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TEMA: Bahia Clube do Povo 

Reconhecemos os esforços da direção em trazer o torcedor com menos renda para dentro do clube como no plano de 

sócio "Bermuda e Camiseta" e também a diminuição do preço da camisa oficial para R$99,00. Entretanto não é suficiente 

na nossa visão. Para isso ter mais efetividade, entendemos que o anel superior inteiro da Arena Fonte Nova deveria ser 

utilizado especificamente para trazer torcedores que não tem acesso nem mesmo ao plano "Bermuda e Camiseta". O 

Bahia é o time do povo sim, mas o povo, pelo menos em sua grande maioria, não tem condições nem mesmo para pagar 

R$45,00 mensais. Nossa ideia é que no setor superior, seja feita uma análise para a utilização do espaço com o mínimo 

de custo possível e assim fazer com que os ingressos comercializados sejam entre R$7,50 e R$15,00. 

O grande exemplo que até mesmo o presidente Bellintani citou ontem no evento, foi o Borussia Dortmund, que mesmo 

na Alemanha, país com poder aquisitivo altíssimo, entende que deve ter um setor exclusivo para cobrar menos do seu 

torcedor. O resultado disso é a incrível atmosfera criada no estádio do Borussia e que acaba atraindo mais e mais 

torcedores. O grande impeditivo para conseguirmos isso no Bahia hoje é o preço do ingresso. Sabemos que isso faz parte 

da política para forçar o torcedor a ser sócio, mas repito, nem todos tem condições para isso. 

TEMA: Patrocínio 

1) Criação de um evento destinado ao Mercado Publicitário denominado "Hoje é dia de Bahêa!" afim de apresentar o 
produto BAHIA aos publicitários em Salvador e São Paulo; 

1.1) Potencializar os contatos com Tricolores Publicitários em São Paulo. 

1.2) Potencializar o contato com sócios tricolores e que tenham relação direta com marcas; 

2) Prospecção com alguma operadora de internet banda larga (ou telefonia) que forneça internet de altíssima velocidade 
com possível exploração publicitária (vídeo) no acesso a este link. O usuário ao fazer o login (como acontece em alguns 
aeroportos no mundo é obrigado a assistir um vídeo com duração de 1 a 2 minutos para ter direito ao uso. 

3) Ação ATIVA do Marketing do Bahia com as principais fábricas já instaladas no estado, a exemplo: 

- PIRELLI 

- BRIDGESTONE 

- AVON 

- O BOTICÁRIO 

TEMA: Match Day 

Pré-jogo 

● Volta de partidas preliminares com os times da divisão de base e do futebol feminino. 

● Exibição de filmes e documentários no telão do estádio, tais como o Bahêa minha vida, melhores momentos de 

jogos importantes, gols do Bahia, bastidores e retrospectivas contra o adversário do dia. 

● Queima de fogos na entrada do time em campo. 
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Durante o jogo (intervalo) 

● Realização de ações no intervalo dos jogos, podendo acontecer de forma setorizada, como bandas, cortejo afro, 

etc. 

● Estimular o torcedor ir ao estádio caracterizado (fantasiado) e que durante o intervalo os telões pudessem 

mostrar estes torcedores, sendo escolhido um deles para ganhar um prêmio especial, que fortalecesse a 

experiência do torcedor com o clube, como: visita ao vestiário, foto com o ídolo, visita ao CT, etc. 

● Ações promocionais no campo como cobrança de pênaltis durante o intervalo de jogo. 

● Exibição de esportes olímpicos, paraolímpicos e e-sports durante o intervalo. 

● Babas com sócio-esquadrãozinho durante o intervalo dos jogos. 

Relacionamento com o time 

● Ações voltadas para a venda de pacotes para empresas com objetivo de oferecer uma nova experiência a grupos 

de pessoas indicados por estas empresas (clientes, parceiros, colaboradores, etc.). O pacote daria direito a, por 

exemplo, hospedagem no mesmo hotel dos jogadores, ir no ônibus do time em direção ao estádio, visitar o 

vestiário, estar presente durante a preleção e assistir ao jogo em um local especial. 

● Experiência única a jogos do Bahia, principalmente vendido em pacotes turísticos, onde o passaporte inclua: 

receptivo, deslocamento ao estádio, tour pela Fonte Nova, loja do Bahia e Museu, jantar e retorno ao hotel. 

● Em jogos importantes, utilizar mensagem de torcedores durante a preleção, eventualmente com vídeo gravado, 

que sirvam de estímulo aos jogadores. 

Alimentação e Bebidas 

● Instalação de um restaurante na arena, onde o torcedor possa almoçar/jantar e depois ir assistir ao jogo. 

● Melhoria dos produtos oferecidos pelas lanchonetes e melhor atendimento ao público; fim das filas para 

aquisição de fichas e da confusão no balcão para recebimento dos produtos. 

● Montagem de “feiras” com stands e praças de alimentação volantes com food-trucks ou assemelhados. 

Disponibilização de áreas climatizadas com mesas. 

Entorno da Fonte Nova 

● Projeto “O Bahia vai a ladeira”. Potencializar a experiência dos arredores da Fonte Nova, em especial da Ladeira 

da Fonte das Pedras com padronização dos ambulantes com a caracterização do Bahia, isopor plotado, 

vestimenta, etc.; possibilidade de aquisição de produtos usando o cartão do sócio e/ou aplicativo. E ainda, que 

houvesse uma espécie de charanga que conduza o público de fora para dentro do estádio. 

● Explorar o Dique com ações em dia do jogo com a possibilidade de reunir as famílias unindo a convivência e o 

contato com a natureza. 

O uso do aplicativo dentro da Fonte Nova 
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● Criar funcionalidades que estimulem o uso do aplicativo dentro do estádio. Apresentando desafios entre os 

torcedores, por exemplo, através de game durante o jogo, onde o torcedor possa competir com outros 

torcedores e ganhar pontos, bônus e pequenos prêmios, incluindo apostas do tipo: quem cobra o primeiro 

escanteio, primeiro chute a gol, etc. 

Conforto e comodidade 

● Maior suporte a presença da família no estádio com facilidades especiais para que os pais possam ter maior 

comodidade em levar os filhos, como, por exemplo: trocador de bebê em todos os banheiros, cabine específica 

para criança em cada banheiro. 

● Parques infantis (cama elástica, pula-pula) em mais de um setor do estádio e não apenas nas proximidades dos 

portões do Dique, que possam ser explorados pelos próprios donos dos brinquedos ou patrocinados por 

empresas interessadas de tal forma que não existam despesas para o Bahia e Arena Fonte Nova. É importante 

também que estes brinquedos estejam sempre presentes em jogos (grande ou pequeno apelo de público) para 

criar o hábito e trazer as crianças/famílias para o estádio. Estudando contrapartidas para que o microempresário 

não tenha que pagar pelo espaço ou a sua presença se dê a um custo simbólico. Observação: sugestão válida 

para jogos em que o horário seja compatível com a possibilidade da presença de crianças no estádio. 

● Venda de programa de sócios em estações do metrô específicas, como a do Acesso Norte. 

TEMA: Comunicação 

Desafio: Transformar o Esporte Clube Bahia em referência na formação de conteúdo sobre o Clube. 

