
Nova Pontocom vai cuidar de loja da Nike

Hoje, a empresa que
quer patrocinar um
clube no Brasil olha
que existem quatro
meses no calendário
que são pouco
atraentes e, na hora de
fechar, o negócio, leva
isso em consideração”

A Nova Pontocom, empresa de e-commerce do Grupo Pão de Açúcar

(GPA), foi escolhida para a cuidar as operações logísticas e de

tecnologia da loja virtual da Nike no Brasil, por meio de sua unidade

de negócios e-Hub, que presta consultoria para oferecer soluções

a clientes dos segmentos de indústria, varejo e serviços para que eles

possam atuar no comércio eletrônico de forma competitiva.

FernandoFerreira
Sócio-diretor da Pluri Consultoria

“

Divulgação

Em meio a negociação dos joga-
dores com a Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) para mu-
danças no calendário do futebol
brasileiro, especialistas apon-
tam que o problema é muito
mais grave que a pré-tempora-
da, que iniciou todo o debate. Se-
gundo o consultor da Trevisan
Gestão do Esporte, Fernando Tre-
visan, o primeiro passo a se fa-
zer é reduzir o número de jogos
dos times grandes. “Primeiro, é
preciso fazer com que o calendá-
rio caiba em 12 meses. Grande
parte dos times joga mais de 70
partidas no ano”. Ao mesmo
tempo, é preciso ampliar o perío-
do ativo dos pequenos. “Eles jo-
gam só quatro meses e depois
precisam se desfazer dos jogado-
res porque não tem mais compe-
tições”, disse Trevisan.

Um levantamento do Futebol
do Futuro, grupo de profissio-
nais de Gestão e do Marketing Es-
portivo que busca propor alterna-
tivas viáveis para o desenvolvi-
mento do futebol brasileiro, mos-
trou que existem 654 clubes dis-
putando campeonatos estaduais
no país, com duração de 4 me-
ses. Destes, apenas 100 dispu-
tam alguma divisão do campeo-
nato brasileiro no restante do
ano, deixando 554 clubes sem
competições ou disputando defi-
citárias copas estaduais.

Para o professor de MBA da FGV,
Pedro Trengrouse, se houvesse ati-
vidade desses clubes menores du-
rante nove meses, seriam gerados
30 mil empregos, movimentando
R$600 milhões porano. “A discus-
são sobre o calendário vemaconte-
cendo de forma muito superficial.
O problemaestá nabase da pirâmi-
de”, disse Trengrouse.

Apesar do foco inicial ser as fé-
rias e a pré-temporada, o Grupo
Bom Senso FC, criado por jogado-
res das principais divisões do fute-
bol nacional, também comprou a
briga dos jogadores dos times pe-
quenos e encaminhou uma série
de propostas para a CBF.

A entidade, que se reuniu com
os jogadores, prometeu analisar
os pedidos e dar uma resposta na
próxima semana. “ São muitas
possibilidades,vamos aguardar
essa resposta para ver qual atitu-
de tomar para não ficar trabalhan-
do com hipóteses”, disse João
Henrique Chiminazzo, advogado
do grupo Bom Senso FC.

Segundo Chiminazzo, os 30
dias de férias são um direito dos jo-
gadores, já a pré-temporada preci-

saria ser discutida por não existir
nenhuma lei que proíba o jogador
de entrar em campo sem um perío-
do de preparação. “A pré-tempo-
rada tem que ser pensada por todo
mundo, pela CBF, pelos clubes, pa-
ra o bem do espetáculos. Não tem
nada dizendo que pode, como
também não tem falando que não
pode, mas tem dizendo que é pre-
ciso respeitar a integridade física
do trabalhador”, disse ele.

O sócio-diretor da Pluri Con-
sultoria e um dos membros do
grupo Futebol do Futuro, Fernan-
do Ferreira não acredita em mu-
dança significativa no momento,

mas já enxerga como uma evolu-
ção esse debate sobre o tema “Em
abril tem eleição, então a CBF não
deve fazer nada porque não vai
querer se comprometer com seus
eleitores [federações e clubes]. A
hora decisiva vai ser após a elei-
ção quando todos devem se unir
para cobrar mudanças”.

Segundo Ferreira, com a redu-
ção de jogos dos grandes, o produ-
to oferecido seria melhor, atrain-
do mais público aos estádios e aos
programas de sócio-torcedor dos
clubes. “O principal argumento é
a Europa. Lá eles jogam bem me-
nos e arrecadam muito mais e em

varias áreas. Hoje, a empresa que
quer patrocinar um clube no Brasil
olha que existem quatro meses no
calendário que são pouco atraen-
tes e, na hora de fechar o negócio e
definir os valores, ela leva isso em
consideração”, disse Ferreira.

Além disso, os especialistas
lembram a falta de espaço no ca-
lendário para viagens internacio-
nais para divulgar o clube e arreca-
dar com amistosos. “As equipes eu-
ropeias estão cada vez mais presen-
tes nos mercados asiáticos e norte-
americano, enquanto os clubes
brasileiros não tem espaço para fa-
zer o mesmo”, disse Trevisan.
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A discórdia nos campeonatos

E-COMMERCE

Jogadores criam grupo para buscar mais espaço no debate na organização do calendário do futebol brasileiro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 out. 2013, Empresas, p. 17.
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