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PENSAMENTO 

"E tudo a que fizerdes, seja em palavra, seja em ayao, fazei-o em nome do Senhor 

Jesus, dando par ele grayas a Deus Pai. Tudo quanta fizerdes, fazei-o de todo a 

corac;ao, como para a Senhor e nao para homens, cientes de que recebereis do 

Senhor a recompensa da heranya. A Cristo, a Senhor, e que estais servindo". 

(Colossenses 3:17, 23). 

"Com a forya que Cristo me da, posso enfrentar qualquer situac;ao". 

(Filipenses 4:13). 
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APRESENTACAO/RESUMO 

0 presente trabalho trata-se de uma proposta de estrutura administrativa 

organizada e baseada nos principios administra~ao de empresas para escolas de 

futebol, ou seja, administrar as escolas de futebol como "empresas", superando o 

amadorismo existente na pratica organizacional desse ramo de atua~ao esportivo e 

valorizando esse empreendimento fazendo jus a evolu~ao do esporte no Brasil, 

atraves da profissionaliza~o principalmente do futebol. Nesse trabalho utilizou-se 

de uma revisao bibliografica a respeito dos principais conceitos e componentes da 

administra~o e da estrutura de empresas com posterior utiliza~ao desses 

conhecimentos ao contexto das escolas de futebol. Algumas conclusoes que essa 

pesquisa alcan~ou foi que os conhecimentos da Administra~o e organiza~ao de 

empresas podem ser aplicados no ambiente de uma escola de futebol, passando 

esta a ser tratada como uma micro ou pequena empresa, que apresenta urn quadro 

mais restrito de funcionarios e fun~oes, mas que possui a mesma base de condutas 

e procedimentos com o fim de buscar equilibria em todas as areas contribuindo ao 

final para a busca do lucro, ou seja, a rentabilidade do neg6cio "escola de futebol", 

nao o lucro por si s6, mas baseado na competencia de cumprir a missao que a 

escola se dispoe a exercer no mercado esportivo. 

Palavras-chave: Escola de Futebol, Administra~ao, Gestao, Marketing. 
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1. INTRODUCAO 

Com a "espetaculariza~o" do esporte e em especial do futebol, tern surgido 

diversos movimentos de profissionaliza~o do mesmo, como e o caso mais recente 

da transforma~o dos clubes esportivos em empresas, fato esse que contribui para a 

organiza~o e melhoria na funcionalidade e estrutura~o dos clubes, trazendo 

maiores possibilidades de investimento financeiro e gerando maior credibilidade e 

alternativas mercadol6gicas para esses clubes. 

Esse processo de transforma~o em empresa tern surgido de forma mais 

avanc;ada na Europa, mas tern sido tambem desenvolvido em certa escala no Brasil. 

Pensando nesse aspecto, creio que as escolas de futebol, tambem irao passar por 

esse desafio, mais cedo, ou mais tarde, pois as exigencias de mercado tendem a 

aumentar forc;ando a profissionalizac;ao. 

Devido a isso surge a proposta deste trabalho em desenvolver urn projeto de 

estrutura~o administrativa para escolas de futebol contribuindo e ja ate mesmo 

antecipando medidas de a~o para o surgimento de escolas de futebol empresas. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Elaborar a estrutura organizacional e administrativa para escolas de futebol. 

1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• Levantar quais sao os elementos administrativos compreendidos e ou 

necessaries na gestao de uma escola de futebol; 

• Estruturar as areas de financ;as, marketing, gestao de pessoas, para uma 

escola de futebol; 

• Verificar alguns pontos positives de uma administra~o estruturada em 

escolas de futebol; 

8 



1.3 JUSTIFICATIVA 

Conforme CURY (2004): 

o futebol e o esporte de maior divulga~ao no Brasil, sendo praticado em todo o 
territ6rio nacional por pessoas das mais variadas idades, classes sociais, nivel de 
instru~o, ra~as e credos. Devido a essa paixao do brasileiro pelo futebol, alem da 
pratica da "pelada" ou em outras palavras a pratica do futebol como lazer, existe 
tambem a cultura do treinamento desse esporte, mesmo nao sendo essa a realidade 
da maioria dos praticantes do futebol em nosso pais. Mas nos ultimos anos tern 
surgido diversas escolas esportivas, chamadas "Escolas de Futebol" que tern como 
objetivo ensinar a pratica do futebol a crian~s e adolescentes e aperfei~oar a pratica 
desse esporte. (p.2) 

0 surgimento dessas escolas tern sido marcado pela atuayao principalmente 

de ex-atletas de futebol que viram nesse ramo uma oportunidade de trabalho p6s

aposentadoria e ainda uma forma de passar seus conhecimentos e experiencias a 

nova gerayao. Com isso, deu-se a organizac;ao de diversas escolas de futebol, 

organizadas de forma amadora em sua estrutura administrativa, pois esses ex

atletas traziam para essa pratica profissional somente a sua experiencia "dentro dos 

gramados", a qual e indiscutlvel quanto a sua competencia para o ensino do futebol, 

mas questionavel quanto a organizayao e gestao da escola de futebol. 

Esse amadorismo tern gerado situac;oes dificeis para esses ex-atletas quanto 

ao procedimento financeiro, planejamento, marketing, entre outras areas, onde 

essas escolas tern tido dificuldades em recrutar novos alunos e participar de 

atividades competitivas e socials por nao possuir urn planejamento adequado e 

profissional, deixando de crescer como uma empresa e nao atingindo destaque na 

sociedade como o potencial da atividade propoe devido a divulgayao do futebol em 

nosso pais. 

Por esse fator e aliado a minha experiencia com escolas de futebol, tanto as 

que tive oportunidade de atuar quanto as que pude observar ao Iongo do meu 

contato com o futebol, desde a condiyao de aluno, ate a de professor/instrutor e 

ainda minha aspirayao de atuar como administrador esportivo no ramo de escolas 

de futebol, proponho urn repensar na atuayao das escolas e urn direcionar em sua 

organizayao e administrayao atraves da utilizayao de uma estrutura empresarial, 

utilizando-se dos conhecimentos da Administrac;ao. 
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1.4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi de revisao bibliognifica, a qual foi realizada nas 

bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Faculdade Metropolitana e 

Unifil (Universidade Filadelfia), tambem situadas na cidade de Londrina, e em livros 

de Administra~o em geral, seguida de analise do conteudo e adapta~o para a 

proposta de uma abordagem administrativa de organiza~o para escola de futebol. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

2.1 CONCEITOS DE ADMINISTRACAO 

A palavra "administra~o" tern sua origem do latim, administer, e significa: 

aquele que realiza uma fun~o abaixo do comando de outro, aquele que presta um 

serviyo a outro, ou seja, subordinac;ao e servic;o. (CHIAVENATO, 2000). 

Segundo MONTANA & CHARNOV (2003, p. 2) "Administra~o eo ato de 

trabalhar com e por intermedio de outras pessoas para realizar os objetivos da 

organiza~o. bern como de seus membros". 

