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EDITORIAL

O MERCADO DO FUTEBOL
NA CAPITAL PAULISTA!
A realização da primeira edição da Confut Sudamericana
é a concretização de um grande projeto, elaborado por
profissionais da indústria que desejam debater e inovar o
mercado da bola.
Realizada nos dias 14 e 15 de julho, no Hotel Hilton
Morumbi, em São Paulo, a Conferência conta mais de 140
speakers e 40 marcas. O evento reúne os principais players
e nomes do futebol sudamericano, para discutir tendências,
desafios e oportunidades do segmento esportivo.
“A CONFUT Sudamericana é a realização de um sonho
real, pautado por planejamento e repleto de desafios,
conquistas e principalmente de muita entrega. Em
nome do TimeCONFUT, agradecemos as mais de 100
marcas entre patrocinadores, apoiadores e expositores,
que investem nos eventos CONFUTs e acreditam no
fomento de uma indústria em constante crescimento e
transformação”, pontua Arthur Lobo, CEO da Confut.
Abordando conteúdos atuais do futebol, como
direito desportivo, reestruturação dentro dos clubes
e regulamentação de casas de apostas esportivas, a
revista tem o objetivo de ser uma continuação do evento
presencial, proporcionando conhecimento e experiência a
todos os leitores.
Nós, da equipe Confut Sudamericana, desejamos uma
ótima leitura e uma rica experiência com o maior evento
B2B da Indústria do Futebol Sulamericano!

Nos dias
14 e 15 de julho,
São Paulo será
sede da Confut
Sudamericana 2022.
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GESTÃO

REESTRUTURAÇÃO
NOS CLUBES DE FUTEBOL
Do aspecto técnico ao social, organização dentro das equipes
é fundamental para o crescimento e potencialização dos times

N

o mundo do futebol, não são raros
os casos de clubes, sejam eles de
pequeno ou grande porte, enfrentando problemas financeiros. Embora tenha crescido na pandemia,
o endividamento líquido da maior parte dos
times recuou em 2021 com a retomada dos
campeonatos e a publicidade, sem esquecer
da presença dos torcedores no estádio.
Ainda assim, problemas com dívidas e gestão
costumam ser o "calo" dessas instituições, o que,
em muitos casos, reflete na performance esportiva, aumentando as chances de uma crise.
Percebendo e estudando esse cenário
desde 2018, a Alvarez & Marsal — consultoria com atuação no gerenciamento de
recuperação e melhoria de desempenho de
empresas —, criou, em 2020, a A&M Sportainment, unidade de negócio voltada para
o esporte e entretenimento.
A A&M Sportainment atua em três pilares: o esporte, que engloba o futebol, e-sports, mercado de apostas e esportes olímpicos; o entretenimento, que inclui parques e
turismo, home-based entertainment e location-based entertainment; e as parcerias, que
lidam com criação de fundo de investimento
próprio ou sweat equity em projetos específicos, conforme explica o sócio-diretor e um
dos líderes da área Leonardo Coelho.

ATUAÇÃO NO FUTEBOL

Utilizando a expertise de mais de três décadas de atuação em diversos setores econômicos, a Alvarez & Marsal teve como primeiro caso no futebol um desafio complexo.
A missão de organizar financeiramente o
Figueirense Futebol Clube, que enfrentava
uma acentuada crise na época, e tinha como
base o lema da reestruturação.
6
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"Como adicionais a essa estrutura, ainda podemos
usar nosso ecossistema de inovação para buscar soluções não óbvias ou, ainda, nossas demais áreas de
negócio, como M&A (para oferta de produtos de due
diligence fiscal, operacional e contábil-financeira),
Corporate Transformation (melhoria de performance), Tax (planejamento e estratégia fiscal) e captação
de recursos", complementa Leonardo Coelho.
Além do Figueirense, a consultoria também possui projetos em andamento no Cruzeiro, Coritiba e
São Paulo. Em cada clube, a A&M atua com uma dinâmica específica, já que cada um possui demandas e
objetivos diferentes.
"Não acreditamos em soluções padronizadas. No
geral, os projetos são iniciados com um diagnóstico
do cliente, uma varredura de toda a sua operação, dívidas, riscos — inclusive fiscais e trabalhistas —, potencial de aumento de receita e garantias", detalhou
Fred Luz.
E é com base nessa primeira leitura que um plano
de ação para defender e reforçar a geração de caixa
é desenvolvido em conjunto com o clube. “Há a possibilidade de que o plano seja implementado diretamente pelos clubes, sem nossa supervisão. Mas em
casos mais complexos, não é raro ocuparmos posições de gestão interina”, reforça Leonardo Coelho.

CONSULTORIA

Leonardo Coelho é Managing Director de Sportainment
da Alvarez & Marsal no Brasil
"Com exceção da parte técnica e tática, atuamos em todas
as demais áreas do futebol, implementando modelos econômico-financeiros de curto e longo prazos, pautado por uma gestão de caixa e dívida bastante estrita e de uma revisão fiscal
completa e pormenorizada”, afirmou Fred Luz, sócio-diretor e
também líder da A&M Sportainment.
O know-how em reestruturação permite que a A&M construa, junto ao clube, novos modelos de receita, otimização de
gastos, estrutura de capital, planejamento fiscal, renegociação
de contingências, modelagem de negócio e de fluxo de caixa.

A A&M Sportainment vem atuando ao lado de diversos times brasileiros, buscando alternativas, algumas
vezes, um pouco fora das tradicionais para obter novas fontes de receitas. Como é o caso do Figueirense,
que lançou o primeiro crowdfunding de investimento
feito por um time de futebol brasileiro. A iniciativa
permite que os torcedores comprem ações da Figueirense SAF e se tornem “donos” de uma parte do clube. Além disso, a aprovação da Recuperação Extrajudicial estabelece parâmetros importantíssimos para
o segmento, em especial para associações que queiram maximizar o valor de suas SAFs antes de atrair
investidores
Os trabalhos no Cruzeiro e Coritiba também já
começaram a render frutos, principalmente a partir
do modelo econômico-financeiro de curto e longo
prazos implementados. E ainda há muito o que fazer
para alavancar as receitas já existentes, como a revisão de programas de sócio-torcedor, e buscar novas
fontes via NFTs, por exemplo.
Nesse ramo, o objetivo é buscar alternativas que
sejam interessantes ao clube e que gerem ainda
mais valor à marca. Para essa atuação, a empresa
conta com um time formado por 25 profissionais,
que com diversos backgrounds combinam entre si
conhecimentos relevantes de reestruturação e gestão desportiva, garantindo uma atuação 360° em
todos os projetos.

Fred Luz atua como Managing Director de Sportainment da Alvarez & Marsal no Brasil

ALÉM DA MELHORIA NA CAPACIDADE
DE GESTÃO

Não só no Brasil, mas em toda a América Latina, o
setor de esportes e entretenimento é diverso, além
de ser um forte gerador de emprego e renda. Com
a constante transformação no mundo dos negócios
empresariais, dos quais a Alvarez & Marsal entende
bem, esses dois segmentos estão cada vez mais sendo vistos como potenciais opções de investimento, e
isso reflete não só nos investidores, mas também no
público que consome e desfruta desse mercado.
Para Fred Luz, ter à disposição um time de especialistas que oferece um leque cheio de soluções para
os desafios que surgem a todo momento no setor é
fundamental, e é prestando esse auxílio que a A&M
Sportainment desponta no mercado. "Queremos contribuir com a construção desse legado", frisou.
Para Leonardo, do ponto de vista puramente técnico, os serviços da A&M promovem a melhoria da
capacidade de gestão, que impacta positivamente a
experiência dos consumidores, mas os benefícios vão
além. "Em uma sociedade em que temos historicamente conseguido, ainda que de maneira irregular,
gerar mais tempo para o ócio, melhorar os conteúdos
ofertados no esporte e no entretenimento gera mais
riqueza agregada e nos transforma como cidadãos.
Portanto, a relevância acontece tanto no campo das
melhorias técnicas, quanto no econômico e, principalmente, no social", conclui.
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Empresas, investidores e entidades governamentais ao redor do mundo recorrem à Alvarez &
Marsal (A&M) quando as abordagens convencionais já não são suficientes para fazer mudanças e alcançar resultados. Empresa privada desde sua fundação, em 1983, a A&M é uma
empresa líder mundial em serviços profissionais que oferece serviços de consultoria, aprimoramento de desempenho de negócios e gestão de recuperação.
Com o apoio de mais de 6.000 pessoas em quatro continentes, fornecemos resultados
tangíveis para corporações, conselhos, empresas de capital privado, escritórios de advocacia
e agências governamentais que enfrentam desafios complexos. Nossos líderes seniores e suas
equipes ajudam as organizações a transformarem suas operações, impulsionar o crescimento

Leonardo Coelho
Managing Director

e acelerar os resultados através de ações decisivas. Composta por operadores experientes,
consultores de classe mundial, ex-reguladores e autoridades do setor, a A&M alavanca seu
patrimônio de reestruturação para converter a mudança em ativos comerciais estratégicos,
gerenciar riscos e gerar valor em cada estágio de crescimento.
8
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Fred Luz

Managing Director

Mais informações em
AlvarezandMarsal.com
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MERCADO DENO
APOSTAS
EXCELÊNCIA
ESPORTE
CREDIBILIDADE PARA APOSTAR

Com a regulamentação e normas estabelecidas, os
consumidores que gostam e se identificam com o
universo dos jogos online, passam a ter mais segurança para a realização da prática. De acordo com
Fellipe, "Os efeitos iniciais serão uma mudança de
postura das empresas para se adequar aos trabalhos
da norma. Em segundo plano, teremos a movimentação para coibir o jogo ilegal e irregular, para evitar
que o consumidor seja levado ao engano”, enfatiza o
Diretor Operacional.
Além disso, através da normatização as casas de
apostas esportivas passam a ter mais respaldo, evitando assim conflitos entre as empresas do segmento. Outro benefício gerado por meio da regulamentação é a garantia de segurança de dados pessoais e
bancários do clientes, assim como a certeza de recebimento dos prêmios nas situações em que os palpites forem precisos.

cia de Futebol Sudamericana será uma oportunidade
incrível para todos nós”, explica Fellipe Fraga.
A EstrelaBet se tornou referência no mercado de
apostas esportivas pela diferenciação competitiva no
atendimento, experiência e agilidade no suporte ao
consumidor. Rafael Zanette, Head de Patrocínios da
EstrelaBet, explica que a empresa possui departamentos específicos. "Nós temos dois pilares de atuação. O
primeiro pilar é a exposição da marca, porém apenas
isso não faz sentido. É preciso estar atrelado as ativações, buscamos o engajamento com o torcedor do
nosso patrocinado. Nossa relação com o clube é vestir
a camisa do clube e criarmos um relacionamento próximo com o torcedor. Para que este engajamento seja
realizado com sucesso, nada melhor que realizarmos
uma série de ativações que vão desde os benefícios em
nossa plataforma online, como por exemplo bônus,
promoção em ingressos para jogos e criação de experiência única para o torcedor do clube patrocinado”.

ESTRELABET: CONHEÇA A MAIOR CASA CLUBES PATROCINADOS
Atualmente, a EstrelaBet é patrocinadora do Club AthDE APOSTAS ONLINE DO BRASIL

APOSTAS ESPORTIVAS
NO BRASIL
Regulamentação do segmento gera segurança e investimentos

O

mercado de apostas esportivas têm ganhado forte consolidação, com um crescimento de 11,5% a cada ano. Em 2020, o
mercado global de apostas esportivas foi
avaliado em US $59,6 bilhões, podendo
chegar a US $127,3 bilhões em 2027 de acordo com
dados apurados.
Devido a rápida aceleração e expansão, o segmento de apostas esportivas passou a ter normas e
regulamentações. “O processo do poder público que
vai colocar regras para as apostas esportivas. Está legalizado, mas ainda é necessário organizar e definir
não só a tributação específica a incidir sobre as apostas esportivas por quota fixa, mas também estipular
como será a distribuição, além de definir diretrizes
que vão auxiliar na integridade do jogo e proteção às
empresas e clientes”, explica Fellipe Fraga, Diretor
Operacional da Casa de Apostas EstrelaBet.
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A legalização das casas de apostas esportivas
foi aprovada em 2018 (Lei 13.756/2018) pelo ex-presidente da república, Michel Temer, tornando
cotas fixas, em formato de ODDS (termo utilizado
para conceituar as chances que um evento aconteça). Hoje, o Brasil conta com mais de 500 casas
de apostas. “Esta legalização garante ao cidadão
brasileiro que possui aptidão pelas apostas um
mercado seguro, com empresas sérias e comprometidas em oferecer a todos o entretenimento
das apostas esportivas. Implementando ordem no
departamento jurídico brasileiro, um sistema específico para as apostas por quotas fixas permitirá uma maior segurança ao cliente quanto a onde
realizar o seu jogo, sabendo que seu prêmio será
devidamente creditado e seu jogo respeitando a
lisura esperada”, afirma o Diretor Operacional da
EstrelaBet, afirma Fellipe Fraga.

