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RESUMO

O futebol é esporte mais difundido no Brasil. Desde o seu surgimento passou por diversas

modificações até chegar ao formato atual. Surgiu como uma modalidade amadora com única

finalidade de entretenimento e, através da paixão manifestada ao longo dos anos, tornou-se o

futebol profissional que se conhece hoje: altamente competitivo, parte integrante da indústria

do entretenimento e que movimenta mais de 250 bilhões de dólares por ano (FGV, 2000 apud

LEONCINI,  SILVA,  2005).  Esse  mercado,  que  envolve  Clubes,  Federações,  torcedores,

patrocinadores,  fornecedores,  entre  outros,  tem  evoluído  constantemente  através,

principalmente, da ampliação das fontes de renda e do auxílio de ferramentas de marketing.

No Brasil, apesar disso, o grande potencial desta modalidade não vem sendo aproveitado da

melhor maneira possível. Pesquisadores apontam que um dos principais motivos para isso é a

ausência de uma gestão profissional e, portanto, muitas ferramentas extremamente úteis neste

processo não são utilizadas ou não conseguem atingir seus objetivos, pois não são aplicadas

da maneira correta. O Planejamento Estratégico é uma delas. Esta ferramenta, que tem como

principal  objetivo  auxiliar  a  organização  a  definir  uma  direção  a  ser  seguida  através  de

estratégias  para  cada  cenário  encontrado,  enfrenta  três  grandes  entraves  para  seu  pleno

desenvolvimento  no  cenário  futebolístico  nacional:  a  ausência  de  um  corpo  diretivo

profissional, um viés esportivo e ausência de visão integrada e o foco no curto prazo.

 Palavras-chave: Futebol, Planejamento Estratégico, Gestão Profissional



ABSTRACT

Football  is  the  most  widespread sport  in  Brazil.  Since  its  inception  it  underwent  several

modifications until arriving at the current format. It has emerged as an amateur sport for the

purpose of entertainment and, through the passion manifested over the years, has become the

professional  football  that  is  known  today:  highly  competitive,  an  integral  part  of  the

entertainment  industry and moving more than 250 billion  dollars  per  annum (FGV, 2000

apud LEONCINI, SILVA, 2005). This market, which involves Clubs, Federations, supporters,

sponsors, suppliers, and others, has constantly evolved through the expansion of sources of

income and the  aid  of  marketing  tools.  In  Brazil,  despite  this,  the  great  potential  of  this

modality is not being used in the best possible way. Researchers point out that one of the main

reasons  for  this  is  the  absence  of  professional  management  and  therefore,  many  tools

extremely useful in this process are not used or can not achieve their goals because they are

not applied correctly. Strategic Planning is one of them. This methodology, which has as main

objective to help the organization to define a direction to be followed through strategies for

each  scenario,  faces  three  major  obstacles  to  its  full  development  in  national  football

organizations: the absence of a professional management body, a sporting bias and absence of

integrated  vision and focus on the short  run.  In order to try to solve these problems and

transform this  methodology  into  something  that  brings  results  to  the  development  of  the

national soccer industry, a proposal was made for a Strategic Planning Model for Football

Clubs based on analyzes made on the basis of literature and research on the theme.

Key words: Football (Soccer), Strategic Planning,  Professional Management 
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1. INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O esporte, como forma de lazer, competição e exercício físico, existe desde a antiguidade.

Segundo Matar  et al. (2013, p.1) “é um ato humano, individual e social que traz consequências

econômicas  e  sociais.”  Ao  longo  dos  anos,  devido  à  paixão  popular  pelas  suas  mais  diversas

modalidades, acabou se tornando parte da cultura mundial, deixando de ser apenas entretenimento e

tornando-se uma indústria, principalmente devido ao caráter midiático de algumas modalidades, que

despertam o interesse de empresas patrocinadoras e grandes grupos de comunicação, que investem

cada vez mais recursos em eventos esportivos.

De acordo com o relatório da Pluri Consultoria (2014), a taxa de crescimento do PIB do

setor de esportes de 7,1% a.a. entre os anos de 2006 e 2011 se fez muito maior do que a do PIB

brasileiro  que  foi  de  4,2%  a.a.,  ou  seja,  este  setor  têm  crescimento  acima  da  média  quando

comparado a outros  setores.  Quando se fala  de Brasil,  conhecido popularmente  como “país  do

futebol”, é necessário enfatizar que, dentre os 1,6% do PIB representados pelo setor esportivo, 0,8%

são de participação da paixão nacional:  o futebol.(PLURI CONSULTORIA, 2014) Conforme o

Plano de Modernização do Futebol Brasileiro (2000) da Fundação Getúlio Vargas apud Leoncini e

Silva (2005, p.11):

 [...]o futebol mundial movimenta, em média, cerca de 250 bilhões de dólares anuais. No
Brasil, dados desse mesmo relatório mostram que o futebol é uma atividade econômica com
grande capacidade de gerar empregos, e tem efeito multiplicador maior que vários setores
tradicionais [...]

Mesmo assim, o Brasil está longe de aproveitar todo seu potencial. Comparado ao valor
mundial  citado  acima,  o  futebol  brasileiro  representa  menos  de  1%  dos  duzentos  e
cinquenta  (250) bilhões de dólares  movimentados anualmente.  [...]  a  administração  dos
dirigentes tradicionais de clubes e federações de futebol tem sido apontada como a causa
mor que faz com que o futebol brasileiro não consiga aproveitar plenamente seu potencial
econômico, principalmente nos chamados agentes diretos – clubes e federações.

 O futebol profissional tem, para o Brasil e diversos outros países da América Latina e

Europa, uma grande importância social  e econômica,  além de um grande potencial  em diversos

outros  países  para  despertar  o  interesse  popular  e  fomentar  os  investimentos  de  empresas

interessadas em obter ganhos com o apelo do futebol. (NAKAMURA, 2015)

No Brasil, detentor de 5 Copas do Mundo, 4 Copas das Confederações, 8 Copas América e

1  medalha  olímpica,  é  fácil  falar  de  futebol.  Aproximadamente  94%  dos  brasileiros  afirmam
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praticar ou acompanhar esportes regularmente. Apenas 6% não têm nenhum envolvimento com o

assunto, ignorando a prática esportiva, os jogos e competições e a cobertura pela mídia. (DOSSIÊ

DO  ESPORTE,  2006) Talvez  por  isso  as  diretorias  dos  clubes  sejam  cada  vez  mais  alvo  de

questionamentos quanto a uma gestão eficiente e responsável, deixando para trás o empirismo e

baseando-se cada vez mais em fundamentos da ciência, ou seja, uma gestão profissional. A própria

CBF  criou  um  novo  “Regulamento  de  Licença  de  Clubes”  que  exige  a  presença  de  gestores

profissionais  como  uma das  condições  para  participação  nas  competições  por  ela  organizadas.

(REGULAMENTO, 2017) 

Por trás de uma gestão eficaz sempre existe um processo de planejamento que envolva

todos os membros e que seja guiado por excelentes líderes. Segundo Stoner e Freeman (1999, p.4) a

administração é um "processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da

organização,  e  de  usar  todos  os  recursos  disponíveis  da  organização  para  alcançar  objetivos

estabelecidos".  Cockerell  (2008) afirma  que  uma  ótima  liderança  conduz  à  excelência  dos

funcionários, que leva a uma satisfação do cliente, que resulta em resultados de negócio. Não é,

portanto, o cliente que vem em primeiro lugar, e sim a liderança.

O planejamento estratégico, nas palavras de Kotler (1998, p. 63), é um “processo gerencial

de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as

mudanças e oportunidades de mercado.” 

De acordo com Philip Kotler, apud Matar (2013, p.111):

 A melhor estratégia de marketing do esporte tem sido quase sempre a vitória e a alta

qualidade  na performance nas  competições.  No entanto,  no mundo do esporte,  em que

ganhar e perder é sempre inevitável e os executivos têm escasso controle sobre o que vai

acontecer em campo, essa maneira de pensar precisa ser mudada.

1.2. JUSTIFICATIVA

A escolha do tema pela autora se deve ao fato de compartilhar da paixão nacional pelo

futebol e por acreditar na célebre frase do escritor Nelson Rodrigues (1993, p.103): “Em futebol o

pior cego é o que só vê a bola.”; que destaca a complexidade do futebol, não só dentro de campo,

mas sim em todas as áreas que atualmente são determinantes para o sucesso de um Clube na elite da

indústria do esporte.

O tema Gestão Esportiva está sob holofotes atualmente, principalmente quando se leva em

conta o fato da criação do novo “Regulamento de Licença de Clubes” da CBF, que exige que estes

tenham gestores profissionais para participarem de suas competições. Esta nova condição têm como
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principal consequência a abertura do mercado a esses gestores e executivos profissionais de futebol,

o que certamente impactará na qualidade da gestão esportiva no Brasil. 

Segundo Ackoff (1982, p.1-3) planejamento “é um processo de decidir o que fazer e como

fazê-lo, antes que se requeira uma ação. Planejamento é a definição de um futuro e dos meios

eficazes  para  alcançá-lo.”  Como o planejamento  estratégico  é  uma das  metodologias  objeto  de

estudo da Engenharia de Produção, se legitima o estudo do processo de inserção desta ferramenta

em clubes de futebol e a definição de um modelo para isto.

1.3. ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho foi desenvolvido com foco de investigação principal responder à pergunta:

Como  clubes  da  elite  do  futebol  brasileiro  devem fazer  uso  da  metodologia  do  Planejamento

Estratégico? 

Para responder a pergunta central foi feito um estudo literário nacional e internacional já

existente a fim de entender melhor qual é o nível de implantação da metodologia atualmente no

Brasil.  Além disso  foram propostas  algumas  perguntas  secundárias  a  fim de  garantir  uma boa

delimitação do tema:

● Quais as principais dificuldades encontradas no processo de implantação do PE?

● O que podemos esperar quanto a gestão profissional de clubes no Brasil?

