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RESUMO 

Diante da ascensão dos clubes no cenário nacional e internacional, tornou-se 

necessário um processo de gerência pautado em profissionais que contenham as competências 

necessárias para o desempenho das suas atribuições administrativas com mais eficiência e 

eficácia. O desempenho eficaz em uma organização exige um modelo de gestão direcionado ao 

alcance dos objetivos do clube, sejam eles relacionados ao desempenho esportivo ou 

econômico. O presente estudo tem como objetivo compreender quais são as competências que 

compõem o perfil do gestor e a sua relação com o modelo de gestão do clube Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense. A pesquisa foi desenvolvida através de um estudo de caso, que apresenta-se 

os dados empíricos da pesquisa, com base nos conceitos analisados na revisão bibliográfica. 

Por ser um estudo de caso, tem como seu propósito identificar o modelo de gestão, além das 

competências que compõem o perfil do gestor do clube. A partir dos resultados da pesquisa, 

percebe-se que as competências de um gestor esportivo devem ser, acima de tudo, compatíveis 

com o clube que está inserido. Dentre elas, pode-se destacar como principais: a seriedade, ter 

uma boa comunicação e saber dialogar perante as situações que ocorrem internamente no clube, 

ter transparência, postura, apresentando perfil de liderança, gestão estratégica, visão, ser 

conhecedor do ambiente do clube, mercado e concorrentes, mas também, ser uma pessoa 

flexível, que compreenda os objetivos estratégicos da instituição. Quanto ao modelo de gestão 

utilizado pelo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense a partir do ano de 2015 até o atual momento, 

é de um clube alinhado com a utilização de jovens formados pelas próprias categorias de base 

da instituição. Além disso, o clube passou por um processo de reestruturação administrativa 

que visa o alcance de um equilíbrio fiscal, econômico e financeiro. Em relação a ligação entre 

as competências do gestor de futebol do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ao modelo de gestão 

adotado pelo clube é notória e evidente. As competências do atual gestor estão relacionadas 

diretamente com as ações previstas no modelo de gestão, mantendo a captação e revelação de 

jovens talentos, realizando transações que aumentam o poderio e a saúde financeira da 

instituição. Também demonstra uma gestão preocupada com capacidade de competitividade do 

clube nas ligas estaduais, nacionais e internacionais, disputando sempre posições de destaque e 

títulos de importância através dos anos de atuação da presente gestão. 

 

Palavras chave: Competências; Modelo de Gestão; Gestão Esportiva. 
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1 INTRODUÇÃO 

A profissionalização dos gestores de clubes de futebol está se tornando algo cada vez 

mais comum a ser exigido no Brasil. A cada temporada que passa torna-se visível que os clubes 

que possuírem em sua liderança um profissional competente, responsável e que desenvolva sua 

função com profissionalismo, serão capazes de alcançar seus objetivos de forma mais fácil, 

enfrentando menos dificuldades administrativas no decorrer do campeonato, além de, 

consequentemente, tornar-se possível a obtenção de um equilíbrio financeiro. 

Apresentar uma boa gestão não é uma tarefa tão simples. Para que seja possível obter 

resultados positivos a cada final de temporada, é necessário que o gestor esportivo conduza com 

sabedoria as atividades dentro do clube, possua competências individuais que o possibilite 

obter, a partir disso, um desempenho eficaz em sua organização e apresente um modelo de 

gestão que esteja em sintonia com os objetivos a serem alcançados.  

A profissionalização do futebol acelerou o processo de profissionalização das pessoas 

que fazem parte deste segmento, principalmente tratando-se dos gestores dos clubes de futebol 

que ocupam cargo de gerência/presidência. Com a ascensão dos clubes no cenário nacional e 

internacional, tornou-se necessário para alguns clubes a qualificação do trabalho interno, 

passando a ter no processo de gerencia, profissionais que contenham de competências 

individuais, as quais os tonem capazes de desempenhar sua função administrativa com mais 

eficiência e eficácia. A partir disso, torna-se crucial que os profissionais que possuem a função 

de administrar as organizações esportivas desenvolvam de forma competente, a fim de 

conservá-la. Estes profissionais, os quais são encarregados pelo desenvolvimento das 

instituições esportivas, são denominados gestores esportivos. 

As competências de um gestor esportivo podem ser elencadas como uma forma 

consciente na atuação perante o clube, mobilizando recursos, engajando e comprometendo-se 

com o mesmo, além de transmitir os conhecimentos e habilidades adquiridos agregando valores 

à instituição. Além disso, o gestor deve assumir responsabilidades e ter visão estratégica para 

administrar de forma ética e profissional o clube. 

Os clubes buscam uma forma de gerência tal qual as empresas de outros segmentos 

apresentam, tendo como base a tecnologia, estatísticas e estudos. Um exemplo notório é a gestão 

do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. O clube que, conforme o balanço administrativo de 2015 

disponível no site oficial, possuía um déficit financeiro de R$ 32 milhões, apresenta constante 

melhora nos últimos cinco anos. Neste período, houveram resultados positivos em todos os 

balanços anuais, transformando-o de um clube deficitário e com sérios problemas financeiros 

para um modelo de gestão superavitário. 
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O presente estudo tem como objetivo compreender quais são competências que 

compõem o perfil do gestor do clube e sua relação com o modelo de gestão do clube Grêmio 

Foot-Ball Porto Alegrense. A partir do exposto, a pesquisa desenvolvida foi realizada através 

de um estudo teórico empírico, onde é apresentada toda a parte teórica, tendo embasamento a 

ser adquirido por meio de uma revisão bibliográfica. Por ser um estudo de caso, tem como seu 

propósito identificar o modelo de gestão, além das competências que compõem o perfil do 

gestor do clube, por intermédio de uma entrevista aplicada ao gestor do Grêmio, Romildo 

Bolzan Jr., a qual, a partir dos resultados, foi analisada com reportagens de jornalistas dos anos 

em que o gestor esteve no comando do clube.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

Uma boa gestão pode ser um fator de sucesso das organizações. Para obter resultados 

positivos e conduzir um bom gerenciamento de um negócio, é indispensável que o modelo de 

gestão a ser seguido esteja em sintonia com os objetivos organizacionais e as necessidades de 

seus colaboradores. 

Uma boa gestão requer um bom gestor. A pessoa que for designada a desempenhar 

esta função deve demonstrar confiança, saber delegar as tarefas a serem cumpridas, ter uma 

visão estratégica e investir sempre em novos conhecimentos. Não é diferente quando se trata 

de um bom gestor esportivo, o qual deve conter competências que o destaquem. Este 

profissional tem a função de nortear os demais colaboradores e auxiliá-los no desenvolvimento 

de suas funções. 

A profissionalização do futebol acelerou o processo de profissionalização das pessoas 

que fazem parte do segmento, não apenas jogadores, mas também de diretores, presidentes e, 

principalmente, os gestores de futebol. 

Com esta ascensão dos clubes no cenário nacional e internacional, muitos destes 

precisaram qualificar o trabalho interno. A gestão passou a acontecer com profissionais 

capacitados que desempenham tanto funções operacionais, quanto administrativas dos clubes, 

abandonando um cenário empírico que imperava nos clubes durante o século XX. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Sabe-se que, ano após ano, a profissionalização no futebol vem sendo uma constante. 

Os clubes, diferentemente de décadas anteriores, buscam ser geridos como empresas, com base 

na tecnologia, estudos e estatísticas. Um exemplo notório é a gestão do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense. O clube que, conforme o balanço administrativo de 2015 disponível no site oficial, 
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possuía um déficit financeiro de R$ 32 milhões, apresenta constante melhora nos últimos cinco 

anos. Neste período, houveram resultados positivos em todos os balanços anuais, 

transformando-o de um clube deficitário e com sérios problemas financeiros para um modelo 

de gestão superavitário. 

A partir disso, este estudo busca compreender quais são competências que compõem 

o perfil do gestor do clube e sua relação com o modelo de gestão do clube Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Compreender quais são competências que compõem o perfil do gestor do clube e sua 

relação com o modelo de gestão do clube Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar as competências do gestor esportivo do clube; 

b) Compreender o modelo de gestão utilizado pelo clube Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense; 

c) Verificar a relação entre as competências do gestor com o modelo de gestão 

utilizado pelo clube. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A maioria dos clubes de futebol nacional passam por problemas de gestão e 

dificuldades financeiras. É comum, quase todo ano, notícias de clubes que estão vivenciando 

momentos difíceis na área administrativa, que vão desde endividamento excessivo até práticas 

ilegais que geram reclamações judiciais.  

Fazer a gestão de forma coerente e justa, através de boas práticas requer conhecimento 

e dedicação de quem está à frente destas tarefas. Analisando o cenário atual, é necessário ter no 

comando de um clube de futebol um gestor que seja capaz de desempenhar suas funções de 

forma que mantenha o clube em uma situação financeira confortável, possibilitando assim, um 

melhor desenvolvimento das demais atividades que são realizadas.  

A pesquisa se justifica diante da necessidade de ter a presença de um bom gestor à 

frente de um clube de futebol, sendo notório e noticiado cada vez mais o quanto é oportuno para 

o decorrer da temporada, além de ser importante para os clubes entenderem que, tendo no 
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comando um profissional capacitado, torna-se mais fácil uma gestão de qualidade, podendo 

obter o equilíbrio financeiro tão desejado pelos clubes de futebol.  

Este estudo busca evidenciar que gestores que possuem uma formação, estão mais 

aptos para auxiliar os clubes, uma vez que estes têm uma visão mais ampla e estratégica, além 

de saber delegar as tarefas a serem cumpridas. Além disso, destaca o quão importante são as 

competências gerenciais que este profissional contém, as quais, interligadas com as estratégias 

do clube, tornam-se capazes de demonstrar eficiência nos resultados obtidos.  

Nesse sentido, busca-se identificar quais foram as diretrizes seguidas no modelo de 

gestão do clube Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, além de verificar a relação entre as 

competências do gestor e o modelo da gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MODELOS DE GESTÃO 

Sendo considerada uma das áreas mais importantes dentro de uma organização, a 

gestão envolve processos e estratégias através de um alinhamento em comum, visando o alcance 

dos objetivos organizacionais.  

Ao falar sobre gestão, é de imediato que nos remete a ideia de gerência de processos e 

pessoas visando o alcance de objetivos traçados. Segundo Dias (2002), o uso da palavra 

“Gestão” está se intensificando cada vez mais no Brasil. O autor ainda enfatiza que ao ser 

perguntado a uma pessoa sobre a diferença entre administração e gestão, surgem dificuldades 

na definição de ambos. 

Dias (2002) define administração como “planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas 

para atingir de forma eficiente e eficaz os objetivos de uma organização” e gestão como “lançar 

mão de todas as funções e conhecimentos necessários para atingir os objetivos de uma 

organização de forma eficiente e eficaz.” 

De acordo com Sousa (2013) “Quando falamos em gerir empresas ou negócios, 

estamos falando em administrar, o que significa dizer que: Gerir é tentar e obter o sucesso de 

controlar com eficiência ações, processos e propostas que envolvem um conjunto de fatores: 

pessoas, empresa, produtos, serviços, investimentos e clientes.” 

Sousa (2013) salienta que a Gestão pode ser descrita como arte e ciência. Arte quando 

se trata de tornar pessoas mais eficazes e eficientes do que seriam sem o Gestor, e Ciência está 

relacionado em como esse Gestor irá fazer isso. Além disso, o autor traz quatro pilares básicos 

para uma boa gestão, sendo eles: Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar. 

