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Como gerenciar
a paixão nacional

Head Hunter
vmarinho@jcom.com.br

Seminário promovido pela ESPM-RJ mostrou os principais desafios de gestão dos
clubes de futebol brasileiros. Abismo em relação a Europa ainda é grande
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Para Rodrigo Caetano, o legado do gestor não deve ser os títulos
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títulos. “É preciso executar um
planejamento. O plano de ação
é o mapa a ser seguido na execução dos projetos”, disse o
executivo, para quem a profissão de gestor de futebol está
em expansão.
Já o coordenador de marketing do Fluminense, Bernardo
Pontes, ressaltou a diferença
entre trabalhar com torcedores,
como no caso dos clubes, e
clientes. “O consumidor comum, quando mal atendido,
provavelmente deixa de comprar o produto ou serviço daquela empresa. O torcedor é fiel
e dificilmente troca de time.
Ainda assim, precisa ser bem
trabalhado para não se distanciar”, explicou.
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stádios lotados e cotas de
televisão milionárias parecem não condizer com
o atual panorama do futebol brasileiro, que apresenta
diversos clubes com dívidas astronômicas. Salvo poucas exceções, a administração da maior
paixão nacional não tem sido
um dever de casa bem feito pela
maioria dos dirigentes. Nos últimos anos, no entanto, o bom
momento econômico e os investimentos ligados aos megaventos esportivos previstos para o
País estimularam mudanças na
forma como o esporte deve ser
gerido. No futebol, mais do que
montar times competitivos e ganhar títulos, os times perceberam que é preciso profissionalizar a gestão para obter sucesso
também fora dos gramados.
Na última semana, a Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-RJ), em parceria
com o Fluminense Football
Club e a República Marketing
Universitário, realizou o seminário Universidade Tricolor,
que debateu temas pertinentes
à gestão dos clubes de futebol
brasileiros, como governança
corporativa e os direitos e deveres dos patrocinadores.
Em sua apresentação, o diretor executivo do Fluminense, Jackson Vasconcelos, disse que há
um debate intenso sobre a administração dos times brasileiros. Vasconcelos diz que é muito
comum os torcedores atribuírem ao modelo atual gerenciamento grande parte dos desastres financeiros, mas, para ele,
não é bem assim.
“Estudei a gestão de quase
todos os clubes de futebol brasileiros e a governança corporativa é composta, basicamente, de
uma assembleia geral formada
pelos sócios, que elegem o presidente e a chapa de conselheiros, um conselho deliberativo,
que tem poderes para definir
orçamento e aprovar contas, e
um conselho fiscal, que faz a
aprovação das contas prévias e

analisa o orçamento”, explicou.
Nos clubes brasileiros, os
conselheiros não são remunerados. “Eles têm interesses particulares, além dos esportivos.
No Brasil, a gestão de um clube
de futebol é mais política do
que técnica. É uma discussão de
interesses de grupos que estão
preocupados com a distribuição dos ingressos e outros privilégios”, afirmou.
Segundo Vasconcelos, o Grêmio Football Club e o Sport Club
Internacional, ambos de Porto
Alegre, já incluíram em seu estatuto a figura do gestor remunerado. Na avaliação de Vasconcelos, o modelo de governança
política exige que isto seja institucionalizado para que os gerentes tenham autoridade para
cuidar de um clube de futebol.
“Os conselhos devem ser órgãos de gestão estratégica e não
operacional. Este é o grande
passo que os times brasileiros
precisam dar. Não mudaria o
sistema de governança, porque
ele cria um sistema mais democrático”, opinou.
Presente ao encontro, o diretor executivo de Futebol do Fluminense, Rodrigo Caetano, falou
sobre o gerenciamento do departamento de futebol. Ele explicou que suas atribuições incluem a definição de cargos, a
coordenação das atividades relacionadas aos atletas e à comissão técnica, participação nas decisões estratégicas do clube e fiscalização das atividades diárias
do futebol.
O diretor, que está há cinco
meses no cargo, disse que o primeiro passo é analisar ambiente externo (pesquisar a realidade do mercado de futebol) e
ambiente interno (ver situação
atual do departamento de futebol e suas necessidades). “O
maior desafio é a gestão de pessoas. Existe um enorme contraste entre o salário dos funcionários e dos grandes atletas. É
preciso promover um ambiente
favorável”, avalia.
Para Caetano, o legado do
gestor não devem ser apenas os
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Abismo
Nos últimos anos, o bom momento econômico do País aumentou de forma considerável
o faturamento dos clubes brasileiros. Em maio, a consultoria
BDO Brazil divulgou estudo que
atesta essa evolução. Foram
analisadas as receitas de 20 times que, no total, faturaram R$
2,14 bilhões em 2011, crescimento de 27% em relação a

