
Carreiras no Esporte



Uma oportunidade única para aprender com quem está à 
frente dos maiores eventos esportivos do país


Em agosto de 2002, o Rio de Janeiro foi escolhido como sede dos Jogos 
Pan-Americanos de 2007. Essa era a oportunidade de colocar o Brasil no radar dos 
grandes eventos esportivos internacionais, que depois vieram com a Copa do Mundo 
da FIFA em 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.



Coincidentemente, naquele mesmo mês, dei meu primeiro passo para trocar o 
tradicional mercado corporativo pelo mundo da gestão e do marketing esportivo. Fui 
aceito para cursar a terceira edição do FIFA Master, considerado o melhor mestrado 
do mundo em gestão esportiva, e segui para um ano de imersão na Inglaterra, Itália e 
Suíça.



Em seguida, voltei ao Brasil para empreender e depois da experiência de ter tido 
algumas empresas no esporte, hoje sou CEO do SISU Venture Partners, o grupo que 
tenho orgulho em dizer que é a maior referência em negócios nesse mercado no 
país. Temos a expertise de ter estado à frente dos dois maiores eventos esportivos 
mundiais: a Copa do Mundo e as Olimpíadas.



É nesse contexto que surgiu a ideia do SPORT INSIDER, um curso inédito, que tem 
como principal objetivo passar uma visão de dentro do mercado para quem tem 
interesse em atuar numa das indústrias mais fascinantes e que mais cresce no país.



Sei como o networking é importante em qualquer carreira, mas no esporte ele é 
ainda mais fundamental. Por isso, não tenho a menor dúvida em dizer: este é o curso 
que gostaria de ter feito lá no início quando troquei uma carreira de sucesso numa 
multinacional alemã para empreender nesse apaixonante mercado.



Olhando para o mercado hoje, podemos observar que, mesmo diante do momento 
de incertezas que vivemos, o esporte não para de crescer e de oferecer perspectivas 
para quem acredita e investe seriamente nele. O mundo precisa do espetáculo, da 
alegria, da emoção. E poucas coisas movem e unem as pessoas como o esporte.



Se você tem o sonho de trabalhar no mercado esportivo, o curso Sport Insider - 
Como entrar no mercado esportivo é feito para você.



Cadu Ferreira

Sócio e CEO da SISU Venture Partners



Sobre o curso Carreiras no 
Esporte do Sport Insider

Para ter uma carreira bem-sucedida 

nessa indústria, não basta sonhar e ter 

amor pelo esporte. Uma boa estratégia 

de entrada é fundamental para alcançar 

o sucesso.



O curso Carreiras no Esporte do Sport 

Insider quer ser a porta de entrada para 

novos talentos nessa área. Com 

informações sobre a indústria esportiva 

como um todo, o curso destaca 

oportunidades de como ingressar nesse 

mercado através de depoimentos e dicas 

de profissionais com atuação há mais de 

quinze anos e experiência em grandes 

eventos, como a Copa do Mundo e os 

Jogos Olímpicos.

14 horas 
de aulas

Professores 
consagrados

Certificado de 

Conclusão

Materias

complementares



Instrutores

Cadu Ferreira

Formado em administração de empresas 

pela FAAP com MBA executivo pela 

Universidade de Toronto. Trabalhou na 

A.T.Kearney, consultoria de gestão, até 

que decidiu sair para fazer o FIFA Master 

na Suíça em 2002. Trabalhou por um ano 

para a FIFA antes de fundar a Golden 

Goal em 2004, empresa que foi vendida 

para a CSM de Londres em 2011 com 

quem trabalhou até 2018. Hoje, é sócio 

da Golden Goal e da FENG, duas das 

principais agências de marketing 

esportivo e engajamento de fãs no Brasil.

Pedro Lima

Sócio da SISU Venture Partners, tem 15 

anos de experiência no mercado 

esportivo, tendo participado de projetos 

relevantes na indústria. Foi responsável 

pela operação de A&B na Copa do 

Mundo FIFA 2014 e projetos de ativação 

e hospitalidade para 8 patrocinadores 

nas Olimpíadas Rio 2016. É formado em 

administração pela Illinois Institute of 

Technology (Chicago) e nos cursos de 

gestão de estádios EVMI (Londres) e 

Business of Entertainemnt, Media and 

Sports pela Harvard Business School 

(Boston).