Tendo como principal diferenciação o entretenimento online, a casa de apostas EstrelaBet, atua
com apostas esportivas tradicionais, contando
com cotações fixas e diversas possibilidades de
palpites. O foco principal da empresa é oferecer
ao cliente a experiência que ele tem durante uma
partida de futebol, visando a possibilidade de ganhos financeiros.
Contando com uma equipe interna de mais de 90
colaboradores apenas na operação brasileira, a EstrelaBet é referência nacional pela experiência proporcionada durante todo o processo de atendimento,
agilidade no suporte, soluções dos problemas e desburocratização. “Hoje nosso maior objetivo é ver a
satisfação dos nossos clientes. Acredito que seja por
esta razão que somos a casa de apostas esportivas
que mais se expande no Brasil. Contamos com mais
de 1 milhão de usuários em nosso site e a Conferên-

letico Paranaense, Sport Club Internacional, do Magnus Futsal, Clube de Regatas Brasil, Clube do Remo,
America Football Club, Resende Futebol Clube, Villa
Nova Atlético Clube e Coimbra Sports. Segundo Rafael, o nível de patrocínio da EstrelaBet é bem diferente do que costuma acontecer no mercado. "Ao começar temos uma equipe qualificada e focada apenas em
patrocínio, o que é raro neste mercado. Outro ponto
é que sabemos exatamente o motivo de estarmos naquele patrocínio e o que buscamos por meio dele. O
relacionamento que criamos com os clubes que patrocinamos é totalmente focado em business e isso faz
com que o nível de exigência seja muito maior do que
o mercado está acostumado. Outra questão que nos
diferencia é o foco na parte institucional com vistas
a geração de resultados para a EstrelaBet. Acredito que
poderíamos ter um mercado amplo e mais qualificado se
tivéssemos mais patrocinadores como a EstrelaBet”.

Fellipe Fraga é Diretor Operacional da Casa de Apostas e Rafael Zanette atua
como Head de Patrocínios da EstrelaBet.
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ARTIGO

COMO OS PROCESSOS
SOLIDIFICAM UM CLUBE
CÍCERO SOUZA*

V

ocê já parou para pensar na complexidade da gestão do dia a dia de um Departamento de Futebol ?
Já imaginou que a política salarial, a divisão de direitos econômicos conforme a idade de captação, a estratégia de cada logística e a maneira
de analisar os adversários são tarefas que se controladas
em plenitude pelo clube trazem um padrão as ações ?
Pautas como validação de pagamentos, desenvolvimento de metodologia de formação, construção do
perfil desejado de atletas, constituição de documento
interno que cheque a cada partida a condição legal de
jogo dos atletas são assuntos de extrema relevância
na rotina do futebol.
Você já refletiu um pouco sobre o quanto de setores trabalham agregados em um clube e que a eficácia
na comunicação entre eles gera uma excelência de
trabalho que logo é percebida e envolve os personagens inseridos no contexto ?
Pois devemos ter a ciência que se tudo não for muito
claro e pré estabelecido, os profissionais que ali estiverem vão precisar estabelecer as suas próprias regras e
condutas e isso além de gerar conflitos de ideias, também contribuirá para uma imagem de desorganização
e falta de orientação mais definida por parte do clube.
Muito mais eficaz seria um modelo de gestão, se ele,
obedecendo uma visão básica de futebol sinalizasse a melhor forma de se tomar uma decisão. Para tudo isso ser
possível, ter metas bem claras também se faz necessário.
A partir daí ( objetivos, modelo de gestão e visão
de futebol ), o estabelecimento de processos passa a
ser o grande norteador para uma plena desenvoltura
do Departamento coração dos clubes de futebol.
Alguns processos são internos. Se referem as rotinas de comissão técnica, estratégias de carreira aos
atletas, estabelecimento de check lists logísticos, formas e estruturas de análise de desempenho, regras
administrativas e metodologia técnica para as categorias de base, passos bem claros na área do registro,
projetos direcionados na análise de mercado e investimento e capacitação na área de saúde.
Qual o dia da programação semanal ser divulgada?
Para quem deve ser distribuída ? Quais as informações
devem ser expostas em nosso site ? Quais as melho12
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res competições a serem disputadas por
nossa Base visando
mercado e experiência concomitantemente ?
Em todos esses
ambientes a geração de indicadores
de desempenho se faz
necessário. Eles escancaram a velocidade com a
qual estamos indo ao encontro
de nossos objetivos, nos mensuram em relação as principais necessidades técnicas, nos embasam para tomadas
de decisão e discurso convincente perante diretoria, presidência, torcida e imprensa.
Outros processos precisam ser construídos junto
aos demais Departamentos : a liberação de atletas
para ações de marketing, a escolha a dedo dos personagens para a exposição junto a comunicação, os
modelos padrões de contratos junto ao jurídico, as
especificidades do futebol junto ao patrimônio e a
operação de jogos, o desenho de organograma desenvolvido com o RH, os ritos administrativos e sobretudo os limites financeiros a serem respeitados.
Saber inserir no orçamento anual a grande maioria das necessidades que teremos durante o ano é tarefa para poucos, afinal em um mundo tecnológico
que insiste em nos apresentar cada vez mais soluções
e alternativas, nem sempre nos capacita a prevermos
tamanha velocidade de evolução.
Essa visão financeira inclusive, quando transformada em processo, nos regula com lógica a visualização do custo de nossa folha e nossa real capacidade
de investimento ou necessidade de geração de recursos, componentes que na minha opinião são muito
esquecidos por vezes em nossos clubes brasileiros.
Inserir um Regulamento Interno que abranja as
principais regras a serem seguidas por atletas, membros de comissão técnica e colaboradores é um guia
que facilita a organização interna e limita relações
que muitas vezes podem gerar inúmeros problemas
além do portão do CT.
Viram que a tarefa vai bem além das quatro linhas
? Que nossa preparação técnica precisa de um belo
respaldo administrativo e de gestão de ambiente ?
Deixo aqui essas pinceladas para que reflitas sobre o verdadeiro papel de um gestor do Departamento de Futebol em relação a gestão humana e estabelecimento de processos.
Ou você ainda acha que sua única função é contratar jogadores ?

*Cícero Souza é Gerente de Futebol
do Palmeiras, clube em que atua desde 2015.
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GESTÃO FINANCEIRA

REESTRUTURAÇÃO DOS
CLUBES: QUITAR AS DÍVIDAS
DO PASSADO É FUNDAMENTAL
PARA O FUTURO

fissionalmente em outros segmentos da economia,
conforme explica Luiz Roberto Ayoub, sócio da Galdino & Coelho Advogados (GC Advogados).
"Concurso de credores por meio do regime centralizado de execuções cíveis e trabalhistas; diversas modalidades de acordos fiscais; mediação ou conciliação
com os credores nos Centros Judiciários de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSCs) ou em
câmaras privadas de mediação ou conciliação; condomínio de credores; e recuperação extrajudicial e recuperação judicial são alguns exemplos", elencou Ayoub.
Essas ferramentas jurídicas estão à disposição na
legislação para ajudar aos clubes que desejam recuperar o seu valor. Ainda conforme Luiz Roberto
Ayoub, o uso de cada um desses instrumentos varia
de acordo com o diagnóstico detalhado das especificidades financeiras, administrativas e jurídicas de
cada clube de futebol.
"Para determinar a melhor forma, a avaliação
considera o perfil do endividamento, o tamanho da
dívida, a capacidade de fôlego do caixa, o grau de
blindagem que o clube precisa para operar, o carecimento de capital de giro e o nível de organização
interna, dentre outros aspectos", detalhou Ayoub.
Além da forma de reestruturação, é importante o
momento adequado. "Numa conjuntura ideal, penso
que equacionar as obrigações previamente parece
ser a alternativa apropriada e que oferece maior previsibilidade e segurança jurídica ao investidor e ao
próprio clube, minimizando as chances de surpresas.
Essa circunstância é capaz de tornar o futebol de um
clube, cujo passivo já está negociado e organizado
numa determinada ordem de pagamentos, mais atrativo aos olhos do investidor sob a lógica da tomada de

decisão, melhorando a posição da agremiação à mesa
de negociação", afirmou o sócio da GC Advogados.

CAMINHO A SER EXPLORADO

Embora pouco conhecidas no futebol, as recuperações judicial e extrajudicial são mecanismos de
reestruturação largamente usados e testados em
outros setores da economia. Segundo Luiz Roberto
Ayoub, estas são menos discutidas no meio esportivo nacional porque os clubes de futebol no Brasil,
em sua imensa maioria e por motivos históricos e
tributários, são constituídos como associações civis
e, até então, esse tipo de pessoa jurídica não poderia se valer da recuperação extrajudicial ou judicial
destinadas, em princípio, tão somente às sociedades
limitadas e sociedades anônimas.
A recuperação extrajudicial é um acordo coletivo
entre o devedor e os credores homologado pela Justiça. Já a recuperação judicial ocorre no âmbito da
Justiça, a qual convoca os interessados para uma Assembleia Geral de Credores, que discutirá e votará
se aceita ou não o Plano apresentado pelo devedor.
Há um arcabouço de julgamentos já realizados pelos
tribunais superiores que dizem mais ou menos o que
pode ou não ser feito no âmbito das recuperações extrajudicial ou judicial, transmitindo segurança jurídica
ao investidor que é quem, no fim das contas, aportará
recursos financeiros e tomará o risco, conduzindo, nessa esteira, ao alijamento do risco econômico.
Nas operações de aquisição de SAFs, é costumeiro que o investidor realize um procedimento chamado due diligence, termo que em português significa diligência prévia, para mapear os possíveis
riscos do negócio.

Reduzindo e renegociando passivos e realizando
reestruturações societárias, a Galdino & Coelho Advogados
consegue valorizar os clubes tornando-os mais atrativos,
além de garantir mais segurança para os investidores

D

entre tantas características dos clubes
brasileiros de futebol, o endividamento é uma das mais recorrentes, cenário
que piorou com a pandemia em 2020. De
acordo com dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os 60 clubes presentes nas
séries A, B e C do Campeonato Brasileiro de 2022
somam R$ 829 milhões em dívidas abertas com a
União Federal.
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Para os clubes devedores, que muitas vezes estão
com excesso de penhoras e execuções e com o caixa
sem conseguir pagar as contas, resta passar por um
processo de reestruturação financeira que se proponha a organizar as dívidas e a quitar definitivamente o passado.
Para renegociar as dívidas, há vários mecanismos disponíveis. Alguns, embora pouco conhecidos
do sistema esportivo nacional, já são adotados proConfutSUDAMERICANA • Jul/2022
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“Numa conjuntura ideal, penso que equacionar
as obrigações previamente parece ser a alternativa
apropriada e que oferece maior previsibilidade e
segurança jurídica ao investidor e ao próprio clube,
minimizando as chances de surpresas”, comentou
Ayoub . Portanto, quem investir no Figueirense SAF
saberá exatamente o tamanho do passivo trabalhista, cível e fiscal da associação civil, como foi equacionado e como está sendo pago.
Dentre as possibilidades, o Figueirense escolheu
passar por um processo de reestruturação através
da recuperação extrajudicial. "O caso do Figueirense
é emblemático pois, além da aceitação pelo Poder
Judiciário de um clube de futebol constituído como
associação civil requerer recuperação extrajudicial,
este caso servirá como exemplo para outros clubes
de futebol, que podem e devem usar o Figueirense
como fonte de inspiração", afirmou Luiz Roberto
Ayoub.
Disputando a Série C do Campeonato Brasileiro
nesta temporada de 2022, a situação do Figueirense
ainda é delicada, devido as receitas baixas. Todavia,
a homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial permite a agremiação alvinegra mirar novos
projetos, tais como a busca de investidores ou de
mecanismos que possam, gradativamente, aportar
dinheiro novo para efetivamente quitar o passivo
trabalhista e cível ora negociado com maior segurança institucional.
Com isso, a organização e estruturação das dívidas e a maior previsibilidade do fluxo de caixa dão
ao Figueirense a condição de ser um clube melhor
preparado para superar as suas dificuldades.