Conforme Sousa (2013), ele conceitua gestão da seguinte maneira: 

Gestão significa utilizar-se de todas as funções e conhecimentos que se 

fazem ou se fizeram necessários e disponíveis para conduzir os indivíduos ou equipes 

de trabalho a alcançarem os objetivos, metas e realizarem suas tarefas de maneira 

eficiente e eficaz para o bom desenvolvimento e crescimento da empresa. 

Segundo Corrêa (2009), apresentar uma boa gestão está tornando-se o fator de sucesso 

primordial das organizações. É destacado pelo autor que a grande maioria das empresas além 

de objetivarem lucros, buscam uma forma cada vez mais eficiente de reduzir custos.  

Nesse caso, Corrêa (2009) ressalta que caso os objetivos não sejam alcançados, será 

cobrado dos responsáveis pela gestão, por isso é fundamental que os gestores consigam manter 
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as informações das diversas áreas da empresa integradas evitando assim a necessidade de uma 

gestão por improvisos. 

Cada pessoa tem características próprias e individuais que possibilitam um 

desempenho individual, o mesmo ocorre com as empresas, as quais são compostas de 

individualidades que as distinguem umas das outras (CROZATTI, 1998). O autor destaca que 

os principais aspectos de diferenciação são estabelecidos pelo modelo de gestão. 

A existência de um modelo indica a predominância da forma sobre os desejos, 

intenções, motivos, funções e objetivos, os quais tendem a ficar subordinados à modelagem 

adotada (FERREIRA et al; 2009). 

Diante disso, o modelo de gestão é um conjunto de conceitos e práticas que, orientadas 

por uma filosofia central, permitem a uma organização operacionalizar todas as suas atividades, 

seja no seu âmbito interno como externo (PEREIRA, 1995). 

Paixão e Stadler (2012) definem modelos de gestão como normas e princípios que irão 

orientar os gestores na escolha das melhores alternativas para administrar a organização.  

Para Pereira e Santos (2001, p.47 apud. PAIXÃO; STADLER, 2012, p. 17), o modelo 

de gestão “é compreendido como o conjunto de princípios, técnicas e explicações que orientam 

a concepção e o modo de funcionamento de todos os elementos constituintes de uma 

organização”. 

Oleias (2016) explica que a evolução dos modelos de gestão se deu a partir de 

transformações políticas, econômicas e sociais, que passaram a influenciar significativamente 

a realidade das organizações, atingindo seu ápice a partir da década de 1970, com o ingresso 

das organizações na era da eficiência.  

Neste contexto, as organizações adotam, mesmo que de forma implícita, modelos de 

gestão que buscam adequar-se aos objetivos propostos pela organização (OLEIAS, 2016). Para 

esse autor, uma forte tendência no cenário esportivo em que as organizações estão inseridas é 

o modelo de gestão estratégico, decorrente de novos desafios empresariais. 

Esse modelo permite às empresas monitorar, de maneira mais eficiente, um ambiente 

em crescente transformação, e de grandes níveis de incerteza com relação ao futuro (Cassia, 

2000 apud OLEIAS, 2016). 

Segundo Crozatti (1998), o modelo de gestão se caracteriza por ser o principal 

formador da cultura organizacional, onde são determinadas as linhas de poder, estabelecidas as 

principais formas de ação que serão adotadas na organização, é responsável por determinar a 

importância das coisas, além de estabelecer os critérios de análise de desempenho.  
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O autor enfatiza que o modelo de gestão ideal deve ser estruturado com base nos 

processos de gestão, na avaliação de desempenho das áreas e dos gestores, na autoridade e 

responsabilidade dos gestores, as quais devem ser compatíveis com a função, além do processo 

decisório, que deve ser compatível com o poder fundamentado no conhecimento, e também 

quanto ao comportamento dos gestores. 

Para que as empresas continuem a ser relevante no atual mercado, o qual é altamente 

competitivo, Rodrigues (2019) destaca que é primordial investir alto em gestão, para conseguir 

“sobreviver”. 

Conforme destaca Rodrigues (2019, p. 10) “a definição do modelo de gestão dependerá 

de como a organização enxerga a sua relação com os colaboradores e dos objetivos que deseja 

alcançar.” Existem diferentes modelos de gestão, onde cada organização torna-se responsável 

por definir o ideal para o seu negócio. 

Dentre os modelos, está inserido o modelo de gestão Democrática, o qual busca o 

envolvimento de toda a equipe, contando com um modelo de gerenciamento aberto, onde os 

colaboradores estão de fato envolvidos no processo de tomada de decisão (RODRIGUES, 

2019). O autor ainda destaca que este modelo é utilizado em empresas que entendem a 

importância do capital humano, sempre buscando conservar um relacionamento forte e sólido 

com seus profissionais. 

Este modelo tende a oferecer um maior engajamento entre os profissionais atuantes na 

empresa e seu líder, porém, ao mesmo tempo em que a comunicação é ampla, pode transcorrer 

muita divergência de opinião, ocasionando diversos debates e atritos dentro da equipe (SALES, 

2021). 

A gestão por Processos é outro modelo no qual as empresas podem adotar. Este 

apresenta como foco a realização de planejamento e processos com a melhor execução possível, 

onde tudo deve ser analisado detalhadamente, bem feito e elaborado para ser eficiente (SALES, 

2021). 

Consiste ainda em um método sistematizado, o qual visa identificar, traçar, executar, 

medir, acompanhar, controlar e otimizar os processos, o que promove redução de custos 

operacionais, aumento da produtividade e satisfação do cliente (RODRIGUES, 2019). 

Um modelo de gestão que pode dividir opiniões é a Meritocrática. Neste modelo os 

colaboradores são avaliados somente pela performance e desempenho individual dentro da 

organização (SALES, 2021). Nisso, o autor destaca que há estimulo do senso de crescimento e 

desenvolvimento interno, tendo ciência de que o mérito é totalmente dependente de seu esforço 

individual para destacar-se. 
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Podendo impactar nos resultados da equipe o uso deste método pode resultar em uma 

alta competitividade interna, além de o gestor correr o risco de não conseguir separar a 

percepção pessoal com foco somente nos resultados, sendo objetivo e imparcial (SALES, 

2021). 

Um gestor mais imediatista com o crescimento da empresa tende a prezar pelo modelo 

de gestão com Foco em Resultados (SALES, 2021). Neste modelo as metas a serem alcançadas 

são definidas em conjunto, além de as responsabilidades serem divididas entre si e, os resultados 

são constantemente acompanhados e analisados com os objetivos traçados no planejamento 

estratégico (RODRIGUES, 2019). 

O modelo de gestão Autoritária ou Autocrática é bastante controverso (SALES, 2021). 

O autor frisa que este apresenta pontos positivos e negativos. Neste modelo, o autor destaca que 

é o gestor quem assume as responsabilidades, isentando a equipe caso ocorra falhas e problemas 

estruturais. Entretanto, os gestores devem tomar bastante cuidado para não confundir autoridade 

com excesso de poder e cometer abusos. 

O autor ainda destaca que a equipe não possui voz neste tipo de gestão, o que, para 

colaboradores que são mais ativos e questionadores, pode gerar conflitos caso não concordem 

com determinada decisão. 

A frase “agregar valor ao seu negócio” define muito bem este modelo de gestão 

(SALES, 2021). O autor define o modelo de gestão por Cadeia de Valor como o qual é baseado 

em atender as necessidades e expectativas de cada cliente, sem seguir processos padronizados 

e sim, adaptáveis. Neste modelo, o autor aponta que é fundamental que os gestores contem com 

profissionais versáteis, já que as tarefas a serem desempenhadas são baseadas com o perfil de 

cada conta, de acordo com o que mais agrada o cliente. 

O modelo de gestão por Desempenho trabalha a performance e o desempenho dos 

colaboradores com o objetivo de alcançar os resultados da empresa (SALES, 2021). O autor 

destaca que neste modelo de gestão é possível melhorar a produtividade da empresa, alcançando 

o sucesso esperado com o aproveitamento do capital humano.  

Um modelo que busca ressaltar o que cada colaborador tem de melhor e trabalhar com 

seus pontos fracos em prol do desenvolvimento, é o modelo de gestão Comportamental 

(SALES, 2021). O autor evidencia que neste formato, as empresas entendem que é muito 

melhor reter as qualidades que um profissional tem e oferecer feedbacks e treinamentos para 

que ele mude pontos negativos, em vez de demiti-lo de imediato e tentar encontrar uma pessoa 

melhor qualificada. 
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Muito utilizado atualmente é o modelo de gestão por Competências. É um tipo de 

gestão o qual trabalha através do domínio sobre conhecimentos específicos, em outras palavras, 

as habilidades que sejam compatíveis com determinada tarefa (RODRIGUES, 2019). O autor 

ainda traz que neste modelo envolve a capacidade de aplicar, sempre que possível e necessário, 

um potencial de rotina da companhia, o que permite reconhecer que cada profissional tem sua 

própria competência. 

Sendo assim, não existe um modelo de gestão pré-determinado para ser aplicado. Cada 

organização deve levar em consideração os aspectos próprios, sendo o tipo de atividade 

desenvolvida, área de atuação, número de colaboradores, cultura organizacional e a missão, 

visão e valores da empresa (SALES, 2021). 

O autor enfatiza que, ao mesmo tempo, não existe uma regra. Uma mesma empresa 

pode adotar vários modelos, mesclando pontos de cada um. 

Para obter resultados positivos e conduzir um bom gerenciamento de um negócio, é 

indispensável que o modelo de gestão a ser seguido esteja em sintonia com os objetivos 

organizacionais e as necessidades de seus colaboradores, sendo pautado em estratégias bem 

definidas para que, assim, torne-se possível o alcance dos resultados desejados.  

 

2.2 GESTÃO ESPORTIVA E MODELOS 

A gestão esportiva deve ser pautada em metodologias e estratégias que sejam voltadas 

ao bom desenvolvimento financeiro, técnico e, também, gerencial do clube. Além disso, deve 

conter de um gestor que possua formação e competências que o destaquem, auxiliando no 

desenvolvimento do modelo de gestão utilizado pelo clube. 

O ambiente esportivo necessita cada vez mais de um quadro técnico, formado por 

profissionais capacitados das diversas áreas envolvidas neste setor, incluindo-se o gerencial 

(PIMENTA, 2001).  

Ao abordar sobre a administração do futebol no Brasil, surge como principal assunto 

o baixo grau de profissionalismo na gestão, o qual é um grande problema que afeta diversos 

clubes do país, sendo apontado como principal fator de crise financeira e estrutural (SERAFIM; 

VALENTE, 2006). 

Serafim e Valente (2006) destacam que o profissionalismo não está necessariamente 

associado ao fato do clube atribuir uma gestão empresarial, mas sim conter profissionais 

competentes que possam exercer a função com inteligência. 

A falta de profissionalismo da gestão de clubes no Brasil é um tema recorrente entre 

especialistas (BEZERRA, 2018). O autor ainda destaca que os clubes brasileiros estão buscando 
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profissionalizar sua administração a fim de acompanhar transformações presentes na área da 

gestão e conseguir lucros cada vez maiores. 