Katherine Kahn

Advogada, graduada pela PUC-RJ e pós 

graduada (LLM) em Direito Empresarial 

pelo IBMEC-RJ. Possui certificados de 

cursos pela Harvard University - 

HarvardX , em "Contract Law", e pela 

Loyola University of Chicago, em “Global 

Immersion". É Diretora Jurídica e das 

Áreas Centrais do grupo SISU, tendo 

liderado e estruturado o processo de 

licenciamento de imagem de jogadores e 

da seleção brasileira de futebol a uma 

das principais desenvolvedoras de jogos 

eletrônicos do mercado, atuado na 

operação de alimentos e bebidas das 

Olimpíadas Rio 2016, além de realizar 

negociações de contratos, junto à CBF, 

UEFA, FIFA e demais atores do 

segmento. Anteriormente, integrou o 

departamento jurídico da Shell Brasil e 

Raízen Combustíveis.

Julia Pantaleão

Coordenadora de Comunicação & 

Marketing da SISU Venture Partners. 

Formada em Comunicação 

Social/Publicidade e Propaganda, já 

trabalhou em grandes empresas, dentre 

elas CSM e Globosat, tendo participado 

de megaeventos, como a Copa do 

Mundo, Rock in Rio e Prêmio Multishow.




Danyel Braga

Diretor de projetos e patrocínios da 

Golden Goal, atua desde 2010 no 

mercado de marketing esportivo, ano em 

que entrou na empresa. Ao longo desse 

período, atuou ativamente em projetos 

de planejamento estratégico para 

grandes empresas que tinham como 

objetivo patrocinar ou investir na 

indústria do esporte como um todo, 

dentre eles, Sadia, Coca-Cola, Claro, 

Ipiranga, Riachuelo, Boticário, Mastercard 

entre outras importantes marcas. 

Especializado em Leis de Incentivo ao 

Esporte e a Cultura, elaborou e captou 

patrocínios para dezenas de projetos e 

clientes. Em 2017, assumiu a diretoria de 

patrocínios da Golden Goal atuando 

desde então com algumas das principais 

entidades esportivas do Brasil tais como, 

CBF, COB, Maracanã, bem como grandes 

clubes brasileiros.

Téo Benjamin

Téo estuda e escreve sobre futebol. É 

autor do livro "Outro patamar: análises 

sobre o Flamengo de 2009 e as lições 

para o futebol brasileiro" e se dedica a 

promover um espaço fértil para detalhes 

sobre o que acontece dentro de campo.

PH Ferreira

PH é fundador e diretor executivo da 

Barões Digital Publishing, a primeira 

empresa brasileira especializada em 

brand publishing digital. Com mais de 20 

anos de atuação em mídias digitais, tem 

passagem pelo grupo LANCE, FSB e 

Movile. É Mestre em Ciências da 

Comunicação pela USP, com a primeira 

pesquisa no Brasil sobre o telefone 

celular como mídia.


Thiago Barros

Formado em Comunicação 

Social/Jornalismo, Thiago começou sua 

trajetória no Jornal dos Sports, no Rio de 

Janeiro. Passou por Clube de Regatas do 

Flamengo, GloboEsporte.Com, TechTudo 

e Nissan antes de entrar no Grupo SISU, 

em 2016, como PR e gestor de mídias 

sociais do Programa Nação Rubro-Negra. 

Seu primeiro contato profissional com 

redes sociais foi em 2009, quando fez 

parte da criação do Twitter oficial do 

Flamengo. Desde então, gerenciou 

páginas de atletas como Léo Moura, 

Diego Ribas, Anderson Varejão e José 

Aldo. Na Feng, é o gerente das contas de 

Brasileirão, Flamengo E-sports e 

Maracanã.



Conteúdo Programático do 
Curso

São mais de 10 horas de conteúdo 

exclusivo para te orientar a entrar no 

mercado esportivo e construir uma 

carreira de sucesso.

MÓDULO

01 Dinâmica do Mercado 
Esportivo

Diversas entidades no mercado 
esportivo oferecem alternativas de 
ingresso nessa indústria. 
Apresentamos as diferentes 
características de cada uma delas 
para ajudar você a identificar a 
melhor estratégia para o seu 
ingresso nesse mercado.