CHIAVENATO (2000) mostra que a tarefa da Administrac;ao e 

interpretar os objetivos propostos pela empresa e transforma-los em ac;ao 
empresarial por meio de planejamento, organizac;ao, direc;ao e controle de todos os 
esforc;os realizados em todas as areas e em todos os niveis da empresa, a fim de 
atingir tais objetivos. (p.3) 

A administra~o possui diversas areas de atua~o dentro de uma empresa, e 

para isso e necessaria a conceitua~o dessas areas e suas func;oes, irei mostrar a 
seguir alguns conceitos importantes da administrac;ao. 

2.1.1 ORGANIZACOES 

MONTANA & CHARNOV (2003, p. 170) citam que organiza~o "e a entidade 

que possibilita aos integrantes de urn grupo ou equipe trabalharem juntos, com mais 

eficacia do que poderiam fazer sozinho, a fim de alcangar objetivos". 

Urn outro conceito de organizac;ao e trazido por DIAS (2003, p. 30) 

"organizac;oes podem ser entendidas como instrumentos utilizados pelo homem 

para desenvolver determinadas tarefas, nao possiveis para o individuo em 

particular". DIAS (2003, p.26) tambem diz que organizac;ao pode ser entendida 

como "urn ente social criado intencionalmente para se conseguirem determinados 

objetivos mediante trabalho humano e uso de recursos materia is". 
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CHIAVENATO (2000) coloca que: 

as organizac;oes sao propositada e planejadamente construidas e elaboradas para 
atingir determinados objetivos, e tambem sao reconstruidas, isto e, reestruturadas e 
redefinidas, na medida em que os objetivos sao atingidos ou na medida em que se 
descobrem meios melhores para atingi-los com menor custo e menor esforc;o. (p. 44) 

As organiza~oes possuem as seguintes caracteristicas: e urn sistema 

devidamente estruturado para alcan~r determinados objetivos, apresenta limites 

perfeitamente identificaveis, constitui-se num conjunto complexo, diversificado, e 

harmonica e ainda, e urn sistema aberto (OIAS, 2003). 

Urn dos principais objetivos das organiza~oes e produzir alga necessaria a 
sociedade, pais se esta absorve e aceita o que e produzido, porque dele necessita 

para satisfazer suas necessidades, entao a organiza~o esta prestando uma fun~o 

social (CHIAVENATO, 2000). 

Em urn sentido amplo as organiza¢es podem ser encontradas em todos os 

setores da sociedade, assim temos: 

• No setor publico: que compreende organiza~oes do Estado, prefeituras, 

empresas publicas, autarquias, etc. 

• No setor privado: onde se encontram organiza~oes industriais, comerciais, 

financeiras, presta~o de servi~s. entretenimento, lazer, etc. 

• No terceiro setor: organiza~oes nao governamentais, fundac;oes, 

organiza~oes filantr6picas, etc. 

2.1.2 EMPRESA 

CHIAVENATO (2000, p. 45) conceitua "empresa" como "todo 

empreendimento humano que procura reunir e integrar recursos humanos e nao

humanos (financeiros, fisicos, tecnol6gicos, mercadol6gicos, etc.) no sentido de 

alcan~r objetivos de auto-sustenta~o e de lucratividade, pela produc;ao e 

comercializa~o de bens ou servi~os". 

CHIAVENATO (2000) tambem discorrendo acerca das empresas diz que: 

as empresas produzem bens ou servic;os, empregam pessoas, utilizam tecnologias, 
requerem recursos e, sobretudo, necessitam de administrac;ao. 0 que faz as 
empresas diferentes das demais organizac;oes sociais sao as seguintes 
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caracteristicas: sao orientadas para o Iuera, assumem riscos, sao dirigidas por uma 
filosofia de neg6cios, sao geralmente avaliadas sob um ponto de vista contabil, 
devem ser reconhecidas como neg6cios pelas demais organizac;;oes e pelas 
agencias governamentais e constituem propriedade privada. (p. 45) 

As empresas possuem areas distintas, dentre as mais importantes podemos 

citar: finangas, gestao de pessoas e marketing. 

2.1.3 FINANCAS 

Dentre os setores mais importantes dentro da empresa temos a 

Administra~o financeira que e a arte e a ciencia de administrar recursos 

econOmicos e financeiros, o objetivo da administra~o financeira e maximizar o valor 

da empresa ou da institui~o para os acionistas. 

Administrador financeiro conforme JOHNSON (1974, p.21) e "o individuo que, 

numa empresa, desempenha a fun~o principal no planejamento das necessidades 

de fundos e no levantamento e aplica~o efetiva destes". Este profissional 

desempenha tres fun¢es essenciais: planejamento e controle financeiros, 

levantamento e investimento de fundos, ou seja, basicamente e responsavel por 

controlar as entradas e saidas e realizar urn controle de fluxo de caixa, dando 

opiniOes de onde e quanto a empresa pode investir para seu crescimento. 

0 papel do administrador financeiro e exercer as fun¢es financeiras de 

tesouraria e de controladoria que englobam: administrayao de caixa, decisoes de 

investimento, decisao de financiamento, entre outras. 

Urn conceito importante dentro do tema finangas e 0 Oryamento que e 
mostrado por ROBBINS (2000, p. 146) como "plano numerico de alocayao de 

recursos para atividades especificas, ele proporciona padrOes quantitativos por meio 

dos quais os gerentes medem e comparam o consumo de recursos". 

2.1.4 GESTAO DE PESSOAS 

Conforme conceitua~o de GIL (2001, p. 17) Gestao de Pessoas "e a fun~o 

gerencial que visa a cooperac;ao das pessoas que atuam nas organizayOes para o 

alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais". 

A gestao de pessoas em uma empresa, tambem conhecida historicamente 

como administrayao de recursos humanos ou administrac;ao de pessoal 
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compreende as seguintes func;oes: recrutamento, selec;ao e treinamento. 

Recrutamento e a arte de recrutar empregados, processo de procurar, ou 

atrair novos para cargos distintos dentro de uma empresa. 

Ap6s o processo de recrutamento de funcionarios passa-se ao processo de 

selec;ao, o qual e conceituado por BULGACOV (1999, p. 364) para ele "selec;ao e 

uma atividade restrita de comparac;ao, de escolha e deve ser feita com base em 

padroes determinados pelo cargo que o futuro empregado venha a ocupar e pelas 

exigencias que o responsavel da area tenha feito". 

E ainda a terceira tarefa da gestao de pessoas e o treinamento que se 

caracteriza pelo o ato de aumentar o conhecimento e pericia de urn empregado para 

o desempenho de determinado cargo ou trabalho. 

Assim, em gestao de pessoas, o profissional envolvido nessa area, 

desempenha os seguintes papeis dentro da empresa: de comunicador, 

selecionador, treinador, avaliador, analista de cargos e salarios, motivador, lider, 

negociador, gestor da qualidade e ainda o papel de coach, expressao que vern do 

esporte, ou seja, tecnico. 