A gestão do esporte pode ser entendida como a aplicação dos princípios de gestão a 

organizações esportivas (ROCHA; BASTOS, 2011). Gestão do esporte é o processo de 

trabalhar com pessoas e recursos materiais para realizar objetivos de organizações esportivas, 

de maneira eficaz (BATEMAN; SNELL, 1996 apud ROCHA; BASTOS, 2011, p. 94). 

Segundo Rocha e Bastos (2011), para se entender o objeto de estudo da gestão do 

esporte, é preciso inicialmente definir a organização esportiva.  

De acordo com os autores, a gestão do esporte tem como principal preocupação a 

coordenação de serviços esportivos. Tais organizações esportivas oferecem serviços esportivos 

para participantes e/ou espectadores. Um exemplo são os clubes de futebol profissionais, que 

oferecem serviços às pessoas interessadas em assistir jogos de futebol (esporte para 

espectadores). Sendo assim, a gestão do esporte é essencialmente a coordenação das atividades 

que ocorrem dentro destas organizações ou em organizações similares (ROCHA; BASTOS, 

2011). 

Para desenvolver uma gestão do esporte adequada, necessita-se do conhecimento e das 

competências necessárias, realizando a articulação das aprendizagens já adquiridas com as 

novas, bem como conduzir as interpretações corretas e as tomadas de decisões a serem 

colocadas em prática (SILVA, 2004, apud QUINAUD et al.; 2019). 

A utilização de melhores práticas de gestão corporativa é fundamental para que os 

clubes tenham um planejamento estruturado, profissionais engajados em projetos de melhorias 

e inovação, além de possibilitar a realização de processos eficientes e otimizados e atividades 

controladas e monitoradas por meio de relatórios gerenciais em sistemas integrados e 

informação (NAKAMURA, 2015). 

Segundo Ferreira et al (2009), na área de gestão não se pode fugir da visão tradicional 

de que gerir significa organizar e modelar, por meio de técnicas adequadas, os recursos 

financeiros e materiais da organização.  

Spessotto (2008 apud OLEIAS, 2016, p. 87), destaca que os modelos de gestão são 

ferramentas ou características que servem para balizar uma organização, porém, em alguns 

casos, podem ser entendidos até como normas. No Brasil, embora com algumas tentativas, um 

modelo de gestão do esporte ainda não se mostra consolidado (MOTA; NASSIF, 2015).  

No ambiente de gestão esportiva, os clubes brasileiros, a partir dos anos 90, 

começaram a implantar de maneira generalizada um processo de planejamento estratégico, 

como forma de estruturar o trabalho e salvar a organização (OLEIAS, 2016). O autor enfatiza 



17 

 

que como o modelo brasileiro é profundamente centralizado e tradicional, o encantamento pelo 

planejamento estratégico, começou a apresentar problemas e declinar. 

Porter (1999 apud OLEIAS, 2016, p.90), destaca que a estratégia deve ser elaborada 

ligando valor, posição, integração e adaptação de atividades, para ser capaz de trazer 

competitividade e sustentabilidade e oferecer combinação única de valor. Ressaltado ainda pelo 

autor que o modelo de gestão estratégica é um planejamento estruturado que envolve a proposta 

de pensar e controlar o futuro, tomando decisões de maneira integrada, de modo formal, para 

produzir um resultado articulado, na forma de um sistema integrado de decisões. 

Tendo implantado no clube um modelo de gestão esportiva pautado em processos e 

estratégias bem estruturadas, possibilita a realização das atividades internas com mais eficiência 

e eficácia, auxiliando a instituição na busca dos objetivos. 

 

2.3 GESTOR ESPORTIVO 

Para que seja possível obter resultados positivos a cada final de temporada, é 

necessário que o gestor esportivo conduza com sabedoria as atividades dentro do clube, possua 

competências individuais que o possibilite obter, a partir disso, um desempenho eficaz em sua 

organização e apresente um modelo de gestão que esteja em sintonia com os objetivos a serem 

alcançados. 

São exigidos profissionais cada vez mais qualificados para executar todas as tarefas e 

superar os desafios que estão sob sua responsabilidade, o que leva a serem considerados 

tomadores de decisões em todos os momentos do processo administrativo, levando em 

consideração que planejam, organizam, lideram e controlam as atividades de uma organização 

(BEZERRA, 2018).  

Ser gestor, na maioria das vezes, exige que o profissional tenha características de 

liderança, capacidade de planejamento e organização, ótimo relacionamento entre pessoas, 

capacidade de comunicação, promotor da integração entre funcionários e departamentos, seja 

empreendedor, agregador e motivador, compartilhador de conhecimentos, dentre outras 

(BEZERRA, 2018).  

Além disso, ser uma pessoa flexível o suficiente para entender que a instituição está 

acima de todos e que a ideia seja de promover a sua missão, os valores, a cultura e os objetivos, 

fazendo com que todos trabalhem em prol disso (BEZERRA, 2018). 

Uma formação de qualidade do gestor esportivo tornou-se necessária, principalmente 

no momento em que o esporte, além de sua gestão, se fez cada vez mais global e profissional 

(SKINNER; GILBERT, 2007, apud QUINAUD et al; 2019, p.2).  
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A preocupação com a formação profissional teve início nos Estados Unidos, com o 

surgimento de cursos de bacharelado e mestrado durante a década de 1960 (ROCHA; BASTOS, 

2011, apud SANTOS; FREIRE; MIRANDA; 2017, p. 184). No entanto, a formação dos 

gestores esportivos ainda está contextualizada em uma problemática envolvendo esta área 

(PIRES; SARMENTO, 2001, apud SANTOS; FREIRE; MIRANDA; 2017, p. 184). 

O futebol brasileiro vive um momento de transição, em busca da modernidade. Para 

que esse processo possa ocorrer mais rapidamente e com eficiência, é preciso que os clubes 

tenham convicção de que o profissionalismo, em todos os níveis do futebol, é uma alternativa 

necessária para a sobrevivência saudável desse esporte no país (BRUNORO; AFIF, 1997, apud 

BEZERRA, 2018, p. 6). 

Os programas de formação em gestão esportiva especificamente no Brasil começam a 

despontar a partir da década de 1970, como resultado da procura por profissionais que 

atendessem às demandas do mercado nacional (BASTOS, 2003, apud ZANATTA et al; 2018, 

p. 292). 

Na tentativa de aproximar a aprendizagem ao contexto da gestão do esporte, há o 

reconhecimento da existência da aprendizagem gerencial. Esta considera o papel da 

aprendizagem como uma mudança de paradigma, ou seja, envolve o confronto de ideias e 

conceitos preestabelecidos a fim de que os resultados dessas novas aprendizagens sejam 

utilizados para a solução de problemas e tomadas de decisões (WENGER, 2008; CUNLIFFE; 

BELL, 2016, apud QUINAUD et al; 2019 p. 7). 

A função do gestor esportivo geralmente envolve a responsabilidade de buscar um 

esporte melhor organizado em meio à sociedade atual (SMART, 2007, apud QUINAUD et al; 

2019, p. 3). O gestor atua como um elo entre os vários setores do clube que são a base para o 

suporte de tomada de decisões, através de informações atualizadas e personalizadas conforme 

a demanda do clube e de sua estratégia, seu compartilhamento, a produção e a gestão do 

conhecimento gerado (BEZERRA, 2018). 

A contratação de pessoas qualificadas se tornou uma obrigação para as diversas 

organizações que atuam no âmbito esportivo, sendo necessário que esse profissional seja um 

conhecedor considerável de conceitos essenciais para a sua atuação, além do ambiente em que 

atua (SCHWAB et al, 2015, apud QUINAUD et al; 2019, p. 2) 

A Lei nº 9.615, de 1998, conhecida como Lei Pelé, tentou fazer com que os clubes se 

tornassem empresas com o objetivo de melhorar sua administração, torná-la mais transparente 

e lucrativa (BEZERRA, 2018). Mas nem sempre é preciso fazer toda essa transformação.  

Para Mattar (2014, p. 60, apud BEZERRA, 2018, p. 7):  
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A verdade é que o sucesso do clube não está, necessariamente, relacionado 

à sua conversão em empresa. Clubes como Barcelona e Real Madrid, por exemplo, 

ainda que sem adotar o modelo empresarial (ambos continuam no modelo 

associativo), conseguem ter excepcional desempenho esportivo e econômico, 

praticando uma gestão moderna e invejável. O sucesso está no comprometimento e na 

transparência da gestão praticada pelos dirigentes, independentemente se na forma de 

clube-empresa ou não. 

De fato, o gestor esportivo tem de ser um profundo conhecedor do ambiente no qual 

atua, o que permitirá à gestão do esporte obter sentido e ganhar credibilidade para assegurar 

maiores possibilidades de intervenção profissional (MAZZEI et al, 2012, apud QUINAUD et 

al; 2019, p. 5). 

Mais do que o modelo administrativo que o clube utiliza, Bezerra (2018) destaca que 

o que realmente faz a diferença é como é administrado e por que tipos de profissionais. Sendo 

assim o gestor contemporâneo precisa se capacitar, através de formações acadêmicas 

específicas, já que o exercício de suas funções exige conhecimentos, atitudes e habilidades 

próprias (BEZERRA, 2018).  

De acordo com Bezerra (2018), há a necessidade da preparação por parte dos gestores 

que compõem a administração dos clubes de futebol para que as melhores oportunidades sejam 

aproveitadas. O autor ainda ressalta que necessita-se traçar uma missão e uma visão, além de 

um planejamento estratégico, o que influenciará para que as metas e os objetivos sejam realistas 

e possam ser seguidos. 

O desempenho das organizações esportivas baseia-se no trabalho profissional 

altamente qualificado e da qualidade da equipe (RETAR; PISOT; KOLAR; 2015 apud 

BEZERRA, 2018, p. 49). Além disso, os clubes devem reconhecer que uma equipe depende da 

ação de várias áreas para seu funcionamento perfeito, quanto mais organizadas e interligadas 

estiverem essas áreas que servem de suporte, mais base terá o departamento técnico para 

alcançar seus objetivos (BRUNORO; AFIF; 1997 apud BEZERRA, 2018, p. 31). 

No sentido de ampliar as habilidades e competências de um gestor esportivo, 

Parkhouse (2004 apud SORDI; THEOBALD, 2017, p. 145) detalhou-as. Para o autor, estes 

profissionais devem ter habilidades básicas, as quais deveriam estar presentes em todos. 

Ressalta que compreender a oratória, redação, além do conhecimento organizacional e 

matemático, sem desconsiderar a liderança e a capacidade de negociação.  

Não só obter de conhecimento sobre todos os requisitos que a gestão do esporte, o 

gestor deve ser um profissional que possua uma boa comunicação, tenha um discurso de forma 

clara e compreensiva.  
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Parkhouse (2004 apud SORDI; THEOBALD, 2017, p. 145) traz como habilidade a 

supervisão e gestão de recursos humanos, fortalecendo a equipe de trabalho para que se 

alcancem os objetivos com mais harmonia. 

Os estudos presentes na literatura apresentam um gestor esportivo como um 

profissional que possui poder de decisões em suas entidades e, conforme enfatizam Sordi e 

Theobald (2017), que tende a falhar em obter uma visão ampla do negócio, optando por uma 

administração centrada na rentabilidade da organização, ignorando aspectos comportamentais 

e formativos que também são fundamentais para um profissional que atua diretamente na gestão 

estratégica de uma organização. 