Objetivo Principal: Posicionar o Esporte Clube Bahia como o principal fornecedor de conteúdo à imprensa e ao 
torcedor, utilizando dessa estratégia para interagir mais com o seu público, defender seu patrimônio e valorizar a própria 
marca  

➔ Principais sugestões: 

Sobre o “Programa do Esquadrão” (rádio): sugerimos que o programa seja incrementado em mais uma hora de duração. 
No entanto, que essa hora a mais (durante a execução da “Voz do Brasil”) seja exibida através de plataforma digital (ex.: 
aplicativo). 

Essa solução viabilizará que o torcedor aos poucos migre para a plataforma digital e, dessa forma, o programa em rádio 
(a primeira hora) se torne desnecessário, garantindo a redução de custos com a migração total para a(s) plataforma(s) 
digital(is) escolhida(s). 

Sobre o canal de Youtube “TV Bahêa”: sugerimos que o Clube elabore um planejamento para que o canal de Youtube 

forneça conteúdo com a máxima frequência possível, de preferência de 

forma diária. Possibilidades: amistosos realizados no CT, jogos de equipes juniores, treinamentos abertos e coletivas de 

imprensa. 

Acreditamos também que o canal pode desenvolver conteúdo junto ao torcedor, como mesas redondas e debates 

variados. Considerando uma tendência já comum, sugerimos que o Clube invista na parceria com um “Youtuber”, 

produzindo conteúdo visando atrair ao público infanto-juvenil. 
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Sobre as plataformas de mídias sociais: sugerimos a utilização de ferramentas que convertam acessos em associações. 

Ex.: criação de hotsite afeito à Loja do Bahia, disparando propagandas da loja em diversos conteúdos e estimulando 

através de questionário específico a formação de rede de contatos para o clube e ainda a captação de novos sócios. 

Sugerimos ainda a produção frequente de conteúdos “multiplataforma”. 

Participação no projeto #PraCegoVer: “O #PraCegoVer é um projeto de disseminação da cultura da acessibilidade nas 

redes sociais e tem, por princípio, a descrição de imagens e a audiodescrição para apreciação das pessoas com 

deficiência visual.” Participar desse projeto representaria mais uma ação afirmativa e inclusiva do Clube, sem custos. 

➔ Principais críticas: 

Ausência de maior interação com os torcedores individualmente e no maior número possível através das diferentes 

plataformas sociais. 

Baixa utilização da ferramenta de e-mail, o qual poderia ser melhor requisitado, por exemplo, na produção de 

questionários periódicos (ex.: prestação se serviço da Arena Fonte Nova ou sugestões de melhorias do plano de sócios) 

e de informação direta com o torcedor. 

 

TEMA: Marketing 

Durante a discussão que tivemos na arena fonte nova, discutimos alguns pontos, tais como: 

➔ Primeiramente o fortalecimento da marca do EC Bahia no interior do estado através de ações: Embaixadas do 

Bahia, Parcerias com Times do Interior, Levar jogos de preparação para o interior do estado (Uma turnê pelo 

interior do estado uma vez no ano). 

➔ Em seguida partir para uma difusão a nível regional, principalmente em praças carentes como: Sergipe, Alagoas, 

Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. 

➔ Ações de marketing voltado ao público INFANTIL e FEMININO em um canal de mídia, o YOUTUBE por ex, 

trabalhando da seguinte forma: Lançar no canal de Youtube do Clube Desenhos/Animações ou Pequenos Curtas 

contando a gloriosa historia tricolor. Seria mais uma ação voltada para agregar mais torcedores (principalmente 

os infantis). 

➔ Ampliações de produtos e de melhoria na qualidade do mesmo. Por ex: Lançar Linhas de Vestuário para 

Praticantes de Outras atividades físicas (Corridas, Musculação, Cross-Fit, dentre outros); Ampliações de 

Produtos Femininos (Maior Variedades de Roupas, Esmaltes, Saias,..); Ampliação de Produtos Infantis. 

➔ Ações para SÓCIO-TORCEDORES Antes, Durante e Depois dos jogos, explorando melhor o “Match Day of 

Bahêaa” ou Dia do Bahêa. 

Alguns exemplos: Cobranças de Pênaltis, Aquecimento com Parte dos Jogadores; Atrações Antes e Depois dos jogos. São 

ações voltadas para o fortalecimento da relação torcida-clube e que também pode monetizar ao clube. Vale ressaltar 

nestes eventos na Arena Fonte Nova utilizar/substituir os Foods Trucks por Tendas da Canaã por exemplo. 

➔ Paralelo a este evento pode criar também o BahêaFest (Fan-Fest) nos grandes pólos do estado em momentos 

como: jogos de oitavas-finais, quartas-finais, semi-finais e Final; Conquistas,.. 
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➔ Criação de uma “Família Tricolor”: Acrescentando uma criança e um pet ao Mascote Super-Homem e a Lindona. 

Podendo explorar este item em diversas mídias, seja ela impressa ou digital. 

➔ Divulgar melhor as marcas dos parceiros (da rede de sócios) nos seus próprios estabelecimentos. Muitas vezes 

os sócios visitam este estabelecimentos e não fica sabendo destas vantagens. 

➔ Criação de uma “Combo Box Tricolor” voltado para os Sócios-Torcedores com Revistas, Encartes, Bandeira, 

Chaveiros, Copos,... 

➔ Explorar melhor o marketing digital através de campanhas em ferramentas como: Google Adwords e Facebook 

Adwords. E-mails de Marketing para aplicação de questionários. 

➔ Colocar pessoas distribuídas pelo estádio para serem uma “vitrine móvel” e oferecer produtos para os 

torcedores, tais como: chaveiros, copos, camisas, toalhas,...aproveitando os momentos de euforia dentro do 

estádio. OBS: Esta ação não irá entrar em conflito com a ação que se pretende incluir no futuro app do clube, 

pois nem todo mundo leva o celular para o estádio. 

➔ Fazer uma parceria com um Influencer Digital no Youtube/Instagram/Facebook e Twitter, visando amplificar as 

informações e a marca do EC Bahia. 

➔ Criação de DVD’s ou outra mídia (Youtube (vide item anterior já citado) – A turma tricolor com Lançamentos 

Mensais/Anual. 

➔ Realizar parcerias com empresas de turismo colocando a Arena Fonte Nova no Roteiro de Tour, justamente 

porque agora temos a Loja do Esquadrão e futuramente teremos o Museu Tricolor. Seria mais uma ação que 

pode monetizar o clube. 

➔ Criação de Jogos Educativos atendendo desde o torcedor infantil até os adultos. 

➔ Colocar em EVIDÊNCIA as mulheres tricolores do clube com objetivo de valorizar elas e trazer mais mulheres 

para o ambiente do clube e do estádio. 

1) Lanço a ideia do Bahia contratar o grupo STOMP para um show interativo com a torcida em um jogo de 2019. 

* STOMP - grupo musical de “percussão” estrangeiro de grande conhecimento mundial, que utiliza em seus shows com: 

palmas, batidas de pé, tonéis, vassouras etc 

Ideia - Criar um novo ritmo ou música de percussão para deixar mais um legado original a torcida do Bahia. 

Fundamentação: nossa torcida é a mais fiel do Brasil. E ela adora se ver. A nossa tradição é saber fazer festa como 

ninguém. E nós adoramos ver o nosso estádio cheio!  

História: a torcida do Bahia na antiga FONTE NOVA utilizava de palmas cadenciadas e ritmadas para o apoio ao time. 

Esse resgate trabalhado pelo STOMP pode dar uma grande repercussão mundial ao nosso amado Esporte Clube Bahia. 

