


PLANO DE GESTÃO 2021-2023

Apresentação

A iniciativa de um Plano de Gestão para clubes de futebol ainda é algo incomum no Brasil. Porém, 
estando mais uma vez na vanguarda do pensamento estratégico entre associações desportivas no 
nosso país, o Esporte Clube Bahia apresenta o seu plano plurianual.

Este documento, em essência, trata-se de um mecanismo dinâmico e objetivo de acompanhamento da 
gestão e do trabalho que será realizado ao longo dos próximos três anos. 

Primeiramente, na introdução do trabalho, veremos o histórico da construção do plano de gestão e 
faremos um alinhamento de alguns dos conceitos mais importantes para a compreensão deste trabalho.

Em seguida, faremos uma apresentação dos eixos escolhidos para a elaboração da estratégia da gestão 
para o próximo triênio (21-23). Logo após, serão exibidas as ações que correspondem aos respectivos 
eixos que serão abordados na seção anterior. 



PLANO DE GESTÃO 2021-2023

Introdução

Trabalhar com o conceito de estratégia significa trabalhar com mudança. Uma mudança pensada e 
legitimada pelas pessoas que lideram uma organização, principalmente da grandeza do Esporte Clube Bahia.

Levando em consideração o sucesso no tocante ao planejamento do ciclo anterior, o entendimento da 
diretoria executiva foi de repetir o modelo, atualizando as ações de acordo com os novos desafios. 

Consideramos a avaliação preliminar do contexto atual da organização e, em seguida, traçamos aonde 
queremos chegar (objetivos) e o que será feito ao longo da gestão (ações) para alcançarmos as nossas 
ambições ao fim do ciclo. 

Este plano será acompanhado regularmente pela equipe de planejamento e os respectivos 
responsáveis por cada ação.
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Eixos de Trabalho

As ações, que serão realizadas ao longo do próximo triênio, foram construídas e incorporadas aos eixos de 
trabalho pensados para balizar a eficiência da gestão, a saber:

36

01

Expandir o projeto de 
iniciação esportiva do 
sub-13, sub-11 e sub-9, 
distribuído 
estrategicamente por 
Salvador e Região 
Metropolitana
NOV/23

05

Ampliar a quantidade de 
competições observadas 
in loco pelos captadores 
do clube
NOV/23

02

Ampliar os torneios de 
futebol organizados pelo 
clube com as principais 
escolinhas das regiões 
escolhidas, com foco na 
identificação de novos 
talentos e formação de 
parcerias com os 
melhores projetos
NOV/23

06

Expandir Banco de Dados 
de jovens talentos, com as 
características e a evolução 
de cada atleta monitorado, 
para definir o melhor 
momento para integração 
de cada um desses atletas 
na divisão de base
NOV/23

03

Reformular o modelo de 
escolinhas do Bahia, 
estabelecendo meta de 
2.000 alunos 
matriculados ao final de 
2023
NOV/23

07

Ampliar o orçamento para 
atração e compra de jovens 
atletas com idade para 
divisão de base
NOV/23

04

Dobrar o número de 
células de captação 
espalhadas pelo Brasil, 
saindo de 10 para 20 em 
três anos
NOV/ 23

CAPTAÇÃO DE
NOVOS TALENTOS

1
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12 13 14

08

15

Reformular o 
departamento de futebol, 
que passará a contar com 
três pilares em um novo 
modelo de diretoria da 
área: a) Contratações e 
gestão de elenco; b) Base 
e transição; c) Análise de 
desempenho e de mercado
ABR/21

19

Revisar procedimentos 
para otimizar despesas no 
setor logístico do 
departamento de futebol
JUL/21

16

Montar o elenco principal 
com pelo menos 40% 
(quarenta por cento) de 
atletas oriundos da base 
e/ou da equipe de transição
NOV/23

20

17

Revisar a estrutura dos 
núcleos internos do 
departamento de futebol
DEZ/21

18

Sistematizar rotina de 
feedback individual aos 
jogadores focada em dados 
e pontos de melhoria, com 
recorrência semanal
JUL/21

FUTEBOL
PROFISSIONAL

4

08

Promover a integração 
plena entre a divisão de 
base e o futebol 
profissional, através de 
coordenação 
técnica-metodológica 
específica
NOV/23