Capítulo 1
Federações e   
Confederações

Capítulo 2 Clubes

Capítulo 3 Agências

Capítulo 4 Patrocinadores

Capítulo 5 Estádios

Capítulo 6 Empresas de Mída

Instrutores: Cadu, Danyel, 
Pedro e PH Ferreira

Duração: 1 hora e 15 minutos

MÓDULO

02 Áreas de Atuação

Abordamos as principais áreas de 
atuação do mercado esportivo, 
desde comunicação e marketing 
até jurídico e financeiro. É possível 
identificar as diversas 
oportunidades presentes na 
indústria do esporte.

Capítulo 1
Comunicação e 
Marketing

Capítulo 2 Gestão e Negócios

Capítulo 3 Jornalismo e Conteúdo

Capítulo 4 Operações e Eventos

Capítulo 5 Tecnologia e Inovação

Capítulo 6 Jurídico e Financeiro

Capítulo 7
Mulheres no Mercado 
Esportivo

Instrutores: Cadu Ferreira, 
Danyel Braga, Julia 
Pantaleão, Katherine Kahn, 
Pedro Lima e PH Ferreira

Duração: 1 hora e 45 minutos



MÓDULO

03 Tecnico

Quais são os profissionais que 
fazem a mágica do jogo 
acontecer? Aqui nos aproximamos 
da quadra e mostramos os 
profissionais que constroem o jogo 
que assistimos.

Capítulo 1 Comissão técnica

Capítulo 2
Análise de 
desempenho e 
Mercado

Capítulo 3 Saúde

Capítulo 4 Gestão

Capítulo 5 Prestadores de Serviço

Capítulo 6
Produção de Conteúdo 
Técnico

Instrutores: Cadu Ferreira, 
Téo Benjamin e Pedro Lima

Duração: 1 hora e 15 minutos

MÓDULO

04 Peculiaridades do 
Mercado Esportivo

O mercado esportivo é uma 
indústria que se difere bastante 
das outras e possui inúmeras 
peculiaridades. Apresentamos 
alguns elementos que podem ser 
os pontos-chave para facilitar a 
sua entrada ou progressão de 
carreira nesse mercado.

Capítulo 1

Principais Diferenças 
do Mercado Esportivo 
para Mercados 
Tradicionais

Capítulo 2 Código de Conduta

Capítulo 3
Como Lidar com 
Celebridades

Capítulo 4 Do’s and Dont’s

Instrutores: Cadu Ferreira, 
Danyel Braga, Katherine 
Kahn, Pedro Lima e Paulo 
Henrique Ferreira

Duração: 1 hora e 10 minutos



MÓDULO

05 Esporte e 
Comunicação

O esporte, cada vez mais, tem se 
tornado a plataforma de 
comunicação de muitas empresas. 
É aqui que vamos explorar a 
essência do marketing esportivo, 
abordando temas como patrocínio, 
imprensa, rede sociais e media 
training.

Capítulo 1

A Relevância do 
Esporte como 
Plataforma de 
Comunicação

Capítulo 2
O Papel da Imprensa 
no Esporte

Capítulo 3
O Impacto das Redes 
Sociais no Esporte

Capítulo 4
Noções de Media 
Trainning

Instrutores: Cadu Ferreira, 
Danyel Braga, Julia 
Pantaleão, Katherine Kahn, 
Pedro Lima, Paulo Henrique 
Ferreira e Thiago Barros

Duração: 55 minutos

MÓDULO

06 Estratégias para Entrar 
no Mercado Esportivo

Um mercado que é sonho para 
muitos. Mas qual será a melhor 
estratégia de entrada? Detalhamos 
as diferentes estratégias, como 
voluntariado e networking.

Capítulo 1 Opções de Cursos

Capítulo 2 Networking

Capítulo 3 Voluntariado

Capítulo 4 Outras estratégias

Instrutores: Cadu Ferreira, 
Danyel Braga, Katherine Kahn 
e Pedro Lima

Duração: 40 minutos



MÓDULO

07 Empreendedorismo

Empreender não é sinônimo de 
abrir uma empresa. Discutimos as 
diferentes oportunidades no 
mercado e detalhamos a 
construção de um plano de 
negócio e a captação de recursos.