RISCOS DO PROCEDIMENTO

Esses mecanismos de reestruturação de negócios são
utilizados em diversos segmentos da economia que
estão em situação financeira bastante debilitada.O
risco legal de convolação em falência, ao menos em
tese, existe para a recuperação judicial. Contudo,
a arte na utilização dos instrumentos legais, nos
conduz à certeza de que o produto futebol, segmento importante para a economia nacional, impede,
quando bem feita, qualquer risco de quebra, pois a
recuperação judicial é uma modalidade com elevado
grau de profissionalismo, principalmente quando
conduzida por bancas de advocacia e reestruturadores financeiros especializados e experientes.
Portanto, escolher profissionais experientes na
área é extremamente importante para o sucesso do
procedimento, pois o sólido conhecimento minimiza equívocos que possam vir a resultar na convolação em falência. É fundamental a apresentação
de Planos de Recuperação Extrajudicial ou Judicial
suficientemente consistentes tanto do lado da aceitação dos credores, quanto do lado da seriedade dos
devedores que devem demonstrar, de fato, a intenção de colocar a máxima capacidade de pagamento
em favor dos credores.

Ainda no entendimento do sócio da Galdino &
Coelho Advogados, essa circunstância é capaz de
tornar mais atrativo aos olhos do investidor sob a
lógica da tomada de decisão, o futebol de um clube
cujo passivo já está negociado e organizado numa
determinada ordem de pagamentos, melhorando a
posição da agremiação à mesa de negociação.

ATUAÇÃO NO FIGUEIRENSE

Ao término da temporada de 2020, o Figueirense —
recém rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro
—, com queda abrupta das receitas, priorizou tratar
primeiro de sua dívida por intermédio da recuperação extrajudicial, precificar o passivo e, posteriormente, num segundo momento, constituir a SAF e
ir ao mercado buscar um investidor interessado nas
suas ações.
16
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Luiz Roberto Ayoub, sócio da Galdino & Coelho
Advogados (GC Advogados).
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LEGISLAÇÃO

A LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE
DADOS NOS CLUBES
DE FUTEBOL
O desafio de associar a lei às boas
práticas de segurança da informação
FELIPE MENEZES

D

iante da grande preocupação quanto à privacidade de dados, tendo seu ápice no Brasil
com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
13.709/18), imperioso destacar sua aplicabilidade no âmbito do futebol. A forma como
os dados são coletados e tratados não pode mais ficar à
margem da legislação, abrindo espaço para a prática reiterada de técnicas de mercado desleais e agressivas.
Na era da sociedade da informação, os dados representam o maior ativo que as empresas podem ter. Não à toa,
o mercado pós-fordista e pós-industrial, os consideram
mais valiosos que o petróleo. A LGPD ganha sua importância, representando um importante avanço na busca
desta segurança jurídica. O seu grande desafio é associar a
lei às boas práticas de segurança da informação.
Apesar de sancionada em 2018, só entrou em vigor em 2020 sendo aplicável tanto para as pessoas
naturais, como para pessoas jurídicas, que realizem
qualquer tratamento de dados pessoais. É uma legislação transversal, amplamente aplicável no direito
desportivo, trazendo importantes e significativas
mudanças aos clubes.
É importante compreender o que são dados pessoais e sensíveis, concebidos como qualquer informação relacionada à pessoa física identificada ou
identificável e dados que podem causar discriminação a uma pessoa, respectivamente.
No futebol, a coleta e tratamento de dados não é
diferente. Desde os dados coletados do atleta para celebração do contrato, ou os coletados a título de desempenho em treinamentos e jogos para formação de
estatísticas, ou os dados de seus torcedores quando
adquirem ingressos ou se associam, todos esses dados
devem ser coletados e tratados com a observância aos
critérios de segurança adotados pela LGPD.

18
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Felipe Menezes é Advogado de Direito Civil e de
Direito do Consumidor e Professor de Direito do
Consumidor e Processo civil
Estima-se que os 20 clubes que estão na série A
do Campeonato Brasileiro, somam cerca de um milhão de sócios torcedores, que fornecem seus dados
pessoais para cadastros. Percebe-se a capacidade de
captação de milhares de dados que serão armazenados e tratados. Poucos clubes possuem estrutura condizente para implementação e adequação à LGPD. É
um trabalho amplo e que precisa ser introduzido aos
clubes de forma muito responsável e cautelosa. Vai
além do trabalho de conscientização sobre a segurança da informação para todo o corpo funcional dos
clubes, ou seja, atletas, funcionários e diretores, sendo importante e necessária também que esta estruturação possa ocorrer de forma gradativa. Até porque,
isto repercute, inclusive, em uma mudança da política institucional dos clubes.
Os clubes precisam garantir mecanismos de segurança capazes de reduzir quaisquer riscos à violação
e vazamento de dados, evitando o que ocorreu, por
exemplo, com o Leicester City, clube inglês que foi
vítima de ataque de criminosos cibernéticos que obtiveram acesso ao sistema do clube furtando dados
pessoais e financeiros dos torcedores registrados em
suas plataformas. Tal fato levou o clube a ser investigado pela GDPR (Regulamentação Geral de Proteção
de Dados).
Um dos pontos que carecem de atenção por parte
dos clubes são os programas de sócio torcedor. O clube, agente que decide sobre o tratamento dos dados
pessoais, é quem controla os dados de seus torcedores
e embora a maioria dos clubes brasileiros terceirizem
a operação de coleta, ele não se exime de responsabilidade em eventual violação destes dados.
ConfutSUDAMERICANA • Jul/2022
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G

erenciar carreiras de atletas e treinadores
é um árduo processo dentro do mercado
do futebol. Para que isso aconteça da melhor forma possível é necessário alinhar as
expectativas mostrando para esses profissionais os melhores caminhos a serem seguidos.
E este vem sendo um diferencial da Forza! Carreira
Esportiva nos últimos anos.
Gianfranco Petruzziello, Sócio e Fundador da Forza!, recebeu em 2007 a Licença de Agente Fifa, profissional que tem como função intermediar o contato
entre clubes e jogadores. Na ocasião, ele foi o mais
jovem licenciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), tendo na época 23 anos. Segundo o profissional, o seu objetivo através da empresa é contribuir para que atletas e treinadores encontrem o seu
mercado de afinidade e alcancem o sucesso.
Fundada em 2011, a Forza! orgulha-se de ser referência no mercado sul-americano, principalmente
na relação Brasil-Colômbia, onde já obteve êxito em
diversas negociações, tendo como principais exemplos a saída do volante Gustavo Cuéllar doo Flamengo para o futebol árabe e do atacante Jhon Arias para
o Fluminense, além do treinador brasileiro Paulo Autuori para o Atlético Nacional.
Em 2020 a Forza! identificou no mercado uma carência na gestão da carreira de treinadores e acres-

centou ao seu portfolio Alex, treinador do Sub 20 do
São Paulo FC, Mozart, com passagens por CSA, Chapecoense e Cruzeiro e Bernardo Franco, atual auxiliar
técnico do Cuiabá e que já comandou os times Sub 20
do Athletico Paranaense e Atlético Mineiro.

ATUAÇÃO NA AMÉRICA DO SUL

Como colocado, a relação Brasil-Colômbia vem sendo o grande trunfo da Forza! atualmente no mercado.
A empresa foi responsável por importantes negociações de atletas colombianos para o Brasil, tanto para
o profissional quanto para a base de times como São
Paulo, Bragantino, Internacional e tantos outros. O
mesmo processo foi realizado de forma contrária,
como no caso do treinador Paulo Autuori, que estava no Club Athletico Paranaense, equipe brasileira, e
passou a exercer sua função em um time colombiano,
o Club Atlético Nacional.
A Forza! também tem grande atuação nos mercados
asiático, árabe e europeu. A transferência do lateral-esquerdo Wendell do Grêmio para o Bayer Leverkusen,
em 2014, foi a primeira de muitas feitas pela empresa.
Outros exemplos de atletas atendidos pela Forza! são
Thiago Galhardo, atacante, Gustavo Cuellar, volante,
Luccas Claro, zagueiro e Jhon Arias, meia atacante,
dentre outros que participam tanto do futebol profissional, como das categorias de base.

GESTÃO DE CARREIRA

GERENCIAMENTO DE CARREIRAS
DE PROFISSIONAIS DO FUTEBOL:
ENTENDA A IMPORTÂNCIA
Responsável por importantes negociações de atletas,
a Forza! Carreira Esportiva atua desde 2011
Gianfranco Petruzziello, Sócio e Fundador da Forza! Carreira Esportiva
20
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ARENAS ESPORTIVAS
para os jogos no padrão e exigências da FIFA", explica
Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass.
As Arenas Multiusos além de fomentar novas possibilidades financeiras para as organizações, reduzem
também o custo de manutenção do espaço. A revisão
de um gramado sintético de alta tecnologia, como os
disponibilizados pela Soccer Grass, é mais simples e
prática do que uma grama natural.
“Enquanto a grama natural requer muita irrigação
diária, controle de pragas, utilização de gramas de inverno e verão, iluminação artificial, corte regular etc,
o gramado sintético exige o trabalho de uma pequena
equipe para manter a sua qualidade. O custo de manutenção do gramado sintético não passa de 25% da
manutenção prevista para um gramado natural. Sem
falar no impacto na sustentabilidade do equipamento advinda da redução drástica do consumo de água.”,
afirma Alessandro.
Além disso, a tecnologia promove uma adequação
do gramado para receber toneladas de peso de equipamentos e palcos necessários para a realização de
um grande show. Desse modo, não é preciso um extenso tempo entre os eventos esportivos e culturais,
proporcionando assim um maior calendário de utilização das Arenas e ampliando as receitas geradas
pelo espaço.

ARENAS MULTIUSOS
E OS SEUS BENEFÍCIOS

CAMPOS E OS SEUS PROCESSOS

Com milhares de campos instalados pelo Brasil e Estados Unidos, a Soccer Grass é responsável por grandes Arenas esportivas. Entre elas, estão o Allianz

Parque, sofisticado estádio paulista, até os campos
de Clubes de comunidades espalhados pela periferia de São Paulo, passando por Estádios Municipais
como Bruno José Daniel em Santo André, São Paulo, Centros de Treinamentos como a Granja Comary,
Palmeiras, Corinthians, Boston City MG (em construção) e centenas de areninhas nos estados do Ceará e da Bahia.
Todos os espaços citados tiveram um processo
de construção personalizada e individual, de acordo
com a necessidade de cada organização. Com as melhores matérias-primas do mercado internacional, a
Soccer Grass estuda as demandas de cada cliente e
apresenta um sistema que ofereça o melhor custo-benefício para aquela determinada solução.
“Nem sempre o sistema mais complexo e caro é
o que melhor atende às necessidades daquele equipamento específico. Mas sem dúvida a experiência
de jogar e o desempenho esportivo do gramado será
perfeito e uniforme do início da partida até o último
minuto da prorrogação, o que não é possível no gramado natural.”, pontua o CEO da empresa.

EMPRESA

A Soccer Grass é a empresa com mais campos de
grama sintética homologados pela FIFA na América
Latina. A organização tem o objetivo de oferecer aos
esportistas brasileiros, profissionais ou amadores, as
condições ideais para a prática esportiva dentro de
cada categoria, permitindo que o talento de cada um
possa se desenvolver ao máximo.

Espaços esportivos proporcionam possibilidade de
geração de negócios

S

e um dia os estádios eram utilizados apenas
para a realização de jogos de futebol, atualmente não são mais. Além de comportar
eventos esportivos, as Arenas, em muitos
casos, também são produzidas com o objetivo de atender demandas de shows, congressos e
demais festividades. Empresa líder no mercado de
pisos esportivos, a Soccer Grass é a única organização brasileira, e um das poucas do mundo, que detém
experiência comprovada nos gramados utilizados em
Arenas Multiusos.