Dentro da gestao de pessoas ainda, existe uma atividade bern peculiar e 

importante desenvolvida que e 0 planejamento de recursos humanos, 0 qual e 

definido por ROBBINS (2000, p. 233) como "processo pelo qual a administrac;ao 

assegura que dispoe de quantidade e tipo de pessoal correto e nos momentos 

corretos, capazes de concluir com eficacia e eficiencia as tarefas que ajudarao a 

organizac;ao a alcanc;ar seus objetivos globais". 

2.1.5 MARKETING 

Conforme DOLABELA (1999, p.147) "'Marketing e o processo de 

planejamento de uma organizac;ao que busca realizar trocas com o cliente, cada urn 

com interesses especificos: o cliente quer satisfazer suas necessidades; uma 

empresa quer gerar receita." 

Para MONTALVAO (1978, p.109) marketing e "o processo em uma 

sociedade, pelo qual a estrutura de procura dos bens econOmicos e dos servic;os e 

prevista ou ampliada e satisfeita, atraves da concepc;ao, promoc;ao, troca e 

distribuic;ao de tais bens e servic;os". 0 marketing possui quatro preocupac;oes: 

Produto (Que produto vender?), Prec;o (Quanto cobrar pelo produto?), Comunicac;ao 

(Como promover o produto?) e Ponto (Como distribuir o produto?). 
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Segundo KOTLER & ARMSTRONG (2003, p. 3) "a fungao do marketing e 

lidar com os clientes ( ... ) e a entrega de satisfa~ao para o cliente em forma de 

beneficia ( ... ) os dois principais objetivos do marketing sao: atrair novos clientes e 

manter os clientes atuais". Assim podemos dizer que o born marketing e essen cia I 

para o sucesso de toda organiza~ao, seja ela grande ou pequena, com os sem fins 

lucrativos, nacional ou global. 

Visto alguns conceitos de marketing, podemos agora mostrar como ele esta 

localizado nas empresas, o qual apresenta sua pratica atraves da administra~ao de 

marketing que e definida por KOTLER & ARMSTRONG (2003, p. 9) "como a analise, 

o planejamento, a implementa~ao e o controle de programas desenvolvidos para 

criar, construir e manter trocas beneficas com compradores-alvo (consumidores) 

para que sejam alcan~dos os objetivos organizacionais". 

Dentro do marketing existem areas especificas de atuagao, das quais 

podemos citar o marketing de relacionamento como area fundamental na vida de 

uma empresa. KOTLER & ARMSTRONG (2003, p. 28) definem marketing de 

relacionamento como "processo de criagao, manutengao e forte intensifica~ao de 

relacionamentos de valor agregado com clientes e outros parceiros", o que quer 

dizer que o cliente deve ser valorizado e o relacionamento com ele deve ser 

saudavel visando a fidelidade do respective cliente a empresa. 

0 marketing atua em todos os ramos da sociedade seja em organiza~Oes e 

empresas focadas em produto, ou naquelas focadas em servi~os, assim o marketing 

tambem e aplicado ao "universe" dos esportes, possuindo urn ramo proprio: o 

marketing esportivo, a respeito dessa area os autores MULLIN & HARDY & 

SUTTON (2004) trazem a seguinte defini~ao: 

marketing esportivo consiste em todas as atividades designadas a satisfazer as 
necessidades e desejos dos consumidores esportivos atraves de processos de troca. 
Ele desenvolveu dois eixos principais: o marketing de produtos e servi<;os esportivos 
diretamente para os consumidores esportivos e o marketing de outros produtos e 
servi<;os atraves da utilizayao das promoyoes esportivas. (p.18) 

Ap6s a descri~o das areas dentro de uma empresa, suas defini~oes e 

fun¢es, passaremos a discutir a respeito de como se constitui a estrutura 

organizacional de uma empresa. 
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2.1.6 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE UMA EMPRESA 

OLIVEIRA (2000, p. 85) conceitua Estrutura Organizacional como "o conjunto 

ordenado de responsabilidades, autoridades, comunica~oes e decisoes das 

unidades organizacionais de uma empresa". 

ROBBINS (2000, p. 171) diz que "uma estrutura organizacional define como 

as tarefas sao formalmente divididas, agrupadas e coordenadas". 

Segundo OLIVEIRA (2001, p. 80) "a estrutura organizacional deve ser 

delineada de acordo com os objetivos e as estrategias, ou seja, a estrutura 

organizacional e uma ferramenta basica para alcan~r as situa¢es almejadas pela 

empresa". 

Quando a estrutura organizacional e estabelecida de forma adequada, ela 

projeta para a empresa alguns aspectos, citados por OLIVEIRA (2000, p. 81): 

"identifica~o das tarefas necessarias, organiza~o das fun¢es e 

responsabilidades, informa¢es, recursos e feedback aos empregados, medidas de 

desempenho compativeis com os objetivos e condi~oes motivadoras". 

2.1.7 ORGANOGRAMA 

Dentro da organiza~o administrativa de uma empresa existe urn elemento 

presente chamado organograma que segundo MONTANA & CHARNOV (2003, p. 

170) e uma "representa~o esquematica da maneira como o trabalho e distribuido e 

relacionado para que possa ser realizado". 

LACOMBE & HEILBORN (2003, p. 1 03) conceitua organograma como 

"representa~o grafica simplificada da estrutura organizacional de uma institui~o. 

especificando os seus 6rgaos, seus niveis hierarquicos e as principais rela~oes 

formais entre eles". 
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A seguir, urn exemplo basico de organograma de uma empresa: 

Figura 1: Organograma basico de uma empresa. 

PRES I DENTE 

DIRETOR DIRETOR 
(Ex: Finan~as) (Ex: Administra~ao) 

DIRETOR 
(Ex: Produ~io) 

GERENTE GERENTE GERENTE 

/\/ 
..--'--~~~~~--, 

AU XI LIAR 
ADMINISTRATIVO 

2.1.8 GESTAO EMPRESARIAL 

AU XI LIAR 
ADMINISTRATIVO 

ARANTES (1998) propoe urn modelo de gestao empresarial, que representa a 

maneira de administrar uma empresa. Neste modelo os instrumentos de gestao sao 

agrupados em subsistemas de acordo com seu prop6sito. Esse modelo de gestao e 
constituido pelos subsistemas: institucional, tecnol6gicos, e humano 

comportamental. Assim, ARANTES (1998, p. 89) conceitua cada urn desses 

subsistemas: 

0 subsistema institucional reune os instrumentos que auxiliam a administrac;ao a fixar 
a razao de ser do empreendimento de acordo com crengas, valores, convicc;oes e 
expectativa dos empreendedores. Ele define a identidade da empresa como 
instituic;ao, caracterizando as finalidades externas e internas que ela se propoe 
atender. Os subsistemas tecnol6gicos sao constituidos pelos instrumentos que dao 
suporte a administrayao na fixac;ao dos resultados empresariais e na orientac;ao, 
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organizac;So, coordenac;So e controle das atividades de forma a assegurar que elas 
sejam dirigidas as finalidades pelas quais a empresa foi criada e e mantida. Sao 
cinco os subsistemas destinados ao suporte tecnol6gico de gestao a administra~ao: 
gerencial, operacional, organizac;§o, comunicac;So e informa~ao. 0 subsistema 
humano-comportamental inclui os instrumentos que a administrac;So precisa para 
mobilizar as pessoas que integram a empresa e conseguir que seu comportamento 
esteja dirigido aos resultados e as finalidades empresariais. 

