Goncalves (2009): 

É um esquema profissional, que vem funcionando à perfeição. O falecido e saudoso 
Marcelo Portugal Gouvêa, ex-presidente do São Paulo, disse-me, literalmente, em 
uma de nossas conversas, que em seus quatro anos de presidência o dinheiro da TV 
era algo com que ele contava com total segurança e que nunca falhou. Disse mais: 

                                                 
2 Por estar disputar, em 2009, a Série B do Campeonato Brasileiro, o Clube de Regatas Vasco da Gama recebeu a 
metade do valor estipulado para os clube que fazem parte do Grupo I.  



 
 

essa parceria, mesmo com alguns problemas, como é natural, era a melhor que ele 
conhecia, extremamente profissional. Chata na hora de negociar, mas perfeita cum-
pridora de suas obrigações depois do acordo fechado. 
 

Esse acordo é passível de críticas? Claro que sim, como todo e qualquer acordo co-

mercial e distribuição de verbas entre entidades tão distintas. Mas, inegavelmente, temos aqui 

a faceta mais profissional e evoluída de nosso futebol. 

Novamente na visão do colunista Gonçalves (2009): “essa relação tem sua parcela 

de influência sobre o desenvolvimento dos clubes, que, embora lentamente, vem acontecen-

do”. A análise deste tipo de influência é exatamente um dos principais motivos deste projeto, 

tomando como referência as transmissões e os clubes do campeonato baiano. 

 

 

  



 
 

3. METODOLOGIA  

 

 

A construção de um trabalho requer um desenho preciso do horizonte metodológico 

onde ele será inserido. Por princípio, esta monografia ambiciona estudar e descrever a história 

da transmissão televisiva do Campeonato Baiano de Futebol, mostrando quando e de que 

forma os canais de televisão abertos passaram a transmitir as partidas e que importância tive-

ram essas relações entre as TVs e o campeonato, para o próprio campeonato, para a Federação 

Bahiana de Futebol e para os clubes da capital e do interior do estado. 

Por se tratar de uma história relativamente recente - e devido principalmente à escas-

sez de referências bibliográficas, como dito na apresentação - o trabalho precisou ser baseado 

em entrevistas e relatos de pessoas que participaram [e participam] dessa relação TVs – Fede-

ração –  e clubes. Mas não só isso, evidentemente. A primeira etapa do trabalho incluiu: uma 

coleta de dados bibliográficos, leitura teórica sobre futebol, televisão e marketing, além de 

uma avaliação sistemática de todos os dados. Como já citei anteriormente, meu interesse por 

futebol é antigo e desde que comecei a estudar comunicação que pesquiso sobre a influência 

que a TV exerce sobre o esporte, tanto que ao longo do curso escrevi alguns artigos com o 

mesmo tema, porém com outros enfoques. 

A maior parte, aliás, do que expus até então e que serviu de embasamento e contex-

tualização para o que me propus fazer: “contar” a história da transmissão televisiva do cam-

peonato baiano, foi resultado deste trabalho de pesquisa constante e de algumas publicações, 

consequentemente. 

Durante essas atividades, foram aplicados os conceitos que relacionam esporte e mí-

dia desenvolvidos pela professora Vera Regina Toledo Camargo (2000, p.74), pesquisadora 

do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LabJor), na UNICAMP. “O esporte 

estará na programação de uma emissora de televisão se preencher os seguintes requisitos: pos-

suir um patrocinador forte, ser de fácil assimilação para o público (ter apelo popular) e criar 

uma certa identidade com o telespectador que o assiste”. 

Partindo para a parte prática, o segundo passo foi identificar as “pessoas-chave” en-

volvidas na história da transmissão dos campeonatos baianos de 2004 a 2009. Conversei com 

pessoas da TV Itapoan responsáveis pela transmissão atual, o gerente de marketing da TV, 

Fernando Brosler, e o produtor e coordenador da transmissão, Guilherme Zwetsch. Através 

deles consegui o contato do ex vice-presidente e ex-diretor de marketing da Federação Bahia-

na de Futebol, Marcos Ferreira, que esteve à frente de todos os contratos firmados entre as 



 
 

diferentes TVs e a Federação, ao longo dos anos, e que hoje é vice-presidente regional da 

Confederação Brasileira de Futebol - CBF, no Nordeste. Marcos foi fundamental para a pro-

dução desta monografia. 

Entrevistei representantes dos principais clubes baianos de futebol, Esporte Clube 

Bahia e Esporte Clube Vitória, como os seus respectivos assessores de imprensa, Jaime Bran-

dão e Roque Mendes, além de profissionais do jornalismo esportivo local, a exemplo de Wal-

ter Lima, que trabalhou na TVE, na época que a TV fez a transmissão, e trabalha hoje na TV 

Itapoan como repórter e narrador esportivo. 

Também me deram alguns direcionamentos importantes: o professor Washington Jo-

sé de Souza Filho da Faculdade de Comunicação e ex-coordenador geral da TVE e Argeu 

Roberto Queiroz, diretor de TV da TV Bahia e da TV Itapoan, representantes da TV Salvador, 

além de personalidades do esporte conhecidas nacionalmente, Milton Neves, Emerson Gon-

çalves e Mauro Betti. 

Ouvir todas essas pessoas, seus pontos de vista e as participações que cada uma delas 

teve ao longo desses anos de transmissão foi fundamental porque só assim pude, de fato, es-

crever a história das televisões no campeonato baiano e entender como cada uma delas contri-

buiu para a melhoria do campeonato e dos clubes.  

Em um terceiro momento, após coletar o máximo de informações possíveis, voltei a 

pesquisar, nos arquivos das próprias emissoras e, sobretudo, na Internet, dados que compro-

vassem tudo aquilo que me foi dito. A TV Itapoan, por exemplo, disponibilizou uma tabela 

com os índices de audiência dos campeonatos de 2007 e 2008. Dados de futebol nacionais 

também foram utilizados, bem como de campeonatos de outros estados, para efeitos compara-

tivos e ilustrativos. Também, devido à falta de referências bibliográficas sobre o assunto, nem 

tudo ficou provado, mas todo o material foi reunido e organizado no formato de uma mono-

grafia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. A HISTÓRIA DA TRANSMISSÃO TELEVISIVA DO CAMPEONATO BAIANO 

DE FUTEBOL 

 

 

O primeiro Campeonato Baiano de Futebol, um dos mais antigos deste país, foi dis-

putado em 1905. A competição, organizada pela então Federação Bahiana de Desportos Ter-

restre, atual Federação Bahiana de Futebol, teve como campeão o Club Internacional de Cric-

ket, de Salvador, em disputa contra apenas três outros clubes: Vitória, São Salvador e Clube 

Bahiano de Tênis. 

Pouco mais de duas décadas nasceu, da “união” entre os atletas de dois clubes, os da 

Associação Atlética da Bahia e do Clube Bahiano de Tênis, o Esporte Clube Bahia (1931), 

maior campeão da história do estadual, com 43 títulos. O Esporte Clube Vitória, segundo do 

ranking, ganhou 24 vezes, e apenas 3 dos mais de 100 campeonatos realizados foram ganhos 

por equipes do interior, Fluminense de Feira de Santana, nos anos de 1963 e 1969 e, recente-

mente, em 2006, o Colo-Colo Futebol e Regatas, da cidade de Ilhéus (2006). É importante 

dizer que só a partir de 1954 os clubes do interior começaram a participar do campeonato.  

