
             

 

PAULO ANDRÉ confirmado no Seminário “Calendário do 
Futebol Brasileiro”  

 

  
 
Durante o seminário, que contará com a presença de grandes 

nomes da gestão do futebol Brasileiro, serão discutidos temas 
relacionados ao calendário do futebol brasileiro e seus impactos. 
Também serão debatidos possíveis modelos, e seus prós e contras. 
 
Confira a programação completa no link: 
http://www.brasilsportmarket.com.br/programacao.php 
 
As inscrições podem ser feitas no link: 
http://www.trevisan.edu.br/educacaoexecutiva/1989/seminari
o-calendario-do-futebol 

 
A BrSM é uma iniciativa da PLURI Consultoria 

(www.pluriconsultoria.com.br) e da Trevisan Escola de Negócios 
(www.trevisan.edu.br), com o objetivo de ser um Fórum Permanente de 
Debate e Desenvolvimento do Esporte Nacional, através da realização de 
Congressos, Seminários e Feiras voltados para as áreas de Gestão e 
Marketing Esportivo.  

 
 A Trevisan Gestão do Esporte oferece soluções integradas para 

o mercado esportivo, envolvendo formação e capacitação, consultoria, 
pesquisas aplicadas, desenvolvimento de carreiras, publicações e 
eventos.  

A PLURI Consultoria é especializada em Marketing, Gestão e 
Governança esportiva, e atua também com as unidades de negócio 
Sportmetric (Valuation de atletas e propriedades de patrocínios) e Brasil 
Sport Market – BrSM, parceria com a Trevisan Escola de Negócios em 
Eventos de Gestão e Marketing Esportivo. 

 
 

Saudações, 

Paulo André, jogador do SC 
Corinthians Paulista, confirmou sua 
participação no Evento do Brasil Sport 
Market (BrSM), o Seminário 
"Calendário do Futebol Brasileiro", que 
ocorrerá em São Paulo nos próximos 
dias 25 e 26 de março. Paulo André 
participará de debate sobre os efeitos 
do Calendário dentro de campo. 
 



             

 

 

 

 

               
 
 

 

 

Realização 
 

  

   

             

 

Apoio 
 
 

 

                     
 

 

 

 

Fernando Ferreira 
Diretor da PLURI 
Consultoria 
 

Fernando Trevisan 
Diretor da TREVISAN 
Escola de Negócios 
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Esporte Total - BDO RCS¶
A área Esporte Total da 
BDO RCS é a responsável 
por projetos de 
consultoria e auditoria 
para o¶
mercado esportivo, 
especialmente entidades 
esportivas, empresas 
patrocinadoras e 
investidores. O¶
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Esporte Total - BDO RCS 
A área Esporte Total da BDO RCS é a responsável por projetos de consultoria e auditoria para 
o 
mercado esportivo, especialmente entidades esportivas, empresas patrocinadoras e 
investidores. O 
objetivo é apresentar uma solução integrada e multidisciplinar que possibilite uma visão 
completa e 
inovadora dos mais variados projetos na área esportiva. A equipe que desenvolve os projetos 
acumula 
ampla experiência tanto em projetos de consultoria como de auditoria, realizados no mercado 
esportivo e mercado corporativo. Os nossos principais serviços de auditoria e consultoria são: 
Auditoria e Governança Corporativa 
Auditoria contábil das demonstrações financeiras 
Auditoria dos processos e controles 
Auditoria de desempenho 
Consultoria e participação em comitês e conselhos 
Consultoria em Gestão do Esporte 
Business Plan 
Plano de Marketing - Projetos estratégicos de marketing para clubes e patrocinadores 
Branding - Avaliação e mensuração de marcas esportivas 
Viabilidade econômico-financeira de estádios e arenas 
Diagnóstico da estrutura de gestão 
Avaliação e busca de parceiros/investidores 
Projetos de Sustentabilidade 
Elaboração parcial ou total do relatório de responsabilidade social ou de sustentabilidade 
Projetos para garantir o crescimento contínuo das entidades esportivas 
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