Dessa forma, os subsistemas de gestao sao integrados e tern uma forte 

interdependencia, pois s6 assim conseguem contribuir de forma consistente para a 

realizayao da tarefa empresarial. 

2.2 FUNCOES DA ADMINISTRACAO 

A Administrac;ao possui basicamente quatro func;oes: planejamento, 

organizayao, direc;ao, tambem chamada de lideranc;a, e controle, ou avaliac;ao. 

2.2.1 PLANEJAMENTO 

KWASNICKA (1981, p. 152) diz com relayao a planejamento que "a funyao de 

planejar e definida como a analise de informac;oes relevantes do presente e do 

passado e a avaliac;ao dos provaveis desenvolvimentos futuros, de forma que urn 

curso de ac;ao seja determinado e que torne possivel a organizayao atingir seus 

objetivos ja determinados". 

Para ROBBINS (2000, p. 33) planejamento e uma ''funyao gerencial que 

abrange a definiyao das metas de uma organizayao, o estabelecimento de uma 

estrategia global para alcan«;a-las e o desenvolvimento de uma hierarquia 

abrangente de pianos para integrar e coordenar atividades". 

0 planejamento e tanto uma necessidade organizacional dentro de uma 

empresa como uma responsabilidade administrativa, pois a empresa baseada no 

planejamento escolhe metas que darao forma aos esforc;os e ao trabalho dos 

administradores e demais funcionarios da empresa. Assim, os objetivos do 

planejamento sao: determinar objetivos adequados e preparar condic;Oes para 

mudanc;as. 

Entao, o planejamento e necessario para prevenir e corrigir problemas, o que 

mostra que o planejamento e urn processo continuo na rotina das empresas e 

organizac;oes. 
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DUBRIN (2001) apresenta oito fases na estrutura de urn planejamento: 

1. Definir a situa~o atual; 

2. Estabelecer metas e objetivos; 

3. Prever auxilios e barreiras as metas e objetivos; 

4. Desenvolver pianos de a~o para atingir metas e objetivos; 

5. Desenvolver or<;amento; 

6.1mplementar os pianos; 

7. Controlar os pianos; 

B.Avalia~o e feedback; 

A atividade de planejamento tambem e presente e utilizada em todos os 

niveis da empresa, possuindo cada urn caracteristicas e urn ''foco" pr6prio de cada 

area de atua~o. conforme KWASNICKA (1981) mostrado na tabela abaixo: 

Tabe/a 1: Atividade de planejamento por nivel 

Nive/ organizaciona/ Tipo de p/anejamento 

Alta administra~o Objetivos, polfticas, plano a Iongo prazo 
para toda a organiza~o. 

Administra~o de segundo nivel Cotas, programas, projetos, objetivos 
curto prazo, planilhas, plano operacional. 

Nivel nao administrative Rotina de trabalho e procedimentos 

Dentro da tarefa de planejar, urn outro tipo de planejamento fundamental para 

a vida da empresa e o planejamento estrategico que se caracteriza pelo processo 

que analisa as ameac;as e oportunidades do ambiente, avalia os pontos fortes e 

fracos da empresa, estabelece as estrategias e os objetivos estrategicos e assegura 

o alinhamento da empresa e estas estrategias e objetivos. Urn outro fator a ser 

lembrado e que uma empresa existe com o prop6sito de atender as necessidades e 

aos desejos dos clientes, desse modo a estrutura e o planejamento da empresa 

deve encontrar sua principal dire~o no mercado. 
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2.2.2 ORGANIZACAO 

MONTANA & CHARNOV (2003, p. 170) definem organizar como urn 

"processo para desenvolver urn modo sistematico de reunir os recursos fisicos e 

humanos essenciais a consecuc;ao dos objetivos de uma empresa". 

Para OLIVEIRA (2001, p. 80) "organizayao da empresa e a ordenayao e o 

agrupamento de atividades e recursos, visando ao alcance de objetivos e resultados 

estabelecidos". 

2.2.3 DIRECAO I LIDERANCA 

OLIVEIRA (2001, p. 81) diz que "Direyao da empresa representa a orientayao, 

coordenac;ao, motivayao, lideranc;a, das atividades e recursos visando alcanc;ar os 

objetivos e os resultados esperados". 

Para LACOMBE & HEILBORN (2003, p. 48) liderar e: "conduzir urn grupo de 

pessoas, influenciando seus comportamentos e ac;Oes, para atingir objetivos e 

metas de interesse comum desse grupo, de acordo com uma visao do futuro 

baseada num conjunto coerente de ideias e principios". 

2.2.4 CONTROLE I AVALIACAO 

Para LACOMBE & HEILBORN (2003, p. 50) controlar e: "assegurar que as 

atividades da organizac;ao levam-na em direyao aos objetivos". lsso envolve: medir 

o desempenho, compara-lo com o desejado e tomar medidas corretivas 

necessarias. 

Segundo OLIVEIRA (2001, p. 427) controle e: 

uma func;;ao do processo administrative que, mediante a comparac;;So com padroes 
previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das 
ac;;oes, com a finalidade de realimentar os tomadores de decisoes, de forma que 
possam corrigir ou reforc;;ar esse desempenho ou interferir em func;;Oes do processo 
administrative, para assegurar que os resultados satisfac;;am aos desafios e aos 
objetivos estabelecidos. 
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2.2.5 PAPEL DO ADMINISTRADOR 

Para entender melhor a administracao, precisamos ter em mente qual e o 

perfil do administrador. ARANTES (1998, p.72) descreve que "o administrador e 

toda pessoa da organizacao que e capaz, atraves de sua acao. de afetar 

significativamente os resultados de uma area de responsabilidade e assegurar sua 

contribuicao para a consecucao das finalidades empresariais". 

Para LACOMBE & HEILBORN (2003, p. 3) "a essencia do papel do 

administrador e a obtencao de resultados por meio de terceiros, do desempenho da 

equipe que ele supervisions e coordena, assim, deve ter condi~es de liderar os 

membros da sua equipe e tomar decisOes em nome desta equipe". 