Apesar do notório interesse, da fidelidade, da paixão, do amor dos torcedores baia-

nos para com os seus times, principalmente os do Esporte Clube Bahia, tantas vezes entre os 

recordistas em média de público do Brasil, a história da transmissão televisiva do campeonato 

baiano é recente. A efetiva participação das televisões locais abertas no campeonato só se deu 

a partir de 2004, ainda assim com a intervenção estatal e com algumas desconfianças. Por 

outro lado, nunca se percebeu tanto interesse por parte das televisões em transmitir o campeo-

nato baiano como hoje.  

 

 

4.1 O Primeiro Contato 

 

 

Se a relação da mídia impressa e do rádio com o futebol da Bahia já dura décadas, a 

primeira transmissão televisiva de uma partida do campeonato baiano só se deu em 1997, a-

través do canal fechado SPORTV, da Globosat. Na época, Virgílio Elísio era o presidente da 

Federação Bahiana de Futebol (FBF) e fechou um contrato com a Globosat, por 5 anos. 

Apesar de ter sido uma experiência muito boa, segundo Marcos Ferreira, porque 

trouxe um bom retorno financeiro para os clubes e para a própria Federação, pois puderam 



 
 

incorporar às suas receitas o dinheiro pago pela televisão - que nesta época já era a principal 

fonte de renda de muitos clubes pelo Brasil - o contrato não foi renovado.  

Embora alguns jogos tenham sido gerados pela TV Salvador (Emissora da Rede Ba-

hia), o público que tinha acesso aos jogos era bastante limitado, até porque a Salvador tam-

bém é uma emissora de canal fechado transmitida em UHF (canal 28) e pela NET (TV a cabo) 

e poucos torcedores (consumidores) tinham condições de pagar os elevados custos de mensa-

lidade de uma televisão por assinatura. É importante relatar também que a TV Bahia transmi-

tiu algumas partidas pontuais, quando lhe conveio e quando lhe foi aberto o sinal da 

SPORTV.  

Outro fator determinante para a não renovação do contrato foi que os clubes, através 

da Federação, exigiram muito dinheiro à Globo e a emissora declinou do campeonato, repe-

tindo o que aconteceu com a Copa do Nordeste, quando os clubes, representados por Paulo 

Carneiro e Luciano Bivar, então presidentes do Vitória e do Sport Club do Recife, respecti-

vamente, pediram mais dinheiro pelos direitos de transmissão do campeonato e a emissora 

não aceitou bancá-lo sozinha. 

 

  

4.2 TVE 

 

 

Em 2004, depois de dois anos sem algum tipo de transmissão, por parte da televisão e 

com o novo e atual presidente, Ednaldo Rodrigues, a Federação Bahiana de Futebol, através 

de Marcos Ferreira, vice-presidente na época, ofereceu o campeonato à TV Educativa do Es-

tado da Bahia - TVE.  

 

 

4.2.1   A importância do Estado no processo 

 

 

Segundo Marcos, que também era diretor de marketing da entidade, em sua chegada à 

Federação, ele se deparou com um campeonato que precisava se recuperar referindo-se aos 

campeonatos de 2002 e 2003, disputados em sua maior parte apenas pelos clubes do interior. 

Assim sendo, sugeriu ao presidente Ednaldo que a FBF negociasse com os clubes e a TVE, a 

partir de um convênio que o Governo do Estado tinha com a própria Federação, o “Sua Nota é 



 
 

Um Show”, o qual teve importância relevante para fechamento do acordo, o primeiro contrato 

para a transmissão do campeonato baiano em TV aberta. 

Lançado em 1999, pelo governador César Borges, o Projeto “Sua Nota é Um Show”, 

ainda em vigor, foi desenvolvido através da parceria entre a Secretaria da Fazenda e a Secre-

taria de Cultura, e utilizando a linguagem dos elementos centrais da cultura baiana, como a 

música e o futebol, com o objetivo de estimular o cidadão a exigir a nota e/ou cupom fiscal. 

Em contrapartida, o “Sua Nota é um Show” constitui-se em importante ação de apoio às ativi-

dades artístico-culturais e desportivas do Estado. A cada ano, em média 900 mil ingressos de 

partidas de futebol são disponibilizados para a troca por notas fiscais, beneficiando a popula-

ção que pode acompanhar seus times e gerando cerca de R$3,4 milhões para serem divididos 

entre as doze equipes profissionais do Campeonato. 

Esses dados e o fato do governo baiano ser parceiro do campeonato há algum tempo, 

forma os argumentos usados por Marcos Ferreira para “convencer” os clubes e a TVE de que 

ela, por ser uma televisão estatal, fosse o primeiro veiculador do campeonato, em canal aberto 

de TV, mesmo sem pagar pelos direitos de transmissão, utilizando-se, portanto, do regime de 

comodato. 

 

 

4.2.2   Análise conceitual 

 

 

Inicialmente com o objetivo de “aproximar a TVE cada vez mais do povo baiano, da-

quilo que é a verdadeira Bahia, e o futebol é uma expressão muito forte da cultura de nosso 

Estado", como afirmou o diretor geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Ir-

deb), José Américo Moreira da Silva, a emissora alcançou resultados muito positivos com a 

transmissão do campeonato. A iniciativa, além de ter feito parte da proposta da TVE de prio-

rizar as diversas manifestações da cultura da Bahia, enriqueceu a sua programação e fez a 

emissora alcançar recordes históricos em seus índices de audiência, recebendo elogios de tor-

cedores de todo o Estado. 

 

Os clubes ganharam visibilidade; puderam divulgar suas marcas pela Bahia, o que ser-

viu de vitrine para a captação de patrocínios; mostraram suas camisas com seus patrocinado-

res (O Fluminense com o patrocínio da Brasfrut; o Colo-Colo com o da BitWay; Dr. Saúde do 

Poções; Sabão TEIU do Conquista, etc.); exibiram suas placas de publicidade, seus estádio e 



 
 

seus atletas. A TVE, em 2004, transmitiu as partidas para mais de 300 municípios, ou seja, 

80% da população do estado, valorizando o campeonato. 

Os baianos, que tanto se identificam com o futebol, também só tiveram o que come-

morar, principalmente aquelas pessoas que moravam no interior do estado, pois puderam a-

companhar as grandes partidas do futebol baiano: os clubes adversários na tabela, o Bahia, o 

Vitória, e não apenas times do eixo Rio-São Paulo, como até então estiveram condicionados 

por falta de opção. Os soteropolitanos tiveram a oportunidade de ver seus clubes em ação fora 

da capital, o que também os incentivava a ir aos estádios nos jogos em casa. 

Ganhou o Governo do Estado, que achou tudo isso maravilhoso, pois, além da publi-

cidade direta, que fazia ao longo da transmissão e nos estádios, se beneficiou também da mí-

dia espontânea, além, é claro, de manter uma estreita relação com clubes, Federação e torce-

dores, através do programa “Sua Nota é um Show”, que ainda fiscalizava as empresas e o 

pagamento de impostos. Em 2004, o programa arrecadou pouco menos de 5 milhões de do-

cumentos fiscais e garantiu 70% do público presente nos 123 jogos da temporada.  

A título de curiosidade, um dos principais índices de audiência da história da TVE foi 

alcançado na partida do Vitória contra o Fluminense de Feira de Santana, no Estádio Jóia da 

Princesa, em Feira de Santana. O fato se deu porque, na rodada anterior, o presidente do Vitó-

ria, Paulo Carneiro, trouxe de helicóptero os ex-campeões do mundo, Vampeta e Edilson, o 

que causou aquela comoção. Na ocasião, eles nem jogaram, mas marcaram a estréia para o 

domingo seguinte, justamente no jogo contra o Flu. O episódio constituiu um marco, não só 

para a TVE, mas para os torcedores do Vitória, do Fluminense e para o próprio Campeonato 

Baiano. 