Outras opções de artistas/ grupos musicais: em caso da impossibilidade do STOMP ou caso deseje-se valorizar a nossa 

cultura, Olodum ou Carlinhos Brown podem fazer excelentes hits e coreografias para a torcida. 

TEMA: Futebol Profissional 

Nós torcedores, entendemos o fato de que o Bahia está em constante evolução "futebolísticamente" falando. Na gestão 

de Marcelo Sant'ana iniciou-se no clube uma preferência por jogadores de qualidade, jovens, e que usem o Bahia para 

alavancar suas carreiras, algo em que todos do grupo concordamos em ser proveitoso para o clube. Nesse período, 
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vimos repetidamente esse tipo de jogador no clube, como Zé Rafael, Renê Junior, Léo Pelé e hoje, Gregore. Esse ponto 

foi discutido por todos, e em todos os momentos agraciados o DADE, que vem fazendo um excelente trabalho nesse 

aspecto, e trazendo muitos bons jovens jogadores, com perfil brigador e raçudos, para atuar no nosso clube do coração, 

e que continue assim.  

    Outro ponto também discutido por nós foi uma maior audaciosidade nas metas do clube, entendemos que um clube 

do tamanho do Bahia deve almejar conquistas do seu tamanho, e buscar sempre mais um tento (vide hino). Portanto, 

em conjunto concordamos que a meta interna do Bahia para 2019 seria a conquista do Baiano, conquista da Copa do 

Nordeste, chegar às quartas da Copa do Brasil, chegar às semis da sulamericana e, no Brasileiro, ficar entre os 12 

primeiros. Visto que essas não são exigências da nossa parte, mas sim metas, que podem ou não serem atingidas e que 

seriam almejadas internamente pelo clube.  

   Além disso, em 2017 o nosso elenco foi bastante exigido, até porque foi o time que mais jogou partidas no ano, por 

isso, no final da temporada houveram caídas de rendimento, como por exemplo Zé Rafael, que foi o jogador que mais 

atuou na temporada e merece seus créditos por tal feito. Portanto, concordamos que deve haver 3 jogadores por 

posição no elenco, sendo um titular, um reserva e um terceiro, sendo esse terceiro da base para entrar em situações 

proveitosas, como o Campeonato Baiano (que também concordamos que deve ser jogado com o elenco sub-

20/aspirantes) e o início da Copa do Nordeste.  

    A reaquisição da Cidade Tricolor em nosso ponto de vista também alavancará o rendimento do time, pois com 

melhores condições de trabalho, além dos jogadores se prepararem melhor para as partidas, isso chama a atenção de 

outros jogadores e futuras contratações, que também se interessarão em fazer parte do elenco. Outrossim, a Cidade 

Tricolor também servirá como um hotspot de jogadores de base, sendo útil com alojamentos, acompanhamento de 

psicólogos e ajuda nessa transição de nível da base para o futebol profissional, o que trará melhores jogadores, como 

Ramires e Junior Brumado, jogadores talentosos e que possam futuramente ajudar nosso clube, e que com a Cidade 

Tricolor, aparecerão cada vez mais. 

TEMA: Divisão de Base 

MESA TEMÁTICA: DIVISÃO DE BASE 

Com o intuito de tratar das questões relacionadas ao departamento das divisões de base do Esporte Clube Bahia, 

relacionamos os itens necessários para o fortalecimento deste departamento, que consequentemente influenciará 

positivamente no clube como um todo. 

Com a participação de todos os que compuseram a mesa enumeramos os pontos deficientes e apontamos as possíveis 

soluções. 

1. CAPACITAÇÃO TÉCNICA: 

Sempre buscar melhorar o nível técnico dos profissionais e supervisores de futebol, melhorias das instalações e 

equipamentos destinados aos jovens das divisões de base e inferiores. 

2. INTREGAÇÃO ENTRE O TORCEDOR E ÀS DIVISÕES DE BASE: 
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Promover ações continuas a fim de fazer com que o torcedor tenha uma identificação com os garotos e jovens atletas 

que estão sendo formados no clube. 

2.1 A volta de jogos preliminares amplamente divulgados nas redes sociais. 

2.2 Comunicação específica voltada para divisão de base com o propósito de criar o elo entre o torcedor e esses atletas. 

3. MAIOR OPORTUNIDADE PARA O SUB 23: 

Colocando o elenco do Sub 23 para disputar o campeonato baiano já em 2019. 

4. UNIDADE DE ENSINO COMUM CURRICULAR: 

Estudar a possibilidade da criação/implantação de uma unidade de ensino, que teria em sua grade o ensino comum 

curricular e que poderia até formar profissionais da área do esporte, em particular o futebol. 

5. ACOMPANHAMENTO DO ATLETA EM FORMAÇÃO: 

Criar um modelo de acompanhamento para o atleta, que possibilite a preparação do indivíduo para convívio sócio 

cultural, comportamental, psicológico, emocional e econômico. 

6. VALORIZAÇÃO DAS DATAS SIGNIFICATIVAS: 

Planejamento de ações antecipadas de marketing, para que durante o ano em curso as datas significativas não passem 

em branco. O resultado disto é novos torcedores contagiados pela história grandiosa que o nosso Tricolor de aço 

construiu. 

SOBRE A DIVISÃODE BASE CONCLUIMOS QUE: 

O torcedor que tem amor as cores do ESPORTE CLUBE BAHIA, o nosso ESQUADRÃO DE AÇO! 

Não vai ao estádio por causa dos personagens que entram em campo, que hoje estão no clube e amanhã não estarão, 

mas, por diversos motivos. Uns ficarão para sempre em nossa memória, outros nem vamos querer lembrar. De uma 

forma ou de outra, queremos que o torcedor do ESPORTE CLUBE BAHIA, tenha o entendimento. O que faz os 

personagens que entram em campo serem especiais é a nossa história, o nosso uniforme, as nossas cores, pois não 

vamos ao estádio, para ver o jogador, por, mas renomado que sejam. O que nos motiva são as cores azul, vermelho e 

branco do uniforme tricolor. 

A mística tricolor está na sua história. Em campo o atleta se reveste desta armadura que o torna 

soldados representando em campo o exército tricolor que é a sua torcida. Por tanto vamos apoiar os nossos atletas seja 

em quaisquer divisões. Dessa forma, por certo vamos colher muitos frutos que nos encherão de alegrias e orgulho. 

1. Cidade Tricolor e Fazendão 

O tema proposto foi abordado entre os componentes da mesa e foram discutidas as seguintes questões; 

• Acesso ao equipamento 
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Sabe-se que o clube é proprietário de área anexa ao Fazendão e que pretende utilizar a propriedade como melhoria da 

condição de acesso ao equipamento. 

A distância entre Salvador e a Cidade Tricolor é um fator dificultante para acesso de funcionários 

e atletas. 

• Estrutura física 

A Cidade tricolor oferece melhores condições de organização dos departamentos nas condições 

em que os equipamentos se encontram hoje. 

A Cidade Tricolor oferece melhores condições de alojamento para atletas. 

• Custos de manutenção 

Nas condições atuais, o Fazendão apresenta menor custo de manutenção se comparado a Cidade Tricolor. 

O clube não demonstra condições de manter os dois patrimônios sem o auxílio de parceiros. 

• Valor patrimonial da Cidade Tricolor 

Especula-se o valor de R$ 20.000.000,00 para o Fazendão. O clube tem estudo de valor venal da 

Cidade Tricolor e atratividade do patrimônio no mercado? 

