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Como começou sua trajetória no Internacional? 
Comecei a me envolver com o clube em 1996, em razão 
do convite de um amigo que já fazia parte da diretoria. 
Na época, o Internacional era dividido em movimen
tos políticos, e eu ingressei em um movimento que 
pretendia, de alguma maneira, implementar um novo 
modelo de gestão, uma nova forma de gerir um clube de 
futebol, diferentemente do que era feito até então. Em 
1998, assumi a posição de conselheiro do time, já com 
a proposta de iniciar uma filosofia diferente. O movi
mento político do qual eu participava chegou ao poder 
em 2000, e então comecei a me envolver de forma mais 
intensa com o clube. Naquele ano fui nomeado diretor 
de marketing, ano em que o Inter estava praticamente 
insolvente, não tinha recurso nenhum, não ganhava 
títulos há anos, o que acabou diminuindo o número 
de torcedores; enfim, uma situação bastante ru im para 
um clube do porte do Internacional. No final de 2000, 
eu deixei o cargo por conta de compromissos profis
sionais, pois atuava em outra empresa, e retornei em 
2003, como diretor-colaborador. Permaneci no cargo até 
2007, quando fui encaminhado para assumir a função 
de vice-presidente de marketing. Em maio de 2009, fui 
convidado pelo então presidente Vitorio Piffero para ser 
executivo do clube, sendo o responsável pelo marketing, 
mas com atuação remunerada. Estou nessa posição há 
dois anos, voltado para o projeto de profissionalização 
que o clube possui. 

Durante os momentos críticos pelos quais o clube passou, 
como foi vender a ideia de planos e metas para o público 
interno e para a diretoria? 
Foi bastante fácil, pois esse trabalho não foi só da equipe 
de marketing. Ele partiu de um planejamento estraté
gico que começou a ser feito em 2003 e envolveu várias 
áreas do clube. Naquele ano, durante esse exercício de 
planejamento, um dos conselheiros sugeriu o projeto mais 
desafiador que enfrentamos: alcançar a marca de 100 mil 
sócios no ano do centenário do clube, seis anos depois, em 
2009. Na época, o Inter tinha cerca de 7 mil sócios. Foi um 
desafio que, apesar de parecer maluco e absurdo - porque 
nenhum outro clube do Brasil e do continente americano 
tinha chegado a esse patamar -, foi aceito de comum 
acordo por todos. Logo após a decisão de aplicá-lo, co
meçamos a tentar viabilizar a busca de sócios, porque 
já naquela época sabíamos que precisávamos ter um 
quadro social forte para crescer. Se não tivéssemos is
so, ficaria muito difícil sobreviver em função da falta 
de recursos financeiros comparado a times do Rio de 
Janeiro e de São Paulo. 

Quais são os próximos passos que o senhor vislumbra para 
o Internacional? 
Um dos passos é consolidar a profissionalização do clube. 
Eu, particularmente, não consigo mais enxergar um 

clube da grandeza do Inter ou de qualquer clube desse 
porte que não se profissionalize. Para isso, é necessário 
encontrar caminhos que levem diretorias que não são 
remuneradas para a remuneração, e acredito que esse 
ainda é um grande paradigma no futebol brasileiro. 
Diretores-colaboradores não são necessariamente pessoas 
com experiência no ramo, na área em que irão atuar, 
além de não poderem disponibilizar tanto tempo para 
a atividade, por terem seus compromissos pessoais. 
Acredito que, no momento que se profissionaliza o 
clube, é possível ter metas mais definidas, é possível 
responsabilizar e cobrar resultados. Hoje, com um diretor 
não profissional, não é possível ter metas nem cobrá-las, 
porque ele está apenas se doando ao trabalho. A profis
sionalização também parte do pressuposto de que você 
deixa um pouco a paixão de lado e trabalha mais com 
o lado racional. O Inter t ambém busca aumentar seu 
quadro social, chegando à marca de 200 m i l sócios, e 
esse é o segundo passo. Acreditamos que chegar a esse 
número nos dará uma situação financeira bastante 
confortável, a qual nos permitirá pensar em voar mais 
alto. O terceiro ponto é a expansão da marca; queremos 
colocar a marca do Internacional no coração daqueles 
que gostam de futebol, principalmente nas regiões 
Norte e Nordeste, nas quais existe o predomínio das 
marcas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Além disso, 
queremos consolidar a marca fora do País, o que abrirá 
muitas oportunidades de negócios, como amistosos e 
venda de jogadores. Isso é o que eu acho que deve ser 
feito e o que estamos tentando fazer. 

0 senhor vê o Internacional, no futuro, como certos times do 
exterior, os quais não precisam de patrocínio e cuja receita 
p r o v é m das mensalidades pagas pelos sócios? 
Acredito que sim. Se conseguirmos chegar aos 200 mi l 
sócios, sem dúvida isso nos permitirá, não digo ficar 
sem patrocínio, mas negociar melhor as oportunidades. 
Hoje, no futebol brasileiro, os negócios são fechados em 
função da necessidade de dinheiro, e não de quanto vale 
a marca. Muitas vezes, os clubes acabam se vendendo 
por um preço muito baixo aos patrocinadores porque 
não estão organizados. Também porque precisam de 
dinheiro para honrar seus compromissos mensais e, 
naquele afã de pegar o recurso, acabam fazendo maus 
negócios. Esse é o modelo encontrado na maioria dos 
times de futebol. 