ANDRADE & ANDRADE (1986) nos diz que o administrador eficaz deve ter 

como habitos fundamentais de seu pensamento, cinco linhas mestras, sao elas: 

1. Seus esforyos sao conduzidos sempre para os resultados que dele se espera e 

nao para os fazeres que lhe competem; 

2. Trata de sotucionar problemas considerando as for~s disponiveis no sistema e 

nao suas fraquezas; 

3. Ordena seus fazeres em funyao do tempo e nao o tempo em funcao dos fazeres. 

Tern consciencia de que o tempo e insubstituivel e procura eliminar todas as 

causas de sua perda; 

4. Estabelece prioridades e as obedece. Concentra todos os esforyos possfveis nos 

fazeres realmente prioritarios e visualiza sempre o amanha, nao remontando ao 

passado na busca da correcao de eventuais falhas; 

5. Esta sempre bern informado e elabora julgamentos baseando-se 

preferencialmente em variaveis divergentes. Autodisciplina-se permanentemente 

buscando decidir menos vezes, mas, fazendo-o sempre em coisas fundamentais. 

2.3 ESCOLA DE FUTEBOL 

Quando se pensa em escolinhas de futebol, ou melhor, Escolas de Futebol, 

logo e lembrada a formacao de atletas. A imagem que vern a mente e a de urn local 

de preparacao para as crian~s. onde deixarao de ser apenas praticantes de futebol 

e se tornarao jogadores, com vistas ao profissionalismo. Mas na verdade, a Escola 

de Futebol nao se resume apenas na formayao de atletas profissionais, as escolas 
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de futebol devem proporcionar o conhecimento e o conteudo necessaries para seus 

alunos poderem aprender a jogar o futebol. 

2.3.1 TIPOS DE ESCOLA DE FUTEBOL 

Existem diversos tipos de escolas de futebol, cada uma com seus objetivos 

particulares que obviamente podem envolver a formac;ao de jogadores, mas as 

vezes essa nao e a busca da escola, nem seu foco principal. VENLIOLES (2001) 

traz uma classificac;ao das escolas de futebol em: formativas, comerciais e sociais. 

2.3.2 ESCOLAS DE FUTEBOL FORMATIVAS 

Esse tipo de escola tern como objetivo principal a formac;ao de atletas de 

futebol. Sao realizados treinamentos praticamente todos os dias com o intuito de 

aperfeic;oamento fisico, tecnico e tatico dos atletas. Nessas escolas busca-se a 

descoberta de novos valores e a formac;ao de equipes para a disputa de 

competic;oes. Este tipo de escola de futebol possui ainda uma outra caracteristica 

que diferencia a de outras escolas, pois esta sendo uma escola formativa valoriza os 

melhores alunos, nao dando muitas chances aqueles que possuem menores 

condic;oes fisicas, motoras, tecnicas e taticas. 

2.3.3 ESCOLAS DE FUTEBOL COMERCIAIS 

Segundo VENLIOLES (2001, p.36), essas escolas "sao voltadas para a 

comercializac;ao dos seus servic;os, necessitando assim cobrar, para sua 

sobrevivencia, ja que incorrerao despesas com campos de futebol, material utilizado 

e mao-de-obra". As atividades desenvolvidas nas escolas comerciais em vez de 

focalizarem o treinamento especifico, elas enfatizam a recreac;ao aliada a educac;ao 

fisica de base, sempre abordando a ludicidade. Nestas escolas nao e necessaria 

que os treinamentos sejam realizados todos o dias, por isso variam entre duas a tres 

vezes por semana. Urn dos objetivos principais das escolas de futebol comerciais e 

a formac;ao do individuo, seguido da socializac;ao atraves do esporte, o ensino dos 

fundamentos do futebol e suas regras VENLIOLES (2001). 
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2.3.4 ESCOLAS DE FUTEBOL SOCIAlS 

Esse tipo de escola de futebol tern sua enfase no ensino do futebol para 

crian~as, adolescentes e jovens carentes, sem condi~oes para pagar uma escola de 

futebol, mas com desejo de aprender e interesse pelo esporte. Nessas escolas o 

trabalho e quase sempre voluntluio com o objetivo de proporcionar aos jovens algo 

atrativo que os afaste das drogas e criminalidade e dar oportunidades no futebol, 

pensando no lado social de determinada comunidade ou bairro dentro de uma 

cidade. 
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3. PROPOSTA ESCOLA DE FUTEBOL-EMPRESA 

3.1 ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO EM ESCOLA DE FUTEBOL 

3.1.1 ADMINISTRACAO AMADORA X ADMINISTRACAO EMPRESARIAL 

Ha quem diga que os tempos de amadorismo no futebol sao coisas do 

passado, pois hoje se ve o esporte como profissional devido aos altos investimentos 

financeiros feitos nos clubes, competig6es lucrativas, marketing esportivo em alta 

entre outros fatores. Mas a realidade e que existe profissionalismo apenas nos 

processes de compra e venda de jogadores e gestao de seus contratos, mas ainda 

se observa urn amadorismo na gestao de neg6cios de clubes de futebol. 

A tabela a seguir elaborada por NETO (1998, p.26-27) faz uma analise 

comparativa entre a administragao amadora do futebol construida historicamente e 

a administragao empresarial/profissional, a qual os clubes devem comegar a utilizar 

para acompanhar processo de profissionalizagao do futebol. 

Tabe/a 2: Administrar;ao Amadoristica x Administrar;ao Profissionai/Empresarial 

Administrar;ao Amadoristica Administrar;ao Profissionai/Empresarial 

1. predominio da paixao sobre os neg6cios 1. predominio da visao do lucro, 
do clube. rentabilidade, como etica na gestao dos 

neg6cios do clube. 

2. a visao dos associados e torcedores 2. a visao dos associados e torcedores 
como publico-alvo. como segmentos de mercado. 

3. enfase na busca de novas associagaes e 3. enfase na busca de parceiros comerciais 
recuperagao dos s6cios em debito. e investidores. 

4. a diregao nao e remunerada e, portanto, 4. a diregao e remunerada e, portanto, 
nao centrad a em resultados, mas em cobrada em termos de resultados. 
dedicagao e trabalho. 

5. os atletas sao vistas como 0 maior 5. a marca e o maior patrimonio do clube. 
patrimonio do clube. 

6. estrutura departamentalizada por 6. estrutura divisional/corporativa voltada 
fungOes tradicionais voltada para 0 para o gerenciamento dos diversos ramos 
gerenciamento de atividades. de neg6cios do clube. 

7. enfase no "estatuto" como fonte de 7. enfase na elaboragao e implementagao 
decisao no processo de gestao. de "novas projetos de marketing e 

comercializagao"como fonte de decisao no 
processo de gestao. 
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Administragao Amadoristica Administragao Profissionai/Empresarial 

8. alto poder de influenciac;ao dos 8. alto poder de influencia~o dos "gerentes 
"conselheiros" que representam a for~ da profissionais" que representam a for~ do 
tradic;ao no clube. conhecimento e a profissionaliza~o no 

clube. 

9. vigencia do paradigma da "entidade sem 9. vigencia do paradigma da "S/A". 
fins lucrativos". 

10. estreita vinculac;ao como "corpo social" 10. estreita vinculac;ao como "mercado" e a 
e "atletas" e a administra~o voltada para administra~o voltada para fora. 
dentro. 