• Patrimônio 

O valor especulado de mercado para o Fazendão não possibilita ao clube a aquisição de outro 

patrimônio capaz de gerar o mesmo benefício gerado pelo equipamento. 

Os recursos gerados com a venda do Fazendão correspondem a 14,2 % do orçamento do clube 

para 2019. 

• Projeto executado na Cidade Tricolor 

O projeto executado na Cidade Tricolor apresenta necessidades de ajustes para atender de 

forma otimizada a demanda do clube. 

Os auditórios precisam ser replanejados, vestiários para funcionários precisam ser construídos. 

• Condições ambientais 

A Cidade Tricolor está muito próxima do Polo Petroquímico de Camaçari. Há preocupação entre 

os membros da mesa com relação a qualidade do ar para a prática esportiva na região. 
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Conclusões finais e sugestões. 

 

A Diretoria Executiva já demonstrou clara intenção em mudar o centro de treinamento do clube 

para a Cidade Tricolor no segundo semestre de 2019. Sugerimos que essa ação seja interrompida 

até melhor estudo do caso. 

Precisamos de respostas para questões importantes que não estão disponíveis nos meios de comunicação nem em 

fontes oficiais do clube para que possamos direcionar essa questão para 

a melhor solução para o clube a longo prazo. Precisamos entender qual o limite de atualização da estrutura do Fazendão 

e o custo envolvido.  

Qual a quantidade ideal de campos de treinamento para atender todas as categorias? Podemos 

construí-los no Fazendão? A demanda do futebol feminino já está contemplada no planejamento? 

Podemos verticalizar as instalações do Fazendão? Essa verticalização permite atingir o número 

de alojamentos necessários para acomodar toda a estrutura das divisões de base? Podemos dar 

estrutura ideal de alojamento para os atletas da base? Podemos criar dentro do Fazendão as 

condições de concentração encontradas nos hotéis utilizados pelo clube? Existe estudo nesse 

sentido? 

Respondidas essas perguntas podemos comparar o custo com o benefício da manutenção desse 

patrimônio em relação a Cidade Tricolor, no quesito estrutura. 

Temos sugestões alternativas para limites de expansão do Fazendão; 

• Aquisição de área que comporte alojamento e concentração do time. 

Hotel Cidade Tricolor 

Estrutura de hotelaria voltada a atender a demanda do clube, localizada preferencialmente próxima ao Fazendão. 

Existem várias oportunidades na região, por exemplo Busca Vida e Lauro 

de Freitas. 

A área destinada a alojamentos poderia ser reaproveitada para outras finalidades, inclusive a implantação de usina 

geradora de energia solar. 

É preciso considerar que teremos serviços redundantes, como o de cozinha. 

• Aquisição de área que comporte CT para categorias de jovens talentos. 
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CT Talentos de Aço 

Dois campos de treinamento voltados para as categorias Sub15 e Sub14 localizados fora do Fazendão em caso de 

impossibilidade de ampliação da quantidade disponível no local. 

Parte ou totalidade dos recursos necessários para atualização do Fazendão ou execução dos 

projetos propostos podem ser oriundos de possível venda da Cidade Tricolor. Não descartando a possibilidade de 

obtenção de parceiros nos empreendimentos. Outra fonte de renda que tem que ser estudada é a cessão dos Naming 

Rights 

Temos avaliação de valores de Naming Rights para o Centro de Treinamento do Bahia? Os valores para Cidade Tricolor 

e Fazendão são diferentes? Temos empresas interessadas nesse produto? 

Entendemos que esse tipo de negócio é pioneiro para Centros de Treinamento e que talvez não tenha absorção de 

mercado. Entendemos que a marca Bahia é muito valiosa, mas entendemos que uma negociação que pague os custos 

fixos do Centro de Treinamento e que permita o investimento constante em melhorias seria de grande valia para a 

situação do clube. Em condições muito boas de negociação essa fonte de renda pode viabilizar a manutenção dos dois 

patrimônios. 

Outros aspectos também foram analisados considerando a opção por Fazendão ou Cidade 

Tricolor; 

• Inclusão de outras modalidades 

O Fazendão ou a Cidade Tricolor oferecem condições de implantação e utilização por outras modalidades? Academia e 

Fisiologia comportam um aumento de demanda? As estruturas são expansíveis? 

• Deslocamento da equipe em dias de jogos 

Caso o clube se mude para a Cidade Tricolor, qual o prejuízo desportivo na preparação dos atletas considerando o 

acréscimo do tempo de deslocamento? Continuaremos utilizando hotéis 

para concentração? 

Entendemos que de posse das respostas para esse questionamento, os integrantes da mesa e o clube terão melhores 

condições de avaliar o importante passo que precisa ser tomado. Entendemos que essa solução precisa ser tomada com 

racionalidade e não com paixão pois determina a forma que a nossa principal estrutura vai ser tratada. O Fazendão é o 

maior patrimônio do Clube e o centro de treinamento é o cartão de visitas para jogadores e comissões técnicas que o 

utilizam no dia a dia ou como visitantes além de ser uma ferramenta de construção e manutenção de talentos. 

Por fim, nós que subscrevemos este relatório nos disponibilizamos respeitosamente a tratar deste assunto em uma 

reunião com a Diretoria Executiva caso haja disponibilidade. 

TEMA: Bahia Clube Transparente 

1. Transparência nas Negociações com Jogadores; 
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2. Transparência e Detalhamento do Teto Salarial (Imagem, Luvas, Salário Fixo e Variável, etc...) dos jogadores; 

3. Divulgar e Ampliar a participação da Imagem do Jogador, vinculando-a à marca do ECB, causando assim, uma 

maior exposição do Clube; 

4. Transparência e Divulgação nos Contratos de Patrocínios; 

5. Divulgação e Atualização do Quadro de Sócios, demonstrando a Adimplência/Inadimplência; 

6. Arena Fonte Nova: Divulgação e Transparência do Contrato, preservando as cláusulas de confidencialidade 

quando possível; 

7. Baixar o valor do Estacionamento. Entendemos que os sócios poderiam ter 50% de desconto no valor do 

Estacionamento, como em outros produtos comercializados na Arena FN, motivando assim, o torcedor comum 

a associar-se; 

8. Otimizar o 3o. anel da FN, no sentido de dar receita adicional ao ECB; 

9. Cidade Tricolor: Demonstrar a viabilidade da utilização da "Cidade tricolor", seus custos, etc..., em detrimento 

do Fazendão; 

Outros temas discutidos e de relevância, porém, fora da temática do nosso grupo: 

- Melhorar a matéria-prima das Camisas; 

- Avançar em outras áreas de esportes: futebol de salão, voleibol, basquete, natação, etc...; 

- Diferenciar o plano "bermuda e camiseta", dos demais planos, no sentido da localização dentro da Arena; 

- Bahia clube do povo, tem que ser mais agressivo. Negociar com empresas de transporte coletivos, metrô..., firmar 

parcerias com colégios e creches, principalmente na zona periférica da Grande Salvador;  

- Ampliar o benefício não só para cervejas, como também para: lanche, pipoca, refrigerante, etc.; 

- Aplicativos, para abranger os produtos de interesse dos sócios; 

- O Programa de Sócio precisa quebrar barreiras. Temos que ter uma meta de sermos o maior quadro de sócios do 

Norte/Nordeste no próximo ano. 

O Sport de Recife tem 40.000 sócios e estamos com 23.000.  Aqui merece um plano dirigido e detalhado. 