Uma boa gestão requer um bom gestor. O profissional que for designado a 

desempenhar esta função deve demonstrar confiança, saber delegar as tarefas a serem 

cumpridas, ter uma visão estratégica e investir sempre em novos conhecimentos. Não é 

diferente quando se trata de um bom gestor esportivo, o qual deve conter competências que o 

destaquem. Este profissional tem a função de nortear os demais colaboradores e auxiliá-los no 

desenvolvimento de suas funções. 

 

2.3 COMPETÊNCIAS DO GESTOR ESPORTIVO 

As competências de um gestor esportivo podem ser elencadas como uma forma 

consciente na atuação perante o clube, mobilizando recursos, engajando e comprometendo-se 

com o mesmo, além de transmitir os conhecimentos e habilidades adquiridos agregando valores 

à instituição. 

Em cenários empresariais nos quais existe alto nível de competição, considera-se 

essencial a participação dos profissionais, com o intuito de tornar a empresa mais ágil e 

competitiva. Cabe notar que tal participação não se limita apenas ao comprometimento com os 

objetivos organizacionais e o envolvimento com as decisões e processos de trabalho, porém 

implica melhor qualificação e capacitação (BITENCOURT, 2003). 

Boyatzis (1982) identificou quais as características que os gerentes deveriam possuir 

para um desempenho eficaz em sua organização, apontando como comportamento gerenciais 

eficazes resultantes de três ordens de variáveis, sendo: funções e demandas do cargo, ambiente 

organizacional e competências da pessoa.  

O autor define competência para o trabalho como uma característica subjacente de uma 

pessoa que pode ser um motivo, habilidade, atitudes, valores ou conhecimento usado. Quando 

estas características subjacentes podem serem medidas e demonstradas como diferenciadoras 

entre pessoas com desempenhos superiores e outras com desempenho médio ou ineficazes, as 
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que apresentam resultados mais elevado são consideradas mais competentes ou possuidoras de 

competência superior (BOYATZIS, 1982 apud GATTAI, 2008). 

Competência é uma palavra utilizada para designar pessoa qualificada para realizar 

algo (CORREA, 2004). Uma competência é definida como uma capacidade ou habilidade. É 

um conjunto de comportamentos relacionados, mas diferentes, organizados em torno de uma 

construção subjacente, que chamamos de "intenção”. As organizações de comportamento são 

manifestações alternativas da intenção, conforme apropriado em várias situações ou momentos 

(BOYATZIS, 2008). 

O autor relata que a construção de competências requer tanto a ação (conjunto de 

comportamentos alternativos), quanto a intenção solicitada como métodos de urgência, que 

devem ser avaliados tanto da presença do comportamento quanto da inferência da intenção. 

O termo “competência” tem como origem a palavra competentia, do latim, 

significando a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, de fazer 

determinada coisa, com capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade (CARDOSO; NETO; 

OYADOMARI, 2010). Portanto, os autores enfatizam que deve-se entender as competências 

de uma pessoa avaliando todo o contexto que a cerca. 

Na gestão e na literatura organizacional, bem como na prática, recursos humanos em 

competências gerenciais e de funcionários, em particular, são considerados como o ativo mais 

vital para o sucesso de uma organização (SALMAN; GANIE; SALEEM, 2020). 

Os autores destacam que utilizando uma abordagem de competência na execução das 

funções dos recursos humanos de desenvolvimento, as organizações seriam capazes de obter 

vantagem competitiva, resultante de uma competência bem desenvolvida. 

Segundo Gattai (2008, p. 60) as competências podem ser relacionadas a um 

desempenho superior, através de um modelo de causa e efeito com base na análise de indivíduos 

bem sucedidos profissionalmente em comparação com os demais. A partir desta comparação, é 

possível enumerar as principais características que as pessoas possuem para realizar 

proveitosamente determinados trabalhos. 

Na administração, Chiavenato (2007, apud MIRANDA et al., 2014) considera como 

competências fundamentais para o administrador: conhecimento (saberes), habilidades (saber 

fazer), julgamento (saber analisar) e atitude (saber fazer acontecer). Além disso, essas 

competências estão apoiadas nas habilidades conceituais, técnicas e humanas.  

Para Drucker (2010 apud MIRANDA et al., 2014), o administrador deve ser eficaz na 

tomada de decisões, ser bem-sucedido nas decisões sobre pessoas, comunicar-se bem dentro e 

fora da organização, usar adequadamente controles e medições, ser competente em orçamentos 
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e planejamentos e no uso das modernas ferramentas e conceitos da tecnologia da informação. 

Para além do entendimento das competências, é preciso compreender que elas são necessárias 

para que o gestor, o recurso básico de toda empresa, cumpra com suas funções de forma 

qualificada, identifique as necessidades e esteja sempre em busca de alcançar os objetivos da 

organização (DRUCKER, 2010 apud MIRANDA et al., 2014).  

Em específico na gestão do esporte, as técnicas de gestão, a programação esportiva, a 

administração de empresas, o planejamento, a organização, a execução, o controle, a 

comunicação e a tomada de decisão já foram elencadas como competências para a atuação na 

área em diferentes organizações esportivas (BARCELONA; ROSS, 2004; JOAQUIM; 

BATISTA; CARVALHO, 2011 apud MIRANDA et al., 2014). 

É notório que profissionais que possuam um perfil único de competências estão mais 

aptos a auxiliarem os clubes no alcance dos objetivos, pois possuem uma visão mais ampla e 

estratégica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com Gil (2002), a pesquisa pode ser definida como o procedimento que tem 

por objetivo apresentar respostas aos problemas propostos, sendo desenvolvida ao longo de um 

processo que abrange inúmeras fases, partindo da formulação do problema de forma adequada 

até a apresentação dos resultados. 

A partir disso, este estudo quanto à natureza classifica-se como teórico/básico, pois, 

segundo Nascimento (2016), trata-se de uma pesquisa que busca suscitar rigor conceitual, 

reconstruir conceitos, ideologias e aprimorar fundamentos teóricos, em virtude de que será 

realizada uma revisão da bibliografia já existente para então poder relacionar com o resultado 

da entrevista a ser realizada com o gestor esportivo do Grêmio. De acordo com Nascimento e 

Sousa (2015), a pesquisa teórica ou básica: 

Objetiva gerar conhecimento novo para o avanço da ciência, busca gerar 

verdades, ainda que temporárias e relativas, de interesses mais amplos 

(universalidade), não localizados. Não tem, todavia, compromisso de aplicação 

prática do resultado. Pode ser classificada em de avaliação (atribuir valor a um 

fenômeno estudado) e de diagnóstico (traçar um panorama de uma determinada 

realidade). 

O estudo também pode ser caracterizado como empírico/aplicado, pois é o modelo de 

pesquisa que oferece mais materialidade às argumentações. Segundo Nascimento e Sousa 

(2015) “a pesquisa aplicada é dedicada à geração de conhecimento para solução de problemas 

específicos, é dirigida à busca da verdade para determinada aplicação prática em situação 

particular.” Tendo em vista que em conjunto com o conhecimento adquirido através da teoria 

apresentada, por meio de ideologias, conceitos, transcorrerá a parte prática onde será feita a 

análise dos resultados obtidos com a entrevista, demonstrando relação entre ambas as partes. 

A pesquisa, quanto ao tratamento dos dados, caracteriza-se como qualitativa por 

permitir a compreensão das informações obtidas, levando em conta que é um processo 

descritivo, partindo de casos particulares, considerando a realidade e a particularidade de cada 

sujeito objeto da pesquisa. Segundo Godoy (1995) “O pesquisador vai a campo buscando 

“captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e 

analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno”. 

O procedimento utilizado para a realização do presente estudo classifica-se como um 

estudo de caso, por ser um meio de pesquisa ampla sobre as competências do gestor esportivo 
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e modelo de gestão do clube Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, buscando aprofundar o 

entendimento a ser obtido sobre a gestão do clube, exercida pelo atual Presidente, Romildo 

Bolzan Junior, entre os anos de 2015 a 2020. O estudo de caso costuma ser utilizado tanto como 

estudo-piloto para esclarecimento do campo da pesquisa em seus múltiplos aspectos quanto 

para a descrição de síndromes raras. Seus resultados, de modo geral, são apresentados em 

aberto, ou seja, na condição de hipóteses, não de conclusões (GIL, 2002). 

Quanto aos objetivos propostos, este estudo tem caráter exploratório. Conforme Gil 

(2002), as pesquisas exploratórias: 

Têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas 

pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a 

consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos 

casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise 

de exemplos que "estimulem a compreensão" (Selltiz et al., 1967, p. 63 apud GIL, 

2002, p. 41). 

A pesquisa apresentada caracteriza-se como exploratória por fazer uso de informações 

desconhecidas, as quais requerem ser levantadas e analisadas para chegar a resposta do 

problema do estudo, buscando compreender as competências de um gestor esportivo e analisar 

sua relação com o modelo de negócios do clube 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

O presente estudo foi aplicado diretamente no clube Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense, fundado em 15 de setembro de 1903, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado 

do Rio Grande do Sul. O clube atualmente possui mais de 70 mil sócios ativos 1(número este 

que diminuiu devido a Pandemia do Coronavírus, conforme matéria publicada pelo Jornalista 

Rodrigo Mattos, no UOL, em abril deste ano), além de inúmeros torcedores espalhados por 

todo o Brasil e diversos países afora. 

O clube tem por finalidade atividades desportivas, sociais e culturais e é considerado 

um dos maiores clubes do Brasil e da América do Sul. São inúmeras as reportagens realizadas 

nos últimos anos destacando a gestão do atual presidente do clube, Romildo Bolzan Junior, na 

sua atuação na gestão, desde o ano de 2015. Conforme publicação do clube, desde seu ingresso 

                                                
1
 No início de 2020 o clube possuía cerca de 90 mil sócios ativos. Este número no mês de abril de 2021 era de 70 

mil sócios ativos, afirmou Rodrigo Mattos, em reportagem publicada no mês de abril de 2021, no site UOL. 
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como presidente, o clube consagrou-se campeão de competições consideradas as mais 

importantes do futebol brasileiro, tendo como destaque a conquista da Copa do Brasil (2016), 

da Copa Libertadores da América (2017) e da Recopa Sul-Americana (2018). Além dessas 

conquistas, o clube no comando do atual presidente, após passar por um processo de 

reestruturação das diretrizes administrativas no ano de 2015, vem apresentando, desde o ano de 

2016, resultados positivos nos balanços administrativos (GREMIO FOOT-BALL PORTO 

ALEGRENSE, 2021). 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Para a realização da coleta de dados deste estudo, foi elaborado um roteiro de entrevista 

(Apêndice 1), com 21 questões abertas, estas formuladas com base nos estudos de Corrêa (2004) 

e Bezerra (2018). Este roteiro foi elaborado com o intuito de compreender quais são as 

competências que o Gestor Esportivo possui e como ele define o modelo de gestão 

desempenhado pelo clube. 

Após roteiro estruturado, foi efetuada a entrevista com o atual Presidente do clube 

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Senhor Romildo Bolzan Jr., de forma presencial, no dia 26 

de agosto de 2021, às 15 horas, em sua sala na Arena do Grêmio, em Porto Alegre – RS.  

