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““O Futuro dos Clubes BrasileirosO Futuro dos Clubes Brasileiros””



AudaxAudax

Nasceu de uma idNasceu de uma idééia do Abia do Abíílio Dinizlio Diniz
e Fernando Solleiroe Fernando Solleiro

Projeto prProjeto préé--concebido em 2003 SP e 2004 RJconcebido em 2003 SP e 2004 RJ



AudaxAudax

•• 1) Responsabilidade Social:1) Responsabilidade Social:
””Formar cidadãos em toda as posiFormar cidadãos em toda as posiçções da ões da 

vidavida””

2) Esportivo:2) Esportivo:
““Criar as melhores condiCriar as melhores condiçções de trabalho ões de trabalho 

as comissões tas comissões téécnicas e atletas com apoio cnicas e atletas com apoio 
educacional, feducacional, fíísico e psicolsico e psicolóógicogico””

3) Financeiro:3) Financeiro:
““Gerar recursos para minimizar os Gerar recursos para minimizar os 

investimentosinvestimentos””



Ordem CronolOrdem Cronolóógicagica

1)1) 11ºº. Passo: Constru. Passo: Construçção do CTão do CT

22ºº. Passo: Iniciar ao contr. Passo: Iniciar ao contráário, formando uma rio, formando uma 
base sbase sóólida.lida.

33ºº. Ano. AnoProfissionalProfissional

22ºº. Ano. AnoSubSub 1515
SubSub 1717
SubSub 2020

11ºº. Ano. AnoSubSub 1515
SubSub 1717



Estruturas Estruturas 
ProfissionalizadasProfissionalizadas

1) Estrutura F1) Estrutura Fíísicasica
CaracterCaracteríísticas do CTsticas do CT’’s: Praticidade s: Praticidade –– tudo tudo 

que a base precisaque a base precisa

2) Estrutura T2) Estrutura Téécnicacnica
ÁÁrea mrea méédica, fisioldica, fisiolóógica, cientgica, cientíífica, fica, 

ttéécnicos jovenscnicos jovens
Objetivos: Ênfase nos fundamentosObjetivos: Ênfase nos fundamentos

Respeito ao crescimentoRespeito ao crescimento
Respeito ao cognitivoRespeito ao cognitivo



Estruturas Estruturas 
ProfissionalizadasProfissionalizadas

•• 3) Estrutura Financeira3) Estrutura Financeira
OrOrççamentos pramentos préé--definidos definidos ––

faturamento para minimizar custosfaturamento para minimizar custos

4) Marketing / Comunica4) Marketing / Comunicaççãoão



Clube EmpresaClube Empresa

Aspectos Negativos:Aspectos Negativos:
-- Falta de torcida;Falta de torcida;
-- Maior dificuldade para captaMaior dificuldade para captaçção;ão;
-- Problemas polProblemas polííticos com entidades;ticos com entidades;
-- DivulgaDivulgaçção na mão na míídia (Mudandia (Mudançça de a de 

nome).nome).

Aspectos Positivos:Aspectos Positivos:
-- Sem pressão interna de diretoria e Sem pressão interna de diretoria e 

conselho;conselho;
-- CobranCobrançça de objetivos estabelecidos;a de objetivos estabelecidos;
-- Planejamento ObrigatPlanejamento Obrigatóório;rio;
-- Respeito aos envolvidos (salRespeito aos envolvidos (saláários, rios, 

condicondiçções de trabalho, assistência social)ões de trabalho, assistência social)



Clube EmpresaClube Empresa

1)1) Futuro:Futuro:
-- Ocupa espaOcupa espaçço dos menores o dos menores 

desorganizados;desorganizados;
-- Não ocupa espaNão ocupa espaçço dos o dos ““grandesgrandes””;;
-- Obriga indiretamente (pelos resultados) Obriga indiretamente (pelos resultados) 

os outros a se organizarem.os outros a se organizarem.


