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Mesmo longe do topo da tabela no Campeonato Brasileiro, o Sport Club Internacional fecha o 
ano com o gostinho da vitória. A equipe conquistou a Copa Sul-Americana, feito que pode 
render ao clube uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem - no dia 19, a 
Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decide se o campeão da Sul-Americana 
estará na Libertadores em 2009. O desempenho nessa campanha se reverteu em um público 
maior nos estádios para o time. Na Sul-Americana, a média foi de 30 mil, superior ao obtido 
pelo clube no Brasileirão (média de 22 mil), segundo o Inter. A bilheteria e os sócios renderam 
ao clube este ano R$ 19,8 milhões, ou 20% da receita total.  
 
O primeiro brasileiro a conquistar a Copa Sul-Americana é também o único time do País a ter 
uma certificação ISO - nos anos 2000, Coritiba Foot Ball Club e Clube Atlético Paranaense 
obtiveram o certificado, mas não deram continuidade ao projeto. A partir de agora, até os 
rivais gremistas terão de ser muito bem atendidos no Estádio do Beira-Rio. A ISO 9001:2000 - 
um certificado de qualidade de atendimento auditado pela DQS do Brasil - deve ser estendida 
a todo o complexo e, em 2010, chegar à ISO 14000 (que inclui meio-ambiente).  
 
"O fundamento do projeto de viabilidade financeira do clube está no quadro social, com a meta 
de chegar a 100 mil até o centenário, em 2009. Foi pensando em parâmetros que garantissem 
a fidelidade que buscamos uma série de ações para valorizar o sócio", disse o vice-presidente 
do clube, Pedro Affatato.  
 
Padrão de atendimento  
 
O dirigente afirma que a ISO traz o padrão de atendimento, que tem de ser igual em todos os 
jogos, para todos os clientes. O atendimento padronizado inclui desde o vendedor ambulante 
até o caixa da bilheteria, assim como a qualidade do espaço físico.  
 
O processo para obter a certificação foi iniciado há seis meses Para conquistá-la, o clube 
investiu R$ 2 milhões em infra-estrutura e outros R$ 200 mil em auditoria. Ele acrescenta que 
todo o parque social e o complexo esportivo terão a ISO atual e, em dois anos, a certificação 
total, que inclui tratamento de água e reciclagem de lixo.  
 
Para Affatato, a ISO dá ao clube uma imagem de organização, pois é uma linguagem 
internacional de qualidade. Na sua avaliação, a certificação traz facilidades em negociações 
financeiras e, acima de tudo, dá credibilidade ao clube. "Mostramos ao nosso cliente que o 
clube se preparou para essa mudança e que ele pode trazer a família ao estádio, pois há uma 
mudança de conceito de atendimento ao público", afirma.  
 
Diferentemente dos outros clubes que conquistaram a ISO, o Internacional pretende mantê-la. 
Para isso, além do comprometimento dos funcionários e da diretoria aos padrões a serem 
seguidos, a mudança na gestão foi aprovada no Conselho do clube e passou a ser uma regra. 
Assim, mesmo que a diretoria mude, o clube terá de continuar implantando as normas da ISO 
para ser certificado.  
 
"Acredito que outros clubes vão seguir o exemplo", diz Dezée Mineiro, diretora-executiva da 
DQS do Brasil e América Latina. E a certificação não é eterna: é conquistada após a 
implementação das normas e seguidamente auditada continuamente.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C1-
C2. 