 

 

4.2.3 Análise técnica 

 

 

É importante dizer também que a TVE só transmitia os jogos, nos finais de semana, do 

time da capital que estivesse jogando no interior do estado. A menos que fosse um BAVI, 

pelo regulamento do Campeonato, quando o Bahia jogava em Salvador, o Vitória jogava fora 

da cidade (e vice-versa). 

Para Walter Lima, narrador e repórter da TVE nos anos em que a emissora transmitiu 

o Campeonato Baiano, o principal motivo para a não transmissão dos jogos que aconteciam 

“no meio da semana” eram as limitações técnicas e a falta de profissionais: “a TVE sempre 



 
 

trabalhou com uma estrutura muito enxuta, ela não tinha material humano que permitisse des-

locar, por exemplo, uma equipe de 10, 15 pessoas para fazer uma transmissão: repórteres ci-

nematográficos, assistentes, diretor de TV, operador de áudio, etc. como acontecem, hoje, em 

algumas transmissões feitas por outras emissoras.” 

Segundo Washington, coordenador geral da TVE, em 2004, a emissora não tinha inte-

resse em transmitir os jogos das quartas-feiras (ou quintas, eventualmente) por causa da grade 

de programação da TV e porque as transmissões não geravam lucro algum. O que se ganhava 

com elas cobria apenas os gastos operacionais. Sem falar que, menos da metade dos profis-

sionais, aos quais Walter se referiu, eram deslocados para o local do jogo. Algumas das pes-

soas diretamente envolvidas com as transmissões trabalhavam no próprio prédio da TV, em 

Salvador.  

Fazendo um breve relato, os jogos foram transmitidos por 5 câmeras, 3 delas perfila-

das nas seguintes posições: a câmera 1 ficava na parte mais alta do estádio, colocada numa 

posição central para dar um plano geral do campo; a 2 ficava também numa posição central, 

ao lado da câmera 1 e fazia imagens mais fechadas; e a 3 que ficava na lateral do campo para 

dar mais detalhes da partida. As outras duas, as câmeras 4 e 5, ficavam no fundo de cada gol. 

 Uma “transmissão padrão” de um jogo de futebol é feita com 10 câmeras. Às vezes, 

com o intuito de oferecer imagens mais diversas possíveis e ângulos diferentes de tudo que 

ocorre em uma partida, as transmissões são realizadas com até 12 câmeras estrategicamente 

distribuídas no estádio.  

Embora a TVE, mesmo com todas as suas limitações técnicas (que de fato existiam, 

como se pode notar pela quantidade de câmeras usadas, mas que não foram os motivos para a 

não transmissão dos jogos do meio de semana, como frisou Washington), tenha atingido bons 

índices de audiência, pôde-se constatar que os investimentos feitos pela TV Itapoan, a partir 

de 2007, em aparelhagem e profissionais atraíram mais espectadores, mesmo que eles, como 

torcedores, só estivessem interessados em ver seus “clubes do coração”.  

 

 

4.3 A volta para a Globosat 

 

 

Em 2005, como se já colhesse os primeiros frutos, a Federação foi procurada pela 

Globosat novamente, devido ao sucesso que foi a transmissão da TVE, em 2004, pela popula-

ridade, pelos índices de audiência e repercussão entre os torcedores. Mesmo nada tendo com a 



 
 

Rede Bahia, afiliada da Globo em Salvador e, embora a Rede Bahia tivesse total conhecimen-

to do seu valor, não só pelos índices de audiências divulgados pelo Instituto Brasileiro de O-

pinião Pública e estatística-IBOPE, mas pelo contato direto com os torcedores baianos, o inte-

resse pelo Campeonato Baiano partiu diretamente da Globosat.  

O modelo de transmissão dessa vez, diferente do que aconteceu de 1997 a 2001, não 

seria através do canal fechado SPORTV, mas sim pelo sistema Pay-Per-View (“pagar para 

ver”, em bom português), o que restringiu ainda mais o acesso aos jogos do campeonato. Se 

antes já era uma pequena parte da população brasileira que tinha a TV por assinatura, apenas 

um segmento dessa pequena parte poderia pagar em média R$50,00 por jogo. 

Em um trecho da entrevista concedida por Marcos Ferreira, esse diretor de marketing 

disse o seguinte: “O que acontece é que a TV fechada tem dificuldade hoje. Num país pobre 

como o nosso, ela não conseguiu pegar, quer dizer, de pegar até pegou, nós gostamos e a in-

formação é de primeira, mas é caro. É caro para você ter assinatura, quem dirá para comprar 

um jogo que vale R$ 50,00 cada um”. 

 No mesmo ano de 2005, paralelo ao interesse da Globosat, apareceram outros canais 

interessados em fazer a transmissão do Campeonato Baiano, também como resultado do tra-

balho feito, em 2004, pela TVE. A Federação foi visitada, por exemplo, por um canal fechado 

da grande São Paulo, do repórter Otávio Muniz (ou “Tatá”, como é conhecido pela imprensa 

local). Otávio tinha interesse em transmitir o Campeonato Baiano no seu canal e através da 

internet. Não houve acordo porque o dinheiro que ele tinha para investir, embora não revela-

do, era muito pouco.  

Voltando à Globosat, algumas conclusões podem ser tiradas: positivamente, o produ-

to Campeonato Baiano, embora perdesse em quantidade de espectadores, ganhava em quali-

dade, pois passara a ser transmitido por um canal de padrão Globo e possibilitava a qualquer 

pessoa do Brasil ter acesso, mesmo que através do sistema “pay-per-view”, ou seja, aumenta-

va a sua visibilidade.  

Por outro lado, podem ser apontadas duas principais dificuldades: primeiro, pouco 

dinheiro para os clubes. No contrato firmado entre a Globosat e os clubes, estes receberiam 

um percentual dos jogos vendidos (35% para os clubes e 65% para a Globosat). Como a Glo-

bosat não conseguiu vender o que se imaginava que venderia, até porque não investiu muito 

naquela época como investe hoje, veio pouco dinheiro para os clubes. Depois, como o Cam-

peonato Baiano entrou na grade de programação do pay-per-view por último (porque já existi-

am contratos com os campeonatos paulista, mineiro, carioca, pernambucano, entre outros), 



 
 

teve que se adaptar a alguns horários esdrúxulos da grade. Houve jogos aos sábados, às 19h 

da noite; um BAVI, no domingo, também às 19h, para atender às necessidades da emissora.  

Como a Globosat tinha o interesse de oferecer o maior número possível de jogos para 

os assinantes e para que comprassem o máximo possível também, ela alterava a grade e privi-

legiava os clubes cariocas e paulistas, que, entre outros motivos, são os clubes de maiores 

torcidas do Brasil. A idéia do grupo era fazer com que o assinante que assistisse a um jogo 

entre Flamengo e Vasco, ou Palmeiras e Corinthians, às 16h, pudesse comprar também um 

BAVI, às 19h. 

Em outra ocasião, havia um jogo programado entre Bahia e Cruzeiro, em Cruz das 

Almas, e choveu muito na cidade, impossibilitando a realização da partida. A FBF, então, 

precisou reprogramar esse jogo e a gerente de operações da Globosat queria que o jogo fosse 

feito na segunda-feira à tarde para atender à grade dela, o que gerou muita discussão entre a 

emissora e a Federação Bahiana de Futebol. 