09

Viabilizar a participação 
das categorias de base 
em competições 
internacionais, 
objetivando aumentar o 
nível de competitividade 
dos jovens atletas, bem 
como buscar 
aproximação com novos 
mercados e parceiros
NOV/23

10

Consolidar a cultura de 
controle e análise 
individual de cada atleta 
da base, com 
monitoramento de jogos 
e treinos, como forma de 
aprimorar a avaliação 
dos mesmos
DEZ/21

Executar a segunda fase 
do projeto de consultoria 
com a empresa Double 
Pass, a fim de aprimorar 
processos internos, 
tendo como parâmetro a 
metodologia de trabalho 
utilizada nos principais 
centro mundiais de 
formação de atletas
DEZ/22

AVANÇO
METODOLÓGICO

DA DIVISÃO
DE BASE

2

12

Tornar o DADE do clube 
uma referência nacional, 
ampliando o investimento 
em profissionais e 
consolidando a cultura da 
análise de desempenho, 
direcionando 1% (um por 
cento) do orçamento no 
departamento
DEZ/22

13

Ampliar a capacidade 
analítica do DADE, 
mediante a contratação de 
novos sistemas e 
empresas parceiras na área 
de análise e uso inteligente 
de dados
DEZ/21

14

Promover intercâmbio e 
troca de experiência com 
clube referência mundial na 
área de análise de 
desempenho
DEZ/22

20

Seguir melhorando o 
futebol feminino, 
profissionalizando as 
atletas
ABR/21

21

Permanecer na Série A1 do 
Campeonato Brasileiro
DEZ/21

22

Estruturar uma Divisão de 
Base para o futebol 
feminino, com corpo 
técnico específico e 
programa de seleção de 
novos talentos, 
assegurando as condições 
necessárias para o 
desenvolvimento das 
atividades
DEZ/22

 ANÁLISE DE
DESEMPENHO
E CULTURA DE

DADOS

3

 FUTEBOL
FEMININO

5

18

22

26

30

53

23

Adotar planejamento 
estruturado para 
recuperação gradativa das 
receitas durante os anos 
de 2021 a 2023, quando o 
clube poderá alcançar R$ 
200 milhões no 
faturamento ao ano
DEZ/23

24

Implementar nova 
política de redução de 
despesas com base na 
experiência adquirida no 
período da pandemia, 
inclusive no futebol
DEZ/21

2625

Solucionar de forma 
definitiva o passivo 
trabalhista do clube, com 
foco principal na 
utilização da receita da 
venda do Fazendão
NOV/23

O CLUBE
PÓS-COVID

6

79 80 81
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35

Inaugurar e 
posteriormente ampliar o 
Museu do Bahia, 
tornando-o uma referência 
nacional inserida no 
roteiro turístico da cidade
JUL/21

36

Construir dois novos 
campos de futebol no 
Centro de Treinamento 
Evaristo de Macedo
NOV/23

38

Construir o alojamento 
para a equipe de futebol 
feminino no Centro de 
Treinamento Evaristo de 
Macedo
DEZ/22

37

Transformar um dos 
campos do CT em 
miniestádio, 
possibilitando a sua 
utilização em partidas 
para divisão de base e 
futebol feminino
NOV/23

AMPLIAÇÃO DO
 PATRIMÔNIO

9

39

Adequar as soluções 
digitais do clube a Lei 
Geral de Proteção de 
Dados
JUN/21

40

Ampliar o 
acompanhamento das 
Embaixadas, garantindo 
a aproximação do clube 
com os integrantes que 
preenchem os requisitos 
estabelecidos, através de 
reuniões e encontros 
periódicos
NOV/21

41

INSTITUCIONAL

10

32

Renovar contrato com 
Arena Fonte Nova, 
considerando ampliação 
da parceria, elevando as 
receitas e aumentando 
ainda mais a sensação de 
pertencimento do torcedor
DEZ/21

33

Preparar o clube para 
oportunidades de 
mercado decorrentes 
das
mudanças da legislação, 
a exemplo da lei das 
S/As
DEZ/22

3834

Promover maior 
interação e desenvolver 
relação com o mercado
internacional, com foco 
principal em clubes e 
fundos de investimento
DEZ/23

