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Premissas iniciais 
1. Catolicismo, luteranismo… e futebol: religiões 

       Basquete, futsal, judô… e o que a Globo decidir: esportes 

2. Conhecimento x atualização: farão um pouco menos difícil o 
caminho 

•  A busca, a preparação tem que ser maior que a vitória, o sucesso; 

•  A vitória do atleta/funcionário e a vitória do líder/gerente; 

•  Investir na capacitação; 

•  Esteja aberto à “surpresas”: sempre alguém pode mais; 

•  Avalie sempre: o mercado muda, as estratégias também; 

•  Aprenda com seus adversários ou com grandes campanhas. 

2. Futebol Profissional: está um pouco menos amador 

       Esporte Amador: pode ser um pouco mais profissional 

 



Cases “amadores”, incluindo pessoais 

• Banco do Brasil: banco de velhos e aposentados 

• Enxuta - estrutura(?) e Frangosul – nome nacional 

• Guga e Daiane : novos esportes 

• Brunoro, Bebeto, Filipe Ximenes: espertise “amador”? 

• Nuzman e Ary : do vôlei a COB(COI?) e FIVB 

• Michael Jordan – esporte não nacional 

• Anderson Silva = MMA 

• Senna – 10 anos sustentando uma modalidade na TV 

     (…Pitt/Corinthians,  ACBF,  patinação,  judô gaúcho…) 

 



10 anos fazendo HISTÓRIA …Case ULBRA/S.C.Ulbra 
o sentido mais amplo do esporte 

1996 

Início do 

Vôlei, Futsal  

e Judô 

2004 

Futebol 

Vice-campeão 

Gaúcho 

2003 

Vôlei 

Tricampeão 

Superliga 

Futsal 

Tricampeão 

Liga Nacional 

1998 

Registro  

oficial do  

clube e 

início do 

Atletismo e 

Ginástica 

1997 

Início do 

Basquete  

e Tênis 

O investimento da ULBRA em esporte completa 10 anos em 2006. 

Consolidado como um dos clubes de maior visibilidade do país, o Sport Club 

Ulbra é responsável por importantes títulos do esporte gaúcho e nacional. 
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 1995 

Nº  alunos Curso Educação Física: cerca de 175 

Retorno de mídia impressa do clube: R$1.446.072,00 

 1998 

nº alunos Curso Educação Física: cerca de 356 

Retorno de mídia impressa do clube: R$3.969.216,00 

 2004 

nº alunos Curso Educação Física: cerca de 5.000 

Retorno de mídia impressa do clube até o mês de junho:  

                                                            R$6.104.352,00* 
* Em junho: final Campeonato Gaúcho de Futebol 

 

Retorno de mídia prevista em 10 anos: 1 bilhão 



S.C. ULBRA 

• Em menos de 10 anos - de “fora das 5 maiores 
faculdades do RS” para “3° maior universidade do país” 

• Futebol – 3 anos, 4 divisões e final x Internacional (p.s.: 
roubado) 

• Futsal – 1°ano Inter/Ulbra – campeão brasileiro 

• Vôlei – 1° ano, campeão do acesso, ano posterior, 2 
finais e dois títulos nacionais em sequência 

• 8 modalidades( + universitárias) – títulos regionais, 
nacionais e internacionais 

• P.S. – Basquete e parcerias São Paulo e Santos 



1 - Gestão 

• De onde para onde ?! – Objetivo 

• Conteúdo, capacitação e ciência 

• Estrutura, Econômico(marketing) e 
jurídico(Econômico(marketing)) 

• Organograma 

• Leis de incentivo e… 



… 2 -Marketing 

• Vender espaço em camisa – passado 

• Leis de incentivo e projetos Municipais 

• Ecologia, sustentabilidade, projetos sociais… 

• Parceirias 



Eterno aprendizado… 
“Se uso valores de ontem, não educo, condiciono 
Se uso valores de hoje, não educo, complico 
Se uso valores de amanhã, não educo, faço experiências 
Se uso os três, sofro, mas educo” A.T. 
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