
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                       

PLURI Consultoria 

São Paulo - Brasil 

www.pluriconsultoria.com.br 
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 Consultoria em Gestão, Governança, 
Finanças e Marketing Esportivo. 
www.pluriconsultoria.com.br  

 

Consultoria em Avaliação do valor de 
mercado de Jogadores (Valuation). 

 Empresa especializada em Franchising e 
Licenciamento Esportivo. 
www.sportfood.com.br   

 

Parceria entre PLURI Consultoria, Trevisan 
Escola de Negócios e FanClub Brasil. Atua 
com eventos de Gestão e Marketing 
Esportivo. www.brsmbrasil.com  

Consultoria especializada em avaliação e 
análise de retorno de propriedades e 
ações de marketing esportivo. 

3º Business FC, 13/05 em São Paulo 

O maior evento de Gestão e Market ing do Futebol 
Brasi le iro.  Úl t imas vagas,  garanta sua inscr ição. 

www.brsmbrasil.com 

PLURI e VALOR Econômico fecham parceria para 

Copa do Mundo 

A PLURI Consultoria e o jornal Valor Econômico fecharam parceria visando a 

Copa do Mundo Brasil 2014. Pelo acordo a PLURI fornecerá com 

exclusividade para o Valor, os dados sobre o valor de mercado de todos os 

jogadores e seleções que disputarão a Copa. 

O Infográfico interativo do Valor econômico já pode ser acessado através do 

link http://www.valor.com.br/copa2014/infografico-valor-mercado . 
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Este relatório foi elaborado pela Pluri Consultoria e é distribuído com a finalidade 
única de prestar informações ao mercado em geral. A Pluri Consultoria não se 
responsabiliza por quaisquer perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das 

informações constantes do mencionado relatório. 

Conheça a Pluri Consultoria 

A PLURI Consultoria é uma full branch de negócios esportivos, atuando 

nas áreas de Pesquisa e Marketing Esportivo, Valuation de atletas, Gestão e 

Governança Esportiva e Geração de conteúdo sobre a Indústria do Esporte, 

sendo referência Nacional e Internacional sobre o tema. Atua também nas 

áreas de Consultoria Econômica e de Inteligência de Mercado. 

Nosso foco está voltado para um melhor entendimento dos mercados que 

propicie a maximização de RESULTADOS, por isso podemos ajudar 

DECISIVAMENTE nossos clientes.  

Saiba +: http://www.pluriconsultoria.com.br/sport.php 

O Esporte levado a Sério 
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