MERCADO
INTERNACIONAL,

NOVOS PARCEIROS
E CONEXÃO COM
INVESTIDORES

8

26

Lançar novo ciclo de 
vantagens para o plano de 
sócios, gerando mais 
adesões e recuperação de 
antigos associados e 
manutenção dos atuais
NOV/23

27

Modernizar a gestão dos 
sócios com a 
implementação de 
melhorias nos sistemas 
e ferramentas
DEZ/21

29

Promover nova fase do 
aplicativo Sócio Digital, 
potencializando o 
streaming e a produção de 
conteúdos próprios, a 
partir de oportunidades 
decorrentes da exploração 
direta dos direitos de 
transmissão
NOV/21

28

Implementar mecanismos 
para reduzir a fricção na 
venda de cerveja e outros 
produtos no estádio, com 
foco em monetização 
para o clube
NOV/23

30

Atingir nas lojas física e 
virtual o faturamento de 11 
milhões (crescimento 
superior a 10% a.a.), 
focando em melhoria da 
rentabilidade
NOV/23

31

Implementar segunda 
fase do Barril Dobrado 
com captação de 
parceiros para o jogo
AGO/21

32

INOVAÇÃO COMO
MECANISMO PARA

ACELERAR
RECUPERAÇÃO DE

RECEITAS

7
79 80
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Plano de Ação 
Seguem ações relacionadas aos eixos que servirão

de guia para a gestão nos próximos três anos.



Captação de Novos Talentos

PLANO DE GESTÃO 2021-2023

Expandir o projeto de iniciação esportiva do sub-13, sub-11 e sub-9, distribuído 
estrategicamente por Salvador e Região Metropolitana

Ampliar os torneios de futebol organizados pelo clube com as principais escolinhas das 
regiões escolhidas, com foco na identificação de novos talentos e formação de parcerias com 
os melhores projetos

Reformular o modelo de escolinhas do Bahia, estabelecendo meta de 2.000 alunos 
matriculados ao final de 2023

Dobrar o número de células de captação espalhadas pelo Brasil, saindo de 10 para 20 em três anos

Ampliar a quantidade de competições observadas in loco pelos captadores do clube

Expandir Banco de Dados de jovens talentos, com as características e a evolução de cada 
atleta monitorado, para definir o melhor momento para integração de cada um desses atletas 
na divisão de base

Ampliar o orçamento para atração e compra de jovens atletas com idade para divisão de base

1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

NOV-23

NOV-23

NOV-23

NOV-23

NOV-23

NOV-23

NOV-23

Ação Data



Avanço Metodológico da Divisão de Base
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Promover a integração plena entre a divisão de base e o futebol profissional, através de 
coordenação técnica-metodológica específica

Viabilizar a participação das categorias de base em competições internacionais, objetivando 
aumentar o nível de competitividade dos jovens atletas, bem como buscar aproximação com 
novos mercados e parceiros

Consolidar a cultura de controle e análise individual de cada atleta da base, com 
monitoramento de jogos e treinos, como forma de aprimorar a avaliação dos mesmos

Executar a segunda fase do projeto de consultoria com a empresa Double Pass, a fim de aprimorar 
processos internos, tendo como parâmetro a metodologia de trabalho utilizada nos principais 
centro mundiais de formação de atletas

8.

9. 

10.

11.

NOV-23

NOV-23

DEZ-21

DEZ-22

Ação Data



Análise de Desempenho e Cultura de Dados
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Tornar o DADE do clube uma referência nacional, ampliando o investimento em profissionais 
e consolidando a cultura da análise de desempenho, direcionando 1% (um por cento) do 
orçamento no departamento

Ampliar a capacidade analítica do DADE, mediante a contratação de novos sistemas e 
empresas parceiras na área de análise e uso inteligente de dados

Promover intercâmbio e troca de experiência com clube referência mundial na área de análise 
de desempenho

12.

13. 

14.

DEZ-22

DEZ-21

DEZ-22

Ação Data



12.

13. 

14.