O último e mais sério episódio dessa relação entre a Emissora Carioca e a Federação, 

que inclusive resultou na quebra do contrato entre as partes, foi o BAVI, ou melhor, os BA-

VIs que decidiram o campeonato de 2005. O primeiro jogo, realizado na Fonte Nova, por in-

teresse da Globosat seria realizado mais uma vez às 19h, mas, por insistência da Federação, 

aconteceu às 17h, depois de muita discussão. O jogo acabou 1x1, aumentando assim a expec-

tativa para o próximo confronto entre as equipes, no Estádio Manoel Barradas (“O Barra-

dão”). 

No domingo seguinte, o jogo novamente estava marcado para 19h, e mais uma vez a 

Globosat quis manter o horário em razão de uma partida do Campeonato Paulista. O problema 

maior é que a partida em São Paulo não era um clássico, e sim, um jogo para cumprir tabela 

entre Santos e Marília, já que o Campeonato Paulista daquele ano já tinha sido decidido com 

cinco rodadas de antecedência. O campeonato foi disputado por pontos corridos e o São Paulo 

já se sagrara campeão antecipado. 

 Aqui na Bahia, um BAVI decidindo um campeonato ainda totalmente indefinido e 

não se chegava a um acordo com a emissora. A Federação antecipou o jogo para as 17h, como 

fez no domingo anterior, e a Globosat teve que alterar a sua grade. Segundo Marcos, “a emis-

sora quis manter o jogo para as 19h, não foi nem por falta de sensibilidade e bom senso, por-

que isso era notório, mas por “birra” mesmo”. Resultado, a Globosat perdeu o interesse, o 

contrato que era de três anos foi quebrado e a Federação foi liberada para negociar com outras 

emissoras.  



 
 

Os índices de audiência não foram bons porque faltou investimento por parte da Glo-

bosat. Segundo a Federação Bahiana de Futebol, nem divulgação dos jogos a emissora fez. 

“Eles deixaram aqui uma fita cassete com comercias da Globosat para que a equipe do marke-

ting, liderada por Marcos Ferreira, tentasse divulgar “de graça” nas televisões locais. Quem ia 

querer divulgar? Até na TV Bahia nós encontramos dificuldades, os comerciais iam ao ar 

muitas vezes de madrugada, nos “buracos” da programação, como sabemos que acontece”. 

 

 

4.4  Campeonato não oficialmente transmitido  

 

 

Em 2006, depois da experiência ruim que tiveram Globosat e Federação, o Campeo-

nato Baiano não foi transmitido oficialmente. A emissora carioca manifestou seu desinteresse 

em prosseguir com o campeonato relativamente tarde, o que dificultou o trabalho da Federa-

ção na busca por outras emissoras. Porém, de maneira não oficial, ou seja, sem as devidas 

formalizações contratuais, mas com a permissão da Federação Bahiana, a TVE voltou a 

transmitir algumas partidas, seguindo os mesmos moldes de 2004. Assim como a TV Educa-

tiva, a TV Salvador também foi liberada pela Federação a realizar as transmissões de algumas 

partidas.   

Depois da quebra de contrato entre e a Federação Bahiana de Futebol e a Globosat, 

que teria os direitos de transmissão até o campeonato de 2007, a TV Bahia, tentando se apro-

veitar do momento, demonstrou um pseudo interesse na transmissão, fato relatado por Marcos 

Ferreira (2009) da seguinte forma:  

 Como a Globosat não exerceu o direito em 2006, nós ficamos meio engessados. A 
TV Bahia naquele ano ainda nos armou uma cilada porque ficou embromando a 
gente de que ia querer o campeonato, dizendo que a Globosat não ia transmitir, mas 
que eles sim iam querer o campeonato e acabou a gente, não diria vacilando, mas es-
trategicamente esperando uma decisão final da TV Bahia que não veio. Por fim o 
campeonato de 2006 não foi transmitido nem pela Globosat, nem pela TV Bahia e 
ainda aconteceram coisas inéditas, porque o COLO-COLO foi campeão, que foi 
uma coisa inusitada... Enfim, foi um vacilo geral. 
 

Por que a TV Bahia não transmitiu o campeonato de 2006? Ou melhor, por que a TV 

Bahia não teve interesse, desde 2004, em fazer o Campeonato Baiano, mesmo sabendo da 

importância e do valor deste produto? Diferente do que acontece com outras emissoras locais, 

a TV Bahia não tem tanta flexibilidade e autonomia em relação à rede. Em outras palavras, as 

afiliadas da Globo, e não só a TV Bahia, ficam muito presas à programação nacional, em rela-



 
 

ção a horários (como as afiliadas de outras emissoras também) e, principalmente, no caso dos 

campeonatos regionais de futebol, em relação à venda de comerciais.  

Um jogo do Campeonato Baiano hoje, transmitido pela TV Itapoan, às quartas-feiras, 

começa às 20:40h, quando termina o Jornal da Record. Se, ao invés da TV Itapoan, a TV Ba-

hia tivesse os direitos de transmissão, o mesmo jogo começaria às 21:50h (talvez às 22:00h), 

como acontece no campeonato brasileiro, por causa da novela. No meio da semana, para 

quem trabalha no outro dia, já é difícil se manter acordado assistindo a uma partida em sua 

própria casa, imagine para quem vai ao estádio.  

Ironicamente, porém bem dito, o comentarista de futebol da TV Itapoan, Raimundo 

Varela, disse, em uma das transmissões, que “é um absurdo a pessoa sair de casa para ver um 

jogo de futebol em um dia e voltar no outro”. O comentarista fez referência aos horários das 

partidas quando transmitidas pela TV Bahia (Rede Globo) no meio de semana, pois começan-

do às 22:00h (ou 21:50h, como é divulgado pela emissora) acaba zero hora. Para aquela boa 

parte dos torcedores que mora distante do estádio e que depende de transporte público para 

voltar para casa, eles chegará uma hora ou 01:30h da madrugada. Claro, os que persistente-

mente forem aos estádios. 

Em relação à venda de comerciais, principal motivo da TV Bahia não transmitir as 

partidas do Campeonato Baiano, esta funcionava [e ainda funciona] da seguinte forma: a TV 

Globo [nacional] vende os comerciais dos jogos a empresas nacionais e os vincula à transmis-

são dos estaduais, independente dele ser paulista, gaúcho ou mineiro. Ou seja, todas as afilia-

das que estiverem transmitindo campeonatos regionais vão divulgar os mesmos anunciantes, 

aqueles que foram vendidos com o rótulo “futebol 2009” pela rede, não dando a oportunidade, 

assim, às afiliadas de venderem seus próprios anúncios. Em qualquer lugar, deu o intervalo de 

um jogo, por exemplo, serão veiculados os anúncios do Itaú, da Sadia, da Vivo, da Amanco... 

Parte desse dinheiro que a Globo comercializa a nível nacional é repassado para as afiliadas, 

mas só cobrem (quando cobrem) os gastos que a emissora local tem em transmitir uma partida 

de futebol. Entre salários de funcionários, viagens, gastos operacionais, sinal de satélite esse 

valor chega a R$ 25.000 ou R$30.000 reais, por partida.    

Em 2006 a TV Itapoan foi procurada pela Federação, como confirmado pelo gerente 

de marketing da afiliada Record na Bahia, Fernando Brosler, mas na ocasião a TV passava 

por um processo de mudança de direção.  