A entrevista foi gravada com autorização do entrevistado por meio de aparelhos 

eletrônicos (câmera digital e celular) para posteriormente ser transcrita. A entrevista teve em 

torno de 33 minutos de duração. 

A transcrição ocorreu de forma manual, realizada pela própria autora, sem o uso de 

meios digitais. Através da gravação realizada, a transcrição efetuou-se de forma pausadamente, 

onde a autoria ouvia parte da entrevista e transcrevia para um documento no Word, até concluir 

a transcrição de todas as perguntas realizadas na entrevista. 

Após, foi feita a análise dos dados coletados, estes considerados primários, além da 

montagem dos resultados obtidos entre o mês de setembro e outubro do mesmo ano. Juntamente 

com a análise dos resultados obtidos por meio da entrevista, foi elaborado um comparativo entre 

estes e reportagens que foram publicadas durante os anos de 2015 a 2020, correspondentes a 

gestão do clube. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Após a reunião das informações e coleta de dados, organizou-se os resultados para seja 

realizada a relação entre respostas colhidas na entrevista com a base de informações já presentes 
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em notícias, reportagens, artigos e sites oficiais, a fim da interpretação dos mesmos para a 

resolução e resposta do problema de pesquisa. 

As respostas foram transcritas em arquivo Word para que, posteriormente, fossem 

relacionadas com os dados obtidos através de pesquisas bibliográficas presentes no decorrer 

deste artigo. As transcrições estão expostas em formatos de comentários no decorrer do texto, 

relacionando-as com dados bibliográficos, reportagens coletadas, artigos e informações 

jornalísticas que coincidem com o tema abordado, enriquecendo a análise deste estudo. 

A análise debruça-se inicialmente na confecção e montagem das perguntas e 

indagações realizadas, tendo como intuito a definição do gestor esportivo, para que conseguisse 

as respostas necessárias para a resolução e solução das questões principais deste artigo. Com as 

respostas, relacionou-se as mesmas com as principais notícias e documentos bibliográficos que 

embasavam as respostas do entrevistado. 

Após a análise das respostas do entrevistado e a comparação com os dados obtidos, 

tem-se a análise final do estudo: a descrição de um gestor esportivo, sua importância, quais suas 

atribuições e competências e qual sua relação com o modelo exercido pelo clube no período 

analisado, a fim de responder os objetivos da forma mais clara e concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO  

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense foi fundado em 15 de setembro de 1903, 

conforme consta em seu site oficial, através de uma conversa em um restaurante, no centro da 

cidade de Porto Alegre, onde trinta e dois homens, junto de Candido Dias da Silva deram início 

à história de um clube vencedor, disposto a superar todos os desafios. Carlos Luiz Bohrer foi 

eleito o primeiro Presidente, sem jamais imaginar a projeção mundial que o recém-nascido 

clube um dia alcançaria (GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE, 2021). 

Seu primeiro estádio foi o Olímpico, inaugurado no dia 19 de setembro de 1954, com 

sua construção totalmente concluída na metade do ano de 1980. Seu jogo inaugural foi realizado 

entre Grêmio e Nacional de Montevideo, com vitória gremista pelo placar de 2 a 0. A partida 

que marcou a inauguração do estádio totalmente concluído foi entre Grêmio e Vasco da Gama, 

com placa de 1 a 0 a favor do clube gaúcho. Desde então o estádio passou a ser conhecido como 

Olímpico Monumental (GRÊMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE, 2021). 

Sendo inaugurada oficialmente em 08 de dezembro de 2012, com capacidade 

para 55.662 torcedores, a Arena do Grêmio é uma das mais modernas da América Latina e foi 

pioneira ao apostar no conceito multiuso. Nascida da tradição do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense, um dos mais importantes clubes do País, a Arena do Grêmio se diferenciou, desde 

a fase de projeto pela máxima preocupação em atender aos padrões da FIFA, e contou com a 

consultoria Amsterdam Arena Advisory, da Holanda (GRÊMIO FOOT-BALL PORTO 

ALEGRENSE, 2021). 

Tendo por finalidade atividades desportivas, sociais e culturais, o clube tem por 

objetivo incentivar e exercer atividades de caráter desportivo, desenvolvendo e estimulando 

todas as modalidades, principalmente a profissional, além de ser considerado um dos maiores 

clubes do Brasil e da América do Sul. 

O clube atualmente tem em seu comando o presidente Romildo Bolzan Junior, o qual 

assumiu o cargo em outubro de 2014. Desde então, sua gestão vem consolidando os resultados 

positivos na busca do objetivo de assegurar a estabilidade das finanças do Clube, apresentando 

desde o ano de 2016 superávit nos balanços administrativos. Além disso, o clube foi campeão 

de competições as quais são consideradas as mais importantes do país e da América do Sul. Em 

2016 conquistou o título da Copa do Brasil, o que tirou o clube de um jejum de títulos. No ano 

seguinte, consagrou-se campeão da Copa Libertadores da América e, através deste título, 

disputou a final do Mundial de Clubes, no qual foi vice-campeão. Já no ano de 2018, o clube 
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tornou-se bicampeão da Recopa Sul-Americana, além de conquistar o título do campeonato 

Gaúcho disputado naquele ano. Disputou também a Copa Libertadores no ano de 2018, porém, 

acabou sendo eliminado na semifinal da competição. No ano seguinte, o clube novamente foi 

campeão do Campeonato Gaúcho e conquistou também a Recopa Gaúcha, sem sucesso nas 

demais competições que disputou (Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores). Nos 

anos seguintes, 2020 e 2021, o clube conquistou somente o título do Campeonato Gaúcho em 

ambos os anos. 

Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), Romildo Bolzan Júnior foi vereador em 1982, em 1989 se tornou vice-prefeito e em 

1993 prefeito do município gaúcho de Osório, sua terra natal. Em 2004 foi eleito pela segunda 

vez prefeito e em 2008 reeleito, completando, assim, 3 mandatos à frente do município 

(DUARTE, 2020). 

Sócio do clube desde o ano de 1963, Romildo integrou o Conselho Deliberativo e o 

Conselho Consultivo do clube no ano de 1990. No biênio 2013/2014, Romildo Bolzan Júnior 

foi vice-presidente da gestão de Fábio Koff. Em cerimônia realizada no auditório da Arena, no 

dia 11 de dezembro de 2014, Romildo Bolzan Júnior tomava posse como 52º presidente da 

história do Grêmio. Apontado como candidato pelo ex-presidente Fábio Koff, que havia lhe 

introduzido à direção tricolor dois anos antes, foi eleito com 72% dos votos (DUARTE, 2020). 

Ao contrário de muitos de seus antecessores, Romildo não tinha experiência no 

departamento de futebol, sendo oriundo da administração pública. Nos primeiros meses de seu 

mandato, Romildo deu início a um projeto de austeridade criticado por parte da imprensa e 

torcida. O clube abriu mão de jogadores com altos salários, outros, menos custosos, foram 

contratados. O planejamento, contudo, estava voltado às categorias de base (DUARTE, 2020). 

Segundo entrevista, Romildo aponta que o gestor esportivo tem que ter profundidade 

e, acima de tudo, conhecimento sobre aquilo que diz respeito do processo de decisão, além de 

ter profundo conhecimento sobre tudo que diz respeito a vida ativa do clube, tendo domínio via 

diagnóstico, estratégias e avaliações para assim, implementar e corrigir quando necessário. 

 

4.2 RESULTADOS 

A análise de dados a seguir pretende relacionar, de forma direta, as respostas obtidas 

através da entrevista realizada com o presidente do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, Sr. 

Romildo Bolzan Jr., com dados coletados referentes à gestão do clube, tendo o intuito de 

esclarecer os objetivos gerais e específicos deste estudo.  
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Segundo o estudo de Miranda et al. (2014), o gestor do esporte utiliza-se de diferentes 

competências na sua atuação em busca do sucesso. Ao encontro deste pensamento, Romildo 

Bolzan afirma que: 

“O Gestor tem que em primeiro lugar dominar todos os temas que está 

envolvido. O gestor tem que ter profundidade e, acima de tudo, conhecimento sobre 

aquilo que diz respeito do processo de decisão. Tem que ter conhecimento de tudo 

que diz respeito a vida ativa do clube, tudo que cada um significa, não pode estar no 

detalhe, na definição, mas tem que saber do ponto de vista gerencial o que cada um 

significa e aquilo que efetivamente tem que fazer. Um bom diagnóstico, avaliação 

geral de tudo isto, é ter um contexto de diagnóstico importante, isso para mim é 

fundamental para estabelecer o controle de tudo e, por consequência, estabelecer as 

metas e reformular as políticas quando elas estão deixando de acontecer. Então, para 

mim, o mais importante é ter o domínio via diagnóstico, estratégias e avaliações, para 

mim isso é fundamental. Então, basicamente, eu me preocupo muito com esse 

conteúdo, de modo que tudo isso a gente administra.” 

A partir deste relato, identifica-se que uma das principais características a ser apontada 

sobre o Presidente é o domínio das técnicas de gestão. Romildo demonstra ter um perfil no qual 

busca estar por dentro de todos os acontecimentos do clube, mantendo a postura para 

desempenhar as atividades propostas por sua função, sabendo exatamente como planejar as 

metas e objetivos, além de organizar o clube, demonstrando características de liderança gestão 

estratégica, visão, conhece do ambiente do clube, mercado e concorrentes. Quinaud et al. (2019) 

afirma que o gestor esportivo deve ser, de fato, um profundo conhecedor do ambiente no qual 

atua. 

O jornalista Andrei Kampff, escreveu em 25 de maio de 2020, no site da UOL que 

“Romildo Bolzan Júnior tem duas características indispensáveis para um gestor responsável: 

transparência e postura.” Apresentar uma boa postura em um cargo de gerência é imperioso, 

firmando-se como um diferencial no perfil deste profissional, fazendo com que o mesmo seja 

bem visto e respeitado pelos demais colaboradores da organização. O jornalista ainda afirma 

que “além da responsabilidade, Romildo se posiciona de maneira clara em temas necessários.” 

Ter um bom posicionamento perante aos acontecimentos que surgem dentro de um clube de 

futebol é muito importante. O gestor deve saber quando e como se posicionar perante a qualquer 

tema que venha a surgir, o que auxilia na forma em que os assuntos serão tratados e resolvidos 

internamente. 

O estudo de Correa (2004) traz o saber atuar como uma das principais competências 

para exercer à frente de um departamento de futebol. O saber atuar consiste em pôr em prática 

ações e procedimentos para que a execução do planejamento estratégico se transforme em 

resultados positivos. 



30 

 

Além de ter conhecimento sobre todos os requisitos que a gestão do esporte necessita, 

o gestor esportivo deve conter de outras competências e habilidades. Diante disso, o presidente 

destaca: 

 “É preciso fazer a cobrança para que tudo ande, é fazer com que cada um 

tenha a eficácia e a eficiência da sua operação. Tu cobras de um, mas ao mesmo tempo 

tu estás cobrando de todos. Tu tens que gerenciar todo um processo que, além da 

atividade executiva do clube, tem também a questão de ordem política, conselho 

deliberativo, que é um órgão de controle, que é um órgão de cobrança, que é um órgão 

de fiscalização. O conselho fiscal é, acima de tudo, uma das coisas mais relevantes 

que eu entendo, é exatamente nós termos a capacidade de convivência, explicação, 

paciência, diálogo, de modo que tu nunca deixes quando uma situação exige demanda 

de conversa, que tu faças essas conversas, que tu tenhas ouvidos permanentemente de 

tudo aquilo que significa e, até então, te solicitam explicações, se é uma coisa 

relevante que efetivamente precisa explicações, dentro do universo político do clube, 

administrativo da governança, sente, explique, converse, dialogue, deixe sempre 

aberto para sugestões, deixe sempre aberto também para troca de opiniões e 

simplesmente tenha um ambiente de muito respeito nisso tudo. Esse contexto todo 

para mim é que faz a governança do clube” 

Torna-se fundamental ter a capacidade de saber dialogar diante das diversas situações 

que podem vir acontecer no contexto esportivo. O gestor deve ser claro e objetivo perante sua 

equipe, sabendo como comunicar-se, o que facilita a reflexão e participação conjunta na 

resolução das divergências quando necessário.  

