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Atletas e profissionais especializados aproveitam o crescimento dos esportes no país 
 
Após 28 anos de carreira, em 2000, Paula - uma das maiores jogadoras de basquete feminino que 
a seleção brasileira já teve - decidiu abandonar as quadras. Sua decisão, no entanto, não 
significava o fim de uma trajetória de sucesso. Muito pelo contrário. Magic Paula - como ficou 
conhecida, ao ser comparada ao astro do basquete americano Magic Johnson, abriu novos 
caminhos. Foi diretora do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa da Prefeitura de São Paulo, 
coordenando duas mil crianças carentes e funcionários. Coube a ela também a reconstrução da 
infra-estrutura de um dos maiores centros esportivos do país.  
 
Em 2003, ocupou por seis meses o cargo de Secretária Nacional de Esportes, órgão ligado ao 
Ministério dos Esportes, em Brasília. Atualmente, está envolvida na criação e desenvolvimento de 
ONG's voltadas a pessoas da terceira idade e no projeto social "Passe de Mágica", inaugurado em 
agosto de 2004. Em paralelo, também dá palestras motivacionais para empresas. "Como atletas 
temos que saber administrar nossa carreira pensando no futuro, porque o esporte é ingrato neste 
ponto", afirma Paula. "Ainda muito jovens temos que deixar a profissão. Ninguém pode achar que 
depois vai ficar sem fazer nada o resto da vida".  
 
A ex-estrela do basquete, que criticava a atuação dos dirigentes na época em que estava na ativa, 
em 2000, resolveu fazer um curso de administ ração esportiva, na Fundação Getulio Vargas, de 
São Paulo. "Acreditava que eles deveriam ser mais profissionais, na mesma proporção que o 
esporte passou a ser encarado", diz. Ela agora diz que já está mais apta para atuar como 
administradora. "Eu já estou até aprendendo a administrar um espaço público e suas 
burocracias". Mas sua vontade de aprender mais não pára por aí. No momento, faz o curso de 
gestão esportiva na Faculdade Trevisan. 
 
Assim como Paula, muitos atletas e técnicos deixaram de brilhar apenas dentro do campo ou nas 
quadras. Eles passaram a investir em seu potencial para construir uma segunda e até terceira 
carreira, aproveitando a experiência de viver em equipe ou de comandá-la. A maioria, por 
exemplo, descobriu o filão das palestras. Virou mo da grandes nomes do esporte falarem de 
assuntos como planejamento estratégico, liderança, determinação, perseverança e busca de 
metas. É o caso de José Roberto Guimarães, técnico da seleção brasileira feminina de Vôlei; 
Zagallo, atual coordenador técnico da seleção brasileira de futebol; o ex-jogador de futebol Raí e 
Amyr Klink - que ganhou espaço na mídia em 1984, quando realizou a primeira travessia do 
Atlântico Sul a remo, viagem contada no livro "Cem Dias Entre Céu e Mar". 
 
"Este é um novo mercado que acabou despontando nos últimos anos com o crescimento da 
indústria do esporte no Brasil", afirma Renato Chvindelman, sócio da Arena Sports e responsável 
por novos negócios da empresa, especializada em marketing esportivo. Dados da Fundação 
Getúlio Vargas revelam que o setor movimenta R$ 30 bilhões por ano, originados da 
comercialização de produtos como meias, bolas, camisas de clubes, ingressos, patrocínios, apoios 
e direitos de imagem. Os números, de acordo com a FGV, equivalem a 3% do PIB. Estimativa do 
economista Stefan Szymanski, do Imperial College de Londres, aponta que a indústria do futebol 
no mundo fatura US$ 216 bilhões, onde a participação brasileira chega a US$ 7 bilhões. 
 
Criada em 2002, a Arena Sports nasceu na esteira de outros empreendimentos que começaram a 
surgir no país, vislumbrando o potencial do mercado esportivo. "Larguei tudo que estava fazendo 
para apostar todas as fichas no negócio", diz Chvindelman. De um sonho ousado, a iniciativa 
transformou-se hoje em projeto de sucesso. Com um crescimento de 100% ao ano, a companhia 
atua em várias frentes, entre elas, as palestras motivacionais ministradas por personalidades do 
esporte, como Magic Paula, José Roberto Guimarães, Raí, Sócrates, Zagallo, Carlos Alberto 
Parreira e Aurélio Miguel. 