A TVE voltou a transmitir algumas partidas, seguindo o mesmo modelo de transmis-

são de 2004, ou seja, sem pagar pelo direito de arena, em regime de comodato, porém com 



 
 

uma estrutura técnica um pouco mais simples. Nesse segundo ano de transmissão, a Emissora 

usou uma unidade móvel de jornalismo que comportava até 3 câmeras somente. 

Através de uma “parceria” entre a TVE e a TV Salvador (canal fechado que pertence 

à Rede Bahia), a Salvador também transmitiu algumas partidas do Campeonato Baiano de 

2006, utilizando o sinal da TV Educativa. Em contrapartida, a TV Salvador, ou melhor, a Re-

de Bahia cedia as imagens com os melhores momentos das partidas de outros campeonatos 

regionais à TVE, para que pudessem ser veiculadas ao longo de sua programação nos noticiá-

rios esportivos. 

 

 

4.5  TV Itapoan 

 

 

Em 2007, já com novo diretor, Fabiano Freitas, a TV Itapoan manifestou junto à Fe-

deração Bahiana de Futebol o seu interesse no produto Campeonato Baiano. Seguindo a nova 

postura da Rede Record, de aproximar a emissora dos esportes, a afiliada baiana (assim como 

outras “praças” da rede) resolveu investir no futebol profissional local, mesmo depois da ex-

periência ruim que tiveram o Campeonato e Globosat, aqui na Bahia. 

A TV Itapoan então, propôs à Federação e aos clubes um contrato de 4 anos, de 2007 

a 2010, pagando pela transmissão do campeonato uma parte em dinheiro (parcelada do início 

à metade do campeonato) e uma outra parte em permuta, disponibilizando R$50.000 para ca-

da clube em comerciais para serem negociados, durante todo o ano. Evidentemente que o pa-

gamento seria feito uma vez por ano até 2010, com todos os valores pré-estabelecidos desde o 

primeiro ano para todo o período que durasse o contrato. 

Antes de fechar com a TV Itapoan porém, a Federação Bahiana de Futebol, represen-

tada pelo seu diretor de marketing, Marcos Ferreira, procurou a TV Bahia, segundo ele, na 

tentativa de defender os interesses da Federação, e apresentou a proposta feita pela TV Itapo-

an à afiliada da Globo na Bahia. Nas palavras do próprio Marcos:  

Ferreira (2009): 

“Fiz a proposta para a TV Bahia nos mesmos moldes da feita pela TV Itapoan, até 
porque - e a TV Itapoan tem que entender isso - 50 mil reais para cada clube de co-
mercial na Itapoan não é a mesma coisa de 50 mil reais na TV Bahia. Na TV Bahia 
vale mais, ou pelo menos o clube vai ter mais facilidade de vender, por causa da au-
diência, da maior visibilidade, mesmo gerando menos comerciais, logicamente, por 
serem mais caros na afiliada da Globo”. 
 



 
 

Mesmo apresentando a proposta da concorrente à TV Bahia, assegura Marcos, sem 

divulgar os valores que seriam pagos em dinheiro, por questões éticas, a emissora não se inte-

ressou, ou melhor, até se interessou, mas não apresentou uma proposta oficial, da mesma for-

ma que fez [ou, não fez], em 2006. O presidente Ednaldo Rodrigues, prevendo que poderia 

acontecer o mesmo em 2007, caso esperassem uma confirmação da TV Bahia, fechou o con-

trato com a TV Itapoan.  

 

 

4.5.1  A importância do campeonato para a emissora (e vice-versa) 

 

 

Com o intuito de investir na transmissão desde o começo, a TV Itapoan trouxe da 

Rede dois narradores de nível nacional, Éder Luís e Oliveira Andrade, conhecidos do público 

pelas narrações da “Champions League” (principal campeonato de clubes de futebol do mun-

do), além de outros profissionais, como o diretor de TV, Argeu, que há bastante tempo dirige 

a transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro pela Globo. A emissora também adquiriu 

novos equipamentos, realizou campanhas de marketing e divulgação, a fim de valorizar ainda 

mais o seu “novo” produto. 

Os reflexos desses investimentos já foram vistos nas primeiras transmissões, quando, 

em algumas ocasiões a emissora, se não assumiu a vice-liderança isolada do IBOPE, alcançou 

picos de audiência maiores do que a TV Bahia (Rede Globo). Aliás, esse fato tem ocorrido em 

todos os anos de transmissão (em anexo, estão as tabelas com os índices de audiência de todas 

as partidas do Campeonato Baiano dos anos 2007 e 2008).  

A TV Itapoan tem acreditado cada vez mais no Campeonato Baiano. Este ano, por 

exemplo, a transmissão passou a contar com a participação de dois ex-jogadores nacionalmen-

te conhecidos e que jogaram durante muito tempo aqui na Bahia, Edilson e Preto Casagrande, 

como comentaristas. A emissora também lançou um novo programa exclusivo sobre futebol, 

o Lance Livre, veiculado todos os domingos pela manhã durante o Campeonato. 

Os reflexos de todos esses investimentos já puderam ser vistos a partir do segundo 

ano de transmissão: em 2008, o produto Campeonato Baiano atraiu mais patrocinadores. A 

Federação anunciou o patrocínio da Ambev, a maior indústria privada de bens de consumo do 

Brasil e a maior cervejaria da América Latina, associando o campeonato a uma de suas mar-

cas, a Brahma Fresh, o que gerou “dinheiro extra” para os clubes. Além da companhia de be-

bidas, empresas nacionais, como Tigre, Kraft Brasil, Ricardo Eletro, Insinuante, Club Social 



 
 

(Nabisco), também têm patrocinado o Campeonato. Enfim, tem-se percebido uma valorização 

do campeonato sob variados aspectos, principalmente o financeiro. 

Outro importante fator que deve ser relatado é a visibilidade que o campeonato aca-

bou tendo depois que passou a ser transmitido pela TV Itapoan. Através da Record Interna-

cional, espectadores de mais de 130 países, nos cinco continentes, puderam acompanhar o 

Campeonato Baiano, o que também valorizou e aumentou o poder de barganha dos clubes 

para com seus patrocinadores. Em 2008, para a confecção dos seus materiais esportivos, o 

Esporte Clube Bahia fechou contrato com a Lotto, uma das principais empresas do ramo na 

Itália, patrocinadora oficial de cerca de 80 times no mundo, como Palermo, Udinese e Fioren-

tina. 

Com a TV Itapoan os clubes baianos vêm incorporado às suas receitas o dinheiro re-

ferente aos direitos de arena para a transmissão do campeonato local. Se, em 2004 e 2006, os 

clubes não receberam nada da TVE por esses direitos e, em 2005, a grana também foi muito 

pouca com o sistema de pay-per-view, a partir de 2007, eles puderam contar com essa fonte 

de recursos, embora os dirigentes da dupla BAVI ainda a considerassem (e a consideram até 

hoje) insatisfatória.  

Para os clubes que pouco, ou nada, recebiam de cota televisiva local, principalmente 

os clubes do interior do estado, esse dinheiro ajudou e muito, tanto a parte em espécie quanto 

em permuta de comerciais. Desses clubes, os que passaram a investir no marketing já perce-

bem os primeiros resultados: o Atlético de Alagoinhas, por exemplo, vende à prefeitura da 

cidade os comerciais, soma esse dinheiro ao que recebe em espécie e ao que a Federação re-

passa da Ambev e investe na contratação de jogadores. Resultado: nos últimos anos, o time 

tem feito bons Campeonatos, como o de 2009 que disputou uma das semifinais contra o Vitó-

ria. 