1.4. ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS

O objetivo principal do trabalho é desenvolver uma proposta de modelo de Planejamento

Estratégico  que  possa  ser  implantado  por  clubes  do  futebol  brasileiro  associado  a  uma gestão

profissional.  Para  isso,  é  necessário  o  desdobramento  de  alguns  objetivos  específicos  como:

entender os principais fatores que dificultam um pleno desenvolvimento da gestão profissional no

futebol brasileiro, discorrer sobre a necessidade de um grande líder para o sucesso do PE, analisar

os principais entraves identificados por aqueles que estudaram essa questão e conseguir tratar ponto

a ponto as causas dessas dificuldades. 
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1.5. DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA

Este  trabalho  foi  desenvolvido  por  meio  de  uma  pesquisa  de  natureza  aplicada,  pois

pretende gerar conhecimentos para aplicação prática na solução de problemas através da utilização

de conhecimento obtido através de livros e artigos; descritiva e normativa, pois objetiva apontar

características e estabelecer um procedimento para processo de implantação de um Planejamento

Estratégico em Clubes de Futebol; qualitativo, uma vez que se desenvolveu através da análise  de

conclusões de autores de livros, artigos e pesquisas. (MIGUEL, 2010; MARKONI, LAKATOS, 2006)

O trabalho tem como primeira etapa uma revisão bibliográfica abrangendo os conceitos e

considerações  importantes  sobre  Planejamento  de  Estratégico,  a  Indústria  do  Futebol  e  Gestão

Profissional do Esporte. A etapa seguinte consiste em identificar, também através de uma revisão

bibliográfica, os principais entraves encontrados pelos clubes de futebol brasileiros no processo de

implantação da metodologia. E, finalmente, desenvolver uma proposta de modelo de planejamento

estratégico para times do futebol nacional.

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO

O primeiro capítulo contém a introdução sobre o tema,  com ênfase no problema de,  a

justificativa para o estudo, os objetivos, específicos e geral, e a metodologia utilizada. 

O capítulo  2  traz  a  revisão  bibliográfica,  apresentando  os  conceitos  centrais  utilizados

neste trabalho: o futebol, o planejamento estratégico e o gerenciamento profissional de clubes de

futebol. 

No capítulo 3 são apresentados os principais entraves encontrados pelos Clubes de Futebol

para  a  implementação  da  metodologia  do  Planejamento  Estratégico  de  maneira  eficiente,

apresentando também alguns dos pontos que serão trabalhados no modelo proposto a fim de sanar

ou amenizar os impactos desses entraves no sucesso do PE. 

O capítulo 4 contém a descrição do modelo de Planejamento Estratégico proposto para

Clubes de Futebol, embasado em toda a bibliografia estudada anteriormente.

Por fim, o capítulo 5 apresentará a  as considerações finais acerca dos resultados e análises

obtidas através do presente trabalho. 
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2. ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS

2.1 A INDÚSTRIA DO FUTEBOL

2.1.1 O futebol

Segundo a definição sucinta do dicionário o futebol é  um:

 “jogo entre dois grupos de 11 jogadores, em campo retangular, durante o qual cada grupo
procura chutar a bola para dentro da baliza da equipe adversária, sem o uso das mãos, tantas
vezes quantas forem possíveis, durante os noventa minutos de prática; quem dirige o jogo é
o juiz, auxiliado pelos “bandeirinhas” (juízes de linha)”. (MICHAELIS, 2018)

Mas basta um olhar mais profundo para que se faça possível perceber que o futebol é muito

mais do que isso. O futebol é sem sombra de dúvidas o fenômeno mais marcante do final do século

XX e início do século XXI. (GARGANTA, 2004) 

O  futebol  moderno,  que  foi  idealizado  na  Inglaterra  em  1823,  surgiu  como  uma

modalidade exclusiva da burguesia e depois de dispersar-se por todas as classes sociais a partir,

principalmente, da profissionalização do esporte, tornou-se a modalidade esportiva mais difundida

no mundo. (CUNHA; MOURA; SANTIAGO, 2000)

Ainda segundo Cunha, Moura e Santiago (2000) e Zenone (2014),  no Brasil  o futebol

manifestou-se inicialmente em 1880, mas foi em 1894 que ganhou visibilidade na imprensa através

de Charles Miller, assumindo a partir de então a posição de “paixão nacional”, tornando-se um dos

principais elementos da nossa cultura. 

Se para alguns cidadãos,  o futebol  se classifica apenas por suas jogadas e  passes,  para
outros se trata de um estilo de vida e por que não, um conceito de cultura, sua representação
de identidade  perante  os  demais,  seja  por  meio de  seus  hábitos,  linguagens,  costumes,
vestimentas, idealização ou ainda nas redes sociais como forma de comunicação, expressão
e imposição. (SOUZA, 2013, p.9)

 É o principal assunto nas rodas de conversa e transforma cada torcedor até mesmo em

técnico  quando  se  faz  necessário  comentar  a  atuação  do  seu  time  de  coração  ou  da  seleção.

(ZENONE, 2014) Souza (2013, p.10) fala ainda da fidelidade espontânea que os torcedores têm

com seu time de coração frisando que “uma pessoa é capaz de trocar de carro, casa, terminar uma

relação amorosa,  se  distanciar  dos  entes  queridos,  mudar  de emprego,  profissão e  cidade,  mas

raramente troca de time.” 

E, por isso, eu lhes digo que A Primeira Missa, de Portinari, é inexata. Aqueles índios de
biquine, o umbigo à mostra, não deviam estar na tela, ou por outra: — podiam estar, mas de
calções, chuteiras e camisa amarela. (RODRIGUES, 2013, p.104)
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Os  clubes  surgiram  cada  um  à  sua  maneira.  Alguns  através  de  grupos  de

amigos/estudantes, outros por um grupo de operários, moradores de um bairro ou até mesmo por

uma determinada classe econômica, mas todos tiveram suas origens antes mesmo da construção de

sua  sede  administrativa/social  e  com uma coisa  em comum:  a  paixão  pelo  futebol.  (CUNHA,

MOURA, SANTIAGO, 2000)

Aproveitando-se da enorme paixão pelo esporte ao redor do mundo o futebol vai deixando

o  amadorismo  de  lado  e  transforma-se  no  futebol  profissional  que  conhecemos  hoje.  Esta

profissionalização  faz  com que os  clubes  sintam a  necessidade  de  se  tornarem cada  vez  mais

competitivos, demandando cada vez um capital mais alto, que será obtido através da inserção do

futebol na indústria do entretenimento. Neste momento o mercado do futebol torna-se interessante

para diversas empresas, que passam a buscar formas de se destacar nesse cenário, seja estampando

suas marcas em placas publicitárias ou até mesmo na camisa das equipes. (DA SILVA DANTAS,

RODRIGUES BOENTE, 2011; ZENONE, 2014)

2.1.2 O Mercado Futebolístico

 De acordo com Bordieu (1983 apud LEONCINI, 2005) a popularização do futebol foi a
base para o nascimento  da indústria  do espetáculo  do futebol  através  do gosto de assistir  e/ou
praticá-lo. 

É exatamente por toda esta  visibilidade que o futebol possibilita toda essa paixão com a
qual ele se relaciona e todo o público que ele envolve e que acaba atraindo as empresas
transformando-o  em  um  mercado  interessante  de  desenvolvimento  de  uma  série  de
negócios. Ações de patrocínio são cada vez mais utiliza- das como estratégias de marketing
das  grandes  empresas,  indústrias  de  diversos  setores  passam a  desenvolver  produtos  e
serviços  específicos  para  esta  modalidade  e profissionais  passam a  se especializar  para
atuarem com e para o futebol. (ZENONE, 2014, p.92)

Zenone  (2014,  p.1,2)  diz  que  o  mercado  futebolístico  “é composto  de  torcedores

(consumidores), mídias, empresários, empresas de diversos segmentos que têm interesse direto ou

indireto no mercado da bola.”  Pode-se dizer, segundo Leoncini e Silva (2005), que este mercado

divide-se  entre  mercado  produtor  (Clubes  e  Ligas  e  Federações)  e  mercado  consumidor,  que

também é dividido em dois diferentes tipos: o consumidor final e o consumidor intermediário. 

● Consumidor final, também tratado como mercado alvo, é a definição dada a aqueles

que  “compram bens  e  serviços  para  seu  consumo pessoal”(LEONCINI,  SILVA,

2005, p.16), ou seja, os torcedores.

● Os consumidores intermediários podem ser associados analogicamente aos agentes

intermediários  definidos  por  Etzel  et  al. (2001,  apud CARVALHO, 2009,  p.10)

como  “organizações  independentes  que  auxiliam  diretamente  no  fluxo  das
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mercadorias  e serviços  entre  uma organização e seu mercado.” São considerados

consumidores  intermediários  os  licenciados/franqueados  fornecedores  de  material

esportivo,  patrocinadores,  emissoras  de  tv,  loterias  esportivas,  entre  outros.

(MATTAR et al., 2013)

As imagens mostradas na Figura 1 representam bem a estrutura do mercado futebolístico

através da ilustração do relacionamento entre os mercados, contando ainda com uma divisão do

mercado  intermediário  em  dois  tipos:  o  mercado  intermediador  industrial  e  o  mercado

intermediador de revenda. 

Figura 1 -  Estrutura Integrada de Mercados para as organizações de futebol – a economia do mercado

futebolístico

Fonte: Aidar et al., 2000 apud Leoncini, 2005

Já quando o assunto passa para a questão financeira é importante frisar que “o patrimônio de

um clube de futebol vai além de sua sede administrativa/  social,  do centro de treinamento,  dos

jogadores ou do estádio.” (ZENONE, 2014, p.1) Antes os clubes e federações possuíam uma única

fonte de renda: a bilheteria. Agora essas fontes se ampliaram muito, indo desde a arrecadação com

patrocínios e direitos de transmissão até a exposição de sua marca em mídias sociais, rádios e TV.