Esse quadro observado no futebol dos clubes tambem e vista nas escolas 

de futebol, ou seja, normalmente as escolas sao reflexos da situa~o dos clubes 

onde o amadorismo se acha presente. E clara que nas escolas, algumas coisas sao 

diferentes, pais os alunos nao sao jogadores pagos para isso, mas a rna 

administra~o se assemelha e muito. 

Conforme discutido ate aqui os elementos basicos para a estrutura~o de 

uma empresa e sua posterior gestao sao: marketing, gestao de pessoas, finan~s. 

etc... Creio que isso aplica-se em uma escola de futebol pelos seguintes motivos: 

ela possui em seu contexto geral a preocupa~o com seu cliente, no caso os 

alunos, tern metas de crescimento, necessita de divulga~o e envolvimento com a 

sociedade para recrutar novas alunos, por isso surge a proposta de transformar 

essas escolas em empresas que alem de poder profissionalizar o ramo possa trazer 

Iuera para o idealizador do projeto. 

3.1.2 PERFIL EMPREENDEDOR 

Urn fator importante quando se pensa em desenvolver urn projeto novo, como 

e o caso do presente trabalho, e o perfil do profissional a realizar esse trabalho, ou 

seja, a transi~o do sistema administrative nas escolas de futebol, o qual deve ter 

liga~o com o esporte alem dos conhecimentos da administra~o. por isso o ideal e 

que esse profissional seja da area de Administra~o Esportiva e, alern disso, 

possua urn perfil empreendedor. 

Conforme DOLABELA {1999, p.28) "urn empreendedor e uma pessoa que 

imagina, desenvolve e realiza visoes". Essa descri~o mostra que o profissional 

precisa ser pr6-ativo colocando em pratica, ou seja, na realidade do dia-a-dia os 

conhecimentos e tecnicas adaptando-os a realidade de cada contexto onde se 
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inserem as escolas de futebol. 

0 empreendedor e aquele que cria a empresa e conseqOentemente ira dar o 

rumo de como essa empresa ira funcionar, portanto e alguem com iniciativa, 

autonomia, autoconfian~. otimismo e perseveranya. 

3.1.3 PEQUENA EMPRESA 

Com a proposta administrativa a escola de futebol passa a ser considerada 

uma pequena (ou micro) empresa que e muito diferente de uma grande organizayao 

e, portanto possui suas caracteristicas pr6prias. DOLABELA (1999, P.60) cita que "a 

pequena empresa e dominada pelo lider. A presen~ e influencia do empreendedor 

lider e crucial, tudo depende dele". Pensando nisso e relevante pensar que a 

pequena empresa ira funcionar com a "cara" do empreendedor que a administra, 

isso nao quer dizer que dispense a presen~ de funcionarios, mas que o comando 

deve partir de urn lider para que a escola atinja o objetivo de possuir uma gestao 

administrativa e deixe de funcionar de forma amadora sendo coordenada pela 

mesma pessoa que ministra as aulas e faz todos os demais serviyos da escola. 

BULGACOV (1999, p. 55-56) aponta algumas causas de insucesso de 

pequenos empreendimentos "incompetencia administrativa, falta de experiencia, 

falta de controle financeiro adequado, falta de capital, investimento elevado em 

ativos fixos, falhas no planejamento, localizayao inadequada, expansao nao 

planejada, falta de controle de estoque". Pensando nesses fatores a proposta 

administrativa para escola de futebol visa combater essas causas de insucesso 

aplicando conhecimentos de administrayao profissional, planejando o trabalho e 

antecipando-se a eventuais falhas e insucessos. 

3.1.4 MISSAO 

Uma organizayao existe para realizar alguma coisa, ou seja, precisa ter bern 

claro sua missao e papel no mercado e na sociedade em urn sentido mais geral, 

assim como as organizayoes ou empresas as escolas de futebol precisam elaborar 

uma proposta de missao e objetivos para que possa ser valorizada e se posicionar 

no mercado. Existem diversas possibilidades para uma escola de futebol, como foi 

citado, podem ser escolas comerciais, sociais, formadoras de atletas, etc... Nesse 

momento de formulayao de missao, valem as perguntas: Qual e o nosso neg6cio? 
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Quem e o nosso cliente? 0 que o nosso produto/servic;o representa para o cliente? 

E atrativo? 

Respondendo as perguntas acima podemos dizer que o neg6cio e a venda do 

serviyo aulas de futebol, os clientes sao crianc;as, adolescentes e jovens de idade 

entre cinco e dezoito anos de idade, o nosso servic;o representa para o cliente uma 

oportunidade de aprender ou aperfeic;oar a pratica esportiva do futebol podendo ate 

mesmo almejar uma carreira profissional de atleta, e se o produto e atrativo, 

podemos dizer que sim, devido a paixao do brasileiro pelo futebol e do sonho 

presente em grande parte da juventude em se tornar urn jogador de futebol. 

Alguns exemplos de missao para escola de futebol poderiam ser: 

a) Nossa escola de futebol existe para preparar crianyas, adolescentes praticantes 

de futebol em atletas profissionais; 

b) 0 objetivo da escola e preparar os alunos para os desafios da sociedade, 

utilizando-se do futebol, contribuir para a formayao socio-cultural de crianc;as e 

adolescentes; 

c) A escola existe para vender o "serviyo" ensino do futebol com a maior qualidade 

posslvel, primando pela excelencia em todas as formas do ensino; 

d) A escola entra no mercado esportivo para ser diferencial no ensino do futebol nao 

limitado a tecnica, mas levando em considerac;ao a formayao integral do indivlduo. 

3.2 ESTRUTURA DE UMA ESCOLA DE FUTEBOL 

3.2.1 ORGANOGRAMA DE UMA ESCOLA DE FUTEBOL 

Tratando da escola de futebol a princlpio como uma pequena empresa seu 

organograma, ou seja, estrutura administrativa de funyaes e responsabilidades e 

restrito, mas importante para deixar claro a cada componente da equipe de trabalho 

a quem deve prestar contas e quais sao seus subordinados, podendo assim dividir 

as tarefas de trabalho dentro da equipe. 

Em resumo a estrutura pode constar de administrador (proprietario) na base do 

organograma e abaixo dele: administrador financeiro, gestor de marketing e 

pessoas, professores/instrutores, pessoal de secretaria e estagiarios. Vale lembrar 

que esta estrutura pode ser resumida caso o administrador principal acumule as 

func;oes de administrador financeiro e gestor de marketing e pessoas. 
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A seguir e apresentado o organograma de uma escola de futebol contendo a 

estrutura citada. 

Figura 2: Organograma de escola de futebol 

Proprietario/Administrador 

I 
Gestor de mar keting/pessoas 

~ 
r/lnstrutor Professo 

Preparad 
Preparador 

or Fisico 
de Goleiros 

1 
Estagiarios: 

Prepara~io Goleiros 
Prepara~io Fisica 
Prepara~io tecnica 

~ 
Administrador financeiro 

Secreta ria 

Com o organograma pode-se observar visualmente as rela¢es de autoridade 

e submissao, assim podemos ver que o gestor de marketing e pessoas deve 

trabalhar ao lado do administrador financeiro, possuindo o mesmo status dentro da 

equipe e estando submissos ao administrador, devendo coordenar o trabalho dos 

professores e estagiarios da escola de futebol e o administrador financeiro coordena 

o trabalho da secretaria. 