- Descentralizar as escolinhas, levando-as para os bairros de menor estrutura e pro interior, não só da Bahia. Alagoas e 

Sergipe revelam talentos que não chegam aos clubes nordestinos. 

O Gilberto, Pedrinho do Corinthians, são exemplos recentes; 

- Sócio Acompanhante: Com base no valor que o Sócio paga ANUAL, o Sócio Acompanhante pagaria 50% desse valor, 

durante o ano e sempre que renovar. 

Sendo o SA (esposa ou filho menor); 

- Implantação de um sistema de governança: anticorrupção, para dificultar/evitar ações lesivas ao clube; 

- No intervalo das partidas, sortear alguns torcedores, para cobrar um pênalti e, que o goleiro fosse o reserva; 
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- Todo final de ano, tivesse uma partida festiva entre Diretoria x Funcionários e Torcedores previamente sorteados. 

TEMA: Mulher Tricolor 

O debate girou em torno da necessidade de atrair mais as torcedoras do Bahia para o estádio, visto que o 

acompanhamento do time masculino acaba promovendo a aproximação ao Clube, junto com a vontade de participação 

e envolvimento nos demais aspectos. 

Em primeiro momento, vislumbramos o desenvolvimento de ações de marketing que busquem atrair e conectar as 

torcedoras, de forma que sejam estimuladas a frequentar os jogos e sentir que o estádio é um ambiente também 

feminino, no qual possam se sentir à vontade para estar e participar. Ressaltamos a importância do foco nas redes 

sociais, que no contexto da vida atual permite uma maior proximidade e alcance do público-alvo. E a mulher deve ser 

pensada e buscar sua inserção no clube nos diversos aspectos: a mulher torcedora, a mulher sócia, a mulher funcionária, 

a mulher atleta, a mulher conselheira. 

Atrelado a marketing, sugerimos que sejam pensados e desenvolvidos um maior número de eventos com as torcedoras, 

como o “Repensando o Bahia” ocorrido em outubro de 2018, também como forma de debate e inserção da opinião 

feminina nas ações do clube, assim como eventos que atraiam torcedoras novas ou distantes do ECB. 

Acreditamos que uma maior participação do público feminino fará com que haja aumento de interesse em associação 

e participação na política do Clube. Pensamos que é importante o aumento da representatividade feminina no quadro 

de sócios e nos cargos administrativos do Bahia, assim como em seu Conselho Deliberativo. Nesta mesma linha, faz-se 

necessário a busca e fortalecimento dos Parceiros de Aço que sejam atrativos para este público. 

Com a criação da marca Esquadrão, já ressaltamos o aspecto positivo de criação da linha feminina. A Lindona, adotada 

como mascote, também é uma referência importante, que pode ser melhor explorada nos quesitos participação 

feminina e também nos produtos atrelados as marcas ECB e Esquadrão (em camisas, chaveiros, bottons, adesivos, 

bonecas, etc.). 

Com o início das atividades do futebol feminino, pensamos que a sua valorização e crescimento também é um potencial 

campo para aproximar o público feminino do ECB. Ainda que esteja em estágio inicial, é preciso que sejam pensadas 

ações conjuntas, com divulgação dos jogos para maior presença e acessibilidade ao público (não apenas feminino). O 

fortalecimento do esporte feminino naturalmente atrairá as mulheres, e despertará também os sentimentos de 

representatividade e de reconhecimento. 

TEMA: FUTEBOL FEMININO 

Como já era de ciência a todos e todas presentes à mesa de debate, a implementação de um time  de  futebol feminino  

é uma das exigências feitas às equipes que aderiram ao Profut (que tem o tricolor como um dos signatários). Para além 

do Profut, e certamente tem relevância em um clube que anseia alçar vôos mais altos, a Conmebol e a CBF tornam a a 

existência da modalidade feminina, pré-requisito para uma agremiação disputar as principais competições masculinas 

organizadas por elas a partir de 2019, como Série A, Libertadores e Sul-Americana.  

Tomando como ponto de partida que ter time de futebol feminino hoje é premissa para disputar as competições (mais) 

relevantes ao cenário brasileiro e mundial, sem  esquecer que em 2013/14 o Bahia já havia fechado parceria com a 

Seleção de São Francisco do Conde, uma das maiores inquietações levantadas foi a de como seria realmente esse 
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parceria com Lusaca.(?) Se a mesma teria prazo estipulado(?) Segundo Victor e Guilherme, inicialmente seria apenas 

para 2019, podendo ou não ser estendida. O que automaticamente acarretou um outro questionamento: quando um 

Clube, vanguardista e sempre pioneiro como o Bahia, teria o seu próprio time, criando de uma vez por todas identidade 

e vínculo dessas meninas e mulheres com a Nação Tricolor. 

Outrora, já houve um time e parceria foi desfeita, agora mais uma parceria que pode ou não render frutos, deixa um 

espaço reticente e reflexivo sobre a necessidade de haver um time que seja oficial e integralmente Esporte Clube Bahia, 

carregando toda sua essência. Embora, todos saibamos que não é barato, tampouco fácil criar um time de futebol 

feminino, principalmente por termos poucos profissionais que realmente entendam do assunto, foi-se pensado que em 

nos máximo três anos, o Bahia deveria ter o seu próprio time, pós beber da Fonte da Lusaca, aprender com quem já 

desempenha o papel, aprimorar alguns erros.  O ponto fundamental em todas as discussões era que houvesse uma 

relação de aproximação do torcedor que comumente está acostumado a ir  assistir o time masculino, passar a 

acompanhar também o feminino, assim como aconteceu gradativamente com as partidas das categorias de bases. Para 

isso, é preciso, reforçar a idéia de pertencimento, identidade e identificação mútua, que não pode ocorrer se de ano em 

ano forem alteradas a parcerias. É preciso se construir uma solidez nessa relação a qual o tricolor seja envolvido.  

Ainda nesse quesito de vínculo, é preciso lembrar, que não somente dentro da torcida do Bahia, e sim de caráter 

nacional, quiçá mundial, que não há apreciação ao futebol feminino. Poucos canais transmitem partidas, fala-se quase 

nada e é ai mais uma vez, que caberá ao Clube, não reeducar propriamente dito, contudo, inserir na rotina do torcedor 

tricolor mais essa modalidade. É evidente que os resultados positivos acontecendo, o trabalho se tornará mais leve, e a 

aproximação será natural e espontânea, conquanto, cabe ao Bahia dar esse pontapé inicial e conceber essa ponte entre 

torcedor e time feminino. As mídias sociais nesse quesito, teriam um papel primordial, uma vez que as mesmas já são 

usadas para interação, informação e até cuidado para com o torcedor. A sugestão, é que fossem criadas as principais 

mídias sociais exclusivamente para essa modalidade, substituindo as oficiosas existentes hoje, por oficiais.  No entanto, 

deveriam ser geridas pela mesma equipe da masculina e tendo interação entre elas, assim como acontece com a marca 

Esquadrão.  