Além dessas ainda é possível considerar a venda de direitos federativos de jogadores, que são os

principais insumos do espetáculo, a venda de produtos licenciados com o distintivo do time e até

mesmo o mercado acionário,  embora no Brasil,  nenhum dos principais clubes1 do país tenha se

1Corinthians,  São Paulo,  Palmeiras,  Santos,  Flamengo,  Vasco,  Fluminense,  Botafogo,  Cruzeiro,  Atlético
Mineiro,  Internacional,  Grêmio,  Atlético  Paranaense,  Coritiba,  Paraná,  Avaí,  Figueirense,  Bahia,  Vitória,  Sport,
Náutico, Santa Cruz, Goiás, Atlético Goianiense, Ceará e Fortaleza.(LEONCINI, SILVA, 2005)
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transformado  em  empresa,  podendo  atuar  com  fins  lucrativos.  (ZENONE,  2014;  LEONCINI,

SILVA, 2005; NAKAMURA, 2015)

De acordo com Silva  e  Campos Filho  (2006  apud DA SILVA DANTAS, RODRIGUES

BOENTE,  2011)  o  futebol  no  Brasil  não  está  sendo  tratado  de  acordo  com  o  potencial  que

realmente tem. Os lucros de países como a Alemanha, França,  Espanha e Inglaterra  adquiridos

através deste esporte apenas nos provam que os clubes brasileiros aproveitam de maneira muito

tímida as oportunidades econômicas deste setor. 

O primeiro clube de futebol a abrir o capital em bolsa de valores foi o Tottenham Hottspur,
em 1983,  captando  9,2  milhões  de  libras.  Porém,  o  principal  exemplo  de  sucesso  em
entidades desportivas com o capital aberto é o Manchester United. O Manchester United foi
o segundo clube inglês a lançar ações na Bolsa de Valores (em 1991) tornando-se assim
uma empresa de capital  aberto.  (DA SILVA DANTAS, RODRIGUES BOENTE, 2011,
p.78)

É possível perceber através dos dados apresentados na Tabela 1 e na Figura 2 que o mercado

futebolístico brasileiro está muito atrasado quanto à exploração de seu potencial. Em um mesmo

período (2008 e 2009) a soma das receitas totais dos 4 clubes com maior receita no mundo (1º Real

Madrid, 2º Barcelona e 3º Manchester United e 4º Bayern de Munique) é maior do que a receita

total de todo o mercado brasileiro de futebol.2 Mesmo considerando o aumento de 13% de 2009

para 2010 é assustador que um país conhecido como “país do futebol” obtenha tão pouco retorno

deste esporte quando se é considerada toda sua capacidade.

2Considerando a cotação do euro em aproximadamente R$2,80 de acordo com dados disponíveis em: <http://
www.acinh.com.br/servicos/cotacao-euro>. Acesso em 15/05/2018
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Tabela 1 -  Receitas Totais (MME) sob critério do Ranking da Delloite 2008/2009

 Fonte: adaptada de DA SILVA DANTAS e RODRIGUES BOENTE, 2011

Figura 2 -  Receita Total – Mercado Brasileiro de Clubes de Futebol – em R$ milhões

Fonte: Souza, 2013

A necessidade de uma profissionalização da gestão do futebol fica cada vez mais evidente,

não só para os clubes, mas para os campeonatos, eventos, federações e até mesmo para os atletas.

Pereira(2006,p.17) sugere que  “Uma atividade que influencia e proporciona tanta satisfação aos

clientes  não  pode  ser  amadora  em  sua  administração,  é  muito  importante  que  haja

profissionalização fora dos campos.” Além disso, a “falta de profissionalismo dos administradores

de uma gestão apropriada, podem transformar a maioria desses clubes em organizações falidas ou

em vias de falência.”(CARVALHO, 2009, p.14) 
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2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2.2.1  O que é Planejamento Estratégico

Segundo Nogueira (2014), organizações são criadas para alcançar objetivos e muitas delas

possuem objetivos muitos similares, competindo assim pelo mesmo mercado. Por exemplo, uma

grande equipe de futebol começa um campeonato com o objetivo de ser campeã. Como há vários

times eles competem entre si e, no final, haverá apenas um campeão, ou seja, as equipes precisam

definir um modelo de atuação, determinando onde e como pretendem chegar. A esse modelo dá-se

o nome  de estratégia. 

O termo estratégia surgiu e se popularizou no âmbito militar,  onde grandes comandantes

desenvolveram e  colocaram em prática  diferentes  estratégias  para  cada  cenário  ou contexto  de

guerra que encontrassem. Atualmente o termo ainda continua bastante difundido neste meio, mas

ganhou forças  e  incrementou significados  no meio governamental  e  corporativo.  (NOGUEIRA,

2014)

Partindo  para  o  meio  corporativo  Porter  (1996)  define  estratégia  como  sendo  o

desenvolvimento  de  um posicionamento  muito  valioso  através  da  execução  de  diversas  outras

atividades base. Estas atividades e este posicionamento não são singulares, muito pelo contrário, são

completamente  variados  e  o  fundamento  da  estratégia  é  justamente  descobrir  e  desenvolver

atividades diferentes das dos concorrentes.

Para  além  disso,  Nogueira  (2014,  p.4-5)  afirma  que  “nenhuma  estratégia  é  executada

sozinha na prática.” Portanto, um planejamento é essencial para que não haja desvios no processo e

a necessidade de confiança em improvisos. O planejamento é a base para a organização, controle e

conquista de resultados. (STONER, FREEMAN, 1999)

Segundo Drucker (1962 apud. MATTAR, 1993, p.25),

“planejamento é o processo contínuo e sistemático de tomar decisões futuras no presente
com  o  melhor  conhecimento  possível  do  que  deverá  acontecer,  organizando
sistematicamente  os  esforços  necessários  para  levar  adiante  estas  decisões  e  medir  os
resultados  das  decisões  em relação  ao  esperado,  através  de  um organizado  sistema  de
controle".

Kotler (1975,  apud. Alday, 2000, p.10 e 11) define o planejamento estratégico como uma

“metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela Organização, visando

maior grau de interação com o ambiente”. 

“O Planejamento Estratégico, mais que um documento estático, deve ser visto como um
instrumento dinâmico de gestão, que contém decisões antecipadas sobre a linha de atuação
a ser seguida pela organização no cumprimento de sua missão.” (ALDAY, 2000, p.15)

Segundo  Barbalho  (1997,  p.30)  “a  abordagem  estratégica  inclui  o  envolvimento
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organizacional através do comprometimento em agir estrategicamente e o planejamento estratégico

é a metodologia gerencial que o efetiva.”

Nogueira  (2014)  e  Barbalho  (1997)  dizem  que  o  planejamento  estratégico  engloba

estratégias de longo prazo e objetivos (gerais) que envolvem toda a organização. A alta direção,

principalmente o CEO, é responsável por conduzir e executar o PE, mas sempre sabendo extrair as

melhores ideias de seus funcionários. Assim, um maior nível de comprometimento é alcançado,

visto que as pessoas se sentem mais envolvidas no processo e, portanto, passam a se sentir parte do

projeto.  Esta interação entre todas as pessoas envolvidas na formulação e implantação do PE é

considerada  essencial  para  o  sucesso  do  mesmo.  As  áreas  tradicionalmente  mais  consideradas

quando o assunto é o suporte do planejamento estratégico são: o marketing, a produção, finanças e,

em alguns casos, a área de gestão de pessoas. 

Nogueira  (2014)  ainda  acrescenta  que  realizar  um planejamento  estratégico  requer  uma

grande  atenção  ao  principais  aspectos  econômicos,  sociais  e  políticos  do  ambiente  ao  qual  a

organização está inserida. Os principais benefícios dessa metodologia são: 

● Apontar uma direção, facilitando a visualização de todos os membros da organização;

● Conferir  foco,  evitando  esforços  dispersos  em  diferentes  direções  e  potencializando  os

resultados

● Promove a proatividade, a fim de realizar ações preventivas a fatores que fogem do controle

da organização

● Controle de desempenho, através de ferramentas que possibilitem um melhor entendimento

da organização e uma gestão consciente do sucesso (ou fracasso).

● Estímulo aos trabalhadores, que passam a se ver como parte da organização e a entender

exatamente sua função para que os objetivos sejam atingidos.

● Facilita  o  processo  de  tomada  de  decisão,  pois  fornece  muitas  informações  sobre  o

desempenho da organização.

De acordo com Barbalho (1997) a cultura organizacional é um importante fator de sucesso

para o PE. Valores, crenças, hábitos e padrões de comportamento podem influenciar tanto positiva

como  negativamente  os  resultados  obtidos.  É  portanto  um  grande  erro  ignorar  a  cultura

organizacional, sob risco de fracasso na execução do plano. 

Segundo  Ansoff  (1990),  são  poucas  as  organizações  que  utilizam  o  Planejamento

Estratégico na sua forma autêntica e correta. A maioria delas comete o deslize de basear-se em

situações passadas a fim de realizarem planejamentos de longo prazo, que nada mais são do que

previsões de lucro sem muita utilidade, pois não permitem a pré-visualização de eventos futuros e

apresentam baixos níveis de pensamento estratégico.(BOWER, 1966 apud. ALDAY, 2000)
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2.2.2 O Processo do Planejamento Estratégico

Segundo  Oliveira  (2007),  existem  diversos  tipos  de  metodologias  quando  o  assunto  é

planejamento estratégico,  mas normalmente todas contêm certos aspectos em comum. Barbalho

(1997) também afirma que não existe uma metodologia absoluta para o planejamento estratégico.

Elas variam de acordo com as dimensões, cultura, valores e estilos gerenciais de cada organização.

Apesar disso, a grande maioria destas metodologias apresentam alguns pontos em comum que serão

abordados neste tópico: o estabelecimento de diretrizes organizacionais, a análise interna e externa e

a implementação e controle do plano estratégico.

Oliveira (2007) diz que o desenvolvimento do planejamento estratégico nas organizações

pode seguir 3 caminhos diferentes:  

1ª- Estabelecer as diretrizes organizacionais antes de realizar a análise do ambiente

2ª- Realizar a análise do ambiente antes de definir as diretrizes

3ª Executar ambos os procedimentos de maneira conjunta e simultânea.

A metodologia desenvolvida e  sugerida por Oliveira  (2007) e  que será a utilizada neste

trabalho será a 2ª, visto que, segundo ele é difícil encontrar alguma empresa que se conheça por

completo e é mais sensato definir objetivos (aonde se quer ir) quando se conhece profundamente

sua conjuntura atual (como está).

❏ Análise do ambiente

De acordo com Alday (2000) a  análise  do ambiente  é  a  parte  inicial  do processo.  Essa

avaliação consiste em identificar todos os riscos e oportunidades (presentes e futuras, internas e

externas) que podem influenciar nos resultados e conquista de objetivos da organização.  