24
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Os novos ambientes esportivos que desejam ter
possibilidades de geração de negócios, como eventos além do futebol, necessitam obter uma grama
de altíssima tecnologia, possuindo um sistema de
amortecimento especial e a utilização de matérias
que dissipam rapidamente o calor. "É o gramado que
mais se aproxima do comportamento da grama natural, mas completamente concebido para suportar as
exigências dos grandes shows e demais utilizações,
em apenas seis horas após a retirada da proteção do
gramado de um evento o campo estará 100% apto
ConfutSUDAMERICANA • Jul/2022
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TECNOLOGIA

PAGAMENTOS
DIGITAIS EM ALTA

Essencial para o setor de
entretenimento online, as
carteiras digitais são benéficas
para evitar fraudes no mercado
das apostas esportivas

P

raticidade é a palavra que tem norteado cada
vez mais o dia a dia de consumidores e comerciantes. Embora ainda despertem o medo dos
mais céticos e inseguros com qualquer tipo de
transação financeira virtual, os métodos de
pagamentos digitais têm crescido exponencialmente.
Companhia 100% brasileira mas que possui parceiros comerciais no mundo todo e tem planos de expansão pelas Américas Latina e do Norte, a Pay4Fun
desponta no mercado como uma plataforma prática,
simples, intuitiva e, o mais importante: segura.
Os métodos de pagamento para o setor do entretenimento funcionam basicamente como uma carteira digital, que concentra os valores depositados, que
registra as transferências realizadas em sites credenciados e que guarda os prêmios recebidos, de modo
que estes possam ser sacados da carteira, conforme
elenca Leonardo Baptista, CEO da Pay4Fun.
"Concentrando essas funções em um só lugar,
permite que o cliente administre melhor suas finanças, já que ele consegue visualizar e tem o controle
das transações", explicou o CEO.
Para garantir uma experiência ainda melhor ao
consumidor, Leonardo ressalta que nenhuma interação dos clientes com o atendimento da fintech é feita
com robôs. "O serviço de suporte funciona 24 horas
por dia, sete dias por semana. São atendentes treinados para apresentar as soluções necessárias."
Além do cliente, saem ganhando também os sites
que utilizam esse sistema, já que um método de pagamento rápido e seguro possibilita um melhor posicionamento no mercado. “Seguimos todos os procedimentos de Governança do Banco Central Brasileiro,
as regras de LGPD, os procedimentos de PLD e garantimos que toda entrada e saída de valores são de CPF
válido e verificado. Além de verificarmos a origem e
destino da chave PIX em todas as transações.”
28
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Leonardo Baptista, CEO da Pay4Fun.

PAGAMENTOS DIGITAIS E MERCADO DE
APOSTAS

Inserido no âmbito do entretenimento online, o mercado de apostas esportivas deu um salto de R $2 bilhões em 2018 para R $7 bilhões em 2020 no Brasil,
mesmo atravessando uma pandemia, e os pagamentos
digitais são cruciais para a operação desse mercado.
"Os meios de pagamento digitais garantem que os valores investidos em apostas sigam o fluxo legal, evitando
fraudes e lavagem de dinheiro, e asseguram a transparência e a segurança para o usuário final. Seja ele, pessoa
física ou Merchant", complementou Baptista.
No Brasil, há duas vertentes de legalização de apostas
em tramitação no governo. Em ambos os casos, há a busca
pela regulamentação do setor, que preza pela proteção do
público apostador, mas também das empresas do ramo.
Para Leonardo, esse processo é necessário para o bom desenvolvimento do setor, já que viabiliza fiscalização adequada, tributação justa, entre outras ferramentas de proteção.

VARIEDADE DE SERVIÇO

Dentre as opções de pagamentos digitais, a Pay4Fun
atua em alguns segmentos, que incluem um cartão pré-pago e sem anuidade. Aceito em estabelecimentos e
sites, o Pay4Fun Card Mastercard é uma estratégia de
administrar bem as finanças, já que garante um controle financeiro e evita sustos com faturas no fim do mês.
Há ainda o Pay4Fun App e a Pay4Fun Store. O primeiro é um aplicativo para que o usuário consiga ter
em mãos todas as operações ao alcance de forma instantânea. Já a "loja" disponibiliza produtos e serviços,
como recarga de celular e crédito para jogos.
Um outro serviço ofertado pela companhia é o
Pay4Fun Go, um gateway de pagamentos de alta tecnologia que proporciona uma forma simplificada e eficiente de realizar transações financeiras com opções
para PIX, transferência bancária e também boleto.
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ARENA MULTIUSO
Outra prova desse legado foi um estudo feito
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
(FIPE), ligado à Universidade de São Paulo (USP),
que constatou que a Arena das Dunas teve reflexo
positivo em Natal, no Estado e no Brasil em termos
de produção de riqueza, movimentação financeira
e geração de empregos. O levantamento mostrou
que, em dez anos, desde o início de sua construção,
a Arena possui uma renda acumulada da ordem de
R$ 1,4 bilhão em Natal. Quando se associa à movimentação econômica no Brasil, esse valor alcança
R$ 1,8 bilhão.
Aliado a isso, o estudo mostrou que o estádio possui uma representatividade de 0,4% do PIB de Natal,
em média. Com relação a empregos, o complexo gera,
direta e indiretamente, uma média anual de 3,5 mil
ocupações nos setores formais e informais da economia, significando cerca de 0,5% a 1,5% das ocupações
na capital. Esses valores revelam que a Arena tem
contribuído com 0,3% a 1% por ano do PIB de Natal
desde 2011, segundo a FIPE.

ARENA DAS DUNAS
E O IMPACTO ECONÔMICO

ARENA CREDENCIA NATAL A RECEBER
GRANDES JOGOS
Com um gramado que atende às demandas das
competições profissionais de futebol e sendo um
estádio de Copa do Mundo, a Arena das Dunas

sempre é lembrada para receber jogos de caráter
nacional e internacional, o que credencia Natal
a ser um destino turístico e esportivo. Dentre os
exemplos estão a volta da Seleção Brasileira masculina à capital do Rio Grande do Norte, em 2016,
fato que não acontecia desde 1982. Antes, em 2015,
a Arena também foi palco do Torneio Internacional
de Futebol Feminino, com o título da Seleção Brasileira festejado em Natal.
O estádio também já é palco alternativo para
equipes de massa do País, que veem na Arena uma
forma de se aproximarem de suas torcidas sem perder o conforto de um bom gramado e de uma estrutura moderna. Equipes como Flamengo, Fluminense,
Vasco da Gama, Cruzeiro, entre outras, já disputaram
partidas no estádio.
“Para o espetáculo, um gramado em suas melhores condições é essencial. Com esse diferencial, se somando às qualidades da nossa cidade
Natal, foi possível receber, dentro das nossas
quatro linhas, os campeonatos mais prestigiados
do futebol brasileiro, culminando com nossa seleção nacional disputando uma partida memorável em nossas dependências, além de sediarmos a
Copa do Mundo FIFA Brasil 2014”, cita o gerente
de operações e facilities da Arena das Dunas, Mateus Gurgel.

Palco de futebol do Rio Grande do Norte deixa legado no
segmento de eventos

P

assados quase dez anos após receber o
maior evento de futebol do planeta, a Arena das Dunas segue trazendo resultados e
se reafirmando como equipamento de multifuncionalidade no Rio Grande do Norte.
Construída para a Copa do Mundo de 2014, a Arena
mostrou ao longo de sua primeira década que não
seria apenas um estádio de futebol. O equipamento
hoje é visto no Estado e no Nordeste como um lugar
apto para receber festivais, feiras e espetáculos, colocando Natal na rota dos grandes eventos e reforçando a cidade como destino turístico e esportivo.
Esses fatores se agregam a outras três características: localização estratégica, situada no coração
da cidade e entre duas das principais avenidas de
Natal; sua proximidade com as rodovias que dão
acesso a outras cidades, em especial São Gonçalo
do Amarante, onde fica o Aeroporto Internacional
Governador Aluízio Alves; e estrutura operacional com capacidade para receber vários eventos
ao mesmo tempo.
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Para o diretor presidente da Arena das Dunas, Ítalo
Mitre, essas características trouxeram impacto positivo para Natal e para o Estado. Este é o “legado intangível” deixado pelo equipamento quase dez anos depois
do Mundial. As particularidades do estádio se refletem
em números: em oito anos de atividades desde sua
inauguração, a taxa de ocupação média é de 49%, ou
seja: a cada dois dias a Arena recebe algum tipo de
conteúdo, se consolidando como o principal equipamento esportivo e de entretenimento dos potiguares.
“Esse dado comprova a eficiência operacional do
equipamento e sua capacidade de gerar atratividade
para projetos como um todo. Sempre nos pareceu
pouco restringir o uso da Arena apenas a partidas de
futebol e eventos. O ativo compõe um mix entre offices e áreas comerciais. Atualmente, a estrutura atraiu
diversos segmentos de forma permanente, conseguimos evoluir para 30 áreas ocupadas, entre escritórios,
lojas e serviços. A Arena é considerada a melhor do
Brasil em termos de conservação e valida os padrões
de excelência na manutenção do ativo”, comenta.
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ILUMINAÇÃO

JUNTOS POR
UM FUTURO
MAIS BRILHANTE:
CONHEÇA A
UNILUMIN
Através da fabricação de
soluções em LED, empresa
busca proporcionar qualidade
de vida para a sociedade

F

undada em 2004, a Unilumin Group é referência na fabricação e fornecimento de soluções em LED de classe mundial de produtos
de iluminação e painéis de LED de alta qualidade. A empresa, que tem como valores o
altruísmo, integridade, inovação e empreendedorismo, é a maior exportadora mundial de painéis de LED
há mais de seis anos consecutivos.
Sediada em Shenzhen, China, e com empresas
subsidiárias espalhadas por todo o mundo, incluindo
o Brasil e outros países da América do Sul, a Unilumin
busca promover a inovação através de fortes investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos
produtos e soluções. “A Unilumin se dedica a fornecer soluções em LED de ponta com senso avançado
de design e a mais alta tecnologia, com o objetivo de
contribuir para uma vida mais bela da humanidade",
afirma Marcello Marques, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Unilumin.
A empresa possui a maior base de fabricação inteligente de painéis de LED no mundo, com uma área
total de mais de 400.000 metros quadrados. Com a
visão de se tornar líder global em soluções de painéis
de LED e iluminação, a Unilumin disponibiliza aos
seus parceiros serviços completos com a mais alta
eficiência.
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Empresa se destaca pelo alto padrão de iluminação e painéis de LED.
Segundo Marques, a Unilumin tem como objetivo
fornecer modelos de negócios diversificados e inovadores para clientes internacionais. Além disso, a empresa busca sempre entender e atender a necessidade
de diversas áreas, como turismo, cultura, entretenimento, planejamento urbano e muitos outros.

UNILUMIN SPORTS

Ampliando os serviços qualitativos disponibilizados, em 2017 foi fundada a Unilumin Sports. O setor
busca aprimorar as particularidades presentes nas
instalações e eventos esportivos, contribuindo para
um crescimento gradativo da indústria do mercado
de Sports.
Segundo Marcello Marques, a Unilumin Sports é
comprometida e tem o objetivo de fornecer soluções
audiovisuais de alta qualidade e desempenho para os
principais eventos e instalações esportivas do mundo. Dentre as categorias assistidas pelos serviços da
empresa, estão futebol, beisebol, críquete, hóquei no
gelo, basquete, hipismo, futebol, corrida, natação, esportes eletrônicos e muitos outros.
Parceiro dos principais clubes, federações e ligas
esportivas, a Unilumin Sports possui experiências
em grandes eventos, como Jogos Olímpicos e Copa
do Mundo de Basquete FIBA. Entre as ligas de futebol
contempladas pela Unilumin Sports, estão Premier
League, Eredivisie, Bundesliga e outras. Em 2021, a
empresa alcançou uma cooperação estratégica com o
Manchester City Football Club, tornando-se o parceiro oficial de painéis de LED da equipe inglesa.
Grandes feitos já foram realizados e maiores ainda já são projetados. O Diretor de Vendas da Unilumin
Sports comenta sobre as metas que desejam alcançar.
“Com base em nossa rede global de serviços e equipe de serviços locais, nos esforçaremos para alcançar
uma participação grande no mercado de esportes de
LED nos próximos três anos.”, pontua Marcello.
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logia, preparação física, departamento médico, fisioterapia, análise de desempenho. Além de profissionais mais
administrativos, como executivos, diretores, financeiro,
contratos e registros, logística e supervisão.