0 que o torcedor, como cliente, espera do clube? 
Além de títulos, porque nós somos um time de futebol, o 
torcedor também quer a contrapartida. Ele quer a pres
tação de serviços, quer ser reconhecido, quer participar 
de alguma maneira do dia a dia do clube. Também quer 
ter experiências com o clube para o qual torce, e para 
isso também é necessária uma mudança na mentalidade 
dos dirigentes. É preciso que o clube, cada vez mais, 
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ofereça condições para que esse sócio assista ao jogo, 
tenha conforto, segurança, bons restaurantes, boas lojas 
e, principalmente, um reconhecimento pelo fato de ser 
associado e pagar sua mensalidade em dia. 

A loja virtual do Inter oferece uma gama enorme de produtos, 
até mesmo produtos que não levam o emblema do time. 
Por que o clube adotou essa estratégia e como convencer 
o público a adquiri-los? 
Essa estratégia foi adotada pelo porte do operador da 
nossa loja virtual, que é a CompraFácil, uma das maiores 
na área de e-commerce. A segunda razão é que saltamos de 
um leque de 2 mi l para uma variedade de 50 mi l itens. 
Quando você entra no segmento de eletroeletrônicos, ven
de coisas que antes não tinha disponível em uma marca 
somente sua. Outro fator é que ganhamos royalties sobre os 
produtos que são vendidos, e no momento que aumenta 
a oferta de produtos, aumenta também a possibilidade 
de receita. Assim, aumentamos a oferta e, caso o sócio 
queira comprar uma televisão, pode fazê-la em nosso site, 
um equipamento de ponta, e ao mesmo tempo ajudar o 
clube. Fazemos campanhas de incentivos à compra na 
nossa loja vir tual , voltadas principalmente aos sócios, 
os quais possuem algumas vantagens de descontos em 
todas as operações que fazemos. 

Fazendo uma comparação entre clubes de futebol e empresas: 
quais são os pontos comuns e divergentes entre eles? 
O primeiro ponto comum é o resultado. Nós, como 
qualquer empresa, precisamos obter resultados. Esse 
resultado é no campo: ganhando campeonatos. Para 
ganhar campeonatos, precisamos t ambém ter estru
turas fortes, uma boa equipe, recursos para contratar 
jogadores e os melhores profissionais. Isso é o que o 
futebol moderno exige pela competitividade existente. 
Em contrapartida, somos diferentes das empresas bem 
organizadas por conta da falta de planejamento. Muitas 
vezes os clubes não são organizados e planejados de 
forma constante, e aí entra a questão da profissionali
zação comentada anteriormente. Há um conflito sobre 
até onde vai um diretor executivo não remunerado, qual 
é o l imite do diretor-colaborador e as questões políticas 

de um clube. Clubes de futebol não têm donos. Há, sim, 
um presidente eleito, mas o prazo de gestão é muito 
curto, de no máximo dois anos. Para conseguir fazer 
um trabalho representativo, precisaríamos de pelo me
nos quatro ou cinco anos. Outra diferença é que temos 
pessoas que estão trabalhando pela paixão e, muitas 
vezes, diferentemente das empresas, não são experts 
em suas áreas. Mas existe uma coisa que temos que as 
empresas não têm: consumidores fiéis. Nós temos um 
consumidor que não troca de marca. E esse é o sonho 
de qualquer empresa. 

Como os times de futebol lidam com a cobrança de resul
tados envolvendo a performance nos campos e na área 
administrativa? 
Como trabalho com o marketing, a cobrança de resultados 
nos campos não é de minha responsabilidade, mas, é 
claro, os resultados nos campos interferem nos resul
tados financeiros, nos recursos que eu tenho de captar. 
Se o time vai bem em campo, eu consigo fechar mais 
patrocínios, tenho mais verbas para a televisão, tenho 
mais produtos licenciados. Mas as metas do marketing 
são feitas independentemente disso, são estabelecidas no 
final do ano anterior, e sou avaliado pela receita conse
guida comparada à projeção feita anteriormente. 

0 Internacional possui um grande concorrente. Que lições 
o senhor tem a oferecer aos empresários, para que lidem 
melhor com a concorrência? 
Acredito que é preciso aprender com aquilo que o con
corrente tem de bom, avaliar muito bem os pontos fracos 
deles, e a partir daí criar o seu próprio posicionamento e 
a sua marca. Atualmente, não estamos tão preocupados 
com o concorrente. É claro, observamos os movimentos 
que eles estão fazendo, mas temos o nosso próprio per
f i l . Nosso torcedor não é igual ao torcedor deles, nossa 
torcida tem outras aspirações, e então lidamos com isso 
de maneira um pouco diferente das empresas comuns, 
que possuem um determinado produto e existe na con
corrência outro muito similar. No Inter, olhamos para 
a concorrência, sim, mas com um olhar de observação, 
e não de preocupação. São modelos distintos. 
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Text Box
Fonte: Liderança: gestão, pessoas e atitudes, Curitiba, ano 8, n. 90, p. 8-11, jun. 2012. 