Barbalho (1997) define essa primeira etapa como sendo a análise da organização sob dois

aspectos: a análise externa, a fim de identificar as ameaças e oportunidades do mercado e a melhor

maneira de lidar com elas; e a análise interna, com o intuito de determinar os pontos fortes e fracos

da própria instituição e como eles podem ser potencializados e amenizados respectivamente. 

✓ Ambiente externo

Nesta etapa a empresa deve olhar para fora de si, onde se encontram todas as oportunidades

e ameaças e analisar esse ambiente considerando vários fatores, dentre eles: fornecedores, aspectos

socioeconômicos  e  culturais,  aspectos  políticos,  mercado  financeiro,  concorrentes,  evolução

tecnológica, órgãos governamentais, entre outros. (OLIVEIRA, 2007)

Segundo Nogueira (2014, p.57) “o ambiente externo é aquele com o qual a empresa faz
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trocas.”  Por  ser  um ambiente  tão  importante  para  a  organização,  visto  que  é  onde vende seus

produtos/serviços e adquire recursos/matéria-prima é muito importante conhecê-lo muito bem e de

maneira constante, uma vez que mudanças podem ocorrer com muita frequência e negligenciá-las

pode ser fatal.(NOGUEIRA, 2014)

Sobre  a  conceituação  de  oportunidades  e  ameaças,  Oliveira  (2007)  estabelece  como

oportunidades os fatores externos e não controláveis que podem criar condições favoráveis para a

organização, desde que esta saiba e consiga aproveitá-las. E como ameaças os fatores externos e

não controláveis que podem criar condições desfavoráveis para a organização se esta não souber

administrá-las.

✓ Ambiente Interno

Segundo Oliveira (2007) a análise do ambiente interno consiste em verificar os pontos fortes

e fracos de uma organização a fim de evidenciar  deficiências e qualidades diante do cenário ao qual

está inserida e seu posicionamento dentro dele. Esta análise deve levar em conta o desempenho de

suas concorrentes diretas e potenciais e também a sua própria estrutura organizacional, já que para

alcançar os seus objetivos da melhor forma uma empresa precisa ter sua estrutura organizacional

muito bem estabelecida.

Para além disso,  é fundamental  que a empresa escolha sua área de atuação baseando-se

naquilo  que  melhor  sabe  fazer,  uma  vez  que  as  suas  principais  competências  são  o  que  a

impulsionará no mercado, para o sucesso. Portanto, reconhecer suas fraquezas e forças é essencial

para tornar mais fácil o processo corretivo e de impulsionamento. (OLIVEIRA, 2007)

✓ Matriz SWOT

As informações  detalhadas  sobre o ambiente  interno são muitos  importantes  para a  alta

direção conhecer-se bem, mas não possuem tão alto  valor  para o planejamento  das reações  da

organização quanto a questões mercadológicas e vice-versa. Desse modo, é muito importante que

estas análises (ambiente interno e externo) sejam trabalhadas de forma conjunta, pois é isto que

caracteriza a abordagem estratégica. (OLIVEIRA, 2007)

Por isso recomenda-se a utilização da Matriz SWOT para realização desta análise, visto que

esta ferramenta consiste na realização de um panorama confrontando forças  (strenght), fraquezas

(weakness), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats).(NOGUEIRA,2014) Oliveira (2007)

complementa dizendo que os pontos fortes e fracos constituem a análise interna e representam as

variáveis controláveis, ao passo que as oportunidades e ameaças a análise externa e as variáveis

sobre as quais não se tem controle. 
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A representação gráfica desta matriz pode ser vista a seguir na Figura 3. Cada um dos quatro

pontos  (forças,  oportunidades,  fraquezas  e  ameaças)  é  colocado  em um quadrante.  Os  fatores

internos  ficam  dispostos  horizontalmente  na  primeira  linha,  enquanto  que  os  fatores  externos

localizam-se também horizontalmente na segunda linha. Ambos tipos de fatores são classificados

por duas colunas: positivos na primeira coluna ( forças e oportunidades) e os negativos na segunda

coluna (fraquezas e ameaças). (NOGUEIRA, 2014)

Figura 3 - Representação gráfica da matriz SWOT.

 

Fonte: Adaptado de Nogueira (2014, p.49)

A Matriz SWOT permite,  por meio de suas análises cruzadas entre todos os quadrantes,

identificar vulnerabilidades do negócio e oportunidades de crescimento que não são aproveitadas

devido à algumas limitações. Também ajuda a identificar possíveis problemas, que deverão ter suas

causas eliminadas antes que se tornem reais. (NOGUEIRA, 2014)

O Quadro 1 mostra importantes pontos a serem considerados no momento da análise dos

ambientes (interno e externo) e no momento da confecção da Matriz SWOT.
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Quadro 1 - Tópicos importantes na elaboração da Matriz SWOT

Fonte: Barbalho (1997, p.36)

❏ Estabelecimento das diretrizes estratégicas

Esta etapa está muito relacionada com um autoconhecimento da organização. Nela deve-se

compreender/definir  os  seguintes  fatores  para  a  organização:  que  é,  o  que  faz  e  como.

(BARBALHO, 1997) São identificados os maiores  anseios e expectativas  de todos aqueles que

compõem a  alta  cúpula  da  organização  a  fim de  delinear  o  planejamento  estratégico  que  será

desenvolvido e implementado. (OLIVEIRA, 2007) Esses questionamentos são feitos com o intuito

de promover reflexões que conduzam a um verdadeiro entendimento dos propósitos institucionais

que serão traduzidos através da visão, missão e valores. (BARBALHO, 1997)

✓ Visão 

Segundo  Oliveira  (2007)  a  visão  descreve  o  que  a  organização  almeja  ser  no  futuro

(próximo  ou  distante).  A  definição  da  visão  é  realizada  pelos  principais  responsáveis  pela

instituição, que externam como conseguem enxergá-la dentro de um determinado período de tempo.

A visão deve ser definida através de consenso e com bom senso de um conjunto de líderes e não

pela  definição  arbitrária  de  uma  só  pessoa.  “A  visão  proporciona  o  grande  delineamento  do

planejamento estratégico a ser desenvolvido e implementado pela empresa.” (OLIVEIRA, 2007,

p.43)

Oliveira (2007) e Nogueira (2014) concordam que a definição da visão de uma organização

não  é  simples  e  envolvem  questões  racionais  e  emocionais.  Para  auxiliar  neste  processo  de

definição alguns questionamentos podem ser de grande valia: 

• Qual o objetivo da empresa? O que queremos ser?

• O que nos motiva/impulsiona para alcançar esse objetivo?



                                                                                                                                              26

• O que queremos mudar?

• O que nos diferencia positivamente dos nossos concorrentes concorrentes?

Ao responder estas perguntas da forma mais clara possível a definição da visão ficará muito

mais fácil. E quanto mais clara for esta visão, melhor será para o desenvolvimento do planejamento,

visto  que  o  entendimento  e  participação  de  todos  os  membros  da  instituição  é  de  extrema

importância.

✓ Valores

Oliveira (2007, p.43) relata que os valores “representam o conjunto dos princípios, crenças e

questões éticas fundamentais  de uma empresa, bem como fornecem sustentação a todas as suas

principais decisões.”

Segundo Nogueira (2014) a representação das crenças e princípios da organização através

destes valores tem como intuito mostrar que o processo para atingir a missão e a visão não devem

ser  levados  a  qualquer  custo  e  que  determinados  princípios  e  padrões  de  conduta  devem  ser

seguidos. Além disso, são uma forma de normatizar e padronizar como as pessoas agem dentro da

instituição.

Oliveira (2007) ainda completa dizendo que identificar, debater e disseminar esses valores é

de extrema importância para a qualidade do desenvolvimento do planejamento estratégico.

✓ Missão

Barbalho (1997), Nogueira (2014) e Oliveira (2007) definem a missão organizacional como

sendo a razão de ser,  a identidade  e a justificativa  social  da sua existência  (qual  o negócio da

empresa).  Barbalho  (1997)  ainda  completa  dizendo  que  a  missão  estabelece  os  propósitos

institucionais, auxiliando assim na eliminação de conflitos desnecessários.  Missão é uma forma de

se traduzir determinado sistema de valores e crenças em termos de negócios e áreas básicas de

atuação, considerando as tradições e filosofias da empresa.

Segundo  Oliveira  (2007)  para  estabelecer  uma  missão  procura-se  responder  algumas

perguntas através da análise e interpretação de suas respostas. São elas: 

• qual a razão de ser da empresa?

• qual a natureza do(s) negócio (s) da empresa?

• Aonde se quer chegar? Quais necessidades pretende atender e de quem (mercado-alvo, clientes)?

• Pelo que a organização quer ser reconhecida?

Responder a essas questões facilita o esboço dos principais pontos a serem ponderados no

momento de definição da missão.(OLIVEIRA, 2007) Além disso, deve-se levar em conta algumas
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questões como a capacidade de motivar os membros da organização,  a clareza e capacidade do

texto de transmitir os valores da organização e auxiliar na formulação dos objetivos estratégicos.

( NOGUEIRA, 2014)

❏ Formulação de Estratégias

Depois de fazer a análise do ambiente e definir as diretrizes estratégicas é chegada a hora de

definir exatamente quais são os objetivos da empresa e o que deve ser feito para que estes sejam

alcançados através de sua missão, respeitando seus valores, estratégias e buscando atingir a visão

estabelecida. (OLIVEIRA, 2007; NOGUEIRA, 2014) 

Segundo Oliveira (2007, p.) os objetivos indicam onde a organização deve concentrar seus

esforços, indica a situação que se pretende alcançar. Nogueira (2014) complementa dizendo que os

objetivos devem ser contáveis, alcançáveis e desafiantes. Ou seja, devem ser possíveis, porém não

tão fáceis de serem alcançados.

Ainda segundo Oliveira  (2007) os objetivos podem ser decompostos ao longo do tempo

(meses,  anos,  trimestres  ou  semestres)  através  de  metas,  que  são  responsáveis  por  quantificar

algumas etapas até que se alcancem os objetivos. 