TRANSFORMAÇÃO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA

A Pro Soccer acredita na mudança do futebol por meio da
tecnologia, utilizando assim ferramentas para organizar
os dados que circulam no cotidiano, melhorando processos e o fluxo de informações entre os setores. Muitos
clubes manuseiam os dados sobre os jogadores através
de programas manuais ou até mesmo em papéis, o que
acaba gerando um trabalho maior.
O diferencial da Pro Soccer é justamente facilitar o
gerenciamento dessas informações, utilizando assim
uma plataforma que com poucos toques consegue realizar os mesmos registros no sistema. Um dos grandes
pontos positivos é que automaticamente esses dados já
são destinados para outros profissionais e setores, além
de alimentar relatórios para análise no dia a dia.
Felipe Schultz, coordenador de preparação física
e cientista do esporte da Confederacao Brasileira de
Rugby (CBRu), enfatiza o trabalho da plataforma. “Antes, cada área tinha seu próprio ‘sistema’ de planilhas
para planejar, monitorar e ajustar. Agora fazemos uma
gestão mais global, interativa e imediata. Ainda estamos em fase de adaptação, mas as vantagens são incontestáveis. Direcionamento e controle do volume de
treinos e retorno dos atletas lesionados são exemplos
de informações disponibilizadas para avaliações a qualquer hora por toda a equipe técnica”, explica Felipe.

GESTÃO ESPORTIVA

TIMES DE FUTEBOL

Atualmente, a Pro Soccer colabora com sete equipes de
futebol, sendo São Paulo Futebol Clube (Profissional e
categorias de base), Fluminense Football Club (Profissional e Sub-23), Fortaleza Esporte Clube (Profissional),
Centro Sportivo Alagoano (Profissional), Sampaio Corrêa Futebol Clube (Profissional), Juventus Football Club
(Categorias de Base) e Associação Atlética Caldense
(Profissional).
Kauê comenta sobre as dificuldades que os profissionais enfrentam dentro dos times de futebol "Os profissionais gastam muito tempo coletando e estruturando
dados e pouco tempo de análise de dados. Atualmente
nos clubes, não há bases de histórico de atletas e existem
poucas ferramentas tecnológicas disponíveis para que
os profissionais foquem no que realmente é necessário”,
explica Kauê.
Entre as equipes assistidas pela empresa, tem-se
como modelo de continuação de trabalho a atuação dentro do São Paulo. Após a implementação das ferramentas
com o futebol profissional da equipe paulista, o mesmo
ocorreu com as categorias de base do clube. O objetivo é
que os atletas mais novos já estejam preparados e habituados com a dinâmica quando foram realocados para o
time profissional.
Com facilidade e flexibilidade na adaptação do
sistema para as culturas e metodologias diversas dos
setores dentro da comissão técnica nos clubes, a Pro
Soccer também atua com a Confederação Brasileira
de Rugby e está disponível para atender qualquer
modalidade Olímpica.

REVOLUÇÃO NA ROTINA DOS
PROFISSIONAIS: UMA NOVA FORMA
DE MANUSEAR OS DADOS DOS ATLETAS
Pro Soccer fornece dados objetivos que proporcionam
assertividade no trabalho das comissões técnicas

N

o mercado da bola, para que os atletas tenham um rendimento de alto nível, é necessário ferramentas e serviços que contribuam
para um maior conhecimento do comando
técnico sobre os jogadores. É assim que a
Pro Soccer atua. Desenvolvida em janeiro de 2019, sob
a coordenação de André Gaspar, CEO da empresa, a Pro
Soccer é uma plataforma tecnológica de gestão esportiva que tem revolucionado a rotina dos profissionais do
mundo dos esportes.
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Segundo Kauê Kiss, Sócio e Diretor de Vendas da
empresa, a Pro Soccer fornece todas as condições possíveis, em termos de dados, para que os colaboradores
que compõem as comissões técnicas das equipes possam
tomar decisões assertivas em relação aos atletas. O serviço previne possíveis lesões e colabora para um desempenho de alto nível dos jogadores.
Entre as áreas que são auxiliadas através do trabalho
da Pro Soccer, estão todas aquelas envolvidas no cotidiano dos departamentos de futebol dos clubes, como fisio-

Kauê Kiss é Fundador e Diretor Comercial (à esquerda) e André Gaspar é Fundador
e atua como Diretor Executivo (à direita)
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ARTIGO

A LINHA TÊNUE
ENTRE AS VITÓRIAS
DE HOJE E O
PLANEJAMENTO
DO AMANHÃ
CARLOS AMODEO*

A

tualmente, a indústria do futebol no Brasil vive enorme expectativa de que o novo
marco legal trazido pela Lei da SAF seja
uma pedra angular na modernização do
futebol brasileiro e sirva como uma verdadeira mola propulsora para a sedimentação de modelos de governança e desenvolvimento da profissionalização na gestão de clubes de futebol no país.
Contudo, este novo arcabouço jurídico, que constitui relevante avanço no sistema legal do futebol no
país, por si só, não terá capacidade de transformar a
atual realidade do mercado, a menos que sejam enfrentados e superados importantes paradoxos históricos do futebol brasileiro.
Em termos de gestão, um dos paradoxos de maior
relevância diz respeito ao desafio de implantar e,
sobretudo, manter um planejamento institucional
sustentável de longo prazo versus a imperiosa e imediata demanda por resultados desportivos de curto
prazo. Compatibilizar sustentabilidade e protagonismo desportivo constitui um dos principais desafios
na gestão de futebol e, assim sendo, deve estar sempre presente no centro da estratégia.
Vivemos num ambiente onde está enraizada a cultura de que o protagonismo desportivo deve ser obtido
a qualquer preço, em que os meios justificam os fins e
que vencer hoje é o mais importante de tudo, mesmo
que isto possa colocar em risco o futuro do clube.
É neste contexto cultural, que os gestores esportivos têm o desafio de pôr e, principalmente, manter
em curso, planos e estratégias de gestão que sejam
capazes de proporcionar estabilidade longínqua ao
clube sem perder o foco nos resultados desportivos. E
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este equilíbrio é dificílimo de ser alcançado. Isto porque, geralmente, quando as vitórias não acontecem,
a tendência é de se negligenciar os planos de médio e
longo prazo para se adotar modificações estruturais
de curto prazo que podem, inclusive, estar desalinhadas ou até mesmo se contrapor àqueles propósitos.
Inúmeros são os exemplos que, em nome das vitórias de hoje, se abandona o planejamento do amanhã. Quando dá certo, ótimo! Contudo, muitas vezes,
a realidade é outra.
Sobreviver a um ambiente instável com inúmeras
turbulências requer convicção e, acima de tudo, firmeza para enfrentar a pressão externa por ruptura.
Não obstante, a estratégia é viva, isto é, dinâmica, o
que exige revisá-la com certa regularidade.
Geralmente, a cobrança por uma gestão moderna
só ganha palco quando o campo não atende as expectativas projetadas. É vital compreender que as
soluções imediatas devem estar alicerçadas numa
estratégia consistente que preserve o equilíbrio futuro. Isto porque, como já mencionado, se o sucesso
desportivo não ocorrer e/ou se o fracasso futebolístico prevalecer, o Clube precisará, mais do que nunca,
estar suficientemente sustentável para ser capaz de
enfrentar as possíveis adversidades que virão, com o
menor dano possível à longevidade da instituição.
Por fim, o futebol brasileiro clama pela modernização dos seus modelos de gestão. O enfrentamento de paradoxos culturais históricos é essencial para
acelerar esta qualificação. Compatibilizar a busca
constante pelos resultados desportivos a curto prazo e a sustentabilidade da instituição a longo prazo,
deve ser o principal objetivo estratégico a ser perseguido de forma permanente. Contudo, resta saber se
o ambiente está maduro para aceitar a ruptura de paradigma cultural que o momento requer.

*Carlos Amodeo é CEO
do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense,
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de máxima da FIFA (FIFA Quality Pro). Mais de 60%
da composição da bola é de materiais sustentáveis,
como borracha natural, fio biodegradável, material
extraído da cana-de-açúcar e tecido reciclável obtido
a partir de garrafas pet. A produção deste modelo já
retirou mais de 350 mil garrafas pet do meio ambiente. O projeto S11 Ecoknit surgiu em 2019 e vem sendo aprimorado desde então, com ano a ano a Penalty
avançando na sustentabilidade.
Para Bernardo, ter a oportunidade de ser reconhecido com a certificação máxima da FIFA é o equivalente a
“ganhar um Oscar” para uma marca esportiva. “É a certificação máxima que uma bola de futebol pode ter, é
um privilégio enorme. A partir dessa certificação a bola
pode ser utilizada em qualquer competição do planeta”.

A BOLA QUE MUDA O JOGO E QUE MUDA
O MUNDO

C
MATERIAL ESPORTIVO

PENALTY: INOVAÇÃO
E CRIATIVIDADE DENTRO
E FORA DE CAMPO
Com mais de 50 anos incentivando o esporte brasileiro,
a Penalty adota posicionamento sustentável e se aproxima
dos praticantes
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om mais de 50 anos de história, a Penalty
mantém sua tradição de inovar no esporte brasileiro. Parte do Grupo Cambuci, a
marca tem uma história baseada no apoio
e fomento ao esporte. Com fábricas no sul
da Bahia e na Paraíba, além da sede em São Roque,
no interior paulista, a empresa carrega consigo um
DNA 100% nacional e possui como estratégia criar
produtos que atinjam tanto os praticantes esportivos
amadores quanto os atletas profissionais.
Especialista no desenvolvimento de bolas, a marca é a única fabricante nacional de material esportivo
que possui certificação internacional da FIFA (Futebol e Futsal), FIVB (Vôlei) e da FIBA (Basquete). Isto
qualifica a Penalty e a impulsiona para seu propósito
institucional, que é de ser referência no mercado esportivo da América Latina, com ênfase no consumidor e apoio genuíno aos parceiros e colaboradores.
Os valores da Penalty são baseados na manutenção
da alma esportiva brasileira, com ênfase na importância da sustentabilidade.
A Penalty mantém forte relacionamento com o
praticante e possui vínculos com atletas e federações. “Acreditamos no poder transformador do esporte. Por isso fomentamos o esporte brasileiro e
buscamos criar uma cultura que inclua todos, já que
a prática esportiva pode transformar não só a vida do
atleta profissional, mas também a do amador”, pontua o Gerente de Marketing e Relações Esportivas da
Penalty, Bernardo Caixeta.

Com foco na sustentabilidade, a Penalty criou a tecnologia Ecoknit, que consiste em um forro composto por
material de garrafas pet recicladas. Todos os produtos
com esta tecnologia possuem tecido com apelo ecológico, como é o caso da S11 Ecoknit. Ela possui uma câmara 6D feita com borracha natural que garante equilíbrio e precisão no chute; um forro biodegradável de
látex natural que é multiaxial e não permite que a bola
deforme durante a partida; a tecnologia Neotec Eco
que proporciona maior conforto ao jogador e é feita
com material extraído da cana-de-açúcar; e também
é construída com tecnologia Termotec que garante 0%
de absorção de água, além do revestimento Ecoknit.
De acordo com Caixeta, o produto tem um significado alinhado à visão de mercado da Penalty. “O produto é um espelho da nossa visão de mundo enquanto empresa. Esta é a primeira bola do mundo a unir
sustentabilidade com alta performance, ou seja, ela
atinge todas as expectativas de futebol profissional
ao mesmo tempo em que preza pela ecologia. Por isso
que ela é a bola que muda o jogo e que também muda
o mundo. Estes pilares - sustentabilidade, usabilidade e performance - são fundamentais para a Penalty”.

EXPANSÃO DE MERCADO

Outro marco significativo que a Penalty obteve foi
a expansão para o mercado internacional. A distribuição chegou a 19 países, tendo a oportunidade de
participar de importantes campeonatos na indústria
dos esportes especializados e ser a patrocinadora da
Seleção de Futebol da Bolívia e da Seleção de Futebol
da Costa Rica.

INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E ALTA
PERFORMANCE

Presente nos principais campeonatos estaduais do
país, como por exemplo o Campeonato Carioca e o
Campeonato Paulista, a Penalty possui em seu catálogo a bola S11 Ecoknit 2022, considerada a bola mais
sustentável do mundo com a certificação de qualidaConfutSUDAMERICANA • Jul/2022
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SEGURO DE VIDA PARA ATLETAS

SEGUROS DENO
VIDA
EXCELÊNCIA
ESPORTE

GESTÃO DE RISCOS PARA O SEGMENTO DO
FUTEBOL GARANTE PROTEÇÃO JURÍDICA
E FINANCEIRA NAS OPERAÇÕES

Quanto aos seguros para atletas, embora pareça simples o cumprimento da obrigação legal especificamente, na prática vê-se um cenário em que muitos
clubes deixam de contratar ou contratam seguros
para seus atletas de forma equivocada, em descumprimento às peculiaridades da exigência legislativa.
Liciane, que atua no segmento há mais de 15 anos —
tendo atuado, inclusive, pela gestão de crise e regulamentação de sinistros na tragédia da Chapecoense,
em 2016 —, foi quem desenvolveu, junto ao mercado
segurador, um produto capaz de suprir a legislação
em sua inteireza.
De acordo com Maria Eduarda Beltrão, sócia e
head de negócios da LifeGo, a maioria dos clubes
possuíam seguros tradicionais, deixando os atletas e
a própria instituição vulneráveis à cobranças de alta
monta em ações judiciais, tendo em vista que as peculiaridades exigidas na legislação do desporto não
são contempladas pelos seguros de vida e acidentes
pessoais tradicionais. Há uma discrepância entre o
que é exigido pela legislação e o que o mercado segurador oferecia.
Isso se dá porque no âmbito esportivo existem
particularidades da carreira que não são observadas
pelos seguros não específicos. “Um atleta de futebol
que perde a funcionalidade de seu joelho já não é
mais apto para exercer sua profissão, devendo receber o montante correspondente à sua remuneração
anual, como exigido na legislação, e não um valor
parcial do capital segurado, como é feito nos seguros
de vida tradicionais”, explica Liciane.

“Nesse cenário, recebendo apenas o valor parcial
de indenização por seguro, o atleta finda por buscar
a justiça, cobrando dos clubes o valor integral de capital segurado, casos em que normalmente os atletas
têm tido êxito em decorrência da contratação de seguro não específico para atletas profissionais de futebol”, finaliza Maria Eduarda.

COBERTURA CORRETA

A LifeGo Seguros, firme no propósito de oferecer
seguros especializados para o futebol, disponibiliza
produto de seguro de vida para atletas profissionais
que alia o que é exigido pela legislação e o que o mercado segurador nacional oferece.
“O nosso produto leva em consideração a condição física do atleta como seu instrumento de trabalho. Então, caso haja impossibilidade de continuidade da carreira deste profissional, conseguimos fazer o
pagamento do valor total segurado, sem a aplicação
de reduções percentuais ou de parciais de acordo com
a lesão do atleta”, explica Liciane.
Além da proteção do próprio atleta profissional, é
possível enxergar a contratação correta desta espécie de
seguro como ferramenta de gerenciamento e prevenção
de riscos para os clubes, já que realizando a contratação
dentro do que é determinado pela lei, o clube passa a se
proteger de eventuais ações judiciais de cobrança.
“É uma ferramenta eficaz na prevenção de riscos
financeiros, já que com a contração do seguro correto é possível estabelecer uma defesa robusta para
o clube caso ele venha a ser questionado judicial ou
extrajudicialmente”, explica Maria Eduarda.

Seguros específicos garantem a cobertura dos riscos de
todos os players do setor.

S

ancionada em 1998, a Lei 9.615, mais conhecida
como Lei Pelé, estabelece algumas normas para
a condução do esporte no Brasil. No artigo 45,
ela é específica no que diz respeito ao seguro
de vida e de acidentes pessoais, vinculado à atividade desportiva, para os atletas profissionais, com o
objetivo de cobrir os riscos a que eles estão sujeitos.
Pela lei, ainda é exigido que, além de todos os profissionais, os jogadores amadores registrados no Brasil devem possuir um seguro de vida custeado pelo
clube. Além disso, a própria operação do futebol traz
suas peculiaridades, a exemplo dos seguros patrimoniais para centro de treinamento que diferem em
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muito os seguros patrimoniais comuns.
Diante desse cenário, as sócias Liciane da Luz,
corretora de seguros habilitada pela SUSEP, e Maria
Eduarda Beltrão, advogada atuante em direito desportivo, fundaram a LifeGo Seguros, a primeira corretora de seguros especializada na indústria do futebol,
que tem como propósito institucional proteger não
só os atletas, mas também os clubes, os gestores e
atores intermediários. “Somos especialistas no mercado do futebol e por esta razão buscamos compreender as necessidades dos players que compõem este
mercado”, explica Liciane da Luz, sócia-fundadora da
LifeGo e Head de Seguros.
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PROTEÇÃO CORPORATIVA

Profissionais que ocupam cargos de alta responsabilidade têm direito a modalidade de seguro D&O que
tem como objetivo principal tranquilidade e proteção para gestores esportivos. No âmbito mundial, a
lei trata sobre a responsabilização civil ou criminal,
de diretores e administradores que geraram danos
durante o período de gestão nos clubes. “Este seguro envolve um pouco mais de complexidade pelo
fato de englobar outras questões. É justamente por
esta razão que o seguro D&O existe. Ele é um seguro
que protege bens pessoais dos gestores contra os riscos de responsabilização pessoal em decorrência do
exercício da atividade. Garantindo a cobertura para
processos judiciais, administrativos ou arbitrais relacionados a atos de gestão, incluindo os de natureza
cível, trabalhista, tributária, regulatória e previdenciária”, detalha Liciane da Luz.

SERVIÇO AMPLO E ESPECIALIZADO

Maria Eduarda Beltrão,
Sócia e Head de Negócios da LifeGo

PROTEÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS

Além dos seguros de vida para atletas profissionais especialmente previsto no Art. 45 da Lei Pelé, a LifeGo
também trabalha com seguros muito específicos do
futebol, que são aqueles relativos a atletas em cessão
temporária, os famosos empréstimos de jogadores.
Neste caso, o seguro de vida para atletas também
é utilizado como uma ferramenta de proteção de risco
financeiro. “O produto assegura os riscos entre as cessões temporárias de atletas entre clubes, onde o cedente exige como garantia de risco de falecimento ou invalidez profissional do atleta determinado valor em risco
a próprio benefício em caso de sinistro. Nesse modelo,
o seguro tem como principal objetivo resguardar o ativo
(atleta) do clube cedente”, explica Liciane da Luz.

Resta claro, portanto, que o ecossistema do futebol é
extremamente peculiar, e exige soluções igualmente
peculiares e personalizadas, com a finalidade de trazer
proteção e segurança aos players atuantes no mercado.
A LifeGo Seguros surge, portanto, como solução
especializada para todos os aspectos que envolvem
o segmento do futebol, desde os produtos mais complexos, como o seguro de vida para atletas profissionais, àqueles mais corriqueiros como seguro viagem
para delegações. “Ser focada no desporto faz com que
a empresa se destaque no mercado por oferecer soluções exclusivas, que atendam às demandas específicas e únicas do segmento”, completou Liciane.

PREVENÇÃO A COLABORADORES

Sabendo que o futebol não acontece apenas dentro das
quatro linhas, é sempre interessante realizar a proteção
dos atores que fazem o jogo acontecer nos bastidores.
“O seguro de vida em grupo direcionado para comissão
técnica, colaboradores e gestores do clube garante tranquilidade, promovendo a diminuição dos riscos inerentes à atividade, como saúde e finanças. Este formato de
seguro dispõe de contratações facilitadas e flexíveis de
coberturas e ideias para cada atividade. São diversas garantias para assegurar aqueles que estão fora das quatro
linhas”, explica Maria Eduarda.
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Liciane da Luz, sócia-fundadora da LifeGo
e Head de Seguros

ASSESSORAMENTO
JURÍDICO SOBRE
SEGUROS NO FUTEBOL
AJUDA CLUBES EM
QUESTIONAMENTOS
JUDICIAIS
O Art. 45 prevê que o seguro deverá proteger o atleta
dos “riscos aos quais está exposto” em decorrência
da profissão, e, sem especificar que riscos seriam esses, determina o pagamento de indenização correspondente à remuneração anual do atleta. Apesar de
a intenção do legislador ser a proteção do atleta de
futebol, que tem sua aptidão física como instrumento de trabalho, a má técnica legislativa utilizada na
redação do Art. 45 da Lei Pelé levou a uma série de
problemas inclusive jurídicos, explica Maria Eduarda,
advogada e sócia da LifeGo Seguros.
“É que ao exigir uma espécie de seguros com perfil específico, determinando o montante de capital
segurado e o mote ensejador da indenização de forma
genérica (risco ao qual o atleta está exposto), abre-se
brecha para uma série de interpretações equivocadas
que não se amolda à realidade do mercado segurador”, explica Beltrão
É comum vermos condenações de clubes de futebol ao pagamento de indenização correspondente
à remuneração anual de atletas que ficaram lesionados e se recuperaram plenamente — chamada
invalidez temporária. Entretanto, admitir a possibilidade de pagamento de indenização integral ao
atleta segurado em caso de lesão temporária vai de
encontro a toda lógica de mercado, já que é premissa básica do seguro não gerar lucro ao segurado, e
sim recompor um prejuízo financeiro.
“Como o atleta lesionado continua recebendo
sua remuneração e tratamento médico às custas do
clube, em decorrência da própria legislação, não há
prejuízo algum a ser ressarcido. Essa interpretação
legal realizada pelo judiciário vai de encontro à realidade do mercado”, argumenta a advogada.
Em outro ponto, é comum ver que ao verificar
a invalidez permanente do atleta, ou seja, quando
ele não tem mais condições de exercer sua profissão em decorrência de lesão, este sim um risco real
decorrente da profissão de futebolista, os seguros
tradicionais não pagam 100% do capital segurado
a não ser em caso de morte ou alienação total do
segurado.

“Nesse caso, o clube aciona o seguro mas não
consegue garantir o pagamento do capital segurado
(remuneração anual do atleta) simplesmente pela
forma como se dá a regulação de sinistros nesta espécie de seguro, ensejando o descumprimento da
legislação. Apenas nessa situação o clube tem conhecimento de que contratou um seguro ineficiente
e está à mercê de uma condenação judicial importante caso seja exigido pelo atleta”.
A LifeGo Seguros trabalha com produto específico, desenvolvido por sua Sócia e Head de Produtos, Liciane da Luz, especialmente delineado para
atender integralmente às exigências do Art. 45 da
Lei Pelé, trazendo proteção jurídica e gerencial aos
clubes.
Entretanto, caso ainda assim haja questionamentos judiciais ou extrajudiciais a respeito deste
ponto, é possível acionar o assessoramento jurídico
especializado também oferecido pela empresa.

ASSESSORIA JURÍDICA

“Nosso trabalho principal como assessoria jurídica é
auxiliar os nosso clientes à produzir uma defesa robusta
e técnica, a fim de demonstrar ao judiciário a forma correta de regulação dos sinistros pelo mercado segurador
bem como trazer a correta interpretação da lei levando
em consideração as peculiaridades do mercado de seguros e a exigência legal”, afirma Maria Eduarda.
Após mais de um ano de empresa, são diversos
os clubes que se beneficiaram do assessoramento
técnico oferecido pela LifeGo Seguros, produzindo
defesas estruturadas a fim de evitar condenações
judiciais injustas e decorrentes de má-interpretação legal.
O América/MG, clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é um dos clubes que já contrataram a LifeGo. O diretor jurídico do Clube, Henrique
Saliba, destacou que a parceria foi fundamental, por
se tratar de uma área complexa e crucial para clubes e
atletas. “Nossa experiência com a LifeGo foi bastante
proveitosa, especialmente em razão da expertise da
empresa na assessoria relacionada aos seguros dos
atletas profissionais, tema bastante relevante para os
clubes de futebol”, afirmou Saliba.
Ainda sobre o assessoramento jurídico oferecido
pela LifeGo, Eduardo Marinho, Vice-presidente jurídico do Clube de Regatas Brasil - CRB, vê o serviço
como diferencial, e aponta que “A assessoria jurídica
aliada ao conhecimento técnico do mercado de seguros como serviço prestado pela LifeGo foi muito importante para que o CRB, junto com seu jurídico, pudesse traçar as melhores estratégias de defesa. Este
é um diferencial da empresa e que reconhecemos ao
optar pela contratação”.
Acreditamos que o trabalho técnico na área securitária somado à assessoria jurídica agrega valor ao nosso serviço, fazendo da LifeGo uma grande aliada dos
clubes quanto aos seguros que são inerentes à atividade”, finaliza Maria Eduarda.
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BATE PRONTO - FUTJUR

