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Ex-jogador e técnico de vôlei,
José Carlos Brunoro ganhou no-
toriedade no futebol ao gerenciar
a parceria da Parmalat com o
Palmeiras no início da década de
90. À frente da Brunoro Sports
Business, cuida da iniciativa do
Grupo Pão de Açúcar no esporte
e participou da implantação do
projeto do time da Red Bull. Nes-
sa entrevista exclusiva ao BRASIL
ECONÔMICO, Brunoro comenta a
nova era que se constrói no fute-
bol brasileiro e diz que os diri-
gentes precisam mudar a menta-
lidade de gerir os clubes.

Por que empresas têm investido
em times próprios no futebol?
São vários os objetivos para ala-
vancar a marca através do espor-
te. Algumas não são empresas de
mercado, mas voltadas ao âmbi-
to esportivo e visam fazer negó-
cios com jogadores. É o caso da
Traffic, com o Desportivo Brasil,
que é ligada ao esporte e que tem
uma mentalidade empresarial
muito forte. No caso do Pão de
Açúcar e do Sendas há um viés
mais social. O viés econômico
vem com a negociação desses
atletas e isso é revertido para o
projeto. As empresas acordaram
para o futebol e as oportunidades
que o esporte pode produzir. As
vezes uma quer investir em um
certo produto para as classes C e
D e o futebol foca bem esse pú-
blico. Nenhuma companhia está
nesse meio por acaso.

Quais os desafios para as
empresas entrarem no futebol?
O primeiro é a torcida. No Brasil,
culturalmente, o filho já nasce
com uma camisa ou bandeira no
quarto colocada pelo próprio pai.
Ter a simpatia de uma determina-
da comunidade ou parte da popu-
lação é um grande obstáculo para
os times de empresas. O segundo
é galgar as posições dos campeo-
natos até a equipe ter visibilidade.
Há caminhos mais curtos como a
compra de um time das primeiras
divisões, mas esse não é o foco das
empresas, pois ela precisam mos-
trar para seus públicos-alvos que
passaram por todas as etapas. O
terceiro, em função do segundo, é
ter qualidade técnica para subir
de divisão pois a concorrência é

muito grande. E diferentemente
do que imaginam, os clubes de
empresas não saem contratando
para se reforçar, pois elas também
têm o seu orçamento.

Você também participou
do projeto do Red Bull?
Na realidade eu participei da
implantação do Red Bull Brasil,
que é montar todo o projeto,
inscrição na federação, estatuto
e contratação de profissionais
para a iniciativa. Até certo pon-
to, eles são concorrentes do Pão
de Açúcar, mas tive autorização
para fazer isso. Foi um prazer ter
participado do início do projeto
e fico feliz pelo sucesso deles.

Quais as diferenças entre
as duas iniciativas?
Os dois são bem similares. A Red
Bull tem iniciativas semelhantes
em outros países, como Estados
Unidos, Áustria e na África, e isso
facilita o intercâmbio de jogado-
res. Essa sinergia pode ajudar
economicamente no futuro. Do
outro lado, é um projeto bem pa-
recido com o do Pão de Açúcar,
com sua parte social, área espor-
tiva e estrutura muito forte. Como
eu cuidei apenas da implantação,
não sei quais são os objetivos da
Red Bull daqui para frente.

Qual o retorno desses projetos?
A Red Bull tem uma estratégia
de marketing muito forte. Eles
fazem do jogo um grande even-
to com funcionários, shows,
animação, etc. Já o Pão de Açú-
car é mais low-profile, traba-
lha naturalmente seu marke-
ting e deixa a visibilidade au-
mentar espontaneamente

Outras empresas
têm lhe procurado para
investir no futebol?
O movimento é grande. Algu-
mas empresas me procuram
para entender como é o funcio-
namento dentro do futebol, o
que pode dar certo e errado. Há
um movimento diferente no ar,
assim como alguns times me
procuram para fazer uma nova
gestão querendo se profissiona-
lizar. Começo a ver um período
muito bom para o futebol nesse
sentido. Há empresas querendo
se aliar aos clubes ou ter seu pró-
prio projeto, e clubes interessa-
dos em se profissionalizar para

usufruir da sua marca. Um time
médio hoje já sai com 6 milhões
de torcedores, e se você traduzir
isso em consumidores, não há
empresa que comece com um
valor agregado como esse. Os
clubes precisam aproveitar me-
lhor suas potencialidades.