2010. No topo da lista estão
Sport Club Corinthians Paulista,
com R$ 290 milhões, São Paulo
Futebol Clube (R$ 226 milhões),
Internacional (R$ 198 milhões),
Santos Futebol Clube (R$ 189
milhões) e Clube de Regatas
Flamengo (R$ 185 milhões).
Os rendimentos com cotas
de TV, patrocínio, publicidade,
clube social, bilheteria, estádios
e licenciamentos mostraram
taxa média de crescimento superior aos recursos gerados
com a venda de atletas, que
sempre foi a principal fonte de
faturamento dos clubes. A participação das receitas com TV
no total arrecadado pelas agremiações, por exemplo, passou
de 22%, em 2007, para 36% em
2011. Crescimento similar tiveram os itens patrocínio e publicidade, com participação de
12%, em 2007, e 18%, em 2011.
Já a representatividade das
transferências de atletas caíram
de 37% em 2007, para 15% em
igual período.
Apesar da evolução recente,
ainda há um grande abismo entre o futebol nacional e europeu. A consultoria Deloitte divulgou, em fevereiro, o estudo
Deloitte Football Money 2012,
que traz a análise das receitas
dos maiores clubes do mundo
em 2011. Os cinco times que
mais lucraram foram o Real Madrid, com R$ 1,190 bilhões, Barcelona (R$ 1,116 bilhões), Manchester United (R$ 910 milhões),
Bayer Munique (R$ 797 milhões)
e Arsenal (R$ 622 milhões).
Na avaliação do consultor de
marketing esportivo, José Carlos
Brunoro, da Brunoro Sport Business, é improvável que os clubes brasileiros cheguem ao patamar europeu, por conta de fatores econômicos e moeda valorizada. “Outra diferença é que
os clubes europeus, em sua
maioria, são clubes de futebol e
só pensam no negócio ‘futebol’”, afirmou.
Para Brunoro, o fato da gestão ser política por aqui impede
que os clubes avancem na gestão. “Os times daqui não precisam ser uma empresa, mas devem ter visão corporativa. Seria
complicado mexer nos estatutos, mas se cada vice-presidente
tivesse abaixo dele um profissional da área, já facilitaria. É
possível ter uma boa gestão profissional mesmo sendo um clube social”, opinou.
O estudo da BDO Brazil concluiu também que o endividamento dos clubes está em nível
preocupante. Nos últimos cinco
anos, os 20 clubes analisados
passaram de um endividamento total de R$ 2,04 bilhões (2007)
para R$ 3,86 bilhões (2011). Os
dados indicaram que um controle mais efetivo dos custos
com futebol e redução do endividamento, que gera pesadas
despesas financeiras, deveriam
ser o foco da gestão em 2012.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 maio 2012. Seudinheiro, p. B-12.