 
"Fazemos o elo entre atletas e clientes. Muitas vezes desenvolvendo novos projetos e produtos 
ligados ao meio esportivo", explica o executivo. Além disso, a Arena Sports trabalha no 
planejamento e na organização de eventos esportivos, na captação de patrocínios e no 
gerenciamento da carreira de atletas. "A grande maioria das pessoas ainda percebe o esporte 
como entretenimento. E a realidade é completamente diferente. O mercado esportivo é muito 
maior do que se imagina", ressalta Chvindelman. 
 
Prova disso é que por trás de um time, existe toda uma estrutura extremamente profissional, que 
dá suporte e gerencia as suas atividades, que faz a logística e a programação da equipe. Há 
também investidores, auxiliares técnicos, preparadores físicos, massagistas e terapeutas, além de 
diversos outros profissionais envolvidos. No Brasil, federações, clubes e organizações esportivas 
vêm se transformando em entidades de grande porte, com alcance internacional. O que exige 
administradores com formação adequada e conhecimento em áreas como comunicação, 
administração, marketing, tecnologia, finanças e direito. 
 
Com o crescimento da indústria do esporte no país, inúmeras oportunidades de carreira vem 
surgindo, principalmente ligadas ao empreendedorismo. Uma leva de empresas foram criadas por 
profissionais do setor que enxergaram mercados poucos explorados. É o caso do Grupo Traffic. Há 
mais de 20 anos, J. Hawilla abandonou a profissão de repórter da Rede Globo para dar início a um 
projeto corajoso. Na época, sua empresa pretendia organizar a forma de comercialização das 
placas de patrocinadores nos campos de futebol. "Hawilla trouxe a estratégia americana de se ter 
um volume menor para dar maior visibilidade", conta Marcelo Milliet, CEO do grupo. 
 
Hoje a empresa está presente na América do Norte, Europa e Ásia, atuando nas área de 
marketing esportivo - o que envolve a comercialização de eventos, como campeonatos de futebol 
e golfe, incluindo direitos de transmissão e patrocínio - e entretenimento. No setor de eventos e 
produções, a Traffic tem como estratégia a promoção de marcas e produtos. Já na área de direitos 
de transmissão, o grupo foi responsável pela produção de cerca de 350 partidas de futebol no ano 
de 2003, vendidas e distribuídas para mais de 200 países em todos os continentes. Entre os 
principais campeonatos que a empresa detém os direitos de transmissão (negociados com as 
emissoras de televisão), destacam-se as eliminatórias da Copa do Mundo, Copa Libertadores da 
América, Copa América e o Torneio Pré -Olímpico. 
 
"O que houve foi uma profissionalização do setor, envolvendo a adequação dos torneios às grades 
de programação das TVs, sem prejuízos à parte esportiva, organização de eventos de forma 
estruturada, além da exposição dos times e jogadores que antes não existia", observa Milliet. 
"Tudo isso reflete em mais empregos e oportunidades", diz. A partir do momento que um atleta 
tem visibilidade, ele começa a criar mercados em paralelo e isso faz com que o mercado esportivo 
cresça ainda mais. 
 
A Traffic emprega atualmente 500 funcionários, envolvendo ainda o segmento de mídia e 
entretenimento. Além do marketing esportivo, a companhia possui uma produtora de vídeo, a TV7 
VídeoComunicação, de conteúdo para televisão e provedores de Internet. Ainda possui a 
concessão de quatro afiliadas da Rede Globo, que alcançam 318 cidades no interior de São Paulo 
e 3,5 milhões de domicílios. 
 
A TV7 VídeoComunicação foi criada em 2002 e produz programas de entretenimento em diversos 
formatos, como talk shows, reality shows e eventos esportivos, atendendo redes e canais como 
SBT, Globosat, ESPN, Fox Sports e a argentina TyC. Entre os programas desenvolvidos estão "De 
Frente Com Gabi", com Marília Gabriela; "Dois a Um", com Mônica Waldvogvel; "O Aprendiz", com 
Roberto Justus e "Copa Sudamericana". 