Outra ponto que carregou exclamações e dúvidas é o fato de ainda em 2019, o time mandar seus jogos em Camaçari, 

ao invés de em Salvador, mais próximo da torcida.  Como aproximar o torcedor, inseri-lo nesse contexto, se o time vai 

jogar longe dos espaços habituais, Pituaçu e Fonte Nova. O ideal, era que essas partidas acontecessem no Fazendão, 

com acesso liberado aos torcedores, no máximo em Pituaçu ou até mesmo na Fonte Nova como partidas de 

preliminares, para atrair a atenção da torcida.  Camaçari pode até não ser tão longe, mas, inicialmente não trás atrativo 

nenhum ao tricolor, que não tem o habito de assistir futebol feminino, se deslocar para lá. Caravanas seriam 

interessantes, todavia, tê-las jogando mais próxima possível do núcleo de torcedores seria fundamental nessa fase inicial 

de adaptação. Sim, foi entendida como uma adaptação, que demanda tempo, custos e como tudo dentro do Esporte 

Clube Bahia, demanda também paixão.  

O Bahia, é acima de qualquer coisa, um caldeirão de sentimentos, que tendem a gerar empatia, respeito e paixão pelos 

atletas. Eric, que assim prefere ser chamado, é um desses casos, a torcida já tinha uma admiração pelo atleta, ao 

conhecer sua história de vida, sua trajetória criou-se um respeito, um cuidado. O mesmo pode acontecer com essas 

atletas, com um trabalho bem conduzido, as mesmas devem ser apresentadas e aproximadas a torcida. Não existe no 

futebol feminino o glamour e as ostentação vivida avidamente no elenco masculino. Muitas delas, para não dizer todas, 

são jogadoras e tem uma outra profissão, são essas histórias que os torcedores precisam conhecer e respeitar. Através 
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dela essa relação seja estreitada.  Para que no futuro, hajam camisas sendo estampadas também com o nome de nossas 

jogadoras. Imagine quantas Martas, Formigas, Fabianas podem ser garimpadas nesse Nordeste a fora e lançadas pelo 

ECB? Pode-se pensar grande, sem tirar os pés no chão, para obter resultados maiores ainda.  

Uma outra sugestão levantada foi de  buscar , enquanto parceiras,  empresas de produtos femininos, que às vezes não 

investem no futebol devido ao público, mas que poderiam estar dispostas a patrocinar o time feminino, mesmo que de 

forma pontual no início. Tanto empresas maiores, a exemplo de absorventes e produtos de beleza, como empresas 

locais, que tenham esse cunho de serem voltadas ao consumo das mulheres.  

E por fim, um outro dilema levantado foi a necessidade de haver mais mulheres ocupando esse espaço, seja na qualidade 

de técnica, preparadoras físicas, não como uma obrigatoriedade de um ambiente 100% feminino  e sim abrindo portas 

para essas profissionais, que muitas vezes não consegue espaço, por ainda hoje, ser uma esfera majoritariamente 

masculina, mesmo na modalidade feminina. 

TEMA: Bahia Clube Democrático 

No dia 17 de agosto de 2013 o Esporte Clube Bahia fez história. A partir da aprovação, via Assembleia Geral dos sócios, 

do estatuto que permitiu eleições diretas para presidente e para conselheiros, o esquadrão tem caminhado a passos 

largos em direção a uma nova forma de pensar a gestão profissional de clubes de futebol. Ao assumir sua vocação como 

time do povo, aproximando o torcedor e garantindo a transparência na gestão, o Bahia se reestruturou comprovando 

que a democracia contribui para uma administração eficiente. A certeza de que a democratização no futebol é 

indispensável para o fortalecimento e estruturação dos clubes tem sido, portanto, um dos principais legados dessa 

virtuosa experiência. 

O processo de democratização é indissociável à práticas que estimulem a participação do torcedor na vida do clube. 

Para isso, medidas referentes à ações afirmativas, transparência, acessibilidade e diminuição dos custos de ingressos e 

produtos são essenciais para o aprofundamento da democracia tricolor. Contudo, tendo em vista que essas temáticas 

tiveram mesas específicas, em nosso relatório focaremos em propostas voltadas à inovação do modelo de gestão 

democrática. Segue as propostas: 

1. As recentes experiências de espaços consultivos onde os torcedores possam opinar sobre os diversos assuntos 

referentes ao clube têm se demonstrado proveitosas. Por isso, propomos a ampliação e institucionalização desses 

espaços com a criação de uma conferência anual consultiva aberta aos torcedores. Uma vez por ano, de preferência no 

final da temporada, teríamos um dia de celebração do esquadrão onde a partir de mesas temáticas a nação tricolor 

poderia contribuir com o planejamento do clube. Além disso, a articulação com ações de marketing no evento poderiam 

estimular a inscrição de participantes no plano de sócios. Esse espaço consultivo faria parte da própria estrutura 

organizativa, fortalecendo o arranjo democrático do clube. Ou seja, além da assembleia dos sócios, do conselho 

proporcional via voto e do presidente eleito, faria parte da dinâmica do Bahia o espaço consultivo proposto. Nesse 

sentido, o esquadrão inovaria indo além do voto, aprofundando um novo modelo de democracia onde a torcida participa 

ativamente no planejamento. 

2. Durante a temporada, qualquer time de futebol está vulnerável a fases complicadas onde os resultados e as escolhas 

da diretoria não encaixam. Não é incomum, nesses momentos, que os torcedores sejam bombardeados com 

especulações e informações imprecisas. Nessa perspectiva, reuniões com os sócios voltadas para informar e prestar 
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contas do trabalho desenvolvido para a resolução dos problemas enfrentados, seriam de extrema importância por 

possibilitar um canal qualificado com informações precisas e confiáveis. Além disso, se apresentaria como mais um 

atrativo para a associação. 

3. O acesso facilitado a informações sobre o clube também é indispensável para o aprofundamento da democracia 

tricolor. Uma gestão transparente é aquela que contribui para um torcedor bem informado. Assim, propomos o 

aprimoramento da utilização do SMS, aproveitando esse instrumento para divulgação de informações pertinentes sobre 

o esquadrão. Articular essa ferramenta com o aplicativo e site oficial, por exemplo, possibilitaria que os canais oficiais 

do clube se tornem a principal fonte de informação dos torcedores. 

4. Nos dias de hoje, as ferramentas de comunicação online fazem parte do dia a dia de inúmeras pessoas. Elas 

possibilitam a criação de diversos espaços de interação que podem contribuir com a aproximação dos sócios com o 

clube. Por isso, propomos um fórum virtual oficial para participação dos sócios em debates online. Nele, a diretoria e os 

sócios poderiam interagir sobre temáticas pertinentes, ampliando a rede de contato entre a torcida e possibilitando 

uma maior aproximação com os gestores. 

5. Por fim, propomos que seja definido um calendário com reuniões periódicas. Dessa forma, a torcida poderá se 

organizar com antecedência para ampla participação nas reuniões. Além disso, a periodicidade daria consistência, 

possibilitando um processo contínuo de prestação de contas. 

TEMA: INOVAÇÃO 

Em virtude do escasso tempo disponível no evento “Gestão em Campo” para propor sugestões inovadoras, optamos 

por sugerir um programa amplo ao clube no sentido de pensar e desenvolver um ecossistema de inovação no entorno 

do clube, reforçando assim, mais um protagonismo do clube no ambiente do futebol. 

Este programa teria a finalidade de captura de ganhos relevantes de performance nas diversas áreas do clube, e assim, 

gerar valor e reduzir os enormes gaps financeiros e esportivos entre o Esporte Clube Bahia e os clubes do eixo Sudeste 

e Sul, e ainda maiores, em relação aos clubes europeus.  

Seria interessante batizar o programa com um nome impactante, que remeta a marca do clube a uma agenda inovadora 

e futurista. 