Ainda nesta etapa,  logo após a definição dos objetivos deve-se estabelecer os projetos e

planos de ação que serão desenvolvidos de acordo com as necessidades da organização a fim de

alcançar  seus  objetivos  e  metas.  Os  projetos  são  aqueles  que  são  desenvolvidos  com  prazos,

orçamentos e responsabilidades de execução muito bem definidos em cada setor da organização, a

fim de atingir determinado objetivo ou desenvolver algum setor da empresa. Já os planos de ação

podem englobar vários projetos e têm um caráter de grandeza menor,  sendo mais específicos e

concentrados em algum ponto de deficiência. (OLIVEIRA, 2007)

O  estabelecimento  dos  objetivos,  metas,  projetos  e  planos  de  ação  são  essenciais  ao

desenvolvimento do planejamento estratégico,  pois é nesse momento que todos os elementos da

organização começam a convergir esforços para os alvos estabelecidos.(OLIVEIRA, 2007)

❏ Implementação e Controle estratégico

A implementação  do  planejamento  estratégico  consiste  em colocar  em prática  todos  os

projetos e planos de ações que foram desenvolvidos na etapa anterior, levando em conta o ambiente

e  as  diretrizes  estratégicas.  “Sem  a  implementação  efetiva  da  estratégia,  as  organizações  são

incapazes de obter os benefícios da realização de uma análise organizacional, do estabelecimento de

uma diretriz organizacional e da formulação da estratégia organizacional.” (ALDAY, 2000, p.14)
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Barbalho  (1997)  diz  que  “o  controle  estratégico  é  um  tipo  especial  de  controle

organizacional  que  se  concentra  na  monitoração  e  avaliação  do  processo  de  administração

estratégica no sentido de melhorá-lo e assegurar um funcionamento adequado.”

Com o planejamento  já  em andamento  inicia-se o processo de  controle  estratégico  que,

assim como seu nome suscita, consiste em controlar e analisar qual o andamento das atividades, o

que está  dando certo,  o que não está  dando certo e descobrir  o  por  quê.  Recomenda-se que o

controle e avaliação sejam constantes, a cada passo do desenvolvimento do planejamento, por meio

principalmente  de indicadores  de  desempenho,  auditorias  quantitativas  e  auditorias  qualitativas.

(OLIVEIRA, 2007; NOGUEIRA, 2014)

As auditorias quantitativas são aquelas baseadas em números, como por exemplo: unidades

produzidas, aumento de vendas, unidades produzidas, entre outras. Já as auditorias qualitativas são

feitas através de questionários elaborados para a alta direção, focados principalmente nas diretrizes

estratégicas  e  também  sobre  interação  de  setores  na  organização.  (NOGUEIRA,  2014)  Os

indicadores  estratégicos  são  ferramentas  utilizadas  no  processo  de  medição  e  avaliação  do

desempenho desenvolvidas para medir mediante alguns critérios de quantidade, qualidade e tempo.

(OLIVEIRA, 2007)

2.2.3 Planejamentos Estratégico Situacional (PES)

Para se solucionar um problema é necessário que ele seja completamente entendido e que

sua interpretação seja realizada por meio de um modelo adequado. Pois, quando isso não acontece

pode ser alto o risco de serem tratados apenas os sintomas, enquanto que as causas raíz não são

eliminadas, resolvendo-o assim apenas de forma momentânea ou parcial. (IIDA, 1993)

 Os  métodos  mais  tradicionais  do  PE  não  são  os  mais  apropriados  para  analisar

profundamente  e  acompanhar  o  desenvolvimento  de  sistemas  complexos.  Os  problemas

econômicos, sociais e administrativos são em sua maioria classificados nessa categoria e, quando

não  solucionados  no  momento  certo  podem tornar-se  uma  crise  que  requer  medidas  urgentes,

fazendo com que muitas vezes a alta direção se ocupe em “apagar estes incêndios” sem realmente

solucioná-los. (IIDA, 1993)

O Planejamento Estratégico Situacional (PES) foi desenvolvido por Carlos Matus a fim de

solucionar este problema. É um método flexível,  baseado na análise do ambiente de tomada de

decisão  e  que  foi  inicialmente  desenvolvido  para  ser  utilizado  na  alta  direção  de  governos  ou

organizações não governamentais por ser moldável de acordo com as mutações do sistema. No PES

a realidade é acompanhada de maneira contínua, ou seja, a cada alteração significante do ambiente
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uma análise é feita e o plano é imediatamente ajustado. Isso faz com que não haja uma separação

entre planejamento e execução, sendo na maioria das vezes o planejador também o executor. (IIDA,

1993; COSTA, 2018)

Desenvolvido a  partir  do ponto de vista  de um jogador,  o  PES leva em consideração a

presença de vários atores em um jogo de conflitos e interesses comuns e é composto por uma cadeia

de jogadas  dependentes  da conjuntura.  O jogador não está  sozinho no seu cenário  e,  portanto,

planeja  realizando  um constante  diagnóstico  da  situação  levando  também em conta  a  possível

reação dos outros atores, com diferentes visões, interesses e valores, mas que perseguem objetivos

similares através de suas metas. (IIDA, 1993; COSTA, 2018)

Segundo Huertas (1996 apud COSTA, 2018, p.53) o processo de elaboração do PES envolve

quatro momentos principais. São eles:

1) A análise situacional inicial, que busca explicar a realidade.

2) A elaboração do plano de ação

3) A análise  do plano de acordo com as  possíveis  reações  dos outros atores,  identificando

assim a sua viabilidade.

4) O controle constante do plano, encarando-o como um processo que precisa ser monitorado

periodicamente.

O PE tradicional foi bastante questionado nos últimos anos, tanto pelo uso incorreto de suas

metodologias, quanto pelo abismo entre executores e planejadores. O PES surge exatamente para

corrigir estes problemas e não se contrapõe de maneira alguma ao planejamento já existente. É um

plano que realiza de uma maneira diferente o processamento e a explicação de problemas, fazendo

com que  os  atores  possam ser  mais  efetivos  em suas  ações  ao  tomá-las  de  maneira  corrente,

atingindo a visão pré-estabelecida de forma mais fácil. (IIDA, 1993; COSTA, 2018)

Costa (2018) define um passo a passo para o processo, a fim de facilitar o entendimento e

explicar de que forma o PES se aplica também às decisões empresariais:

1º passo: discussão da situação organizacional a partir de uma abordagem macro e levando

em conta todos os pontos de vista a fim de identificar um ou mais macroproblemas que podem vir a

ser enfrentados.

2º  passo:  identificar  todas  as  partes  interessadas  ou  envolvidas  de  qualquer  forma  nos

macroproblemas identificados e o seu posicionamento quanto a eles. 

3º passo: apresentar o macroproblema identificado e suas possíveis causas através de uma

árvore estilizada, que é uma ferramenta baseada na Espinha de peixe de Ishikawa, tendo em seu

tronco o macroproblema, em suas raízes as causas e em sua copa as suas possíveis consequências.

4º passo: nesta etapa também será utilizada uma árvore, desta vez a árvore de objetivos. O
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processo é similar ao anterior, porém o seu tronco passa a indicar o objetivo maior, as raízes ações

para atacar as causas identificadas anteriormente e a copa os resultados a serem obtidos pelo plano

de ação projetado. 

5º passo: neste momento acontece uma dupla análise de viabilidade. Primeiro  verifica-se a

viabilidade da empresa implantar as ações que foram propostas devido a sua própria capacidade,

depois a análise de viabilidade é feita pensando nas possíveis reações dos outros atores. Depois de

feitas  essas  duas  análises,  decide-se  estrategicamente  quais  são  as  ações  que  serão  realmente

implantadas.

6º passo: definir o que, porque, quem, como, onde e quanto de dinheiro será empregado na

execução destas ações. Sugere-se o uso de 5W2H.

7º passo: monitorar continuamente as ações.

De acordo com Costa (2018) o processo de tomada de decisão é altamente intelectual e

humano, mas isso não impede que sejam utilizados métodos e ferramentas para auxiliá-lo. A análise

estratégica que o PES fornece, considerando o ambiente, as reações dos outros atores e a constante

mutação da situação aumenta seguramente as possibilidades e probabilidades de acerto.

2.3 GESTÃO DE NEGÓCIOS ESPORTIVOS

2.3.1 A importância da liderança nas equipes esportivas

Segundo Hunter (1998 apud MACEDO, 2017, p.22) liderança “é a habilidade de influenciar

pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo

para o bem comum.” Os líderes têm o direito e a responsabilidade, atribuídos a eles através do

cargo que ocupam, de tomar decisões e intervir, positiva ou negativamente, no desempenho de sua

equipe.  (MATTAR et al., 2013)

Mattar (2013, p.227) define liderança como “a capacidade de influenciar alguém na direção

de  uma meta.  [..]  o  líder  pode surgir  de  diversos  níveis  da  hierarquia,  assim como diferentes

situações exigem diferentes tipos de liderança e fazem emergir diferentes tipo de líderes.”

O  dirigente  esportivo,  assim  como  o  treinador,  só  será  capaz  de  fazer  com  que  seus

comandados se sacrifiquem pelo projeto que está sendo desenvolvido se souber liderar. É essencial

que saibam coordenar os esforços na direção de um objetivo,  ter  carisma e poder de comando.

(MATTAR, 2013)

Uma pesquisa que antecedeu os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 desenvolvida e
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aplicada por alunos e professores da Engenharia de Produção da UFJF coletou e definiu, tanto para

os atletas como para os técnicos quais são as principais características do líder ótimo, traduzindo a

importância  dos  líderes  para  o  desempenho  dos  atletas.  (MACEDO,2017)  A  definição  das

características,  os  resultados  obtidos  através  dos  questionários  e  a  análise  dos  mesmos  estão

dispostos nos quadros  (Anexo 1e 2) e tabelas (Anexo 3 e 4).

Como pode-se perceber, as características que mais se repetem são: Satisfazer necessidades

legítimas (7), Reconhecimento (5), empatia e dar autonomia (2).

Ainda  dentro  do  aspecto  esportivo,  mas  partindo  para  o  âmbito  da  gestão,  é  muito

importante uma estreita ligação entre dirigentes (gestores) e treinadores/comissão técnica, visto que

é de extrema importância que estejam alinhados e que suas decisões não interfiram na autoridade

um do outro. Sendo assim, pode-se concluir que a aproximação dos líderes internos, a cumplicidade

e o compromisso com os objetivos da instituição e do grupo como um todo são essenciais para a

obtenção de bons resultados e minimizam as possibilidades de surgimento de eventuais lideranças

negativas3. (MATTAR et al., 2013)

2.3.2 Gestão e Planejamento Estratégico em Instituições esportivas no Brasil

O crescimento da indústria do esporte fez com que a necessidade de uma gestão moderna e

exercida  por  profissionais  devidamente  qualificados  se  transformasse  praticamente  em  uma

obrigação para que um time consiga ser competitivo e, principalmente, para que se possa atingir a

excelência tanto na esfera esportiva como na administrativa, pois assim como em qualquer outro

setor os gestores devem conhecer e analisar profundamente o ambiente no qual estão inseridos.

