
uma administração desastrosa e a distância esporti-
va das principais potências afastaram a bola laranja
da mídia e do público, que elegeram, justamente, o
vôlei como o segundo esporte nacional.

A pressão imposta pelos amantes do basque-
te, no entanto, parece ter forçado os responsáveis
pela modalidade a mudarem de atitude. O primeiro
respiro foi dado em dezembro de 2007, quando a Fe-
deração Paulista de Basquete (FPB) se posicionou
contra a gestão de Gerasime Bosikis, o Grego, can-
celou a participação dos paulistas no Campeonato

Brasileiro e criou a Associação de Clubes Brasileiros
de Basquetebol (ACBB), uma liga paralela.

Após a malfadada experiência da NLB, a Nossa
Liga de Basquete, criada em 2005 pelos ex-jogado-
res Oscar, Hortência e Paula, a ACBB começou a
ganhar espaço no cenário nacional. A entidade fez,
de maneira enxuta, a SuperCopa de basquete, que
competiu com o Nacional da CBB, no primeiro se-
mestre de 2008. O relativo sucesso da empreitada,
que conseguiu espaço na TV fechada (BandSports
e ESPN) e ainda um bom público no interior de São
Paulo, chamou a atenção da confederação.

Esse ressurgimento veio em junho, quando
houve a melhor notícia para a modalidade, ao ser
reconhecida a criação de uma liga única, que passa-
ria a ser a responsável pelo Campeonato Brasileiro.

ono de três títulos mundiais,
dois masculinos e um femini-
no, o basquete brasileiro viveu
seus piores momentos nos
últimos anos. Brigas políticas,



Flamengo, Minas e Brasília, entre outros, se
uniram a Franca, Limeira, Bauru e Paulistano, prin-
cipais lideranças de São Paulo. A Liga Nacional de
Basquete (LNB) surgiu em julho com o objetivo de
profissionalizar a gestão do torneio, que teria partici-
pação da CBB só no âmbito administrativo, com co-
ordenação de inscrições, regulamento e arbitragem.

O Novo Basquete Brasil (NBB), nome do tor-
neio que substitui o Brasileiro, atraiu, em seu primei-
ro ano, atenção da mídia e do público. Estima-se que
a Rede Globo pagou R$ 1,5 milhão pelos direitos de

transmissão do evento. Além disso, a emissora ca-
rioca atuou como uma espécie de promotora da com-
petição, dando espaço em telejornais para a disputa
que consagrou o Flamengo campeão. Nesse quesi-
to, a LNB estima que tenha alcançado, até maio, cer-
ca de R$ 100 milhões em exposição de mídia, algo
impensado para a modalidade há cinco anos.

Paralelamente, os organizadores comemora-
ram o sucesso de público. A primeira fase teve média
de 2 mil espectadores por partida, e a grande deci-
são entre Brasília e Flamengo levou 16 mil pessoas
à HSBC Arena, no Rio de Janeiro.

"Nós não fizemos nada de diferente do normal.
Houve um sucesso, é claro, basta ver o interesse
que despertou, mas nós temos consciência de que
o basquete ainda está longe do ideal. Isso requer
torneios atrativos, o que pode surgir em cerca de três
anos", diz Kouros Monadjemi, presidente da LNB.

A visão comercial, a preocupação com o espe-
táculo e a abertura para os patrocinadores colocam,
teoricamente, a liga dos clubes no rumo certo. O pa-
norama ficaria completo, então, com uma renovação
na CBB, que pode ter começado em maio, quando
Carlos Nunes assumiu a presidência da entidade
após um pleito marcado pela desistência de Grego.

Mais que a saída de um dirigente cuja admi-
nistração foi marcada pela ausência de grandes
resultados dentro de quadra e pela fuga de patro-
cinadores e times, a mudança pode ter significado,
para o mercado, uma repaginação do esporte. Um
dos nomes de maior prestígio da indústria esportiva,
José Carlos Brunoro é o novo responsável pelo de-
partamento de marketing da CBB, e tem a missão de
ajudar Nunes a ratificar o bom momento do esporte.