Schrader International
tem novo diretor geral
DIVULGAÇÃO

A multinacional
Schrader International, fornecedora de
soluções de sensores,
válvulas para pneus e
componentes para
sistema de ar condicionado, apresentou
Carlos Storniolo como diretor geral no
Brasil. Storniolo, que
trabalhou mais de 20
anos na General Motors, ingressa na
Schrader com a missão de melhorar em
67% o ciclo produtivo
da empresa, tornando
seus produtos mais
competitivos no mercado. Mesmo com
pouco tempo na companhia, o executivo já
ajudou na captação
de dois importantes clientes, no caso a Hutchinson (fabricante de pneus para motos) e a Harley Davidson. “A
energia com que a nova administração empregará todas
as inovações será determinante para a companhia atingir
as metas de crescer 12% ao ano no próximo triênio”, diz
Storniolo.

ALDEIA DAS ÁGUAS PARK RESORT CONTRATA JÚLIO SELLANI
Júlio Sellani passou a inteDIVULGAÇÃO
grar a equipe do Aldeia das
Águas Park Resort (RJ) como o gerente comercial e
de marketing. Com MBA
em gestão estratégica de
empresas pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), Sellani atuou como coordenador de marketing e de
vendas do Hot Park do Rio
Quente Resort e gestor de
vendas da Blue Wave Waterpark Equipments, ambos em Goiás, além de ter
sido o responsável pelo desenvolvimento de um produto que une os sistemas
de time share e fractional
comercializado pelo grupo
Lagoa Quente em parceria
com a RCI, em Caldas Novas. “Com todo potencial
apresentado pelo Aldeia
das Águas, pretendo levar
o parque a ser um dos
mais visitados do Brasil”, conta o executivo, citando um dos seus desafios com o novo cargo.

MARCELO GUIZZO JUNTA-SE À DIVISÃO DE LUXO DA L’ORÉAL
Com o desafio de reestruturar a equipe comercial e promover o crescimento do segmento, Marcelo Guizzo acaba de ingressar na divisão
de luxo da L’Oréal. Com 13 anos de empresa, Guizzo iniciou sua carreira como vendedor da marca L’Oréal Professionnel (LP) em São
Paulo, onde atuou até 2004, quando assumiu a gerência da região e
trabalhou no desenvolvimento da marca L’Oréal Professionnel. Com
a experiência adquirida seguiu para Kérastase, em que trabalhou até
2009, retornando, a seguir, para LP como diretor comercial. Responsável pela estruturação dos canais de distribuição e pela profissionalização do canal indireto, sua gestão resultou em um crescimento de
38% em dois anos, expandindo a distribuição em mais 4,5 mil salões
atendidos em 2011.

MANDIC ANUNCIA ANTONIO CARLOS PINA COMO CTO
A Mandic, empresas do segmento de cloud computing, confirmou a
contratação de Antonio Carlos Pina como Chief Technology Officer
(CTO). Com 28 anos de experiência nas áreas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e gestão de tecnologia da informação (TI), Pina
possui em seu currículo cursos de especialização em escolas como
Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Universidade de Michigan, ambas nos Estados Unidos, além da Fundação Dom Cabral.
O executivo, que antes de ingressar na Mandic exercia a função de
CTO na Alog Datacenters, irá comandar a divisão de tecnologia e
terá como foco principal a expansão de plataformas de produtos e
serviços oferecidos pela companhia. “Espero, em parceria com o time de TI, construir a melhor plataforma de produtos e serviços de
cloud computing da América Latina. Tudo de modo que nossos
clientes tenham a melhor estabilidade, segurança e performance”,
enfatiza.

SAMY BALASSIANO ASSUME DIRETORIA NA LECCA
A financeira carioca Lecca, que oferece ao mercado diversas soluções
nas áreas de cartões crédito, crédito consignado e consultoria de investimentos, entre outros serviços, anunciou Samy Balassiano como
diretor comercial de investimentos. Com 30 anos de experiência no
mercado financeiro, período em que passou pelo como Banco Fator,
Ágora Corretora, Concordia Corretora e Banco Paulista, o executivo
chega a Lecca com a missão de desenvolver novos produtos e dobrar
os recursos sob gestão até o final de 2013.