(SANTOS, 2002; MATTAR et al., 2013) 

A gestão de instituições esportivas no Brasil possui um grande problema que afeta, com

raras exceções, a maioria dos clubes do país: o baixo grau de profissionalismo da gestão. A maior

parte dos clubes apresenta uma gestão em estágio ainda amador, o que é indicado  como o principal

fator da crise financeira e estrutural dos clubes, sendo a principal restrição para o desenvolvimento

integral do esporte nacional. Os Clubes precisam cuidar de suas mídias, de publicidade, contratos de

compra e venda e diversas outras atividades relacionadas a uma boa gestão e, para isso deve-se

contratar e remunerar profissionais que possam, utilizando seus conhecimentos, identificar, analisar

e solucionar problemas, administrando o esporte como uma empresa. (SANTOS, 2002; VALENTE,

3Segundo Matar et al. (2013, p. 227) liderança negativa “é aquela que impede a união de esforços  na busca
de conquistas para o grupo.” São responsáveis até mesmo por promover motins que eliminam a coesão do grupo e
fazem com que a busca pelos objetivos seja prejudicada.
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2006; MATTAR et al., 2013)

São  características  da  gestão  amadora  de  Instituições  Esportivas  os  seguintes  pontos

(SANTOS 2002; NAKAMURA, 2015):

✓  A  venda  de  títulos  que  equivalem  à  cotas  do  seu  patrimônio  e  que  transformam  os

compradores em sócios do clube. 

✓ Os sócios podem votar e serem votados para integrarem a diretoria e os conselhos do clube.

Estes conselhos são, sistematicamente, formados por diversas pessoas, eleitas de maneira

democrática,  mas que não exercem na prática um papel efetivo quanto à deliberação ou

fiscalização visto que é complicado tratar de estratégia e de planos ao longo prazo em uma

estrutura composta por centenas de conselheiros. 

✓ Há uma grande disputa de poder dentro dos clubes e, portanto cada passo é dado pensando

na conversão em votos nas próximas eleições. Muito por isso os clubes estão suscetíveis ao

compadrio, nepotismo e distribuição de cargos por lealdade política, o que faz com que a

máxima eficiência seja muitas vezes deixada de lado. 

✓ Os  diretores  não  são  remunerados  e,  portanto,  não  tem  obrigação  de  se  dedicarem

integralmente às atividades da instituição. Os voluntários em geral são empresários que têm

condições de se afastar dos seu negócios e se dedicarem ao clube ou, muitas vezes nem isso,

não estando dedicados nem preparados para ocupar os cargos da maneira desejável. 

✓ Por não possuírem fins lucrativos os clubes acabam sendo geridos sem muito apreço

pela questão financeira e administrativa, fazendo com que muitos clubes gastem mais do que

arrecadam transferindo dívidas cada vez maiores para as gestões seguintes.  Isso se deve

também  ao  fato  de  que  para  o  dirigente  se  faz  mais  vantagem  gastar  o  dinheiro  na

contratação de jogadores que possam auxiliar na conquista de um título e fazer com que seu

número de votos em uma nova eleição aumente do que reservar dinheiro para um futuro

incerto onde ele, ou seus indicados, possam não ser os donos dos louros. 

No Anexo 5 estão identificadas as principais diferenças entre a gestão profissional e a gestão

amadora de Instituições Esportivas. 

De acordo com Leoncini e Silva (2005) e Mattar et al. (2013)  há uma certa urgência para a

adoção de uma gestão profissional nas instituições esportivas brasileiras, uma vez que os clubes

precisam de pessoas que entendam o mercado e saibam aproveitar as oportunidades e potencializar

seus resultados. 

A exemplo do que foi abordado sobre a gestão esportiva, pode-se dizer que o processo de

planejamento estratégico nas Instituições Esportivas brasileiras é pouco aplicado devido a tendência

de foco no curto prazo do esporte de alto nível, a não profissionalização da alta direção, o caráter
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esportivo  e  a  uma  deficiência  na  visão  integrada  de  toda  a  instituição.  A  ausência  de  um

planejamento  estratégico  faz  com  que  as  instituições  foquem  seus  esforços  para  resultados

esportivos,  principalmente  títulos,  de  curto  prazo,  não  estabelecendo  objetivos  financeiros,

operacionais, mercadológicos e até mesmo esportivos no longo prazo.  (MATTAR et al., 2013)  

É  de  suma  importância  que  as  Instituições  Esportivas,  assim  como  qualquer  outra

organização,  fundamentem seus processos em um planejamento estratégico bem estruturado em

todos os níveis, a fim de aumentar a assertividade de suas ações, estabelecendo objetivos claros e

condizentes com a organização. Para isso é imprescindível que os gestores tenham conhecimento

teórico e prático sobre todos os métodos, processos e etapas envolvidos no desenvolvimento de

planos estratégicos. No Brasil, poucos são os dirigentes que possuem esses conhecimentos e essa

experiência nesse processo, o que implica na não implantação dos planos estratégicos dentro das

organizações. (MATTAR et al., 2013)

Nakamura (2015) diz que que há um longo caminho a ser percorrido para que um padrão de

gestão seja bem estabelecido facilitando a obtenção de resultados positivos, conciliando a conquista

de títulos e o equilíbrio financeiro, pois ainda que o esporte seja a finalidade principal do clube está

intrinsecamente relacionado com o sucesso das áreas administrativas. 
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3. ENTRAVES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO UNIVERSO ESPORTIVO

Este  trabalho  tem  como  intuito  elaborar  uma  proposta  de  Modelo  de  Planejamento

Estratégico que possa ser aplicada em Clubes de Futebol.  Através de uma análise realizada em

revisão bibliográfica e materiais  fornecidos por alguns clubes brasileiros foram identificados os

entraves da implementação de um Planejamento Estratégico nos Clubes de Futebol, principalmente

no caso do Brasil.  Nas  seções  a  seguir  serão apresentados  esses  entraves  e  como estes  pontos

influenciaram no desenvolvimento de um Modelo de Planejamento que busca saná-los.

 3.1 CORPO DIRETIVO NÃO PROFISSIONAL

O  primeiro  grande  entrave  apresentado  por  diversos  autores  sobre  a  gestão  de  clubes

esportivos é a  escassez de dirigentes  que possuam formação,  conhecimentos  e experiências  em

gestão, seja na parte administrativa, financeira, de marketing, entre outras.

Autores  como  Mattar  (2013),  Santos  (2002)  e  Nakamura  (2015)  dissertam  sobre  a

importância  de  uma profissionalização  da  gestão  de  clubes  esportivos.  Segundo  eles  o  futebol

brasileiro evoluiu sim quanto a questão da gestão profissional, mas as mudanças foram conduzidas

por uma pressão externa, ou do governo ou do próprio mercado, e ainda estão aquém do que se

espera.

Leoncini (2005, p.13, 14) diz que uma gestão profissional consiste em dirigir “a organização

de  forma  estritamente  racional,  impessoal,  sem  ódio  ou  paixão”,  visto  que  em  determinados

momentos a “paixão pela camisa do clube ou raiva do time adversário pode obscurecer as decisões

tomadas”. Mattar  (2013, p.98) ainda acrescenta dizendo que a ausência de gestores profissionais

pode produzir diversos outros efeitos dentro da organização como “o acúmulo de funções, falta de

envolvimento com a atividade e a redução do tempo dedicado à função.” Para exemplificar este fato

pode-se observar alguns dados fornecidos pela EY e pela Ambev através de pesquisas realizadas em

alguns grandes clubes da série A do Campeonato Brasileiro para o programa “Gestão de Campeão”

em 2017 e publicados pelo globoesporte.com. (2017) O programa visava premiar os clubes com

melhores práticas em gestão.

• “Quase  80%  dos  diretores  de  futebol  não  acompanham  os  treinos  dos  times

profissionais e de base;

• 71% não têm metas de gestão formalmente documentadas;

• Nenhum clube faz acompanhamento formal das metas estipuladas;

• 86% não têm estruturas de cargos e salários definidos;
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• 93% não têm regras para despesas de viagem, hospedagem e alimentação;

• 39% não fazem controle das despesas de água e energia elétrica;

• 50% dos clubes não têm política de benefícios (vale-refeição, plano de saúde etc)

para funcionários;

• Nenhum clube faz pesquisa de satisfação entre seus funcionários;

• 64% dos clubes não fazem planejamento anual de marketing com metas definidas;

• 57%  não  realizam  pesquisas  que  orientem  a  atuação  do  departamento  de

marketing;

• 57%  dos  clubes  não  acompanham  o  desempenho  escolar  de  seus  atletas  das

categorias de base;

• 79% não oferecem cursos de idioma e 64% não oferecem apoio psicológico para

os jogadores da base;

• 93% dos clubes não dispõem de dados demográficos detalhados sobre seus sócio-

torcedores”

A fim de solucionar este entrave, uma das propostas que será apresentada no modelo de

Planejamento Estratégico para Clubes de Futebol é a de se realizar uma reforma no estatuto dos

clubes para que as práticas de gestão profissional passem a ser uma política institucional do clube,

garantindo que este modelo seja perpetuado ao longo dos anos independente do gestor ou grupo

político à frente da administração.

 3.2 PESO ESPORTIVO DESPROPORCIONAL E AUSÊNCIA DE VISÃO INTEGRADA 

O segundo importante entrave funciona quase que como um elo entre o primeiro e o terceiro.

Segundo  Mattar  (2013),  o  peso  esportivo  desproporcional  e  a  ausência  de  visão  integrada  da

organização podem ser explicados como a priorização dos resultados esportivos a qualquer custo,

ou seja, sem que se pense na organização como um todo, passando por cima de pontos importantes

como  a  saúde  financeira  do  clube.  Sendo  assim  os  clubes  trabalham  sem  objetivos  claros  e

integrados, fazendo com que cada setor trabalhe por si. Faz-se importante dizer que, o peso do

esporte para a organização será sempre maior do que o peso dado para outros quesitos, levando em

conta que o clube existe por uma razão esportiva, mas jamais deve ser o único aspecto considerado

na busca pelas conquistas.