"As conversas começaram em outubro do ano
passado, quando ele veio com essa idéia de assumir
a confederação. Ele me disse que não queria que as



coisas continuassem como estavam, que queria uma
profissionalização do esporte, e por isso me procu-
rou. Hoje, eu acho que a gente tem como crescer em
tudo, desde a captação de recursos até a ampliação
da base de praticantes. O basquete está vivendo
uma conspiração a favor", acredita Brunoro.

O executivo entende, assim como toda a cú-
pula da CBB, que a função da entidade é cuidar das
seleções. Com o basquete nas mãos dos clubes, a
confederação deve olhar para as federações esta-
duais, que incentivarão a prática da modalidade em
suas regiões. Isso reverteria o quadro de ausência
de ídolos que possam levar o time masculino do país
à primeira Olimpíada desde 1996, jogada em Atlanta.

Até pela expectativa criada, a trupe prefere não
se apressar na tomada de decisões. Os primeiros
meses foram marcados por uma profunda auditoria
nos trabalhos da CBB, feita pela Brunoro Sports Bu-
siness. Essa avaliação permitirá, num futuro próxi-
mo, que os gestores decidam o caminho a seguir na
formatação de projetos de fomento ao basquete.

"Já tiramos algumas conclusões sobre essa au-
ditoria que foi realizada. Nós vamos olhar a base, es-
truturando as federações para que elas possam ter
projetos locais de incentivo ao basquete. Mas tudo
isso ainda precisa ser formatado", diz Carlos Nunes.

Há, no entanto, quem ainda torça o nariz para
a demora na realização de mudanças mais profun-

das no basquete. Até a ligação da atual gestão com
o ex-presidente Grego (Nunes fazia parte da antiga
diretoria) pesa contra a renovação nessas horas.

"Eu gostaria de ver tudo com muita esperança.
Eu preferia que fosse alguém da oposição de fato, e
você sabe que eles [Grego e Nunes] ainda são meio
companheiros. É verdade que o Nunes reuniu algu-
mas pessoas nas quais eu confio, mas que estão
atentas. Ele tem de fazer uma revolução no nosso
basquete, com uma política de desenvolvimento de
talentos que coloque o esporte como opção ao vôlei
para as crianças mais altas, como já aconteceu um
dia", diz o jornalista Juca Kfouri, ex-jogador de bas-
quete e um dos maiores críticos da gestão de Grego.

Paralelamente às questões éticas, a discussão
que promete movimentar o mercado diz respeito ao
modelo de gestão do basquete. Partindo do pressu-
posto de que a imagem da modalidade deve melho-
rar com os novos ares, os gestores devem começar
a estabelecer um projeto que fuja de fenômenos de
desempenho ou até da dependência excessiva dos
patrocinadores, ambos fracassados recentemente.

A idéia de que uma geração de sucesso dentro
das quadras pode sustentar um esporte já não é tão
crível, assim como a pujança de empresas investido-
ras também não garante estabilidade. Sempre alvo
de comparações com o basquete, o vôlei pode servir
de exemplo para a adoção dos dois modelos.
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Mesmo com as gerações mais vitoriosas da

história nos dois naipes, a Confederação Brasileira

de Vôlei (CBV) e a Superliga encontraram dificulda-

des com a debandada de patrocinadores após o fim

da temporada passada. O problema enfrentado ain-

da caracteriza a instabilidade gerada por um modelo

de gestão excessivamente dependente do lado co-

mercial, como retratado na oitava edição da Revis-

ta Máquina do Esporte. Na ocasião, a reportagem

dissecou a Nascar, benchmark histórico do mercado,

que desmoronou no momento de crise por causa da

retração de investimentos das empresas.

"O vôlei no Brasil e no resto do mundo é muito

baseado em seleções. O basquete tem uma força

popular diferente. O próprio calendário internacional

mostra isso, com torneios fortes em todos os lugares

e menos tempo para as seleções", diz Brunoro.