 
 
 



Leia Mais 
 
Cursos formam os futuros gestores do esporte brasileiro  
De São Paulo  
  
De olho em uma das mais promissoras indústrias do país, as instituições de ensino estão 
investindo pesado nos últimos anos em cursos de especialização ou formação de profissionais 
qualificados na área esportiva. "Hoje o esporte é responsável por uma boa fatia do PIB brasileiro, 
entre 1% e 3%", ressalta José Henrique Damiani, coordenador do curso "marketing champion", 
recém-criado pela ESPM. 
 
A escola, que já oferecia programas de curta duração sobre gestão do esporte, decidiu ampliar a 
abordagem do tema oferecendo também uma opção na área de educação continuada. Para isso, 
contou com uma parceria com o São Paulo Futebol Clube. Ou seja, os alunos conhecerão na 
prática como uma organização do tamanho de um dos maiores times do país é administrada. A 
idéia é levar para a sala de aula a realidade do esporte como negócio, onde dirigentes e parte da 
equipe do clube paulista darão palestras, contando suas experiências. 
 
Em contrapartida, os alunos irão ao clube conhecer toda a estrutura do São Paulo. "Apesar do 
conteúdo abranger todas as práticas esportivas, o futebol terá destaque por envolver quase 70% 
dos recursos de marketing e mídia no Brasil", explica o coordenador do curso da ESPM. O 
programa possui 360 horas/aula e tem três semestres de duração, cerca de um ano e meio. Ele é 
destinado a profissionais com nível médio ou formação universitária. "Teremos professores do 
MBA executivo e da pós-graduação da ESPM, a intenção é desenvolver líderes para as 
organizações esportivas", diz Damiani.  
 
Assim como a ESPM, outras escolas de renome vêm oferecendo cursos para quem deseja atuar 
como administrador de negócios na área esportiva. De olho em uma das mais rentáveis e 
promissoras indústrias do país, as instituições de ensino estão investindo pesado, nos últimos 
anos, em cursos de especialização. Uma das primeiras escolas a apostar no esporte como negócio 
foi a Fundação Getulio Vargas (FGV). Tradicional no ensino de administração para exe cutivos, ela 
decidiu apostar suas fichas nessa área 1998, quando criou o curso de extensão gestão profissional 
do esporte. Nestes sete anos, passaram por suas salas de aula figuras importantes e famosas 
como a ex-jogadora de basquete Paula, Sócrates, Montanaro e um dos maiores craques do futebol 
da década de 70, Clodoaldo. 
 
"Foi aqui que muitos aprenderam a comandar empresas no setor, como Sóstenes de Oliveira, 
irmão do Raí", conta Antônio Carlos Aidar, coordenador do curso na FGV /SP. "Ele hoje administra 
a Fundação Gol de Letra, entidade sem fins lucrativos que investe na formação de crianças e 
adolescentes". O curso da FGV conta com 100 horas e apesar de ser concentrado em futebol, 
abrange outras áreas do esporte. Ex-atletas, como Ana Moser - uma das maiores jogadoras de 
vôlei do país -, fazem palestras para os alunos da escola. Situações do mundo real também são 
discutidas nas aulas. "Exemplos de como administrar conflitos entre técnicos de futebol e as 
estrelas contratadas pelo clube", diz Aidar. 
 
Na sua opinião, o esporte no Brasil caminha para a profissionalização criando inúmeras 
oportunidades no mercado. Seja na gestão de empresas - e aí incluem-se aquelas que lidam com 
a promoção de eventos - ou na administração de carreira dos atletas. "É claro que ainda existe 
muito a ser feito nesse sentido. Mas cursos como o nosso são um importante passo para a 
profissionalização do setor". De acordo com Aidar, os negócios gerados por atividades ligadas à 
área esportiva estão crescendo todos os dias e exigindo das empresas profissionais mais 
qualificados para em sua gestão. 
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