Um dos casos que pode exemplificar bem esse caráter esportivo é o Cruzeiro Esporte Clube,

que se sagrou bicampeão brasileiro nos anos 2013 e 2014. Apesar da grande conquista esportiva, ao

observar  dados  de  uma  análise  de  Amir  Somoggi  (2017)  pode-se  observar  que  de  2012,  ano

antecessor  à  primeira  conquista,  a  2016, dois  anos após a conquista  do bicampeonato,  o clube
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apresentou um aumento de sua dívida em mais de 200 milhões de reais, passando de 143 milhões

para 363,1 milhões, como mostra o Anexo 6.

Ainda segundo os dados apresentados por Amir Somoggi (2017), na Figura 4 é possível

identificar  que o clube bicampeão brasileiro apresentou o terceiro maior aumento percentual de

dívida entre os anos 2011 e 2016, ficando atrás apenas de Vitória e Sport. O aumento foi de 202%.

No mesmo período a inflação variou 49%. 

Figura 4 - Evolução percentual das dívidas dos clubes

Fonte: Amir Somoggi (2017)

A fim de evitar esse tipo de acontecimento o modelo de Planejamento Estratégico conta com

algumas propostas. Além da inclusão da profissionalização no estatuto do clube, como já sugerido

na seção anterior, o redesenho do organograma da instituição, estabelecendo de maneira consistente

a relação entre todos os departamentos e com descrição de cargos. Além disso, deve-se estabelecer

como regra uma prestação de contas transparente em alguma plataforma de livre acesso aos sócios

torcedores e torcedores em geral de recorrência mínima anual.
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3.3 FOCO NO CURTO PRAZO

O terceiro  entrave  é  quase  que  uma consequência  dos  dois  anteriores.  Segundo  Mattar

(2013), a ausência de um corpo diretivo profissional e o  peso esportivo desproporcional acabam

fazendo com que as instituições direcionem fortemente todos os seus esforços para a obtenção de

resultados esportivos  de curto prazo,  se esquecendo ou nem mesmo estabelecendo objetivos  de

médio e longo prazo quanto a questões financeiras, mercadológicas, operacionais e até mesmo as

esportivas.  Essa  ausência  ou  abandono  de  objetivos  maiores  acabam  resultando  em  uma

organização dispersa, onde cada área trabalha por um objetivo, ou até mesmo não sabem a qual

objetivo estão buscando, ou seja, suas ações não são congruentes. 

É importante salientar que o foco no curto prazo é de extrema importância quando se trata de

equipes esportivas considerando que as competições acontecem uma atrás da outra e que o objetivo

principal dessas organizações é conquistar títulos. A ideia é conseguir conciliar estratégias de curto

e médio prazo de forma a garantir que os clubes consigam sagrar-se campeões, mas sem precisarem

renunciar a outras questões importantes como a sua saúde financeira.

Para tentar sanar esse problema, o modelo de Planejamento Estratégico desenvolvido sugere

a  utilização  da  metodologia  do  PES,  a  fim de  que  se possa  entender  melhor  os  problemas  da

instituição e buscar a eliminação dos mesmos ao invés de abandoná-los e viver tratando apenas suas

consequências em momentos de grandes crises. Dessa forma, os problemas serão tratados na causa

raíz,  de  maneira  pontual  e  efetiva,  fazendo  com que um problema seja  sanado  de  cada  vez  e

aliando-se  ao  bom desempenho  esportivo,  visto  que  este  está  “intrínsecamente  relacionado  ao

desempenho das demais  áreas  da organização”  (MATTAR, 2013, p.98),  pelo menos quando se

deseja  um  bom  desempenho  constante  e  não  altos  e  baixos  que  sacrificam  outras  áreas  da

instituição.
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4. MODELO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CLUBES DE FUTEBOL

Todos os pontos levantados no decorrer deste trabalho foram considerados e esta proposta

de  modelo é uma tentativa de minimizar as principais dificuldades descritas no capítulo anterior.

Este  modelo  servirá  como  uma  base  para  o  desenvolvimento  de  um  PE  continuo  e

dinâmico adaptado por dirigentes de Clubes de Futebol a realidade do ambiente no qual funcionará.

Tem como principais objetivos:

● integrar as diversas áreas da organização, fazendo com que possuam objetivos claros

e comuns e que convirjam para o mesmo ponto;

● melhorar a gestão do Clube como um todo, otimizando a utilização de seus recursos

e obtendo resultados significativos tanto administrativos quanto esportivos;

● gerar  dados/informações  importantes  que  auxiliem  no  processo  de  tomada  de

decisões administrativas e esportivas;

O modelo consisitirá basicamente em 4 etapas que serão descritas ao longo deste capítulo.

São elas:

● Pré-planejamento;

● Estabelecimento de diretrizes;

● Planejamento e Execução;

● Análise e Controle.

 4.1 PRÉ-PLANEJAMENTO

A fase de pré-planejamento pode ser definida como a fase de coleta de informações e análise

situacional,  além de determinar  alguns pontos que auxiliarão na conservação de uma gestão de

qualidade.

A  coleta  de  informações  consiste  em  reunir  todas  as  informações  importantes  para  a

compreensão  da  situação  atual  do  clube  e  também  para  a  elaboração  de  um  planejamento

estratégico com metas e objetivos coerentes. Essas informações englobam características externas e

internas.

As  informações  externas  dizem  respeito  a  questões  como  patrocinadores,  fornecedores,

ambiente  econômico,  clientes,  órgãos  governamentais,  entre  outros.  São  as  informações  sobre

aqueles  fatores  que  afetam a  atividades  da  organização,  mas  que  não são  controláveis,  apenas

gerenciáveis. Essas informações podem ser coletadas através de livros, jornais, estudos/publicações
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e institutos de pesquisas, sejam eles contratados especificamente pelo clube para isso ou não.

As informações internas dizem respeito a tudo aquilo que aponta as qualidades e pontos

fracos  da  instituição,  como  questões  culturais,  recursos  (materiais,  financeiros  e  humanos),

infraestrutura, entre outros. Porém, muitos clubes ainda não devem possuir essas informações de

forma organizada  e  de fácil  acesso.  Portanto,  é  importante  que nessa fase defina-se formas de

registrar  todas  as  informações  relevantes  para  o  desenvolvimento  de  um  bom  planejamento

estratégico. Além disso, sugere-se duas alterações no estatuto do Clube de forma a facilitar esse

processo: 

1ª:  Institucionalização da prática  da gestão profissional,  definindo que o Clube deve ter

sempre profissionais da área a frente da gestão de cada departamento da organização, fazendo com

que  esta  esteja  sempre  bem amparada  nesse  quesito  e  não  permitindo  que  outras  questões  se

sobreponham à sua sustentabilidade.

2ª: Obrigatoriedade de prestação de contas, no mínimo anuais, em alguma plataforma de

livre  acesso ao público  (torcedores,  fornecedores,  sócios-torcedores,  etc),  pois  com uma gestão

transparente  e  confiável  torna-se  mais  fácil  o  processo  de  guiar  o  Clube  nesse  processo  de

reorganização e estabilização.

A  partir  dessas  informações  que  foram  obtidas  deve-se  realizar  uma  análise  a  fim  de

conhecer melhor a atual situação da instituição e o cenário ao qual está exposta. Para a realização

desta análise recomenda-se o uso da Matriz SWOT que foi apresentada no capítulo 2 deste trabalho.

Esta  Matriz  é  uma  ferramenta  muito  importante  e  eficiente,  pois  trabalha  confrontando  as

informações  externas  e  internas  e  gerando  informações  ainda  mais  importantes  sobre  a

vulnerabilidade e as oportunidades de crescimento da organização. Dessa análise espera-se obter

informações como:

● Cenário Socioeconômico e cultural;

● Região de atuação e evolução do mercado consumidor;

● Recursos disponíveis;

● Possíveis oportunidades e problemas no horizonte de planejamento;

● Suas principais forças e pontos fracos;

● Seus principais concorrentes e suas forças e pontos fracos;

● Público-alvo e mercados que podem e devem ser explorados.



                                                                                                                                              40

 4.2 ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES

Depois de passada a fase de pré-planejamento, onde se obteve todas as informações mais

importantes sobre a organização e o cenário no qual se enquadra, é hora de compreender e definir a

estrutura da organização, o que ela é, o que faz e como faz. Para isso o processo deve ser iniciado

com uma reavaliação do organograma da instituição, verificando se todas as áreas de importância

identificadas  na etapa anterior  estão sendo contempladas  e  se a hierarquização ainda se mostra

adequada.  Caso  haja  defasagem  e  seja  identificada  uma  necessidade  de  alteração  um  novo

organograma deve ser desenvolvido,  levando em conta também a necessidade de definição das

atividades realizadas por cada cargo e como eles se relacionam. São essas lideranças,  alinhadas

tanto na parte administrativa quanto esportiva que guiarão o processo de definição das diretrizes,

que devem contemplar e ser respeitadas por todos na organização.

Com a estrutura  organizacional  já  bem estabelecida  deve-se partir  para  a  definição  da

visão. A visão de uma organização representa o que a instituição almeja ser ao término do horizonte

de planejamento. Sugere-se como horizonte de planejamento o tempo de uma gestão, assim a troca

de dirigentes não impacta no desenrolar do projeto e no início de cada gestão pode-se estabelecer

novos objetivos e metas não só de acordo com um novo consenso entre o conjunto de líderes. A

visão guiará o planejamento estratégico do início ao fim, pois este estabelecerá todas as suas ações

baseadas no atingimento desta visão. Todos na organização devem estar cientes dessa visão a fim de

que possam se envolver e dedicar o máximo possível a alcançá-la. É importante ressaltar que, nos

esportes os resultados são limitados às habilidades humanas reais e que limitá-la a conquista de

títulos pode ser perigoso, visto que a ideia da visão é ser desafiadora, porém atingível.