Capítulo 1
Visão Geral de 
Empreendedorismo

Capítulo 2
Como Identificar 
Oportunidades de 
Negócio

Capítulo 3
Como Estruturar um 
Business Plan

Capítulo 4 Como Captar Recursos

Capítulo 5
Como Implementar um 
Projeto

Instrutores: Cadu Ferreira, 
Danyel Braga, Pedro Lima e 
PH Ferreira

Duração: 1 hora

MÓDULO

08
Tendências do 
Mercado Esportivo 
Internacional pós 
Covid-19

Em 2020, o mundo mudou. A 
pandemia Covid-19 mostrou a 
necessidade de rever as 
prioridades e valores da 
sociedade. Quais foram os 
impactos para a indústria do 
esporte? O curso conta com 
algumas palestras com grandes 
executivos internacionais, das mais 
diversas áreas, que relatam sua 
trajetória no mercado esportivo e 
dão sua visão sobre a indústria do 
esporte pós-pandemia.

Capítulo 1

Christopher Pepe - 
Vice-Presidente 
Comercial do Comitê 
Organizador das 
Olimpíadas de Los 
Angeles 2028

Capítulo 2
Giuliano Giorgetti - Chefe 
do Departamento de 
Conteúdo Digital da FIFA

Capítulo 3
Alex Scudamore - Chefe 
do Departamento 
Jurídico em Wimbledon

Capítulo 4
Rudolf Vidal - Presidente 
das Américas do FC 
Bayern



Oportunidades nas mais 
diferentes áreas

O curso Carreiras no Esporte do Sport 

Insider tem como objetivo ser o primeiro 

passo para a entrada e evolução de 

pessoas interessadas neste mercado 

que, depois dos grandes eventos no 

Brasil, passou a demandar processos 

estruturados e profissionais altamente 

qualificados – seja em ligas, clubes, 

agências ou empresas que investem no 

setor.



Trabalhar com esporte vai além da 

quadra. Apesar de ser um nicho 

estratégico, a indústria é muito 

diversificada. Oferece oportunidades 

para profissionais das mais diversas 

áreas. Tem lugar para todos. O curso traz 

uma visão geral do mercado esportivo, 

da sua dinâmica e peculiaridades, além 

de dicas de como atuar nas diferentes 

áreas existentes.

Jurídico



Compliance



Segurança da Informação



Software e TI



Serviços e logística



Recursos Humanos



Análise de Dados



Marketing



Gerenciamento de produto

Assista em qualquer lugar

As aulas são 100% online e podem ser 

acessadas de qualquer plataforma, 

desktop ou celular, pelo período de um 

ano.

Material de apoio

Além dos vídeos, você também receberá 

uma apostila completa e exclusiva com 

todo o conteúdo apresentado nas aulas, 

em formato PDF. Um material 

complementar também será 

compartilhado com os alunos.

• Apostila Sport Insider

• Indicações de leituras

• Vídeos extras

• Glossário

• Modelos de planilhas para gestão de 

negócios



Acesso ao Sport Insider Club

Ao comprar o curso, o aluno passa a ter 

acesso com exclusividade e de forma 

gratuita pelo período limitado de 6 

meses ao Sport Insider Club, um HUB de 

conteúdo que oferece inúmeros 

benefícios para se manter atualizado 

sobre o mercado esportivo. Dentre eles:

•  exclusivas e inéditas com 

personalidades do mercado;

Entrevistas

•  para 

dirimir dúvidas e comentários sobre 

assuntos abordados nos módulos do 

curso;

Lives com executivos da SISU

•  com oportunidades 

abertas no mercado esportivo;

Quadro de vagas

•  mediante a 

troca de pontos acumulados no 

programa da plataforma “Sport Insider 

Club”.

Resgate de experiências

Certificado de Conclusão

Ao finalizar todas as vídeo-aulas, será 

emitido um certificado de conclusão do 

curso. 

Sport Insider

sportinsider.com.br


Em um mundo inundado de informações 

por todos os lados, é fundamental saber 

separar o que tem valor de verdade. 

Nossa vida passou a ser mediada pelos 

algoritmos das redes sociais: eles 

definem o que veremos e quando 

veremos. Assim, somos bombardeados o 

tempo todo pelo que é popular, mas não 

necessariamente por aquilo que é 

importante.



O Sport Insider é um portal que nasceu 

justamente para conectar as maiores 

mentes do mercado esportivo com o que 

é relevante de verdade. Nosso trabalho é 

pesquisar, selecionar e comentar os 

principais acontecimentos com foco em 

conteúdo aprofundado, pensado 

especificamente para quem já atua ou 

quem sonha entrar na indústria esportiva.



Acesse: 