3.2.2 ADMINISTRADOR I PROPRIETARIO 

Esse profissional e o responsavel por toda a escola de futebol, em todos os 

sentidos, e ele quem devera introduzir os conceitos administrativos na estruturac;ao 

da escola de futebol, ficando submissos as suas ideias e diretrizes todos os demais 

funcionarios da escola de futebol-empresa gerida, como mostrado no organograma. 
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Podera este ser o proprietario oficial do empreendimento ou ainda somente um 

profissional qualificado contratado para fazer com que a escola funcione como uma 

empresa gerando lucros e melhorando a imagem da escola no cenario de escolas de 

futebol e na sociedade onde esta inserida. 

Uma outra questao a ser mencionada e que esse profissional devera desempenhar 

as quatro fun~oes administrativas: planejar, organizar, liderar e avaliar, fazendo com 

que os demais funcionarios, ou componentes da equipe tambem executem essas 

fun~oes em suas respectivas areas de atua~o. Planejando o crescimento da 

empresa, organizando a administra~o dessa empresa, liderando a equipe de 

trabalho e avaliando o desempenho de cada componente da equipe, orientando nas 

falhas e motivando na eficiencia. 

3.2.3 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 

Na organiza~o de uma escola de futebol essa area devera ter um responsavel 

maior, por exemplo, um gerente ou ainda o proprio proprietario que devera cuidar de 

todos os aspectos economico-financeiros da escola. Devera ter um controle 

financeiro de caixa contabilizando sempre todas as entradas e saidas, atraves da 

utiliza~ao do instrumento fluxo de caixa. Essa atitude ira evitar que ao final domes a 

escola nao saiba o destino do dinheiro. 0 administrador financeiro da escola devera 

tambem realizar um or~mento financeiro mensal, e ate mesmo anual contabilizando 

as possibilidades de entrada e os possiveis gastos procurando tomar decisoes 

seguras a respeito de investimentos e comprometimentos financeiros. Essa fun~o 

tambem inclui a preocupa~o com os contratos de presta~o de servi~s aos alunos 

e o pagamento das mensalidades pelos alunos, controlando as datas de pagamento 

e ocasionais inadimplencias. Realizando assim previas das possibilidades de gastos 

e procurando investir o dinheiro no que possa resultar em retorno financeiro para a 

empresa como, por exemplo, o investimento em marketing esportivo e publicidade e 

propaganda da escola de futebol, pagamento de funcionarios, etc ... 

3.2.4 GESTAO DE PESSOAS 

A escola de futebol-empresa tera uma estrutura hierarquica composta de gerencia 

ou area administrativa e area de tecnica. Na qual a gerencia se caracteriza pelo 

administrador da empresa, administrador esportivo, gestor marketing e pessoas e 
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secretaria e a area tecnica engloba os instrutores/professores da escola e os 

estagiarios das areas (Preparayao Fisica, tecnica e de goleiros). 

Pensando em todas essas areas e fungoes dentro da estrutura organizacional da 

escola deve-se dizer que a fungao do Gestor de Pessoas sera de realizar 

recrutamento, seleyao e treinamento de funcionarios. 

Este profissional e responsavel par realizar esse processo com cada funcionario 

estando para isso sob a supervisao do administrador/proprietario da escola. 

Recrutamento e seleyao no caso do inicio dos trabalhos da escola divulgando as 

vagas disponiveis para funcionarios na midia e realizando entrevistas e testes com 

os candidates, levando em considerayao experiencia profissional no caso de 

contratagao de novas funcionarios e oportunizando estagiarios sem experiencia 

profissional, mas com interesse e conhecimento do futebol a aprenderem como 

funciona uma escola e como deve ser realizado o ritmo das aulas/treinamentos. Ja 

com relayao a treinamento o gestor de pessoas devers constantemente realizar 

palestras de motivagao, qualidade e excelencia no trabalho, estar atento a cursos e 

seminarios de aperfeigoamento profissional para professores de futebol 

oportunizando a participayao dos professores da escola nesses cursos. 

Alem disso, devem ser realizadas reunioes mensais envolvendo todos os 

funcionarios para discussao das dificuldades enfrentadas par cada urn, ou seja, 

quais os pontos que precisam ser melhorados e tambem o que tern dado certo e 

deve ser mantido, tendo nessa oportunidade a melhoria de relacionamentos e de 

maior coesao e unidade na equipe de trabalho e ainda a avaliayao de cada area de 

trabalho e dos profissionais responsaveis par essas areas. 

3.2.5 MARKETING 

Esta area tambem devers ter urn profissional especifico, de administragao de 

empresas ou ainda de marketing, mas o importante e que esse profissional tenha 

conhecimentos de marketing esportivo. A responsabilidade sera de promover a 

escola na midia, as mais diversas possiveis: radio, TV, jornais da cidade, jornais de 

bairro, banners, faixas, entre outros tipos de divulgayao atraindo alunos para a 

escola. Produzindo oportunidades tambem de publicidade onde a imagem da escola 

e exposta e a proposta de ensino do futebol e demonstrada, assim, a funyao maior 

desse profissional eo contato com os clientes, relacionando-se com eles e assim, 

procurando perceber suas necessidades para que a escola possa sempre melhorar 
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seu atendimento e sua pratica. 

Urn outro papel importante da area de marketing e a promo~o de eventos da 

escola de futebol, devers organizar, se encarregar de divulgar o evento e realizar 

oportunidade para os alunos se inscreverem para a participac;ao nos eventos junto a 
secretaria. Alguns exemplos de eventos: ida a jogos de futebol profissional, viagens 

para conhecer estadios e realizar jogos em outras cidades, conhecer a estrutura, 

centros de treinamento de clubes profissionais, festas de final de ano com 

premiac;Qes dos alunos-destaque, realiza~o de jogos amistosos com outras escolas 

de futebol, entre outros eventos. 

3.2.6 AREA TECNICA 

Como ja mencionado anteriormente essa area e constituida pelos 

profissionais estritamente ligados ao futebol, ou seja, os professores/instrutores, 

preparadores fisicos, preparadores de goleiros e estagiarios da escola, lembrando 

aqui que dependendo da situa~o da escola o professor podera ser o mesmo a 

exercer as func;Qes de preparador fisico e de goleiros tendo para isso o auxilio de 

estagiarios. 0 essencial e que esses professores sejam profissionais de Educac;ao 

Fisica, possuindo conhecimento de aprendizagem e desenvolvimento motor, 

ludicidade, fisiologia, anatomia e entre outros para melhor atenderem os alunos 

visando cuidar do desenvolvimento do organismo dos alunos, para que assim nao 

exijam cargas de treinamento acima do que as crianc;as, adolescentes e jovens 

podem suportar. 