Exemplo: “Ser  o  clube  de  maior  solidez  financeira  da  América  Latina,  com  maior
receita líquida, marca mais valiosa, melhor estrutura e modelo de gestão de excelência,
comparáveis aos maiores do mundo; estar na vanguarda esportiva nacional, reconhecido
como competidor de alto desempenho em todas as modalidades desportivas que disputar,
participante assíduo e vitorioso de campeonatos e torneios internacionais de futebol e o
maior formador de atletas olímpicos latino-americanos; ser um clube social de referência,
para satisfação e orgulho dos seus associados.” (PLANO DE METAS, 2016)

Tendo em mente a visão da organização, faz-se necessário definir os valores da mesma. Ou

seja, definir os princípios éticos, crenças e questões fundamentais que a sustentam, não permitindo

que suas decisões  durante o processo para atingir  a  visão sejam tomadas a qualquer  custo.  Os

valores também devem ser disseminados em toda a organização e transmitir  um sentimento  de

pertença  aos  funcionários.  Exemplo:  “transparência,  responsabilidade;  solidez  financeira;

excelência; Raça, Amor e Paixão.” (Plano de Metas, 2016)

Por  fim,  deve-se  definir  a  missão  da  instituição.  A  missão  é  a  razão  de  ser  de  uma
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organização, está intimamente relacionada a dois pilares principais: com qual finalidade foi fundada

e por quais motivos permanece a existir. 

Exemplo: “Fazer do Flamengo um formador de campeões, uma referência de liderança
nos esportes olímpicos e o maior e melhor clube de futebol do Brasil; estar em diálogo
permanente com a Nação Rubro-Negra, com atenção às suas expectativas e estímulo à
raça, amor e paixão; ser um clube social à altura dos seus associados, oferecendo serviços
e  inovações  de  alta  qualidade,  num  ambiente  de  transparência,  solidez  financeira,
responsabilidade e credibilidade”(PLANO DE METAS, 2016)

 4.3  PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

No modelo de planejamento estratégico tradicional na terceira etapa é hora de definir os

objetivos e metas da organização e descrever os projetos e planos de ação que serão executados

durante  todo o horizonte  de  planejamento  a  fim de atingir  a  esses  objetivos  e  metas.  É  nesse

momento que o nosso modelo se distancia da metodologia tradicional e incorpora um pouco do

Planejamento Estratégico Situacional em sua estrutura. 

Considerando que o universo esportivo é muito dinâmico e a cada temporada a realidade

dos clubes pode ser drasticamente alterada,  caracterizando-se assim como um sistema altamente

complexo, sugere-se a utilização de princípios do PES justamente por este ser um método flexível e

moldável. Dessa forma, apesar de ainda definirmos objetivos e metas, não temos uma separação

entre o planejamento e a execução. Essas etapas, antes separadas ocorrem simultaneamente através

da execução de constante diagnóstico de situação.

Faz-se necessários salientar que toda a estratégia do clube deve ser desenvolvida levando-

se em conta alguns pontos muito importantes:

● Toda  a  estratégia  deve  ser  moldada  com  foco  nos  torcedores,  sócios  e  demais

clientes  a  fim  de  estabelecer  uma  relação  de  fidelidade,  visto  que,  no  universo

futebolístico,  principalmente  no Brasil,  o vínculo afetivo dificilmente  é quebrado

depois de estabelecido.

● O cenário  de concorrência  tanto  direta  (outros  clubes  de futebol)  como indiretas

(outras modalidades esportivas ou outras alternativas de entretenimento).

● Os  tipos  de  esportes,  quais  campeonatos  e  competições  deseja-se  participar,

considerando que muitos dos clubes atuam não só no futebol.

● Compreender que este é o momento de definir as estratégias da instituição,  tanto

mercadológicas (marketing, produtos e serviços, comunicação), quanto financeiras e

esportivas.

Isso sugere que, nesse processo, o primeiro passo cabe a discutir com base nos dados e nas



                                                                                                                                              42

análises da primeira etapa um ou mais macroproblemas enfrentados pela organização. A partir dessa

definição deve-se identificar todos os stakeholders envolvidos de alguma forma no problema. Cada

um deles exerce um papel nessa situação e esse papel pode, e muito provavelmente irá, ser alterado

a medida que o tempo for passando devendo então ser constantemente monitorados e analisados.

Tendo o problema e seus atores muito bem definidos, faz-se necessário a utilização de uma

árvore  estilizada,  ferramenta  esta  que  expõe  o  diagnóstico  do  problema.  O  tronco  da  árvore

representa  o  problema,  as  raízes  representam  as  causas  do  problema  e  a  copa  as  possíveis

consequências caso o problema não seja tratado.

Agora,  conhecendo  o  problema  com  maior  profundidade,  desde  suas  causas  às  suas

consequências, deve-se partir para as propostas de solução. Nessa etapa também será utilizada uma

árvore estilizada,  mas agora suas partes têm nova representação: o tronco passa a representar o

objetivo maior que se está buscando alcançar (pode ser um projeto estratégico ou um plano de

ação), as raízes passam a representar as possíveis ações que podem ser tomadas a fim de destruir as

causas e transformar a copa nos resultados obtidos.  Lembrando que,  cada objetivo desses deve

também levar em conta a missão, a visão e os valores definidos anteriormente.

Nem todas as ações propostas podem ser viáveis e portanto deve-se fazer uma análise de

viabilidade de todas elas, definindo quais poderão e quais deverão ser executadas com ordem de

prioridade.  Depois disso cabe definir  quais são as metas,  como isso será realizado, por quem e

quanto custará. Sendo assim as ações estão prontas para começarem a ser executadas.

Todas essas ações devem ser monitoradas, assim como o cenário para o qual foram criadas,

pois assim como é preciso saber se as ações estão realmente sendo efetivas é preciso saber se o

cenário permanece o mesmo e se há possibilidades de mudanças que possam afetar os resultados da

instituição. 

Esse processo ocorre como um todo de forma contínua e natural. E, a qualquer momento,

projetos/planos  podem  ser  criados,  alterados  ou  extinguidos  com  base  em  sua  efetividade,

controlada  por  meio  de  indicadores,  ou  por  mudanças  situacionais.  Diferentemente  do  PE

tradicional, no qual apesar de haver a possibilidade de alterações em projetos estratégicos e planos

de ação, essas alterações são realizadas com base em análises periódicas e a criação de projetos

estratégicos se limita ao momento de elaboração do plano, não considerando a dinamicidade do

cenário.
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 4.4 ANÁLISE E CONTROLE

A parte final do processo de planejamento estratégico consiste em difundir o planejamento

estratégico  na  organização,  definir  as  formas  de  análise  e  controle  durante  o  horizonte  de

planejamento.

A parte de difusão do plano cabe principalmente aos líderes da instituição, sejam eles parte

do corpo diretivo,  da gestão profissional  ou do âmbito esportivo,  como o treinador.  A metas e

objetivos só poderão ser atingidos se todos na organização tenham de ciência de quais e sintam-se

envolvidos e motivados a buscá-las. Para isso, é fundamental que todos os líderes saibam comandar,

coordenar e motivar. 

Já a parte de análise e controle vêm alinhadas com o intuito de comparar o que realmente

está acontecendo com aquilo que foi planejado, identificando assim possíveis desvios, o surgimento

de novos elementos, entre outros. Para a realização desta etapa faz-se necessário antes definir como

esses objetivos serão mensurados (auditorias, indicadores, entre outros) e qual será a frequência

dessas  análises  (semanal,  mensal,  anual  e  etc).  Vale  ressaltar  que  cada  objetivo  pode  e  deve

apresentar as técnicas de mensuração e frequência de análises que mais se adéquem a sua realidade.

A  Figura  5  representa  esquematicamente  um  exemplo  de  como  devem  ocorrer  as  análises  e

controle.

Figura 5 – Esquema de Análise e Controle do PE

Fonte: Mattar (2013, p.107)
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A Figura 6 representa de forma geral o modelo de Planejamento Estratégico proposto nessa

seção:

Figura 6 -  Esquema do Modelo de Planejamento Estratégico proposto

Fonte: A autora



                                                                                                                                              45

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho pode ser considerado atingido, pois foi proposto um Modelo de

Planejamento Estratégico para Clubes de Futebol Brasileiros, levando em conta a realidade dessas

instituições e os principais entraves descritos na literatura. 

A  partir  do  trabalho  foi  possível  entender  um  pouco  mais  como  funciona  o  mercado

futebolístico e a gestão de clubes no Brasil. Essas instituições vêm sendo forçadas cada vez mais a

se adequarem às mudanças do mercado da bola e às exigências de instituições como a CBF e a

FIFA.  Por  isso,  o  tema  da  gestão  profissional  e  utilização  da  metodologia  do  Planejamento

Estratégico se mostrou tão atual e necessário de ser discutido e aprofundado.

A gestão profissional do futebol apresenta-se como um tema extremamente amplo e que, no

cenário nacional,  ainda conta com muitas deficiências.  Dessa forma, foram identificados alguns

pontos que ainda podem ser mais explorados pelas instituições e que podem ser pensados como

temas para futuros estudos como:

 1 Melhor  estruturação  do  Marketing  Esportivo,  buscando  aproveitar  melhor  o  enorme

potencial do Futebol no Brasil;

 2 A  empresarização  dos  Clubes,  de  modo  a  realizar  investimentos  não  só  no  Universo

Esportivo, mas também na área de Finanças, explorando os possíveis resultados obtidos com

a abertura do capital em Bolsa de Valores;

 3 Estudo de caso de sucesso da aplicação da metodologia  em outras  instituições  do setor

esportivo, a fim de encontrar pontos comuns para um maior embasamento na inserção da

metodologia no futebol brasileiro.
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7. ANEXOS

ANEXO 1 – Definição das Características de um Líder – Adaptado de Macedo (2017)
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ANEXO 2 – Respostas mais bem pontuadas entre treinadores  - Fonte: Macedo (2017)
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ANEXO 3 – Respostas mais bem pontuadas entre atletas – Fonte: Macedo (2017)
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ANEXO 4 – Características atreladas às respostas mais bem pontuadas – Fonte: Adaptado de

Macedo (2017)
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ANEXO 5 – Diferenças entre a gestão amadora e profissional de Instituições Esportivas – Fonte:

Matar et al. (2013, p.8)
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ANEXO 6 – Dívida total dos clubes brasileiros – Fonte: Amir Somoggi (2017)
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