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Gestão de clubes esportivos

1 - Introdução

Os clubes sociais e esportivos são semelhantes a em-
presas, sejam pequenas, médias ou grandes, mas, todavia, 
apresentam uma diferença significativa no que se refere a 
sua estrutura organizacional: enquanto nas empresas há 
o dono/proprietário, o colaborador/funcionário/trabalha-
dor e o cliente, nos clubes sociais têm o colaborador e o 
cliente, sendo que este é o próprio dono/proprietário da 
“empresa”, além do que na empresa há o inerente intuito 
de lucro nos termos da legislação civil, ao passo que no 
clube este objetivo não é prioritário, nada obstante o ob-
jetivo sempre presente de ter as contas sempre no azul, 
quem sabe com sobras para reinvestimentos.

Neste sentido, o clube social e esportivo deve ser visto 
e entendido de modo bastante peculiar, sobretudo aten-
tando para situações, acepções e detalhes que normal-
mente não são considerados pelas/nas empresas.

De qualquer forma, o ideal é adotar a política da qua-
lidade com base e alicerce nas certificações de excelência 
e, com amplo e irrestrito respeito ao estatuto social da 
instituição, no menor tempo possível e sempre de forma 
transparente e cortês, deve-se atender aos associados 
(clientes/donos/proprietários), buscando sempre identi-
ficar suas necessidades, intenções e seus desejos, sem-
pre oferecendo e fornecendo as informações de maneira 
mais precisa possível com vista à melhoria contínua do 
atendimento e da excelência da prestação de serviço, ra-
zão primaz do trabalho nesta área de atuação.

Sendo assim, o livro propõe uma abordagem diferen-
ciada no trabalho, no trato, na estrutura, na organização 
e no planejamento geral e institucional do clube e das res-
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pectivas atividades esportivas oferecidas, que são, à evi-
dência, os verdadeiros “produtos” que um clube social e 
esportivo oferece aos seus “clientes/donos/proprietários”.

Em linhas gerais, serão demonstradas as principais 
diferenças, semelhanças e paralelos entre as atividades 
esportivas que se pratica nos clubes sociais e esportivos 
em comparação com o que se verifica fora deste âmbito, 
de forma que serão apresentadas de modo claro e sim-
ples diversas propostas de atividades esportivas que têm 
o condão de nortear um trabalho apropriado, adequado 
e de fácil entendimento e aplicação a ser desenvolvido 
neste segmento de atuação profissional.

O atendimento, o planejamento, a organização, a estrutu-
ra, a metodologia, as atividades regulares, os eventos, a comu-
nicação, a divulgação com adoção de estratégias de marketing 
e a preparação das instalações esportivas para a prática es-
portiva com segurança, prazer e satisfação “clientes/donos/
proprietários” são alguns dos temas relevantes e significativos 
aqui presentes, sem exclusão de outros correlatos.

Certos de que não somos - e jamais tivemos qualquer 
pretensão de ser - os “donos da verdade”, fica o registro 
inicial de que o fim precípuo desta obra é sugerir opções 
de trabalho, caminhos e alternativas que, uma vez tidos 
e seguidos como exemplo e referência, podem auxiliar so-
bremaneira para que sejam atingidos em sua plenitude 
todos os objetivos e metas do departamento de esportes 
em prol dos membros da associação.