Para o Vitória e o Bahia, que recebem respectivamente da Rede Globo cerca de R$12 

milhões e R$5 milhões, por ano, pelo Campeonato Brasileiro, receber cerca de R$1 milhão 

em um “primeiro grande contrato” também não é ruim [o valor preciso que a TV Itapoan paga 

aos clubes não foi revelado nem pelos clubes, nem pela TV, nem pela Federação]. Até 2007, 

Cruzeiro e Atlético-MG, clubes de Minas Gerais, recebiam da Globo aproximadamente R$1,5 

milhões, cada um, pela transmissão do campeonato local. Hoje, depois da Record ter manifes-

tado interesse ao longo dos anos e disputado abertamente a concorrência pela transmissão do 

Campeonato Mineiro, os referidos clubes recebem o dobro do que recebiam.   

Em Santa Catarina, que possui um campeonato estadual mais próximo da realidade e 

moldes do Campeonato Baiano, com clubes “de mesmo patamar” que os da Bahia, também é 



 
 

transmitido por uma afiliada da Record, o dinheiro pago por todo o campeonato, ou seja, para 

ainda dividir entre os clubes, é de aproximadamente R$1,5 milhões. Há dois anos, a RPC, 

afiliada da Rede Globo no Paraná, ofereceu ao clube Atlético-PR R$ 500 mil pela transmissão 

de todo o Campeonato Paranaense, valor não aceito pela diretoria atleticana.  

Nessa perspectiva, para o primeiro contrato entre a Federação, clubes e uma emissora 

aberta, que gerou receita direta para os clubes referente aos direitos de arena, pela visibilidade 

que vêm tendo Bahia, Vitória e companhia, pelos patrocinadores que uma transmissão televi-

siva com uma boa estrutura técnica e humana consegue atrair, pelos investimentos da TV no 

campeonato e pela maior aproximação dos clubes com os seus torcedores, demonstrados pelos 

bons índices de audiência, pode-se dizer que a transmissão da TV Itapoan valorizou o Cam-

peonato Baiano. Não pelo Campeonato Baiano em seu aspecto lúdico – para o qual talvez até 

tenha contribuído -, mas pelo produto comercial rentável que o é para os cofres da emissora. 

Faltando apenas mais um ano de contrato entre a Federação e a afiliada Record na 

Bahia, já se espera a concorrência de outras emissoras, principalmente aquelas vinculadas à 

Rede Globo: a Globosat, que já demonstrou à Federação Bahiana um novo interesse, e a pró-

pria afiliada da Globo na Bahia, a TV Bahia que, por vezes, perdeu a liderança de audiência 

ou a teve ameaçada,e que também já “sondou” a Federação.  

Em outros estados do país, a exemplo de Santa Catarina e Minas Gerais já se tem vis-

to os reflexos dessa “disputa” entre a Globo e a Record, representados por suas afiliadas, refe-

rentes aos direitos de transmissão dos campeonatos locais. Relembrando, em 2007, depois da 

Record fazer uma proposta à Federação Mineira, a Globo, para se manter detentora dos direi-

tos, teve que reajustar os valores que paga aos clubes pelo campeonato. 

O caso de Santa Catarina tem sido um pouco mais complicado, pois antes mesmo de 

terminar o contrato entre a afiliada da Record no estado (Rede Independência de Comunica-

ção ou simplesmente RIC Record) e a Federação Catarinense de Futebol, a afiliada da Globo 

já fez uma proposta à Federação pela transmissão do Campeonato 2009, ano que ainda era da 

Ric Record. A negociação foi parar na justiça e, só depois da decisão judiciária, a Record pô-

de exercer seus direitos. A emissora do Bispo Edir Macedo já prometeu aumentar o valor pa-

go aos clubes para o campeonato de 2010, caso o contrato seja renovado.  

Não que vá acontecer aqui o mesmo que aconteceu no sul do país, até porque a rela-

ção que hoje a Federação Bahiana tem com a TV Itapoan é bastante amistosa, segundo o pre-

sidente da Federação; no entanto, a cada renovação de contrato os valores tendem a aumentar, 

ainda mais quando o produto é bom, dá retorno e desperta concorrência.  

 



 
 

4.5.2  A transmissão hoje sob o ponto de vista técnico  

 

 

Como dito anteriormente, uma “transmissão padrão” de um jogo de futebol é feita 

com 10 câmeras. Às vezes, com o intuito de oferecer imagens mais diversas possíveis e ângu-

los diferentes de tudo que ocorre em uma partida, as transmissões são realizadas com até 12 

câmeras estrategicamente distribuídas no estádio. 

No Campeonato Baiano 2009, a TV Itapoan utilizou de 7 a 9 câmeras, pela própria 

importância da partida. No último BAVI, por exemplo, que decidia o campeonato, suas 9 câ-

meras foram dispostas da seguinte forma: a câmera 1 ficava no parte mais alta do estádio, 

colocada numa posição central para dar um plano geral do campo; a 2, ficava também numa 

posição central, ao lado da câmera 1 e fazia imagens mais fechadas; a 3 e a 4 que ficavam na 

lateral do campo para dar mais detalhes da partida, sobre trilhos ou tripé.  

As câmeras 5 e 6 ficavam no fundo de cada gol, para filmar jogadas próximas à área e 

ao gol oposto, principalmente para o uso do replay. Em lances “ao vivo”, geralmente foram 

usadas em momentos de bola parada, explorando detalhes da barreira, o jogador que ia bater a 

falta e a visão do goleiro. Serviam também como apoio para takes da torcida e da entrada dos 

times em campo. Essas mesmas câmeras auxiliavam os repórteres antes, no intervalo e no 

final dos jogos. 

As câmeras 7 e 8, geralmente posicionadas sobre a linha da grande área, na mesma al-

tura e distância da câmera 1, são conhecidas como “câmeras do impedimento”. Sua função 

maior foi ter sempre no mesmo quadro, no momento do passe, o jogador que passou a bola e 

o último defensor, não sendo necessário estarem enquadrados o goleiro e o gol. 

Por fim, a câmera 9, localizada no ponto mais alto do estádio, acima da câmera 1, para 

dar uma visão panorâmica do campo e mostrar os torcedores nas arquibancadas. Pôde auxiliar 

as câmeras do impedimento. 

Em algumas transmissões das partidas do Campeonato Brasileiro, feitas pela Rede 

Globo, ainda são utilizadas uma câmera do lado oposto à câmera 3 e 4, para oferecer a visão 

do ângulo inverso e  outras “micro-câmeras” dentro cada gol para dar detalhes de uma jogada 

próxima ao goleiro, a visão deste jogar em um determinado lance e as finalizações em gol das 

jogadas. 

   

   



 
 

5  CONCLUSAO 

 

 

Contada a história das transmissões televisivas do Campeonato Baiano, observa-se o 

quanto a televisão foi se tornando, a cada ano, mais importante para os clubes de futebol baia-

no, principalmente porque “transformou” visibilidade em dinheiro, possibilitou aos clubes 

conseguissem mais recursos dos patrocinadores, exibindo sua marca, seus atletas e permitindo 

uma aproximação maior dos seus torcedores. 