A responsabilidade de cada professor e a seguinte: planejamento do 

conteudo a ser trabalhado ao Iongo do ano pensando nos objetivos das aulas, 

prepara~o das aulas, execu~o das aulas, prepara~o dos alunos para a disputa 

de competic;oes, coordena~o do trabalho dos estagiarios, realizar no inicio do ano 

uma lista dos materiais necessarios para as aulas e passar isso para os 

administradores providenciarem, devem instruir e orientar os alunos a respeito de 

habitos saudaveis (alimenta~o. descanso, atividades fisicas extra), planejar e 

executar a prepara~o fisica e tecnica dos alunos, identificar as habilidades dos 

alunos e orienta-los taticamente para se desenvolverem na posi~o dentro do jogo 

de futebol que seja mais pr6xima das caracteristicas de cada aluno. Assim a 

preocupa~o do professor e com o aluno e seu desenvolvimento dentro do futebol. 

0 professor tambem devers organizar equipes de acordo com as categorias: 
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fraldinha, mirim, juvenil, junior, para a disputa de campeonatos, fazendo com que 

todos os alunos participem e tenham a oportunidade de colocar em pratica o que 

tern aprendido nas aulas. A competiyao para alunos de escolas de futebol nao deve 

ser excludente e sim deve incluir a todos, pois o objetivo primario da escola de 

futebol e o ensino do futebol e nao a valorizayao dos melhores alunos, mesmo 

sendo esta realizada ao Iongo do desenvolvimento do aluno no futebol. 

3.2. 7 SECRET ARIA 

Esta area tern a responsabilidade de atender os alunos e pais de alunos em 

diversos sentidos: recebendo o pagamento das mensalidades, alertando sobre o 

atraso ou aumento do valor das mensalidades, informando os alunos sobre feriados 

e recessos, ou seja, dias onde nao haven:i aula, receber o pagamento de viagens 

propostas pela escola e valores referentes a inscriyaes em competiyaes. 

A secretaria tambem devera cuidar das encomendas e vendas de uniformes 

da escola para os novos alunos, alem de agendar transportes fretados pela escola 

para o deslocamento dos alunos para os locais (campos) das competiyoes. 

A area de secretaria e fundamental para o born funcionamento de uma 

escola de futebol visto que a mesma realiza a ponte de informayoes entre 

professores da escola e alunos ou pais de alunos. 

3.2.8 ESTAGIARIOS 

Os estagiarios devem ser alunos universitarios dos cursos de Educayao 

Flsica ou ainda de Ciencias do Esporte que serao contratados para alem de auxiliar 

nas aulas serem preparados para se tornarem professores e instrutores, nao os 

vendo como "mao-de-obra barata" como sao vistos em diversas empresas, mas 

atraves do trabalho em conjunto e proximo com os professores e preparadores 

fisicos, serem orientados na arte de ensinar o futebol aos alunos. 

Os estagiarios tambem deverao acompanhar o professor/treinador da escola 

nas competiyoes com vistas a auxiliarem na observayao do desempenho dos alunos 

tanto nos treinamentos como nos jogos dos campeonatos. Eles devem tambem 

realizar relat6rios de observayao dos alunos na execuyao dos fundamentos do 

futebol e condiyao fisica e tatica dos alunos nos jogos. 
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4. CONCLUSAO 

Ap6s analise dos conhecimentos administrativos e posterior adaptac;ao dos 

mesmos ao ambiente organizacional de escolas de futebol pode-se chegar a 

conclusao de que e possivel estruturar as escolas considerando-as como pequenas 

empresas com caracteristicas pr6prias devido ao seu ramo de atuayao, mas que 

necessitam de areas especificas de trabalho com vistas a melhor administrayao e 

trabalho profissional superando o amadorismo ainda presente no ambiente das 

escolas de futebol. 

Como e caracteristica das empresas a busca do lucro e da valorizac;ao em 

seu mercado de trabalho assim tambem nas escolas de futebol como empresas isso 

nao deixa de ser seu alvo final, o qual deve ser obtido ap6s trabalho arduo e correto 

cumprimento daquilo que a escola se propoe a fazer, ou seja, do cumprimento de 

sua missao no mercado esportivo de ensinar o futebol seja com vistas a formac;ao 

de atletas ou a contribuiyao para o desenvolvimento bio-psico-social dos alunos 

pertencentes a escola. 

No presente trabalho foram focalizadas algumas areas especificas dentro da 

administrayao: marketing, financ;as e gestao de pessoas, o que nao significa que 

nao existam outras areas na estrutura, mas estas foram abordadas com maior 

emfase devido a tratarem-se de areas basicas e que contribuem de forma mais 

pratica e precisa para a organizayao de escolas de futebol. Essas areas sao 

descritas como basicas no sentido de que sem uma area de financ;as estruturada 

uma empresa pode ir a falencia, sem uma gestao de pessoas nao ha born 

relacionamento entre os funcionarios o que acarreta em trabalho sem unidade 

prejudicando o produto final e sem o marketing a empresa nao consegue ganhar 

visibilidade no mercado, nao conquistando novos clientes (alunos) e nem mesmo 

mantendo os ja existentes. 

Com base na realidade das escolas de futebol uma outra conclusao que pode 

ser tirada ap6s a realizayao do presente trabalho e que a estruturac;ao 

administrativa s6 tende a contribuir para a profissionalizac;ao das escolas de futebol 

ja que encara a realidade de que o esporte tem-se profissionalizado no mundo todo 

e isso deve ser encarado como urn avanyo e progresso pois contribui para a 

formayao de melhores atletas para os clubes de futebol. 

Ainda uma conclusao importante que pode ser tirada a respeito da utilizac;ao 

da Administrayao de Empresas em escola de futebol e que os conceitos de planejar, 
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organizar, liderar e avaliar devem estar presentes nas escolas de maneira efetiva e 
\ 

nao somente de maneira te6rica, pois isso e algo que pode ate mesmo ja existir em 

escolas com administrayao amadora, mas que devido a inexperiemcia nao e algo 

realizado de maneira real e com a estruturayao essas praticas ganham vida, pois 

essas tarefas sao delegadas a cada profissional dentro de todos os niveis do 

organograma, passando a responsabilidade de planejar para cada area que vai 

executar tambem o que planejou, ou seja, as atividades te6ricas conectadas com a 

pratica. 

Assim, em suma a Administrayao tern muito a contribuir para o 

desenvolvimento e posterior sucesso no mercado esportivo das escolas de futebol, 

passando estes conhecimentos te6ricos a servirem de base para que essa area seja 

valorizada dentro do esporte e alcance seus objetivos no mercado, pois alem de 

formar jovens praticantes de futebol a escola de futebol possa ter uma imagem 

positiva como neg6cio rentavel para empresarios interessados e administradores 

esportivos, com o intuito de obter lucro e nao somente realizar uma atividade por 

gosto pelo futebol ou como ultima opyao ou alternativa de emprego como e no caso 

de atletas de futebol aposentados que buscam as escolas de futebol. 
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