Futebol Profissional 
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Reformular o departamento de futebol, que passará a contar com três pilares em um novo 
modelo de diretoria da área:
 a) Contratações e gestão de elenco;
 b) Base e transição;
 c) Análise de desempenho e de mercado

Montar o elenco principal com pelo menos 40% (quarenta por cento) de atletas oriundos da 
base e/ou da equipe de transição

Revisar a estrutura dos núcleos internos do departamento de futebol

Sistematizar rotina de feedback individual aos jogadores focada em dados e pontos de melhoria, 
com recorrência semanal

Revisar procedimentos para otimizar despesas no setor logístico do departamento de futebol

15.

16. 

17.

18.

19.

ABR-21

NOV-23

DEZ-21

JUL-21

JUL-21

Ação Data



12.

13. 

14.

Futebol Feminino
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Seguir melhorando o futebol feminino, profissionalizando as atletas

Permanecer na Série A1 do Campeonato Brasileiro

Estruturar uma Divisão de Base para o futebol feminino, com corpo técnico específico e 
programa de seleção de novos talentos, assegurando as condições necessárias para o 
desenvolvimento das atividades

20.

21. 

22.

ABR-21

DEZ-21

DEZ-22

Ação Data



12.

13. 

14.

O Clube Pós-covid
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Adotar planejamento estruturado para recuperação gradativa das receitas durante os anos 
de 2021 a 2023, quando o clube poderá alcançar R$ 200 milhões no faturamento ao ano

Implementar nova política de redução de despesas com base na experiência adquirida no 
período da pandemia, inclusive no futebol

Solucionar de forma definitiva o passivo trabalhista do clube, com foco principal na utilização 
da receita da venda do Fazendão

23.

24. 

25.

DEZ-23

DEZ-21

NOV-23

Ação Data



Inovação como mecanismo para acelerar
recuperação de receitas

PLANO DE GESTÃO 2021-2023

Lançar novo ciclo de vantagens para o plano de sócios, gerando mais adesões e recuperação 
de antigos associados e manutenção dos atuais

Modernizar a gestão dos sócios com a implementação de melhorias nos sistemas e 
ferramentas

Implementar mecanismos para reduzir a fricção na venda de cerveja e outros produtos no 
estádio, com foco em monetização para o clube

Promover nova fase do aplicativo Sócio Digital, potencializando o streaming e a produção de 
conteúdos próprios, a partir de oportunidades decorrentes da exploração direta dos direitos 
de transmissão

Atingir nas lojas física e virtual o faturamento de 11 milhões (crescimento superior a 10% a.a.), 
focando em melhoria da rentabilidade

Implementar segunda fase do Barril Dobrado com captação de parceiros para o jogo

26.

27. 

28.

29.

30.

31.

NOV-23

DEZ-21

NOV-23

NOV-21

NOV-23

AGO-21

Ação Data



Mercado Internacional, Novos Parceiros e Conexão
com Investidores

PLANO DE GESTÃO 2021-2023

Renovar contrato com Arena Fonte Nova, considerando ampliação da parceria, elevando as 
receitas e aumentando ainda mais a sensação de pertencimento do torcedor

Preparar o clube para oportunidades de mercado decorrentes das mudanças da legislação, a 
exemplo da lei das S/As

Promover maior interação e desenvolver relação com o mercado internacional, com foco 
principal em clubes e fundos de investimento

32.

33.

34.

DEZ-21

DEZ-22

DEZ-23

Ação Data



Ampliação do Patrimônio
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Inaugurar e posteriormente ampliar o Museu do Bahia, tornando-o uma referência nacional 
inserida no roteiro turístico da cidade

Construir dois novos campos de futebol no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo

Transformar um dos campos do CT em miniestádio, possibilitando a sua utilização em 
partidas para divisão de base e futebol feminino

Construir o alojamento para a equipe de futebol feminino no Centro de Treinamento Evaristo 
de Macedo

35.

36. 

37.

38.

JUL-21

NOV-23

NOV-23

DEZ-22

Ação Data



Institucional
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Adequar as soluções digitais do clube a Lei Geral de Proteção de Dados

Ampliar o acompanhamento das Embaixadas, garantindo a aproximação do clube com os 
integrantes que preenchem os requisitos estabelecidos, através de reuniões e encontros 
periódicos

39.

40. 

JUN-21

NOV-21

Ação Data