Este é um grande desafio dado que este tema na Bahia ainda é incipiente, dando seus primeiros passos. Além do atraso 

tecnológico local, geograficamente, estamos fora do eixo da inovação do Brasil e do mundo. No entanto, o Bahia poderia 

contribuir para a redução deste gap e capturando ganhos relevantes de performance, além de fazer associação da marca 

Bahia como um clube moderno e inovador, contribuindo assim, para maior valorização da nossa marca. 

Acreditamos que o caminho passa necessariamente pela Economia Digital, mas não exclusivamente, pois, além de ser 

uma tendência mundial, o referido gap tecnológico está mais ao nosso alcance. Vale lembrar que a inovação não está 

intrinsecamente dependente da tecnologia, embora, na maioria das situações, há uma relação quase umbilical. 

São Pilares essenciais para a Economia Digital e da Inovação em um sentido mais amplo: 
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1) Recursos Humanos – Embora, não tenhamos na nossa cidade/estado o capital humano mais qualificado para 

este programa, podemos contribuir na formação da cultura inovadora e empreendedora, principalmente nos mais 

jovens.  

2) Mercado – O Esporte Clube Bahia poderia fomentar demandas próprias que enderecem a problemas do clube 

através de editais, promovendo Hackathon (es), de forma a desafiar Startups, não somente da Bahia, a encontrar 

soluções inovadoras e de uso de novas tecnologias para resolver problemas do clube e do futebol. Desta forma, 

estaríamos contribuindo para criar o mercado específico e capturar seus ganhos. 

3) Infraestrutura (HUB) – Poderíamos tentar uma parceria com o Hub Salvador no sentido hospedar startups do 

programa, além da possibilidade da criação de postos avançados em outros HUBs de Tecnologia e Inovação tais como 

Habitat, Cubo, Hubine, Oito, dentre outros. 

4) Organizações de Ciência e Tecnologia – Poderíamos tentar atrair a academia para participar do programa no 

sentido do desenvolvimento tecnológico, assim como o despertar da cultura empreendedora em alunos e professores. 

Fornecedores de tecnologia também deveriam ser atraídos. 

5) Capital de Risco – Importante a criação de um fundo de capital de risco ou acesso a um pré-existente para 

financiamento das iniciativas, que atenda todas as fases de evolução de statups, principalmente as fases mais iniciais. 

Exercendo um papel semelhante ao de uma Aceleradora poderíamos elaborar editais no sentido de selecionar sturtups, 

fazer mentorias através de parcerias, com possibilidade de aportar pequenos valores (Capital Semente) e apoio na 

captura de subvenções econômicas oficiais, com objetivo do desenvolvimento ou evolução de soluções, conexão com 

investidores-anjo, validação de protótipos (Prova de Conceito), etc..  

Esse contexto vem sendo alavancado e fomentado nas últimas décadas em diversas frentes, haja vista a manutenção de 

algumas leis como a Lei de Informática, a Lei da Inovação e a Lei do Bem. Além delas, existem fontes de financiamento 

com largo espectro de aplicação, variando desde a pesquisa básica até o lançamento de projetos- piloto. Estes recursos 

são geridos por agentes públicos ou privados, entre os quais podemos citar, entre os públicos, a Finep, o BNDES, CNPq 

e Fapesb. 

Aspectos jurídicos precisam ser melhor avaliados no sentido da legalidade do mesmo poder ser exercido por uma 

sociedade sem fins lucrativos. Temos certeza que um programa desta natureza daria um bom impacto de mídia 

esportiva, podendo até despertar interesse de Startups de fora da Bahia.  

Internamente, entendemos o uso de técnicas como Design Thinking, poderiam ser o caminho no sentido estimular os 

nossos recursos humanos a pensar diferente, e assim, contribuir para geração de insights e soluções inovadoras, além 

de qualificar o clube no sentido da co-criação junto às staurtups.  

Poderia também ser avaliada a conveniência da criação de um grupo multidisciplinar de inovação dentro do clube. Esta 

proposta carece de melhores estudos de viabilidade, além do detalhamento.  

TEMA: APLICATIVO 

O grupo buscou soluções "outside the box", fugindo dos aplicativos padrões já existentes dos clubes tradicionais de 

futebol do Brasil e do mundo. 
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Considerando o pouco tempo de discussão, os itens mais relevantes levantados no Gestão em Campo foram os 

seguintes: 

- Inserção do fórum online para a discussão sobre os mais variados temas entre os próprios torcedores. Pode-se 

considerar uma função exclusiva para sócios, por exemplo. 

- Gestão do programa de pontos com foco no check-in dinâmico, que consiste em: maior pontuação para o sócio que 

frequentar um jogo de menor apelo de público e uma menor pontuação quando presenciar uma partida de grande 

apelo, por exemplo: 

Bahia x Galícia pelo campeonato baiano em janeiro: 50 pontos. 

Bahia x Vitória pela final da copa do nordeste: 5 pontos. 

O acúmulo dos pontos serviria para o clube de vantagens e o sócio poderia efetuar compras através do próprio aplicativo 

utilizando o resgate desses pontos com produtos e serviços do clube ou de parceiros. 

- Ferramenta de comunicação rápida com a diretoria (Fale com o Presidente), ouvidoria e setores específicos do clube. 

- Maps tricolor: uma espécie de "Google Maps" do Bahia onde o torcedor poderá navegar pelo mundo atrás de eventos, 

jogos e qualquer outra ação que envolva o E.C.B., como peneiras e escolinhas. Após a divulgação do calendário de jogos, 

estes seriam registrados no Maps Tricolor e, desde a sua publicação, o torcedor poderia visualizar a cidade que seria o 

jogo, o estádio e a data. Ações das embaixadas por todo o mundo também deverão ser registradas. 

TEMA: EMBAIXADAS E INTERIORIZAÇÃO 

Em 17/12/2018 nos reunimos na Fonte Nova, durante o evento Gestão em Campo, na mesa sobre Embaixadas e 

Interiorização a fim de discutir o que o Bahia já tinha feito de ações nesse sentido e em que podia avançar. Reforçamos 

a importância dessa mesa relembrando discurso recente do presidente Guilherme Bellintani, no qual reconheceu sua 

limitação e dificuldade na elaboração de ideias eficientes sobre o tema. Em seguida partimos para entender o que diz o 

Estatuto sobre embaixadas e percebemos ser necessário uma regulamentação do Artigo 79 do estatuto do clube junto 

ao Conselho Deliberativo a fim de padronizar a pluralidade organizacional, respeitando as peculiaridades existente 

nesses redutos tricolores fora de Salvador. 

A partir daí entendemos que o Bahia deve fomentar a criação de embaixadas, inicialmente catalogando as já existentes 

e em seguida aproximando tricolores nos locais onde não temos embaixadas, através de contato telefônico (ligação / 

Whatsapp) do clube junto aos sócios, sugerindo criação de grupos de Wathsapp para aproximar os torcedores de cada 

localidade com o objetivo de se organizarem para assitir jogos do clube, debater o Bahia e principalmente reforçarem o 

seu sentimento de Baianidade, tão carente e necessário em quem mora fora do estado. Que o clube possa manter um 

canal de comunicação com as embaixadas, com a finalidade de acompanhar as solicitações criadas e dar o feedback 

necessário. 