O futuro do futebol é com
mais times de empresas?
Não sei se haverá uma presença
acentuada de companhias no fu-
tebol. Nem todas terão a coragem
de começar do zero como são os
casos do Pão de Açúcar e da Red

Bull, mas algumas vão aparecer.
O que aumentará é o interesse em
se aliar a grandes marcas como
ocorreu entre Parmalat e Palmei-
ras. E isso é muito benéfico.

Por que houve um movimento
maior para a formação de
“empresas-clubes” do que
dos “clubes-empresas”,
como pretendia a Lei Pelé?
O clube-empresa era uma opção,
mas ela era cara, com o pagamen-
to de vários tributos. Ele existe no
papel, mas pode existir sem. Bas-
ta ter uma mentalidade profissio-

“O principal desafio
para os times de
empresas é a torcida.
No Brasil, o filho
já nasce com uma
camisa ou bandeira
no quarto colocada
pelo próprio pai

Começo a ver um
período muito bom
para o futebol. Há
empresas querendo
se aliar aos clubes
ou ter seu próprio
projeto, e clubes
interessados em
se profissionalizar
para usufruir
da sua marca

ENTREVISTA JOSÉ CARLOS BRUNORO Presidente da Brunoro Sports Business

“Fico preocupado
quando falam que
futebol é negócio”
Responsável pela parceria entre Parmalat e Palmeiras, Brunoro
diz que é grande o interesse de empresas em investir no esporte
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nal e empresarial para os clubes
terem uma gestão mais equilibra-
da. É preciso dar mais atenção ao
balanço entre despesa e receita,
maior arrecadação, mais ações de
marketing, aumento do ticket
médio com os gastos dos torcedo-
res dentro dos estádios. Para isso
você não precisa ser necessaria-
mente uma empresa, apenas mu-
dar a mentalidade de gestão.

Tem como comparar o que é feito
hoje com a parceria Palmeiras-
Parmalat na década de 90?
É bem diferente. Todos achavam

que era uma parceria complexa
mas era bem simples e o sucesso
vem daí. A Parmalat tinha os
mesmos direitos do departa-
mento de futebol do Palmeiras,
no que tange a administração e
responsabilidade do clube. A
empresa era responsável pela
área técnica, contratação de jo-
gadores e planejamento e o clube
cuidava do patrimônio e melho-
ria das condições de trabalho.
Era uma divisão muito interes-
sante. Para divulgar institucio-
nalmente seu nome, a Parmalat
viu que tinha um poder de com-

pra que outros clubes não ti-
nham. A estratégia foi adquirir
bons atletas jovens para depois
revendê-los. Ao montar grandes
equipes, ela teve um retorno
muito forte não só institucional
mas financeiro. E isso acabava
revertendo para o departamento
de futebol para contratar novos
jogadores. Hoje, fico muito preo-
cupado quando falam que “fute-
bol é negócio”. Antes do negó-
cio, o futebol é uma modalidade
esportiva que deve ser respeita-
da. E o grande segredo do suces-
so da Parmalat foi o respeito.

Qual foi o erro do Palmeiras
depois dessa parceria?
Com a saída da Parmalat, o
Palmeiras voltou a ter um mo-
delo de gestão antiga, que era
fraca profissionalmente. Tam-
bém não tinham o mesmo po-
der financeiro que a Parmalat e
por isso as dificuldades foram
maiores. Mas não acho que o
time caiu para a segunda divi-
são porque acabou a parceria.
Isso aconteceu com outros
grandes times brasileiros e foi
bom para haver uma reestru-
turação no clube. ■

“O clube-empresa
existe no papel, mas
também pode existir
sem ele. Basta ter
uma mentalidade
profissional e
empresarial para os
clubes terem uma
gestão mais equilibrada

“A estratégia da
Parmalat com
o Palmeiras foi
comprar bons
atletas jovens para
depois revendê-los.
Ao montar grandes
equipes, a empresa
teve um retorno
muito forte não só
institucional como
financeiro

Antes do negócio,
o futebol é uma
modalidade
esportiva que
deve ser respeitada.
E o grande segredo
do sucesso da
Parmalat foi
o respeito
pelo esporte

Murillo Constantino

Brunoro na sala de troféus do Pão de Açúcar Esporte
Clube: estratégia de retorno do grupo varejista é

mais low-profile que a adotada pela Red Bull em sua equipe

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 8-9.
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