O gestor esportivo torna-se responsável por desempenhar diversas funções internas do 

clube. Quando questionado sobre as funções exercidas, o Presidente destacou: 

“No nível de governança do Grêmio, o Conselho de Administração e o seu 

presidente, exercem a questão da definição das estratégias gerais do clube. Por aqui 

passam todas as decisões mais importantes e relevantes para o estabelecimento da 

rotina, o controle de tudo aquilo que significa a operação do clube. A instância de 

definição da governança do Grêmio passa, necessariamente, por todos os ritos e, a 

partir disso, a gente avalia todos os cenários. Avalia o desempenho de cada área, avalia 

o desempenho dos resultados, dá as metas para serem cumpridas, cria as políticas 

estruturais do clube, cria as alçadas de despesa do clube, cria, principalmente, o 

universo do seu orçamento, os limites de seu orçamento, cria também os controles que 

isso deve ter, como deve ser exercido os controles e, estamos avançando agora 

inclusive para as questões do compliance. O presidente do Conselho de Administração 

do clube que tem as suas responsabilidades, todo esse complexo emaranhado, 

profissionalizado, que faz o clube andar.” 

O estudo de Bezerra (2018) aponta que o gestor de futebol necessita ser um 

profissional que tenha nítido em seu perfil a característica de liderança, além de ter boa 

capacidade de comunicação, planejamento e organização. O gestor esportivo deve ser uma 

pessoa flexível e que entenda que a instituição está acima de todos, tendo como propósito 

promover a sua missão, valores, objetivos e metas, fazendo com que todos trabalhem em prol 
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disso. Perante o exposto, pode-se observar que o perfil do gestor esportivo entrevistado é 

composto por um conjunto de competências que o tornam único para o clube. 

Bezerra (2018) ainda destaca que cada gestor, mesmo que tenha que se basear na 

cultura organizacional, começa a realizar seus trabalhos pautados na sua forma de trabalhar, 

apresentando sua metodologia, suas estratégias e suas competências, sendo assim, dando 

características próprias ao modelo de gestão que vem exercendo. 

Paixão e Stadler (2012) definem modelos de gestão como normas e princípios que irão 

orientar os gestores na escolha das melhores alternativas para administrar a organização.  

 Romildo comentou sobre o modelo de gestão do Grêmio de forma particular e única: 

“Nós estabelecemos o nosso modelo a partir das nossas experiências, 

estabelecemos um modelo a partir da nossa necessidade. Houve uma estratégia de 

ação e essa estratégia foi rigorosamente cumprida e, principalmente, 

disciplinadamente cumprida naquele primeiro momento, porque a gente buscava um 

objetivo que era o equilíbrio fiscal do clube e a competitividade. Então, esse modelo 

é nosso, esse modelo foi do Grêmio.” 

André Zanotta, diretor de futebol do FC Dallas, afirmou em entrevista concedida ao 

ESPN.com.br que, em meio a gestões tão ruins, o clube gaúcho está entre exemplos de gestão 

a serem seguidos pelos demais clubes. André enfatizou que “Infelizmente, a organização dos 

clubes no Brasil está longe do ideal. A questão política dos clubes é muito forte. Óbvio que tem 

exceções, vejo o Grêmio com o presidente Romildo fazendo uma gestão brilhante.” 

O estudo de Crozatti (1998) enfatiza que o modelo de gestão ideal deve ser estruturado 

com base nos processos de gestão, na avaliação de desempenho das áreas e dos gestores, na 

autoridade e responsabilidade dos gestores, as quais devem ser compatíveis com a função, além 

do processo decisório, que deve ser compatível com o poder fundamentado no conhecimento, 

e também quanto ao comportamento dos gestores. 

O Presidente destacou também o porquê da importância em seguir um modelo de 

gestão: 

“Porque a gente vê que os clubes descontrolados do ponto de vista fiscal, 

os clubes descontrolados de um ponto de vista de uma fraca política de formação e os 

clubes que as vezes tem dificuldade de pagar, são clubes que tem alto risco de sofrer 

consequências desastrosas, dificuldades nos campeonatos, perigo de rebaixamento, 

criar uma condição de ser um clube com mal nome na praça, dificuldade de crédito, 

dificuldade as vezes pela má organização administrativa e gerencial de obter novos 

sócios, os sócios estão observando isso. Quando se tem uma instituição com mais 

crédito, com mais respeitabilidade, com mais capacidade de visibilidade de 

gerenciamento e principalmente com correções de rumos e, com segurança que as 

políticas estão sendo feitas, isso gera basicamente uma questão de confiança e esta 

questão de confiança é fundamental para o sucesso de um clube. Quem não tem 
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confiança, tem desconfiança, e a desconfiança não é um bom elemento dessas 

relações”. 

Além disso, no ano de 2015 em entrevista concedida para a Revista Amanhã, o 

Presidente foi questionado sobre o que o modelo seguido pelo Grêmio tem a ensinar a outros 

clubes, em termos do que fazer e do que não fazer, no campo da gestão. Com convicção, 

Romildo afirmou:  

“Primeiro lugar, austeridade. Segundo lugar, não desenvolver um processo 

autofágico politicamente, no plano interno. Um processo de oposição é um processo 

que pode existir, mas não tem que ser um processo autofágico de absoluta destruição 

de quem não está no poder. Um processo de colaboração recíproco de todos os lados, 

um processo de gestão em que não pode haver vacilações. Se eu tenho no meio do 

caminho processos diferentes, processos que possam ser, às vezes, contraditórios ou 

de fáceis respostas com outros métodos, não vacile. Mantenha o seu método. Pode 

tergiversar uma ou outra coisinha mas não perca teu destino final, teu raciocínio final, 

tua estratégia final, por que daí tu vais comprometer todo o projeto. Quer dizer, no 

momento em que tu desacreditares daquilo que tu concebeste, tu vais criar uma 

situação de extrema dificuldade pra ti mesmo e fragilizar o projeto”. 

A partir disso, pode-se destacar o quanto é presunçoso aos clubes aderirem a um 

modelo de gestão, auxiliando no controle dos processos administrativos que ocorrem 

internamente. Ao encontro disso, foi questionado ao presidente referente ao controle de gestão, 

se são adotados instrumentos de medição ao longo de toda temporada com uma comunicação 

direta a comissão técnica e jogadores, ou se esta parte fica restrita somente ao nível institucional, 

onde o mesmo destacou: 

“Não, é um negócio do clube. Tem uma direção política que é um Vice-

Presidente de futebol e uma assessoria que ele busca e, principalmente, depois toda a 

estrutura do futebol, ela é profissionalizada. Ela tem um Gerente de futebol, tem um 

Coordenador Técnico, tem Comissão Técnica, tem o treinador, auxiliares do treinador, 

tem a comissão de preparação física, seus auxiliares de preparação, tem o treinador de 

goleiro, auxiliares de treinador de goleiro, tem todo um centro de formações e de 

dados que avalia jogadores, desempenho, adversários, conteúdo, contratações, tem o 

processo médico que é totalmente controlado, controla os jogadores, as suas vidas 

particulares, suas vidas de atletas, tem um monitoramento completo de tudo que 

realizam, consomem, come, se alimentam, e principalmente, se medicam, orienta 

comportamentos. O mundo do futebol é um mundo que toda essa engrenagem anda, 

quando tu tens todo esse processo para todas as áreas tem responsáveis para que 

efetivamente seja cumprido. E do ponto de vista do gerenciamento dessas áreas darem 

os resultados, tens o gerenciamento político, de vice-presidente de futebol, que por 

sua vez se reporta ao Conselho de Administração e também tem o Gerente de futebol 

que supervisiona todas as atividades. Fora disso, ainda tem a gerencia da base, de todo 

o futebol da base. Tem a gerencia da categoria de Transição, que é uma gerencia 

específica, tem a gerencia da categoria da Base, que é uma outra categoria específica, 

e tem ainda a gerencia da Escola de futebol que é outra gerencia especifica, onde todas 

elas procuram se interligadas para que exatamente possam fazer uma política de ponta 

a ponta.” 
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Todo o processo interno de gestão é desempenhado por setores que trabalham 

interligados, em prol do alcance dos objetivos do clube. Ao encontro disso, Romildo comentou 

sobre mudanças, se devem ser feitas para garantir os resultados esperados: 

“No ponto de vista estrutural da gestão, são detalhes. Importante sempre 

ter essa disciplina e a consciência de que o que nós arrecadarmos é o que devemos 

gastar, isso para mim é fundamental. No futebol, sim. Tem que ter o diagnóstico dos 

ciclos, dos jogadores, da boa capacidade de compra, da certeza de formação de 

jogadores com perspectivas de subirem com qualificação suficiente para engrenar no 

elenco principal, as aquisições têm que serem bem-feitas, de modo que consiga ver o 

equilíbrio do elenco dentro daquilo que possa ser formado em casa, dentro daquilo 

que se tem, das faixas etárias, da capacidade e característica individual de cada 

jogador, de modo que forme um elenco sempre competitivo. Então, está avaliação de 

conjunto de formação de elenco é que sempre precisa ser bem dimensionada, aí está 

o segredo daquilo que significa eficiência no futebol.” 

Em contraponto, quando questionado sobre as características de sua gestão desde o 

ano em que assumiu a presidência do clube, Romildo destacou: 

 “A gente organizou desde o primeiro momento esse diagnóstico de que 

teríamos que passar por uma fase de ajustes gerais. O ajuste passa principalmente pela 

política de futebol e passava também pelas questões internas do clube. Então são duas 

vertentes extremamente importantes: ajustar o futebol e ajustar a capacidade do clube 

dentro da capacidade de pagamento. Então, ajustar a política, fazer políticas de 

controle, fazer políticas de organização, de responsabilidade fiscal, de orçamento, de 

gastar o que efetivamente pode ser gasto, de aumentar receitas, de controlar despesas, 

e ao mesmo tempo que leva seguramente isso, também tem que ter o objeto do clube 

andando, que é exatamente as políticas de futebol, formação, organização de base, 

elenco competitivo, comissão técnica com propósitos bem definidos e, 

principalmente, uma capacidade de competir nos campeonatos que participa. Então, 

essas quatro coisas, equilíbrio fiscal, equilíbrio econômico, equilíbrio financeiro e 

competitividade, foram os binômios que nos levaram a fazer. Todo mundo achava que 

isso era impossível de acontecer. Nós conseguimos obter equilíbrio fiscal, 

conseguimos obter um equilíbrio financeiro e também, ao mesmo tempo, tivemos 

times competitivos e capacidade de investimento quando seja e quando for necessário. 

