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A NBA liga americana de basquete profissional, está com planos ambiciosos para o Brasil. 
Segundo Vincent Burniske, Diretor Sênior de Televisão e Parcerias de Marketing Internacionais 
da liga, a entidade está montando um escritório no país para tocar negócios. 
 
A realização de uma partida de pré-temporada da liga está nos planos e seria o grande projeto 
inicial. No entanto, Burniske pondera que isso deverá ocorrer somente em 2011, pelo intenso 
calendário brasileiro em 2010, com a Copa do Mundo da África do Sul e as eleições 
presidenciais prometendo centralizar grande parte das atenções e verbas. 
 
"O Brasil é um mercado sumamente importante para a NBA. É uma prioridade", afirma o 
dirigente. Burniske posiciona o Brasil junto com os demais integrantes do BRIC (Rússia, índia e 
China, hoje o segundo mercado da liga no mundo), pela relevância econômica, e o leste 
europeu, pela importância esportiva, dentro da hierarquia de investimento da liga. 
 
Depois de muitos anos de penúria, ilustrados pela ausência da equipe masculina nos últimos 
três Jogos Olímpicos, a NBA enxerga um bom momento do basquete brasileiro, com o retorno 
dos principais jogadores à seleção e, por conseqüência, a volta de bons resultados, como a 
conquista da Copa América este ano, em Porto Rico. Apesar de ainda distante dos brilhantes 
resultados de suabem-sucedida história, essa retomada apresenta uma excelente oportunidade 
para a liga americana. 
 
Ambiente político favorável 
 
O ambiente político da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), com a entrada do novo 
presidente, Carlos Nunes, cuja atitude Burniske define como "mais inclusiva", e a formação da 
Liga Nacional de Basquete (LNB), responsável pela realização do Novo Basquete Brasil (NBB 
nome dado ao campeonato brasileiro da modalidade) também foram importantes na decisão 
da NBA de focar recursos e suporte para o basquete brasileiro. 
 
Em junho passado, durante a realização das finais da temporada 2008-2009, entre Los 
Angeles Lakers e Orlando Ma-gic, a NBA convidou os presidentes da CBB e da LNB, Kouros 
Monadjemi, e representantes de meios de comunicação para irem aos Estados Unidos. Além de 
assistir às partidas e ter a oportunidade de estreitar o relacionamento com os americanos, os 
dirigentes discutiram os planos para o futuro do esporte no Brasil. De imediato, identificaram 
uma grande sinergia entre a Liga de Desenvolvimento da NBA (onde os jogadores mais jovens 
atuam para ganhar experiência) e o NBB, com a possibilidade do intercâmbio de atletas. 
 
Ainda em fase de planejamento, a liga americana acredita que um escritório no Brasil será 
essencial para ajudar a construir a rede de parceiros e o ambiente necessários para a 
efetivação desse plano. Até porque, segundo Burniske, esses projetos são de longo prazo e a 
liga chega para ficar.  

 
 
A liga no brasil 
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Aperitivo 
 
Difundindo o basquete 
 
Em agosto passado aconteceu, pela primeira vez na história, uma partida com jogadores da 
NBA no Brasil. Ânderson Varejão, pivô do Cleveland Cavaliers, e Leandrinho Barbosa, armador 
do Phoenix Suns, organizaram um jogo beneficente que trouxe ao país atletas renomados 
como Shawn Marion e Drew Gooden, do Dallas Mavericks. A partida festiva, realizada no 
Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, seguiu os mesmos padrões da NBA e atraiu cerca de 5 mil 



pessoas ao ginásio. Foram doados US$ 50 mil (R$ 85 mil) para a Hope Unlimited e o Instituto 
Nacional de Câncer.  
 
Como em todos os países em que atua, Vincent Burniske, diretor sênior de televisão e 
parcerias de marketing internacionais da NBA, conta que a liga irá trabalhar para difundir o 
basquete como um todo no Brasil. Por isso, visa expandir a base de praticantes e fãs do 
esporte, com iniciativas que incluem de grandes espetáculosa projetos voltados para o esporte 
de base. O dirigente demonstra a importância de focar seus esforços de marketing e entende 
que os jovens urbanos são o foco principal da liga. Dessa forma, quer atraí-los com eventos 
que envolvam não só esporte, mas que tenham apelo para este público, agregando também 
música, grafite, dança e moda, passando a inserir o basquete no contexto do qual estes jovens 
fazem parte.  
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