Os estádios hoje estão todos cheios de placas. À exceção das 4 placas da Brahma 

Fresh, que é um contrato da FBF para os clubes, as outras são todas dos clubes, têm consegui-

do negociá-las. No jogo, por exemplo, entre Conquista e Vitória, em Vitória da Conquista, 

este ano, o campo do Estádio Lomanto Jr. estava todo rodeado de placa. Marcos Ferreira, em 

conversa que teve com o presidente do clube mandante da partida, na ocasião, revelou a satis-

fação e o desejo do dirigente de ter mais 100 metros no estádio, se fosse possível, para colocar 

mais anunciantes. Era um jogo que ia ser transmitido, contra o Vitória, e as placas tinham sido 

vendidas para o dia, exclusivamente, embora algumas outras placas tenham vendas mensais. 

“Isso é a evolução do comercial do futebol baiano” (Ferreira, 2009). 

Fazendo uma análise superficial (e lógica ao mesmo tempo), mais dinheiro para os 

clubes significa investimentos em centro de treinamento, nas categorias de base e na contrata-

ção de profissionais melhor qualificados, como técnicos e jogadores que, por sua vez, resul-

tam em melhores times, que aumentam o nível do campeonato, que volta a atrair mais patro-

cinadores, mais dinheiro e maior visibilidade. 

Contextualizando, o técnico do Vitória hoje é o Paulo Cesar Carpeggiani, que já trei-

nou clubes brasileiros, como Flamengo e São Paulo, além da Seleção Paraguaia em sua ótima 

campanha na Copa do Mundo da França, em 1998; o técnico do Bahia é o ex-treinador do 

Santos e do Atlético Mineiro, Alexandre Gallo; o tricolor baiano, em 2009, contratou jogado-

res conhecidos nacionalmente, como o volante Léo Medeiros, ex-atleta do Flamengo, e o za-

gueiro Nem, ex-Palmeiras; o Vitória trouxe de volta alguns ex-jogadores como Apodi e Nád-

son, contratou o goleiro colombiano, Viafra, e o meio-campista, Carlos Alberto, ex jogador do 

Botafogo e vendeu Marquinhos, atacante revelado nas divisões de base; apitaram as finais do 

Campeonato 2009 os árbitros da Federação Internacional de Futebol Associação – FIFA, Le-

onardo Gaciba e Leandro Vuaden; patrocinam o campeonato hoje grandes empresas nacio-

nais, como a Ambev, a Tigre, a Insinuante; o Vitória voltou a disputar a série A do Campeo-



 
 

nato Brasileiro, em 2008, e vai disputar, em 2009, a Copa Sul-americana; a torcida do Bahia, 

por sua vez, nunca esteve tão confiante no retorno da equipe à elite do futebol nacional. 

Então, por mais que não possamos creditar todas essas melhorias nos clubes de fute-

bol local exclusivamente às transmissões televisivas – até porque aí estaríamos desmerecendo 

todo o trabalho de administração dos clubes e dos próprios jogadores em campo – há que va-

lorizar o papel fundamental que o principal veículo de comunicação assumiu no processo, a 

partir do momento que se tornou a principal geradora de receitas – diretas e indiretas - para os 

clubes.  

Fica justificado que algumas equipes do interior, valendo-se da participação das tele-

visões no Campeonato Baiano de Futebol, também aprenderam a negociar e amadureceram 

administrativamente. Antes das transmissões televisivas, poucos diretores investiam na ima-

gem do clube, em ações de marketing, utilizavam estas ferramentas para gerar recursos, com o 

faz atualmente a maioria dos clubes. Exemplificando, o Fluminense de Feira de Santana pas-

sou a ser patrocinado pela Brasfrut e pela Faculdades Nobre e este ano começou a investir no 

programa “Sócio Torcedor”, assim como o Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquis-

ta que, inclusive, estabeleceu o ano de 2011 como prazo limite para o clube ganhar o campeo-

nato baiano pela primeira vez. O Conquista faz planos para a construção de um centro de trei-

namento bem estruturado. 

 Conhecido como um clube “nômade”, o Esporte Clube Ipitanga Bahia, criado em 

2003, só este ano conseguiu o apoio de uma prefeitura, devendo firmar-se na cidade de Se-

nhor do Bonfim como clube local, apesar de ter feito bons campeonatos e revelado bons joga-

dores. O Colo-Colo hoje é patrocinado pela BitWay; Dr. Saúde patrocina o Poções; Sabão 

TEIU, o Conquista. A televisão tornou o futebol profissional local mais profissional, dando 

aos clubes o entendimento de que são empresas e que devem se portar como tal. 

Antes das semifinais do campeonato deste ano, aconteceu um fato inusitado até então 

para clubes como o Fluminense. Eu, que conheço muitos torcedores do Flu, vivi minha infân-

cia e adolescência na cidade e sempre que possível ia ao Jóia da Princesa, nunca tinha visto o 

comércio de CDs do hino do clube e o de camisetas de jogo tão intenso quanto às vésperas da 

partida contra o Bahia, no dia 19 de abril. O que aparentemente soa como banal, comparado 

aos clubes maiores, principalmente do “eixo Rio-São Paulo”, vejo como um reflexo da valori-

zação do campeonato e dos clubes baianos e a aproximação destes com os torcedores, fruto 

das melhorias que o campeonato obteve nesses últimos anos, quando passou a ser transmitido 

pela televisão, incentivando, inclusive, o comércio local. Antes da outra partida semifinal, na 



 
 

cidade de Alagoinhas, as lojas de materiais esportivos exibiam em suas vitrines, em primeiro 

plano, a camiseta do Atlético, bastante vendidas.   

Outro aspecto importante da influência que a televisão exerce é a questão da renova-

ção das torcidas, o que deixa um pouco de lado o fator financeiro. A partir do momento que 

um campeonato é transmitido e as pessoas passam a ter contato “direto” com os clubes locais 

(também do estado e não somente o time da cidade), estreitam-se os laços de afinidade para 

com esses times, o que ajuda, a médio e longo prazo, na formação de novos torcedores. As 

primeiras transmissões dos jogos de futebol cariocas e paulistas pelo rádio e depois pela tele-

visão são as principais responsáveis pela grande quantidade de torcedores do Flamengo, do 

Vasco, do Corinthians, do São Paulo, entre outros, nas regiões norte e nordeste do país, prin-

cipalmente nas cidades do interior dos estados. 

Antes de o Campeonato Baiano ser transmitido, essas pessoas só tinham acesso aos 

jogos de equipes do sudeste do país, equipes o tempo todo em exibição, que tinham os melho-

res jogadores, que disputavam títulos regionais, nacionais e internacionais. Hoje, ao menos, o 

torcedor tem a opção de escolher se quer ver Bahia X Camaçariense ou Corinthians X Miras-

sol. Pelos indicies de audiência da Record e da Globo, nota-se que as coisas estão mudando e 

que uma parcela do público baiano, que não torce, por exemplo, nem para o Corinthians, nem 

para o Mirassol, Bahia ou Camaçari, mas que gosta de futebol, prefere assistir à partida local, 

valorizando o produto Campeonato Baiano, que passa a ser mais discutido nas mesas de ba-

res, nas conversas entre amigos se tornando até alvo de brincadeiras (por que não?). Este é um 

resultado a ser percebido, com mais clareza, a médio e longo prazo. 