Para mim, essas duas coisas são fundamentais e essas duas características são as 

características importantes para nós.” 

Torna-se visível que o objetivo principal pautado pela direção Gremista foi de 

reestruturação para alcançar equilíbrio fiscal, econômico, financeiro e também, a 

competitividade. Este modelo teve como item principal para o alcance disso, a utilização das 

categorias de base do clube, definindo um padrão de treinamento, comportamento e, 

principalmente, um padrão de formação. Ao encontro disso, o Presidente apontou sobre o 

modelo de formação das categorias de base do clube: 

“O Grêmio está passando a adotar situações de hoje que não é apenas 

formar um jogador tecnicamente. Hoje, para ser jogador do Grêmio e para ter 

perspectiva dentro do clube, ele tem que ter, em primeiro lugar, boa capacidade de 

convívio social, familiar, externo, boa capacidade de entrosamento coletivo. Segundo, 
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tem que ter bons hábitos, bons valores sociais, morais, coletivos, comunitários de 

modo que inspire liderança. Tem que ter perfil de liderança, ter iniciativa, ser uma 

pessoa que esteja vocacionada para produzir sempre com capacidade de realização, 

de vontade, gana. Ter um padrão educacional importante, não pode desistir da sua 

formação intelectual, cultural. Uma pessoa quanto mais preparada do ponto de vista 

pessoal, melhor será. Para o Grêmio hoje não basta ser bom jogador de futebol. Bom 

jogador de futebol todo mundo pode ser, pode ser bom de bola, pode ser um talento. 

Se não colocar valores de vida, de experiência, de liderança, principalmente valores 

de comprometimento com a sua profissão, pode se tornar um verdadeiro fracasso. 

Jogador atleta não é só aquele que joga bola, é aquele que se cuida, que faz os 

treinamentos, que tem um bom convívio, que se comporta socialmente bem, dá bons 

exemplos, convive bem comunitariamente e coletivamente com seus colegas e, 

principalmente, se dedica a profissão. E se tiver talento então, perfeito. Agora, se o 

jogador que tem talento não tem exatamente essa característica de convivência ou não 

tem comprometimento com a sua competição vai fracassar. Basicamente, para nós o 

mais importante é formar um atleta que tenha muito mais capacidade, dedicação, e 

que principalmente possua desses complementos de vida, pois isso é fundamental para 

o sucesso profissional.” 

Em conjunto aos pontos citados anteriormente, é possível estabelecer um modelo de 

gestão o qual, se tratando do Grêmio, foi pautado com apostas nas categorias de base do clube 

e, na reestruturação administrativa, buscando o alcance do equilíbrio financeiro e montando um 

time competitivo. Bezerra (2018) aponta que o planejamento do clube deve estar pautado em 

uma estrutura sólida para que se tenha uma maior possibilidade de sucesso. Ao encontro deste 

pensamento, se tratando de fatores para o sucesso, o Presidente afirma: 

“No caso do Grêmio, são decisões compartilhadas, muito bem discutidas, 

que não são monocráticas, que são capazes em um ambiente de uma boa discussão, 

muitas experiências internas do clube com muitas experiências externas de 

profissionais de cada área, com vários perfis. Então a nossa capacidade coletiva de 

decisão, isso sempre qualificou muito as nossas decisões, e qualificou também o 

processo de decisão, o que para mim, é um grande mérito. Segundo ponto, após a 

decisão, disciplinadamente se cumpre e cobra, sendo isso fundamental, de modo que 

tudo aquilo venha como resultado das decisões coletivas. Terceiro ponto e 

fundamental, que tenha o sucesso, é a capacidade de harmonizar debates. Conflitos 

existem, pensamentos diferentes existem, mas sempre tem que ter canais de 

participação, de modo que tudo aquilo que seja objeto de demanda, consulta, 

discussão ou debate, seja feito dentro do clube. Importante é que todo mundo saiba 

que tenha mecanismos de como conversar, de como se atualizar e se resolver um 

processo de divergências, tornando um objeto de consenso. Estas três coisas pra mim 

são aquilo que reputo de melhor sucesso nesse exemplo gerencial que o Grêmio tem.” 

Além dos pontos citados pelo presidente, conter de um bom planejamento estratégico 

auxilia os clubes na tomada de decisão para o alcance dos objetivos. Segundo o estudo de 

Andion e Fava (2002), o planejamento estratégico é um importante instrumento de gestão para 

as organizações na atualidade. Constitui uma das mais importantes funções administrativas e é 

através dele que o gestor e sua equipe estabelecem os parâmetros que vão direcionar a 

organização da empresa, a condução da liderança, assim como o controle das atividades. 

Questionado referente ao planejamento estratégico do clube, Romildo respondeu:  
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“O Grêmio tem um planejamento estratégico a bastante tempo, revisado 

praticamente anualmente ou de dois em dois anos, depende a necessidade. Ainda está 

passando por uma revisão este ano e, o nosso planejamento estratégico basicamente 

define metas gerais para todas as áreas do clube, aquilo que efetivamente são as 

estratégias, o objetivo a ser alcançado. Possui o planejamento para futebol, questão da 

governança, atividades comerciais. Inclusive melhorando muito com o compliance 

que está sendo terminado também.” 

O estudo de Andion e Fava (2002) traz como destaque que saber utilizar os 

instrumentos do planejamento de forma coerente, adaptando-os à realidade da empresa e às suas 

necessidades, pode ser então uma excelente arma competitiva. Ao encontro disso, o Presidente 

destaca sobre o alinhamento dos resultados com o planejamento do clube: 

“Os resultados financeiros estão perfeitamente alinhados, o Grêmio está 

absolutamente disciplinado nesse particular, o Grêmio tem tidos receitas e despesas 

sempre equilibradíssimas então, esse fator sim. Os títulos são consequências que as 

vezes dá, as vezes não, pois este é um fator que não se domina, não assegura, não tem 

controle sobre, porque o campo é o campo. De uma maneira geral, o alinhamento 

principal da estratégia financeira do clube, isso tem sido obtido.” 

Sendo destaques em reportagens publicadas em sites como Gaúcha ZH, Globo 

Esporte, UOL e outros, o Grêmio, pelo comando do Presidente Romildo Bolzan, apresentou 

desde o ano de 2016, superávit em seus balanços administrativos. Quando questionado sobre 

quais são as diretrizes adotadas para manter o clube com equilíbrio financeiro a cada final de 

temporada, o Presidente afirmou: 

“Tem que ter, rigorosamente, gasto controlado, boa avaliação do 

desempenho das receitas, ter perfeitamente o desempenho da despesa, se está 

realmente organizada dentro daquilo que foi programado. No Grêmio isso é avaliado 

semanalmente, todas as segundas-feiras na reunião do Conselho de Administração, 

isso passa por informação ao conselho, todas as políticas de ajustes, tudo aquilo que 

significa, às vezes, problemas que poderão surgir lá na frente, já vem acompanhado 

juntamente da solução. Se não acontecer nada, é esse cenário, se acontecer isso, tem 

este cenário aqui que resolve. Temos sempre as informações das projeções que temos 

até o final do ano e também sempre temos cenários de soluções. É assim que o Grêmio 

sempre demonstra uma capacidade de ficar equilibrado por conta dessas informações 

que são precisas para a gente.” 

Ao final do ciclo (ou temporada), Bezerra (2018) aponta que os gestores devem 

realizar uma análise detalhada de tudo que ocorreu, apesentando os pontos positivos para 

reforça-los e os negativos, para que sejam tomadas as devidas providências a fim de que não se 

repitam no próximo ano. 

A partir disso, foi perguntado ao presidente que comentasse sobre alguns pontos, 

positivos ou negativos da gestão do clube. Romildo ressaltou:  
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“Às vezes o que falha são situações muito pontuais de deficiências 

estruturais pequenas dentro de um organismo, tendo micro falhas dentro de uma 

situação. Na medida em que isso for detectado é organizado a solução. Não somos 

uma instituição completamente perfeita, que funciona tudo a mil maravilhas. O que, 

em um conceito macro para nós, é suficiente. Tem que diariamente organizar situações 

de correção de rumos porque, isto é, às vezes, comprometedor do próprio sistema. Por 

isso que o gerenciamento do clube é completamente profissionalizado, desde o CEO 

até as Gerencias Gerais, são todos profissionalizados, e ter autonomia para verificar e 

controlar todas essas deficiências pontuais que possam ser corrigidas.” 

Essa capacidade analítica que o gestor do futebol e os líderes dos departamentos 

possuem segundo Bezerra (2018), é de fundamental importância para o crescimento do clube. 

O estudo de Quinaud et al. (2019) enfatiza que para desenvolver uma gestão do esporte 

adequada, necessita-se do conhecimento e das competências necessárias, realizando a 

articulação das aprendizagens já adquiridas com as novas, bem como conduzir as interpretações 

corretas e as tomadas de decisões a serem colocadas em prática. 

Ao encontro disso, o Presidente destaca: 

“É imperioso que estas pessoas tenham atualização de mercado, de 

sistemas e de métodos. Quando são contratados também passam por uma avaliação 

rigorosa para saber se estão adaptadas aquilo que o clube tem como estratégia de 

comportamento e estratégia de clube para fazer formação e gerir” 

Vem a ser presunçoso que os profissionais que estiverem a frente das tarefas 

administrativas da organização sempre estejam em busca de profissionalização, visto que o 

mercado esportivo está cada vez mais competitivo. 

De fato, um profissional que esteja sempre em busca de novas capacitações e 

atualizações de mercado, auxilia os clubes, pois são capazes de cumprirem cada vez melhor 

suas funções, aumentando e qualificando seu rendimento profissional. 

Perante o exposto, o Quadro 1 apresenta as competências que o gestor esportivo deste 

estudo, Romildo Bolzan Junior, aponta como sendo primordiais para o desempenho das funções 

gerenciais. 

Competências Definição 

Domínio das práticas de Gestão 

O gestor precisa estar por dentro de todos os 

acontecimentos do clube, tendo conhecimento, do 

ponto de vista gerencial, do que efetivamente tem que 

ser feito. 

Tomada de decisão 

Saber quando e como exercer o processo de decisão, 

tendo pautado as possíveis consequências e sabendo 

que, a partir da tomada de decisão é que a instituição 

poderá alcançar os resultados.  

Visão 

Ter a capacidade de antever, prever e prospectar 

situações, oportunidades e possíveis eventos que 

possam trazer ao clube chances de melhoria, evolução 

e consequências positivas. 
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Liderança 

Saber a forma correta de delegar as funções que cada 

um exerce internamente, sempre visando o 

crescimento da sua equipe. É ter em si a capacidade de 

escutar e saber direcionar da forma correta, estando 

sempre preparado para agir estrategicamente.  

Responsabilidade 
Cumprir com suas obrigações, sabendo que terá de 

assumir as consequências dos próprios atos. 

Transparência 

Demonstrar, através de entrevistas informais até 

balanços anuais de gestão, o que se passa dentro do 

clube, além de deixar claro e aberto a qualquer pessoa, 

como está a saúde financeira da instituição. 

Postura 

Ter um bom posicionamento perante aos 

acontecimentos que surgem dentro de um clube de 

futebol é muito importante. O gestor deve saber 

quando e como se posicionar perante a qualquer tema 

que venha a surgir, o que auxilia na forma em que os 

assuntos serão tratados e resolvidos internamente. 

