
           
 

PLURI pré-seleciona 22 propostas para o Calendário do 
Futebol Brasileiro  

 

Ao longo de quase dois meses, recebemos 68 propostas de 
aperfeiçoamento do calendário do Futebol Brasileiro, dentre as quais pré-
selecionamos 22. Nossa previsão inicial era de selecionarmos diretamente 
as finalistas, mas em função da quantidade e qualidade das propostas, o 
processo de seleção se estendeu além do que prevíamos.  

Agora entramos na fase de escolha das selecionadas, que serão 
apresentadas em Evento específico sobre calendário do Futebol 
Brasileiro, que será promovido pela Brasil Sport Market (BrSM) em 
março/13. Na ocasião estarão reunidos os principais especialistas do País 
no assunto, além de profissionais de clubes, mídia e entidades diretamente 
ligadas ao tema do calendário.  

A Seleção será feita por uma equipe composta por profissionais da 
PLURI Consultoria, da Trevisan Escola de Negócios e do Grupo “Futebol do 
Futuro”, com coordenação do Professor Luis Filipe Chateaubriand, 
especialista no tema calendário e autor de vários livros sobre o assunto. A 
previsão é de divulgação dos escolhidos em 12 de fevereiro, não havendo 
limite mínimo ou máximo de selecionados. 

Além da participação no Seminário da BrSM, os selecionados também 
apresentarão suas propostas ao Grupo “Futebol do Futuro”, criado por 
18 Profissionais da Gestão e Marketing Esportivo, cuja finalidade é discutir e 
propor o aperfeiçoamento não só do calendário, como de outros temas 
relacionados ao desenvolvimento do futebol como um todo. 

 

Segue abaixo a relação dos 22 pré-selecionados: 

 

Anderson Almeida - São Paulo-SP 

André Luiz Voos Budal Arins - Joinville-SC 

Arthur Henrique L. B. dos Santos - Porto Alegre-RS 

Bruno da Silva Dias dos Reis - Rio de Janeiro-RJ 

Carlos Rogério Thiago - Bauru-SP 

Dorian Coelho - São Bernardo do Campo-SP 

Everton Oliveira - Porto Alegre-RS 

Fábio Carzino - Curitiba-PR 

Fernando Albano Dias - Rio de Janeiro-RJ 

Gabriel Branco - Curitiba-PR 



             

 

 

 

Gustavo do Nascimento Caetano - Natal-RN 

João Segré - Paranavaí-PR 

Joffran Guilherme da Silva - Florianópolis-SC 

Jose Milton da Costa Neto - Campinas-SP 

Luciano Bonfoco Patussi - Canoas-RS 

Marcelo Paciello - São Paulo-SP 

Pedro Simões Ferreira - São Bernardo do Campo-SP 

Raphael Roque da Costa - Campinas-SP 

Rodrigo Barbosa Veríssimo - São Paulo-SP 

Rodrigo Dutra Rodrigues - Porto Alegre-RS 

Rodrigo Goulart - Rio de Janeiro-RJ 

Rodrigo Roseti - São Paulo-SP 

  

Parabéns aos selecionados e um abraço a todos, 

 

Fernando Ferreira  

Sócio-Diretor | PLURI Consultoria 

fernando@pluriconsultoria.com.br 
            

           