Uma prova de que a televisão influencia na formação de torcedores, ou melhor, não 

só a televisão, mas os veículos de comunicação como um todo, inclusive a Internet, é que 

muitos jovens brasileiros não torcem mais por clubes brasileiros, mas pelo Chelsea, pelo Real 

Madrid, Barcelona, Manchester United e Milan, também pelo nível dos jogadores, pela pre-

sença de brasileiros “famosos” no elenco, pelos campeonatos que disputam e ganham títulos, 

mas principalmente pela superexposição dos jogadores à mídia, quer seja por canais de televi-

são fechados e abertos quer pela internet. O futebol tornou-se um excelente produto comercial 

para a grande mídia pela própria identidade firmada no cotidiano dos telespectadores, através 

da linguagem apelativa e pela própria necessidade, gerada pela cultura futebolística, dos pa-

trocinadores.  

O esporte tornado produto mais rentável a cada ano, especialmente o futebol, eviden-

cia a luta travada entre Rede Globo, SBT e Record, desde 2003, pelos direitos de transmissão 

do Campeonato Paulista, um dos mais disputados, principalmente por abarcar times de maio-



 
 

res torcidas no Brasil. Apontado por muitos publicitários como o produto mais forte da TV na 

arte de emocionar o público, o futebol, além de garantir boa audiência e faturamento, rende 

prestígio á programação.  

Segundo o publicitário Luíz Lara, presidente da Agência Lew`Lara e da Associação 

Brasileira das Agências de Publicidade (Abap), o futebol alcança nível de envolvimento com 

o telespectador que nenhum outro programa consegue. Nem novela. “Existem pesquisas que 

provam que, quanto maior o envolvimento emocional da audiência com o programa, mais 

chances de a mensagem do anunciante ser assimilada. É por isso que todo mundo quer anun-

ciar em futebol, porque atinge todas as classes sociais e etárias, unindo o público em um sen-

timento de emoção único na TV.” (LARA, 2003)   

Nos últimos anos, a disputa pelos direitos de transmissão dos principais eventos es-

portivos do mundo, do Brasil e regionais ficou a cargo das emissoras Globo e Record. Depois 

de ter tentado comprar a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a Record anunciou que 

transmitirá, com exclusividade, os próximos jogos olímpicos de inverno, já no próximo ano, 

em Vancouver, e os jogos olímpicos de Londres, em 2012. A Rede Globo, a partir do próximo 

ano também, transmitirá a Champions League (“Liga dos Campeões”, principal campeonato 

de clubes do mundo), que até então era exibido nas telas da Record. 

Recentemente a Record fez uma proposta de R$500 milhões ao Clube dos 13 pelos 

direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, que cobriria os R$ 400 milhões que a Glo-

bo paga atualmente. Porém, a oferta não pode ser aceita pela entidade que gerencia o futebol 

no país porque, como pode ser visto na introdução desta monografia, alguns clubes já recebe-

ram da Globo cotas referentes ao campeonato nacional antes mesmo de começar. 

Dessa forma, no âmbito estadual, enquanto a Globo detém os direitos de transmissão 

dos campeonatos paulista, carioca, gaúcho, por exemplo, a Record transmite o baiano, o ala-

goano, o catarinense. Embora pertençam à emissora carioca os principais campeonatos esta-

duais, não se pode garantir que no próximo ano esses mesmos campeonatos sejam transmiti-

dos pelas mesmas emissoras. O catarinense, por exemplo, neste que foi o último ano do con-

trato com a afiliada da Record no estado, a Globo fez uma proposta à federação de futebol de 

Santa Catarina para transmiti-lo antes de mesmo de terminar o contrato da concorrente.   

Os campeonatos de futebol são produtos comerciais rentáveis, como pode ser visto 

através do campeonato baiano. Mas o que se deve levar em conta aqui, principalmente, é que 

a concorrência e a briga entre as emissoras pela transmissão de um campeonato valorizam o 

campeonato, tornando-o mais caro, o que significa mais dinheiro para os clubes. 



 
 

O Campeonato Baiano valia, em 2005, aproximadamente R$ 1 milhão de reais. 

Quando a Record fechou com a Federação o contrato para a transmissão do campeonato, este 

já foi avaliado em R$3 milhões, e hoje, com interesses das emissoras e com retorno financeiro 

comprovado do campeonato para as televisões, o Campeonato poderá ser negociado por R$ 5 

milhões, na expectativa dos diretores da FBF, com recursos que envolvem a cota fixa em di-

nheiro, a permuta de comerciais e os patrocínios. 

Embora dirigentes dos clubes baianos ainda considerem pouco o dinheiro pago pela 

televisão, pode-se admitir que é uma boa grana, ainda mais pensando que há 6 anos, quando o 

campeonato foi transmitido pela TVE, não se pagou nada em relação ao direito de arena. Os 

clubes do interior, inclusive, que nunca receberam nenhum percentual financeiro referente à 

transmissão passaram a receber R$50 mil, conseguiram patrocínios e venderam - se não todos 

- alguns comerciais de televisão. A Prefeitura de Itabuna, por exemplo, “ajudou” o time com-

prando os comerciais. A TV Itapoan permite que esses comerciais sejam negociados pelos 

clubes, durante todo o ano, e não somente no período em que o campeonato está sendo dispu-

tado. Essa postura tem ajudado aqueles diretores com mais dificuldade em negociar os comer-

ciais. 

Pode até ser pouco dinheiro que a televisão paga aos clubes, mas essa é a realidade 

do futebol brasileiro, a forma como ele está configurado: dependente da televisão, que “paga 

em dia” e atrai receitas direta e indiretamente, através da maior visibilidade a que ficam ex-

postos os clubes e campeonato. Se por um lado, a televisão fez o futebol perder no seu aspecto 

lúdico, o tornou mais profissional. Se para ela o esporte é simplesmente um produto comercial 

como qualquer outro pertencente à sua grade de programação (como de fato o é), o dinheiro 

desse “comércio” é o que mantém muitos clubes vivos. Dessa forma, entre assumir uma pos-

tura positivista ou negativista em relação à participação da televisão no futebol, prefiro con-

cluir que a TV tenha acrescentado ao esporte mais do que lhe tenha subtraído, uma vez que 

essa é uma relação inevitável e a paixão pelo futebol nunca deixará de existir, em especial a 

que nutre os torcedores baianos para com seus clubes locais, fiéis, mesmo em momentos bas-

tante adversos. É só lembrar que quando o Bahia disputou a Série C do Campeonato Brasilei-

ro teve uma das principais médias de público do país. 

Positivas também são as “brigas” que têm travado as emissoras pelos direitos de 

transmitir os campeonatos locais de futebol. Assim como o SBT modificou o panorama do 

Campeonato Brasileiro, em 1997, quando concorreu com a Rede Globo, sugerindo um au-

mento de mais de 400% no valor que era pago aos clubes, da mesma forma que aconteceu ao 

campeonato paulista, ao gaúcho, ao mineiro e, recentemente, ao catarinense, pode acontecer 



 
 

ao baiano. 2010 será o último ano do contrato que cede à TV Itapoan os direitos de transmitir 

com exclusividade o Campeonato da Bahia, mas, desde já, percebe-se o interesse na sua reno-

vação. Por fora, correm a Globosat e a TV Bahia, que também já demonstram interesse, o que 

valoriza ainda mais o produto Campeonato Baiano de Futebol. 
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7. ANEXOS 

 

Tabelas com os Índices de Audiência (ia) e Participações de Audiência (sh=share) do 

Campeonato Baiano 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  
*ia = Índice de Audiência 
*sh = Share (participação de audiência) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabelas com os Índices de Audiência (ia) e Participações de Audiência (sh=share) do 

Campeonato Baiano 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
*ia = Índice de Audiência 
*sh = Share (participação de audiência) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