"FUTJUR é o acesso ao Direito
Desportivo aplicado de forma
prática e mostrado em tempo real!
Fundado em Julho de 2020, o FUTJUR é composto pelos advogados
de Flamengo e Fluminense, com mais de uma década, cada, que
construíram uma metodologia própria para compartilhar todo
conhecimento - teórico e prático - que vivem diariamente!
1.Como surgiu a ideia do FUTJUR?
Já nos ajudamos em inúmeras situações relacionadas aos nossos clubes. Com a pandemia e a imposição de um distanciamento obrigatório, era chegado
o momento de transformar essa parceria em algo que
pudesse beneficiar outras pessoas, algo que pudesse
de alguma maneira transformar o mercado do Direito
Desportivo. Com a criação do FUTJUR, estamos buscando ser a referência que não tivemos no início de
nossas carreiras neste segmento que é tão fechado.
(André Galdeano e Roberta Fernandes)
2. Qual a proposta de valor da marca Institucional FUTJUR?
FUTJUR é o Direito no Futebol pelas mãos de quem faz.
Soluções em Direito Desportivo direcionados aos
profissionais da área e aos demais que entendem que
a segurança jurídica do futebol começa aqui.
> Acesso à teoria e como aplicá-la.
> Entendimento da rotina de um advogado desportivo.
> Acesso aos bastidores do futebol.
> Oportunidade de construir uma rede de relacionamentos efetiva e atuante.
> Contato com grandes profissionais do mercado com
renome nacional e internacional.
> Possibilidade de parcerias profissionais. (André
Galdeano e Roberta Fernandes)
3. Qual a proposta de valor dos produtos e serviços ofertados?
Hoje o FUTJUR tem dois produtos em sua esteira:
• O Real Direito Desportivo: Realidade e Realizações
em um único lugar (ORDD), que irá para a sua 5ª turma.
Neste produto, o aluno passa por módulos que vão des56
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de o básico até o avançado, sempre com um enfoque totalmente prático. E o que os alunos sempre demonstraram desde a primeira turma foi que a entrega foi muito
além de um curso, eles enxergaram como uma experiência, pois possuem acesso direto aos professores em
grupos de WhatsApp. E com isso acabam tirando dúvidas do dia a dia. (André Galdeano e Roberta Fernandes)
• Mentoria de Contratos no Futebol
A Mentoria nasceu de uma demanda de um aluno. Ele
precisava de um produto específico para seu clube e
não acreditamos em modelos de contratos, pelo contrato. Brincamos que nos peçam “qualquer conselho”
mas não nos peçam um modelo pronto. Isso não existe. O contrato é uma “peça viva”, que sempre que for
revisitada, poderá sofrer alguma alteração. Dito isto,
criamos a mentoria, onde o aluno está no centro da
aprendizagem. Ele é o ator principal. O mentorado faz
o exercício, tem este corrigido em aula e ao final recebe uma biblioteca toda revisada. É um produto totalmente premium. (André Galdeano e Roberta Fernandes)
4. Quais os principais benefícios que são ofertados aos consumidores de vocês?
Enxergamos como principal benefício o acesso ao mundo real do futebol e não à teoria apenas ou ao “ouvi falar”.
Entregamos o que vivemos diariamente. Temos centenas de alunos que podem comprovar que não citamos
nenhum caso atual, em razão da confidencialidade mas,
que ainda assim, conseguimos mostrar a vida real. Seja
ela na parte técnica ou comportamental - o que também
é um grande diferencial do FUTJUR. Não é todo dia que
você vê alguém com décadas de experiência criando uma
metodologia e entregando de forma profissional aos seus
alunos. (André Galdeano e Roberta Fernandes)

Roberta Fernandes, diretora jurídica do Fluminense Football Club, há 16 anos, e, co-fundadora do FUTJUR.
André Galdeano, gerente jurídico de futebol do Clube de Regatas Flamengo, há 12, e, co-fundador do FUTJUR.
5. Quais problemas são solucionados nos cursos
e eventos?
Direito Desportivo apesar de estar no mercado há
tanto tempo, não é matéria obrigatória na faculdade de Direito. Muitas faculdades não possuem nem
como eletiva. Os alunos que conseguem seguir na
área, o fazem com muito esforço e resiliência, pois
não é simples encontrar bons cursos.
Além disso, estamos falando de um mercado extremamente fechado. Ou seja, encontrar a vaga - seja
em clube ou ao lado de um empresário, jogador - não
é tarefa simples. Você precisa ser bem relacionado.
Esta é a realidade do segmento. Por isso, estar nos
eventos, cursos e em contato com as pessoas corretas
é fundamental. (André Galdeano e Roberta Fernandes)
6. Quais os principais números do FUTJUR desde
a sua fundação?
O FUTJUR completa 2 anos no fim de julho. Neste período nós tivemos 8 lançamentos, sendo eles:
> 4 turmas de ORDD
> 2 Mentorias em Contratos no Futebol
> 1 Negociações no Futebol - MasterClass
> 1 Entrando em Campo
> 2 Jornadas do Direito Desportivo (produto gratuito
que antecede o ORDD)
Totalizando centenas de alunos em 23 estados do Brasil
e 5 países. (André Galdeano e Roberta Fernandes)
7. Como funciona o ambiente interno da empresa?
Somos suspeitos para falar, mas é muito bom. Claro
que como toda empresa que decide se profissionalizar,
tem discordância, mas acima de tudo tem respeito e
uma direção única por criar a maior e melhor escola de
Direito Desportivo do Brasil no digital.
Nós passamos por uma reestruturação e hoje, na linha

de frente, seguem Andre Galdeano e Roberta Fernandes como os professores fundadores - quando brincamos que é o “Fla x Flu” do Direito Desportivo, uma
dobradinha que eles já viveram há anos em faculdades. Porém, hoje, no próprio negócio.
Além dos professores, temos nossos monitores que
são escolhidos em nossas turmas. Hoje são 3 excelentes profissionais - Florence Berrogain, Gabriela
Messetti e Pedro Botelho - que contribuem muito e
certamente também crescem muito.
Por fim, temos nosso backoffice que cuida de todo resto: estratégia, comunicação, branding, lançamento e o
que mais vocês puderem imaginar que uma empresa
demanda. (André Galdeano e Roberta Fernandes)
8. Quais são os planos para o FUTJUR?
O FUTJUR hoje tem uma vida própria, virou uma marca consolidada, porém com um longo caminho pela
frente. Não gostamos de ficar reclamando das dificuldades do que é empreender no Brasil. A vida é como é,
assim como o nosso mercado de Direito Desportivo é
como é…e nos dois é preciso resiliência, vontade, planejamento de curtíssimo e longo prazos, visão do todo,
capacidade rápida de adaptação, e tudo mais que uma
carreira e empresa exigem.
Sabemos que iniciamos com a expectativa no alto,
tanto para nossa audiência quanto para nossos alunos, e não podemos e nem vamos mudar. Vamos ajustar sempre para entregar um produto e experiência
cada vez melhor.
Uma das forças do FUTJUR é contar com um baita
time de monitores, área de produtos que trabalha
lado a lado com os professores, toda área de backoffice, parceiros e fornecedores, para que o FUTJUR se
torne a maior e melhor escola de Direito Desportivo
no digital. (André Galdeano e Roberta Fernandes)
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LEGISLAÇÃO

LGPD NO FUTEBOL:
ADEQUAR-SE PARA
CRIAR OPORTUNIDADES
Gerar novos ativos ou incrementar
ganhos com ativos já existentes
trará vantagens competitivas para
aqueles que saírem na frente

T

alvez o seu primeiro contato com a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD) tenha
sido a leitura de alguma notícia sobre os
altíssimos prejuízos impostos a um clube
de futebol por um dos chamados “incidentes de privacidade”, como o vazamento de dados
de torcedores por empresas parceiras. A propósito,
o mais recente relatório da IBM aponta que o gasto
médio em episódios envolvendo dados pessoais foi
de US$4.24 milhões, e isso sem contar a repercussão
econômica continuada de uma inevitável perda de
capital reputacional.
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É natural, portanto, que haja certa apreensão em
relação à LGPD e que muitos se sintam compelidos
a cumpri-la simplesmente por temerem uma sanção.
Contudo, adequar-se à legislação, além de ser um dever, cria oportunidades concretas de geração de valor
para os atores do mundo do futebol.
Não é difícil perceber, até intuitivamente, que a
adequação à LGPD exige organização. Cada dado
pessoal coletado precisa ter finalidade, base legal que
sustente a coleta, forma correta de armazenamento,
razão específica para o armazenamento, dentre outras exigências. Logo, ver-se forçado a implementar
essa organização é uma excelente forma de refletir
sobre processos internos de gestão e reformulá-los,
tornando o clube ou a entidade mais eficiente.
Mas dá para ir além, utilizando estratégias para
converter dados pessoais em informação útil que,
respeitando a LGPD, pode ser legalmente utilizada
para gerar “dinheiro novo”.
É possível, por exemplo, fomentar uma inteligência de dados que não dependa da identificação
individualizada das pessoas para permitir que um
clube conheça, de maneira mais assertiva, o perfil
do seu torcedor, estreitando e qualificando o relacionamento com a base de fãs e potencializando a
geração de receitas.Além disso, “colocar ordem na
casa” traz insights e permite ajustes finos no modelo de negócios, algo essencial para lançar novos
produtos e serviços.
Adequar-se à LGPD também melhora a projeção
da imagem de um clube ou entidade no mercado,
aumentando, com um plano de comunicação correto, a confiança dos torcedores (titulares dos dados
pessoais) e atraindo patrocinadores premium que só
operam com quem tem políticas claras de segurança
de dados. No mais, evidentemente, investir em segurança leva à instrumentalização apropriada para remediar eventuais incidentes.
Há quem classifique os dados pessoais como o
“novo petróleo” e entidades e clubes de futebol
possuem uma quantidade imensa desse “petróleo” em mãos. Adequar-se à LGPD, enfim, pode
criar oportunidades de gerar novos ativos ou de
incrementar ganhos com ativos já existentes,
trazendo vantagens competitivas para aqueles
que saírem na frente.
ACESSE O QR CODE.

Daniel Portilho Jardim
e Fernanda Soares
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om o mercado de criptoativos em ascensão, o que foi uma utopia se transformou
após o “boom” do Bitcoin em 2017. Agora, a atenção está nos NFTs, Web 3, Metaverso, Blockchain games, play-to-earn,
FanTokens e DeFi. Cada um pode ser uma ferramenta poderosa de gestão de recursos, fluxo de caixa e
captação de receitas, e fortalecer o relacionamento
com torcedores e fãs.
Com grande visibilidade, os NFTs – Non Fungible
Tokens (tokens não fungíveis) são a bola da vez! A
sigla se refere a criptográficos especiais com base
em governança blockchain para criptografar imagens, vídeos e contratos. Esse tipo de token representa algo único e intercambiável e se diferem de
um item fungível, como o dinheiro, criptomoedas e
tokens utilitários, que podem ser trocados e tendem
a sofrer oscilação de valor.
“O surgimento de novas tecnologias causou uma
mudança na economia esportiva e os NFTs da StadiumGO! surgem como recurso para resolver fluxo
de caixa, permitindo aquisição de crédito e captação
de recursos para financiar operações a baixo custo.
Além disso, inovam os programas de fidelização e reformulam a relação com o torcedor, com experiências
exclusivas e possibilidade de monetização”, explica
Bruna Botelho, CEO e fundadora da StadiumGO!.
Como tokenizar meu clube?
Os NFTs são um diferencial para qualquer mercado e também para o sportainment. Ao desenvolver ativos digitais focados em engajamento, surge o

senso de pertencimento do torcedor. Neste cenário,
a StadiumGO!, é o parceiro de tecnologia ideal para
projetos de NFTs (NFTs SG), criptomoedas, espaços
no metaverso, ingressos e gamificação para ativações de marcas. E, ainda, presta consultoria sobre
tais temas e avalia formas de potencializar o uso dos
criptoativos.
A primeira FinSportech do mundo e estreante na
Confut Sudamérica, desenvolve os exclusivos NFTs
INVEST. Com viés de prestação de serviços financeiros, eles barateiam a aquisição de crédito e democratizam investimentos ao torcedor. “Estes ativos
antecipam recebíveis e são um veículo para ampliar
ações como SAF, obras de infraestrutura e categorias de base. Os titulares dos NFTs ainda podem ter
rentabilidade pré-fixada e gerar lucro, além de se
aproximarem de atletas, clubes ou marcas, por meio
de benefícios únicos”.
Para garantir segurança, viabilidade, durabilidade e sucesso, cada projeto deve ser desenvolvido para suprir necessidades específicas e ampliar
as vivências de entretenimento e finanças para os
torcedores.
“O esporte envolve paixão, entusiasmo e economia e, por muito tempo, houve a centralização de
receitas em patrocínios, transferências de atletas e
direitos de transmissão. Trabalhamos para criar ativos digitais com o objetivo de atingir a auto-suficiência, transformando o torcedor em investidor, e
para deixar uma herança positiva às novas gestões e
gerações de torcedores”, conclui Bruna.

