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DESTAQUE FUTEBOL
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Ex-jogador e ex-técnico de vô-
lei, José Carlos Brunoro ganhou
visibilidade no futebol ao gerir
a bem-sucedida parceria entre
o Palmeiras e a multinacional
italiana Parmalat, ao longo da
década de 90. Hoje, é um dos
mais respeitados consultores
de negócios esportivos do país,
e está à frente da Brunoro Sport
Business (BSB), além de ser um
dos sócios da recém-criada
agência de marketing Sport
Strategy. A seguir, ele reflete so-
bre a falta de um amplo estudo
para negociar as cotas televisi-
vas e conta por que o sistema
por pontos corridos é o mais
rentável para os clubes.

Como o senhor avalia a
movimentação no futebol
em relação aos valores das
cotas de televisão?
Era um problema que iria ocor-
rer quando entrasse a fase de
concorrência. O modelo atual
teve a sua morte anunciada. De
um lado, tem a Rede Globo que
sempre apoiou o futebol e que,
de uma hora para outra, se viu
em igualdade de condições com
suas concorrentes. Por outro
lado, os clubes estão ansiosos
para buscar mais dinheiro, o
que é um pouco exagerado.
Para que isso ocorra é preciso
entregar um produto de melhor
qualidade, e a entrega dos clu-
bes ainda não é boa. É uma si-
tuação delicada.

E qual a saída para isso?
Teria que ser repensado um mo-
delo. Hoje não temos mais só TV
aberta e fechada, mas também
outras mídias como as digitais.
Precisava ter um amplo estudo
para começar a discutir o as-
sunto, mas tudo tem de ser feito
de uma forma ponderada. Em

vez disso, temos cada um indo
buscar o seu interesse indivi-
dual, tanto os clubes quanto as
emissoras. É cada um defen-
dendo o seu. Vai ser uma briga
de foices, em que haverá mais
problemas do que soluções.

Em relação aos valores
envolvidos na negociação,
tem como compará-los
aos preços da Europa?
Para a realidade brasileira, não
há uma distorção grande. Sem-
pre fui um pouco cético nisso.
Todo mundo fala que a TV paga
pouco no país, mas falta apro-
veitar melhor as oportunidades.
Tem mídias alternativas que po-
deriam entrar no pacote, por
exemplo. Acho que a TV pagava
bem e o que vier a mais será
muito bem-vindo. O Brasil não
está muito longe da Europa. Mas
não podemos avaliar apenas a
economia brasileira, mas tam-
bém o produto que entregamos.

Na Europa, o jogo é um espetá-
culo, com arenas maravilhosas e
outros eventos antes da partida.
Aqui não há isso.

Você já esteve diretamente
ligado a um grande clube.
Quanto representa, em média,
a cota televisiva para
a receita de um time?
Não consigo avaliar uma média.
Na maioria dos clubes, a cota de
TV é a primeira receita, a maior.
Em alguns poucos casos, é a se-
gunda, atrás dos patrocínios
para as camisas.

E qual o impacto dessa
polêmica para patrocinadores?
É muito prejudicial, principal-
mente, para os clubes que estão
negociando um patrocínio agora.
A empresa fica sem referência.
Um jogo ser transmitido pela
emissora X ou pela Y é uma va-
riável importante para definir
valores. E há um impacto maior

neste momento de não se saber se
vai ter ou não transmissão de um
determinado jogo. O clube fica
sem referência sobre aquilo que o
patrocinador pretende.

Já se fala em mudar o formato
de disputa do Brasileiro. Entre
o sistema mata-mata e o de
pontos corridos, qual o mais
rentável para os clubes?
Primeiro que o torneio é da CBF
(Confederação Brasileira de Fu-
tebol). A partir do momento que
há campeonatos paralelos, eles
são uma afronta à confederação.
Uma outra situação é o interesse
de audiência versus interesse do
clube. Na minha visão, o mais
rentável para os clubes é o siste-
ma por pontos corridos, pois
tem um calendário definido
com um número exato de jogos
ao longo do ano. No mata-mata,
há o risco do time não se classi-
ficar para as finais e ver seu ano
terminar em outubro. ■

Divergência
entre clubes
vai dificultar
negociação
de patrocínios
Para consultor, empresas estão sem
referência para fechar contratos. Ele
ainda alerta que sistema por pontos
corridos é o mais rentável para os times
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TRÊS TIMES CONTRA UM

OS NÚMEROS DO
BRASILEIRÃO EM 2010

R$ 605,9 mi
pelo menos foram movimentados
pela última edição do torneio,
graças aos recursos obtidos
com patrocínios e venda
de direito de transmissão.

R$ 109,5 mi
foi a arrecadação das bilheterias
do campeonato no ano passado.
Uma baixa de 13% ante os
R$ 125,7 milhões de 2009.

14,7 mil
torcedores foi a média de público
nos estádios durante as partidas
do Brasileirão no ano passado.
Trata-se de uma queda de 17%
em relação ao ano anterior.

Murillo Constantino

Para
Brunoro,
faltam
estudos para
negociação
de cotas
de TV

“Os clubes estão
ansiosos para buscar
mais dinheiro,
o que é um pouco
exagerado. Para que
isso ocorra, é preciso
entregar um produto
de melhor qualidade,
e a entrega dos clubes
ainda não é boa

ENTREVISTA JOSÉ CARLOS BRUNORO Presidente da BSB
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Foi o jogo entre Corinthians e Flamengo,
no Campeonato Brasileiro de 2009, que
trouxe à tona a discussão sobre a volta
do sistema mata-mata ao torneio — que
desde 2003 adotou os pontos corridos,
regra vigente em campeonatos
tradicionais como os da Europa.
Ao perder por 2 x 0, o alvinegro viu o
Flamengo ultrapassar o rival São Paulo
no embate pelo título. Mas, foi no ano
passado que o debate tomou mais corpo.
Brigando pela taça com o Fluminense,
o Corinthians viu o mesmo São Paulo
e o arquirrival Palmeiras perderem
em casa para o clube carioca. Para
Amir Somoggi, diretor da área
de esportes da consultoria Crowe
Horwath RCS, todos perdem com
essa desconfiança a respeito da
entrega dos jogos. “Isso destrói
gradativamente a imagem do torneio
e afeta a sua credibilidade. É um tiro
no pé não tratar os jogos de maneira
séria”, afirmou Somoggi, na época,
sobre a polêmica. F.S.

Daniel Ramalho/O Dia
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