Saber dialogar 

Saber se comunicar para que você seja compreendido 

de forma eficaz e clara. Ter a capacidade de ouvir o 

que o outro tem a dizer, demonstrando ter empatia. 

Organização 

Através do modelo de gestão, demonstrar a 

organização do clube como instituição, como a 

delegação de tarefas, a nomeação de diretores e 

coordenadores que recebem a incumbência funcional 

determinada pelo gestor, além da capacidade de 

elaborar a estratégia de gestão de forma organizada e 

metódica, onde cada colaborador conheça e saiba sua 

real função. 

Seriedade 

Ser um gestor reto, íntegro e correto, imerso e incluso 

na realidade social dos torcedores e do país como um 

todo. Ser um proativo, tendo influência e 

responsabilidade sobre atos éticos, morais e sociais, 

pois é o gestor a figura que representa o clube. Além 

disso, ser prudente com a situação financeira 

institucional, evitando riscos e ações temerárias que 

possam acarretar prejuízos que ponham a saúde 

financeira do clube em risco. 

Flexibilidade 

Ter o poder de ser flexível, ou seja, de saber manejar 

e se relacionar, desde os colaboradores até à imprensa 

e os torcedores, entendendo as carências e os anseios 

individuais e coletivos em sua essência. O diálogo e a 

empatia estão diretamente ligados a está competência. 

Quadro 1. Competências do Gestor Esportivo.  

Fonte: elaborado pela autora com dados da pesquisa (2021). 

Percebe-se que as competências de um gestor esportivo devem ser, acima de tudo, 

compatíveis com o clube que o gestor atua. Dentre elas, pode-se destacar como principais a 

seriedade, ter uma boa comunicação e saber dialogar perante as situações que ocorrem 

internamente no clube, ter transparência, postura e perfil de liderança, mas também, ser um 

profissional flexível e que entenda os objetivos, metas e anseios do clube. Além disso, trazendo 

como um dos aspectos principais a serem citados, está o domínio das práticas de gestão. É 

imperioso que o gestor saiba exatamente como funcionam os processos internos do clube e 

esteja sempre por dentro dos acontecimentos, sabendo como planejar as metas, organizando o 
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clube para o alcance dos objetivos. A partir disso, cada gestor esportivo possui características 

particulares, tornando-o um profissional com perfil único. 

Ao encontro disso, o Quadro 2 apresenta um resumo das principais características 

presentes no modelo de gestão do Grêmio no período analisado. 

 

Características do Modelo de Gestão Definição 

Formação interna dos profissionais da categoria de 

base 

O modelo de gestão do clube foi pautado na maior 

utilização de jovens das categorias de base, definindo 

um padrão de treinamento, comportamento e, 

principalmente, um padrão de formação. 

Desenvolvimento dos profissionais que ingressam no 

clube conforme as políticas do clube 

O clube tem em seu modelo de gestão que o 

profissional que ingressa ao clube, sem ser formado 

nas categorias de base, deve ajustar e adequar-se à 

filosofia do clube, passando por um processo de 

treinamentos e adaptações às políticas. 

Reestruturação Administrativa 

O clube buscou, desde o primeiro momento, ajustar as 

políticas de futebol e questões internas, visando o 

alcance do equilíbrio fiscal, equilíbrio econômico e 

equilíbrio financeiro. Além disso, analisou o mercado 

e fez uso de jogadores das categorias de base, 

montando um time competitivo para alcançar os 

objetivos e apresentar resultados positivos, tudo isso 

através de um planejamento pautado em uma estrutura 

sólida, o que facilita o alcance do sucesso. 

Quadro 2. Características do Modelo de Gestão do clube Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.  

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2021). 

 

O modelo de gestão utilizado pelo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense a partir do ano 

de 2015 até o atual momento, é de um clube alinhado com a utilização de jovens formados pelas 

próprias categorias de base da instituição. Além disso, há um processo de reestruturação 

administrativa que visa o alcance de um equilíbrio fiscal, econômico e financeiro. Ainda, nesta 

perspectiva, busca-se manter a competitividade do clube nas competições sem que o mesmo 

esteja imerso em dívidas e problemas de gestão, graças a um trabalho de êxito do gestor 

esportivo. 

A ligação entre as competências do gestor de futebol do Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense em relação ao modelo de gestão adotado pelo clube é notória e evidente. A 

responsabilidade, o poder de comunicação, a capacidade de dialogar, a transparência, a 

liderança do gestor e o conhecimento dos processos internos do clube, bem como a política 

vigente dentro da instituição. Estes estão relacionadas diretamente com as ações previstas no 

modelo de gestão, mantendo a captação e revelação de jovens talentos, realizando transações 

que aumentam o poderio e a saúde financeira da instituição, além de promover a capacidade de 
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competitividade do clube nas ligas estaduais, nacionais e internacionais, disputando sempre 

posições de destaque e títulos de importância através dos anos da presente gestão. 



5 CONCLUSÃO 

A gestão do esporte tornou-se, com o passar do tempo, um elemento fundamental no 

futebol nacional e internacional. Esta que deve ser exercida de forma adequada aos objetivos 

do clube, através de profissionais que possuam qualificação em seus cargos, para que possam 

fazer a diferença e auxiliar, de forma direta, crucial e concreta, os clubes no decorrer das 

temporadas. Tendo em vista os resultados obtidos, percebe-se que um clube que possui em seu 

comando um gestor competente ao desempenho das suas atribuições, que disponha de 

competências importantes que o diferenciem dos demais, auxiliará de forma direta no processo 

de gestão do clube.  

Este estudo possibilitou compreender de forma mais profunda, quais são as principais 

competências necessárias na composição do perfil do gestor esportivo do Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense, destacando-se: o perfil de liderança, a gestão estratégica traçada, a visão e a 

responsabilidade financeira. Além disso, com base nos resultados deste estudo, pode-se 

encontrar o modelo de gestão que o clube utilizou desde o início do mandato no período de 

2015, até o atual ano, fundamentando em: desenvolver jovens formados pelas categorias de 

base da instituição, além de uma prática de busca de jovens talentos em categorias de base de 

outros clubes. Ademais, tem-se presente uma reestruturação administrativa, que visa o alcance 

do equilíbrio fiscal, econômico e financeiro, com o intuito de manter a competitividade do clube 

em competições estaduais, nacionais e internacionais, sem que o clube esteja imerso em 

problemas e pendências financeiras, além de problemas de gestão.  

Tendo como seu principal objetivo compreender e identificar qual a relação entre as 

competências que compõe o perfil do gestor esportivo, além do modelo de gestão utilizado pelo 

clube, as exigências e resultados deste estudo foram alcançados. Há uma relação evidente do 

perfil do gestor esportivo com o sucesso institucional na última meia-década, por possuir um 

perfil e competências únicas que o diferencia dos demais, contribuindo com as direções 

previstas nas ações do modelo de gestão traçado e utilizado. 

Há, no entanto, uma situação diferente ocorrendo no ano de 2021, o qual não fez parte 

da análise deste estudo. Levando em consideração o modelo de gestão que o clube utilizou entre 

2015 até meados de 2020, não se repetiu em 2021. Neste ano, o clube apresentou falhas no 

modelo de contratação, investindo em jogadores com idade avançada, que não contribui com 

os resultados esperados em termos de competitividade da equipe, e não se pode confirmar que 

o retorno financeiro em futuras vendas possa ser positivo para o ano. Além disso, houveram 

rescisões de contratos com alguns destes jogadores, acarretando prejuízo financeiro milionário 

ao clube. Somado à isto, os jovens das categorias de base, por terem sido pouco utilizados neste 
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ano, ainda não conseguiram demonstrar um futebol capaz de projetá-los e despertar cobiça de 

clubes internacionais para o lucro financeiro do clube. Por fim, houve, após mais de quatro 

anos, a troca da comissão técnica. A decisão se baseou na falta de resultados positivos nos 

últimos dois anos, culminando na saturação do antigo treinador. Porém, a decisão na 

substituição do mesmo não foi acertada, tendo o Grêmio, até agora, colecionado mudanças na 

caricatura da comissão técnica, por, ao menos, quatro vezes neste ano. 

Em relação a futuras pesquisas científicas, há a sugestão da continuação dos estudos 

de gestão relacionadas ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, bem como ao perfil de gestor 

esportivo e gestão estratégica, para analisar se houve a continuidade da política vigente no 

clube, além de verificar se o perfil do gestor esportivo manteve-se dentro do perfil que 

apresentou resultados positivos ao clube, e o que tornou esses resultados insatisfatórios. 

Somando-se a isto, sugere-se a verificação, de forma mais profunda no âmago da estrutura do 

clube, das possíveis falhas presentes, principalmente no ano de 2021. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Esta entrevista faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sobre a Análise 

das competências do perfil do gestor esportivo e modelo de gestão do clube Grêmio Foot-Ball 

Porto Alegrense, elaborado pela autora, adaptado de Corrêa (2004) e Bezerra (2018). 

 

1. Quais as principais funções que um gestor de futebol profissional exerce? 

2. Quais as principais habilidades, conhecimentos e capacidades individuais o 

gestor deve ter? Comente sobre. 

3. Quais são as principais características da sua gestão? 

4. O clube possui um modelo de gestão a ser seguido? Qual e como funciona? 

5. Do seu ponto de vista, por que é importante seguir um modelo de gestão? 

6. Quanto ao controle da gestão, são adotados instrumentos de medição ao longo 

de toda a temporada com uma comunicação direta a comissão técnica e jogadores? Ou fica 

restrita somente ao nível institucional? 

7. Como é feito o planejamento do clube no que diz respeito as competições que 

disputará no ano? É priorizado o lado econômico ou o desempenho esportivo? É analisado o 

mercado para desenhar as estratégias? 

8. O clube possui um planejamento estratégico? Como funciona? Quais as 

diretrizes? 

9. Os resultados que o clube vem obtendo estão alinhados com o planejamento 

estratégico?  

10. Quais as mudanças devem ser feitas para garantir os resultados esperados? 

11. Como a empresa reage às modificações do mercado? Existem estratégias 

definidas de como se comportar nas mudanças? 

12. Quais são as características que fazem o clube ser único, diferente dos seus 

competidores? 

13. Você sabe dizer quais são os pontos fortes e fracos da organização? O que é 

necessário fazer para corrigir esses pontos fracos? 

14. Como são definidos os fatores críticos de sucesso do clube? 

15. Quais as diretrizes adotadas para manter o clube com equilíbrio financeiro a cada 

final de temporada? 
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16. Muito se fala hoje na implantação de uma filosofia única de jogo nos clubes, 

para a melhor formação de atletas para os profissionais. Hoje o clube trabalha com esse 

pensamento? Qual o papel do departamento de análise para esse objetivo? 

17. Se sim, existe uma política para que os gestores e comissões técnicas, das 

diferentes categorias, troquem experiências sobre jogos e treinamentos, em prol de um 

aprendizado compartilhado? 

18. Caso precisasse recomeçar do zero, sabe apontar o que faria diferente? 

19. Se você estivesse competindo contra você mesmo, sabe exatamente onde 

atacaria? 

20. Mais especificamente (em seu clube), poderia descrever um pouco como era 

quando o chegou ao clube e como se encontra hoje. As principais transformações. A atual 

situação do clube condiz com o que foi planejado para o ano? Por quê? 
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