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PALESTRAS E ELEIÇÃO MARCAM O XIV
ENCONTRO DOS EXECUTIVOS DE FUTEBOL

Apresentação de novas ferramentas também chamou atenção do público
Aconteceu hoje (05 de outubro), no Rio de Janeiro, mais um encontro dos executivos de
futebol. Idealizado pela ABEX Futebol (Associação Brasileira dos Executivos de Futebol)
o evento contou com diversas palestras e apresentação de novas ferramentas.
Pela manhã, o executivo de futebol da base do Clube Atlético Mineiro e Diretor de Base
da ABEX, André Figueiredo, abriu o ciclo de palestras e falou sobre “Case” do futebol de
base.
Logo após, Daniel Silva explanou sobre EasySponsor, com informações sobre a captação

de recursos com transparência no Futebol Brasileiro. Depois foi mostrada a ferramenta
“Raio X da Rodada”, de autoria de Ivan Brito e Julio Soster. Marcelo Eusébio Batista fez a
apresentação da ferramenta que permite que executivos de futebol e clubes usem
informações das súmulas, BID (Boletim Informativo Diário) e do STJD (Superior Tribunal de
Justiça Desportiva) para ter subsídios precisos, especialmente quanto à condição de jogo
de atleta.
Na segunda parte do evento, o tema “Mercado de Patrocínio no Futebol Brasileiro” foi
comandado pelo CEO da América Latina do Ibope/Repucom, José Colagrossi.
“O mercado brasileiro evoluiu muito e cada ano as expectativas são superadas. O mais
importante hoje é anunciar e se engajar nas mídias”, disse.
A segunda palestra do período vespertino foi de Marcelo Rotembeg, da Fundação
Getúlio Vargas, que falou aos mais de 77 participantes sobre Brasileirão na Rede,
números e metodologia de pesquisa.
Após o encerramento das apresentações, aconteceu a eleição para o próximo mandato.
Rodrigo Caetano assumiu a presidência da Abex Futebol.
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