ECONOMIA DIGITAL

OS NFTS, METAVERSO E TANTOS
OUTROS TERMOS ESTÃO REVOLUCIONANDO
A RELAÇÃO ECONOMIA E RELACIONAMENTO
NA INDÚSTRIA ESPORTIVA
Quer inovar para seu público e é um entusiasta dos ativos digitais,
representa um clube, entidade esportiva ou marca? Você precisa conhecer
a StadiumGO!
64
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INOVAÇÃO FINANCEIRA

TOKENIZAÇÃO

Bruna Botelho, CEO e fundadora da StadiumGO!

ELEVE A RELAÇÃO COM O TORCEDOR A
UM OUTRO PATAMAR COM OS NFTS
Os tokens podem ser colecionáveis, de premiações ou de investimento,
gerando engajamento com o público e mais uma fonte de receita

F

aça uma homenagem ao seu clube ou atleta,
eternize uma conquista, amplie seu portfólio de produtos e incentive o investimento
de forma democrática com o uso de NFTs.
Eles atendem a diferentes objetivos e estratégias, sempre gerando engajamento e proporcionando experiências diferenciadas.
Náutico F.C. - estreou a tokenização de um programa de sócios entre os clubes de futebol, usando
NFTs FanPass SG.
Vila Nova F.C. - lançou um clube social com o uso
de criptoativos com os NFTs FanPass SG.
CBTM - lançou a coleção comemorativa NFTs Fan Pass
Honor Hall SG e homenageou os atletas Hugo Calderano,
Eric Jouti e Vitor Ishyi, participantes do amistoso BrasilxFrança. Os NFTs ainda continham benefícios exclusivos e
a oportunidade de monetização para os titulares.
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Continental Pneus + Copa Intelbrás do Brasil
- a patrocinadora do campeonato optou pelos NFTs
Awards para premiar o melhor Jogador Defensivo da
temporada. Composta por cinco NFTs com ilustração
de cada homenageado, a ação representa um prêmio
inédito no futebol nacional. Os atletas em destaque
poderão comercializar seus ativos ou tê-los como recordação.
“Cada player fez um projeto de NFT SG de
acordo com sua necessidade. Ao optarem por esta
tecnologia, criaram potentes ativos digitais de
engajamento. Seja oportunizando a venda dos benefícios atrelados ao NFT para o mercado secundário, seja como forma de engajamento, cada um
buscou uma forma de interagir com o público e
até gerar novas receitas recorrentes”, explica Bruna Botelho.

STADIUMGO!
QUER DIVERSIFICAR
A CARTEIRA DE
INVESTIMENTO COM
NFTS E BLOCKCHAIN

A

StadiumGO! Sports Invest é a primeira
finsportech do mundo e une duas paixões (esporte e entretenimento) aos investimentos. Direcionada aos projetos
esportivos da SG Invest - plataforma de
negociação de criptoativos - democratiza o acesso
ao investimento por meio de tecnologia e promove a
inovação financeira.
As soluções de negócios e engajamento usam a
tecnologia para gerar finanças para clubes e federações esportivas, além de transformar fãs do esporte em investidores. Os produtos são customizados
para atender a cada demanda e a Finsportech usa
blockchain para que o processo seja gerenciado de
forma transparente, possibilitando a captação de recursos e receitas, compartilhando os lucros entre o
clube e os investidores. A partir do uso de ativos digitais, os setores podem potencializar seus negócios e
se aproximar do público.

A StadiumGo! coleciona títulos e presenças nacionais e internacionais, como: reconhecimento em
Inovação em Finanças da Go Global Awards 2021 Trade Council; Ganhadora do 3° Prêmio e Fórum São
Paulo de Empreendedorismo no Esporte, organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura
de São Paulo; e apoio da CNS, ABFintechs, InvestSP,
DesenvolveSP, ABRIESP e FENATS. Durante a GITEX
Global 2021 - Dubai, a StadiumGO! se apresentou
globalmente ao público corporativo, com patrocínio
da CNS; além de ter participado da Missão Miami For
Startups, promovida pelo Sebrae-SP.
SG Invest
A SG Invest é uma plataforma que trabalha em
projetos de inovação financeira e tecnológica para
diferentes indústrias. A startup promove acesso a investimentos com menor custo, seguros, tokenização
de receitas e negócios reais. A empresa ainda promove a digitalização de processos para diferentes setores de negócios e incentiva a educação financeira e
programas culturais das comunidades.
Este ano, a SG Invest teve dois aportes de recursos,
um do Fundo Statera como investidor Anjo, e outro
da Reag Investimentos, na forma de aporte Series A.
A Reag é liderada por João Mansur, tem mais de 10
anos de atuação e administra 241 fundos que somam
R$72 bilhões em patrimônio líquido. Os valores recebidos têm impulsionado os negócios da startup e
viabilizado o lançamento de produtos relacionados à
inovação financeira e tecnologia.
O time é liderado por Bruna Botelho - CEO &
Founder, que atua com os especialistas Alex Del
Campo - CTO & Co-founder; Edson Oikawa - CFO;
Fabrício Toth - Diretor Comercial Esportivo; Daniel
Giotoku - CAO (Diretor Administrativo Financeiro);
Carlos Carbone - Diretor de Crédito Imobiliário; e
Emanuel Simões - Diretor Comercial Corporativo.
Para conhecer todas as possibilidades dos criptoativos, fale conosco: contato@stadiumgo.io
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GESTÃO ESPORTIVA

DADOS PRÓPRIOS NAS ORGANIZAÇÕES
ESPORTIVAS - NÃO HÁ TEMPO A PERDER
Pilar de Conhecimento,
Sustentabilidade, Crescimento
Comercial e Transformação Digital

N

o mercado esportivo, é de extrema importância que as organizações conheçam
e compreendam o público que lidam.
Não são apenas torcedores e patrocinadores, mas pessoas que buscam suprir
as suas necessidades, independente de quais sejam.
Com mais de 20 anos de experiência, é assim que a
Sports Alliance trabalha: Personalizando a relação
entre qualquer entidade esportiva, seja profissional
ou amadora e a pessoa que acompanha o esporte.
Grande ou pequeno, novo ou já com experiência
no segmento esportivo, todas as organizações necessitam desse conhecimento. “Esta necessidade de
conhecer os seus seguidores de forma massiva e individual, comunicar de forma personalizada e monetizar os seus ativos comerciais e de marketing de forma
exponencial quer na relação individual, quer na relação com as marcas é onde colocamos à disposição dos
70
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nossos clientes o nosso trabalho e os mais de 20 anos
de experiência no mercado esportivo global.”, explica
Nuno Mena, Territory Manager LATAM e Portugal.
Em conjunto com a equipa da Sports Alliance, as
organizações esportivas (clubes, ligas, federações,
fundações, …) conseguem aumentar a base direta dos
seus fãs, sejam nacionais ou internacionais, ampliar o
conhecimento e valor dos seguidores, fortalecer o relacionamento com marcas e patrocinadores, além de monetizar e tornar única a relação com o seu público. Isso
acontece por meio de Dados, Ferramentas, Conteúdos
e uma Estratégia definida com as organizações, possibilitando assim um conhecimento sobre o público em
questão, além de resultados relacionados às áreas de
marketing, comercial, patrocínios entre outras.
“Os dados são das organizações esportivas e
são capturados e tratados ao longo do tempo, assim
como o conteúdo que faz parte do acervo de ativos
que qualquer organização tem. Será com as Ferramentas e no suporte à definição da Estratégia Global
que iremos contribuir.”, afirma Nuno.
Segundo o Territory Manager LATAM e Portugal,
por meio desses processos os clientes que fazem par-

te da Comunidade Sports Alliance conseguem ter
sempre controle sobre os seus Dados, facilitando, por
exemplo, a troca de um parceiro técnico. Se antes a
mudança causaria problemas devido ao histórico de
informações que precisaria ser levantado, com o serviço da Sports Alliance, passa a ser um procedimento
seguro. Além disso, as organizações alcançam uma
assertividade e eficiência maior nas suas estratégias,
opções e resultados.

ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS

Atualmente, a Sports Alliance conta com mais de 140
clientes em 10 localizações distintas. Entre as organizações assistidas pela empresa europeia, estão Tottenham Hotspurs, PSV, Feyenoord, Club Brugge, Stade Reims, Vitória SC, Liga Portugal, Rio Ave, Aston
Martin F1, Baltimore Ravens, England Netball, Wol-

ves, Pro League, Glasgow Rangers, Brighton, Bristol
Sports Foundation, entre muitos outros.
Segundo Nuno, através da quantidade e elementos transacionais, relacionais e comportamentais
recolhidos ao longo dos processos em que a Sports
Alliance realizou com as organizações, os clientes
passaram a ter a capacidade de criar novos canais
de patrocínio para os clubes e entidades esportivas,
dado que as marcas – mais racionais e objetivas nos
seus investimentos – passam a desejar a utilização
dos dados e dos canais de comunicação como forma
de ampliar os resultados das equipes.
Além disso, dentro dos times conectados ao mercado da bola, é imprescindível a preservação da ligação
emocional das entidades com os seus torcedores/fãs,
pois é justamente esse público que promove as campanhas, conversões e ações realizadas pelos clubes.
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FUTEBOL MINEIRO

A FINAL
ÚNICA DO
CAMPEONATO

MINEIRO

Os benefícios da relação futebol
e entretenimento

A

liando entretenimento ao futebol, a Federação Mineira de Futebol (FMF) realizou
após quase 32 anos a final do Campeonato Estadual em um único jogo. A última
decisão que aconteceu nesse formato foi
entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, em 1990, no antigo Mineirão. Naquele domingo, a Raposa consagrou-se campeã. Os anos passaram, mas os personagens se
repetiram. Em 2022, novamente a final do estadual foi
o Superclássico Mineiro. Entretanto, neste ano, a torcida vitoriosa foi a do Galo. Além do time que levantou a taça, outra novidade ocorreu. Um novo cenário
foi implantado, proporcionando um megaevento aos
amantes do futebol.
Os torcedores que foram ao Mineirão presenciar a
decisão entre as equipes, não assistiram somente um
jogo de futebol, mas um verdadeiro espetáculo. Inspirada em grandes competições internacionais, como
Champions League, Eurocopa e Copa do Mundo, a final mineira contou com apresentações musicais, iluminação diferenciada e queima de fogos de artifício.
Além disso, a FMF apresentou na decisão a música
tema do Campeonato Mineiro, que se tornou a marca
sonora da competição para os próximos anos.
"Nos espelhamos nas melhores práticas mundo
afora. O próprio aspecto do Mineirão é algo que nunca
foi realizado antes, nem em jogos da seleção ou final
de Copa do Brasil. O torcedor que foi ao estádio encontrou algo diferente em termos visuais, como luzes,
sons e ambiente. Para o torcedor, foi uma experiência
única", disse Adriano Guilherme, presidente da FMF.
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Adriano Guilherme, presidente da Federação
Mineira de Futebol desde junho de 2018

RECORDES DO CAMPEONATO

Além de proporcionar diversão aos torcedores, a grande
final do Campeonato Mineiro de 2022 possibilitou uma
maior geração de receitas para as equipes. Devido a pandemia da Covid-19, as decisões de 2020 e 2021 aconteceram sem público. A última final com torcida foi em
2019. A disputa, com dois jogos, arrecadou 3.151.437,00
reais. Em 2022, mesmo em jogo único,o valor foi ultrapassado. No total, sendo destinado 50% para cada torcida, a arrecadação somou 4.851.600,00 reais.
Segundo Adriano, esse era um dos objetivos da FMF
ao optar por inovar ao realizar a decisão. “Fomentar o
Futebol mineiro, possibilitando às equipes e os clubes
filiados ter o maior nível técnico com a maior geração
de receitas possível, esse era e vai continuar sendo um
dos nossos objetivos”, afirmou o Presidente.
Além disso, a decisão também quebrou recordes no
meio audiovisual. Sendo transmitido pela TV Globo, o
jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro chegou a 37,9 pontos de audiência. A cada 10 casas com a TV ligada, sete
estavam assistindo a partida pela Globo.
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