Sob esse ponto de vista, o basquete pode ex-

plorar outras fontes de receita. A venda de produtos

licenciados, os direitos de transmissão e demais so-

luções de marketing podem dar estabilidade. Para

isso, porém, os dirigentes devem, na opinião de um

dos principais especialistas brasileiros neste merca-

do, seguir o modelo de liga dos Estados Unidos.

"Eu acho a idéia da NBA interessante. Um

time não pode ser visto como mais importante que

o outro. Lá existe um controle muito forte para que

nenhum time se distancie muito dos demais, porque

Showtime

A organização da

liga reconhecida

pela CBB e apoiada
pela Globo fez
com que Brasil

copiasse modelo de
promoção da NBA



Segundo plano

Embora tenham
um desempenho

melhor nos torneios
internacionais, as

mulheres não terão
a sua liga nacional

tão cedo no país

isso desequilibraria as coisas. Só que isso tem de

ser feito imediatamente, porque depois fica muito di-

fícil convencer os clubes", defende Marcos Caruso,

representante da NBA no Brasil para licenciamento.

A estratégia não é exclusiva do basquete. To-

das as ligas de sucesso dos EUA cuidam do equi-

líbrio das forças, tanto no lado comercial como no

esportivo. Uma das principais marcas do basquete, o

Los Angeles Lakers, assim como todos os seus simi-

lares, não tem permissão para abrir uma loja própria

fora de um curto raio de distância de sua cidade-

sede. Já fora do país, não há uma equipe sobressa-

lente, a própria liga é quem ganha mais atenção nas

estratégias de marketing. Na parte esportiva, a bus-

ca pela equidade fica clara no draft, que prioriza as

equipes de pior desempenho na temporada anterior.

"A NBA é uma empresa com 30 donos. Cada

time é uma pequena empresa com o seu dono, e

a liga é uma matriz que gerencia isso", diz Caruso.

Resta saber se o basquete do Brasil está pron-

to para funcionar, de fato, como uma liga. E saber

que o interesse geral está acima do pessoal.

ENTRE AS MULHERES, UM
PASSO DE CADA VEZ

Enquanto o basquete masculino
lamenta não ter participado das três
últimas edições dos Jogos Olímpicos,
o feminino só se ressente de não ter
ido mais longe em Pequim. Medalha
de bronze em 2000 e quarto lugar
em 2004, o país deu vexame em 2008,
quando ficou em penúltimo lugar.

No âmbito dos clubes, porém, a si-
tuação é distinta. As possíveis grandes
estrelas do basquete nacional convi-
vem com a ausência de um campeo-
nato de primeiro nível e um êxodo de
jogadoras ainda maior que no outro
naipe. Tão aclamado entre os homens,
o tal choque de gestão ainda não foi
visto no feminino, que fica à sombra da
perspectiva iluminada da LNB mesmo
com resultados melhores em quadra.

"Essa deve ser uma grande missão
nossa. Elas estão hoje entre as melho-
res do mundo, num nível superior ao
dos homens. Não queremos perder
essa posição, e ainda precisamos difun-
dir a prática", diz José Carlos Brunoro.

O NBB pode, em tese, incluir a mo-
dalidade já nos próximos dois anos.
Esse é o discurso dos dirigentes desde
a criação da liga, que fala em afirmação
do masculino antes da ampliação às
mulheres. Enquanto isso, a CBB tenta
manter o nível das seleções com Hor-
tência, que foi chamada para gerir o
recém-criado departamento feminino.

"Eu quero fazer um trabalho sério,
com a paixão que sempre tive pelo bas-
quete. Nós já modificamos muita coisa.
Estamos há poucos meses no comando
da CBB e a transformação já pode ser
vista", diz a ex-atleta, um dos maiores
ícones da história do esporte e que está
afinada no discurso com a entidade.

"Estamos trabalhando para termos
uma liga também, mas ela tem de ser
estudada para já nascer sólida como foi
com o NBB", afirma a dirigente.
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