Entendemos que os torcedores de fora de Salvador enfrentam realidades diferentes, tendo o torcedor de fora do país 

uma realidade, de fora da Bahia outra realidade e do interior do estado uma outra particularidade. Devido ao tamanho 

do nosso país e do nosso estado, entendemos que esses grupos ainda possuem demandas diferentes entre si, com São 

Paulo e Acre apresentando vivências diferentes sobre o Bahia, assim como Feira de Santana e Bareiras, quando o nicho 
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analisado é o interior do estado. Por isso se faz necessário um projeto extremamente plural, que atenda as perspectivas 

e particularidades de cada região, desde as mais próximas do clube até as mais distantes. 

No entanto é consenso que o torcedor do interior sente falta do Bahia presente em sua região e sugerimos ao longo do 

nosso debate algumas ações: 

- Realização de Pré-temporada fora de Salvador, a fim de aproximar torcida e clube,  criando uma estratégia de 

aproximação entre as embaixadas pra que as mesmas possam acompanhar as atividades do clube criando uma interação 

entre elas 

- Avaliar a viabilidade de jogarmos o campeonato baiano em outras regiões do Estado de forma que facilite o acesso aos 

jogos dos torcedores e das embaixadas das cidades circunvizinhas. 

- Marcar presença em grandes eventos do Interior (Festival de Inverno, Festa Literária Internacional de Cachoeira, 

Vaquejada de Serrinha, Festival de Lençois, São João em cidades tradicionais). Assim como, criação de camisas casuais 

temáticas para esses eventos, valorizando as regiões e suas embaixadas. 

- Criação do Museu Itinerante, circulando todo o Estado e até mesmo o restante do país divulgando a baianidade e os 

feitos do nosso clube, assim como a avaliação da criação de uma CAS móvel 

- Avaliação de vantagens concretas para o torcedor de fora de Salvador, que não se sente prestigiado com descontos de 

5 ou 10 reais na mensalidade e não se sente beneficiado com desconto no preço do ingresso e na cerveja dentro do 

estádio, pois mora tão longe de Salvador que suas idas a Fonte Nova são raras 

- Melhora da presença dos parceiros de aço fora de Salvador, algo que se faz pouco presente. Avaliando inclusive a 

criação de um modelo de contrato a ser disponibilizado para as embaixadas a fim delas próprias negociarem com 

empresas locais, buscando o clube apenas na assinatura final de contrato. 

- Criação de um plano de metas para as embaixadas, baseado em ampliação no número de sócios locais 

- Tentativa de transformar toda e qualquer ação num grande evento, seja jogo das categorias de base, escolinhas de 

futebol, núcleos de formação, time de master, esporte amador. Pois o torcedor do Bahia é apaixonado pelo seu clube e 

comparece em eventos do clube dos mais variados tipos. 

- Estabelecer uma Política de comunicação voltada para as cidades do interior do estado, com o fortalecimento do 

“Programa do Esquadrão” na Rádio Sociedade 

- Associar a marca do Bahia a produtos regionais como por exemplo o café e a cachaça da Chapada Diamantina, o vinho 

do Vale do São Francisco e o chocolate de Ilhéus. 

-Criação de um espaço de encontro para as embaixadas na Arena Fonte Nova  

 

TEMA: PROGRAMA DE SÓCIOS 

● Programa de Sócio Familiar: 
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Neste programa o sócio poderá adicionar cônjuge e filhos, tendo descontos nas mensalidades desses. 

● Programa de Sócio com a adesão de dependentes: 

Parecido com o anterior, porém nesta categoria o sócio ganharia desconto no ingresso quando decidisse levar o seu 

dependente no estádio, para isso, deverá ter o cadastro antecipadamente. 

● Programa Sócio Colaborador: 

Esta proposta pode ter seu nome alterado, visto que pode não se tratar de uma categoria de sócio, mas sim de doações 

espontâneas. O clube divulgaria uma conta para que qualquer torcedor que deseje ajudar o time de forma espontânea 

o faça. 

● Campanha para trazer de volta ao quadro do clube os sócios Remidos/Patrimoniais: 

Existem muitos torcedores antigos que possuem títulos de sócios comprados, a ideia é fazer o reconhecimento desses 

títulos e convencer esses antigos sócios a figurarem em um novo plano de sócios (Podendo receber desconto nas 

mensalidades) 

● Programa Popular para estudantes de 13 a 17 anos: 

O que acontece hoje em dia é que com o direito a meia entrada no estádio, muitos estudantes não se associam, pois, o 

valor gasto com os ingressos no mês é menor do que o sócio torcedor (Setor Norte: 90 reais). 

Por isso, podemos ter um sócio estudantil, que faça a comprovação anual da condição de estudante e que pague um 

valor menor que os 90 reais praticados no setor Norte/Leste. 

● Programa de sócio com valores acessíveis e menos benefícios: 

Esse programa seria uma nova(s) categoria(s) dentro do sócio contribuinte, nele o sócio teria menos benefícios (ex: sem 

direito a voto nas eleições ou menor desconto na compra de ingressos), em contrapartida pagaria um valor menor do 

que os 45 reais pagos no momento. 

● Link na Área dos sócios com uma pesquisa de satisfação e divulgação de um relatório da mesma. 

Esta pesquisa além de buscar verificar o índice de satisfação do sócio tricolor, teria a função também de receber novas 

sugestões dos sócios. 

● Publicidades dos descontos do sócio Esquadrão nas lojas associadas: 

Confecção de cartazes ou adesivos a serem divulgados nas lojas parceiras do EC Bahia, onde o sócio possui descontos. 

● Palestras nas Faculdades com divulgação do plano de sócios e realização de associação: 

Realização de palestras nas faculdades de Salvador e região metropolitanas com temas ligados a gestão do Bahia, junto 

com isso realizar um trabalho de divulgação do plano de sócios do clube e associação dos estudantes no momento do 

evento. 

● Desconto nos lanches e refrigerantes durante os jogos: 
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● Tour pela cidade tricolor: 

Após a inauguração das instalações da Cidade tricolor, realizar Tours com os sócios torcedores, cobrando uma taxa para 

passar o dia conhecendo as instalações do novo CT. 

Outras propostas não ligadas ao tema: 

● Preços diferentes nos ingressos de acordo com a competição e com a fase da competição; 

● Sanitários infantis; 

● Fiscalização da venda de ingressos de meia entrada para cambistas na bilheteria. 

 

TEMA: REDE DE VANTAGENS 

Críticas e propostas de melhorias: 

1. Melhorar a comunicação com os sócios: 

a. Proposta: 

■ Melhor  visualização dos parceiros no site; 

■ Incluir as informações da rede de descontos no aplicativo do Bahia. 

■ Colocar um ícone Parceiros de Aço, para facilitar o acesso no site. 

  

2. Retenção de carteira do sócio: 

a.       Proposta: 

● Deixar de usar uma carteira por modalidade de sócio ou reter sempre que o sócio trocar de 

modalidade. Tem sócios que possuem 3 carteiras em mãos o que pode emprestar usando 

de má fé para terceiros ganhar benefícios dos Parceiros de Aço. 

  

3.                  Melhorar a utilização do programa: 

1. Proposta 

■ Validação do uso do serviço do parceiro por parte do sistema/app incluindo uma gamificação. 

O processo poderá funcionar da seguinte forma: 

■ O Sócio solicita o serviço e o parceiro valida o uso em sua plataforma. A solicitação do serviço 

pode se dar através do aplicativo/sistema web ou de uma leitura de um QRCode no 

estabelecimento do parceiro. A gamificação será uma forma de dar ao parceiro/sócio um 

interesse em validar que o serviço foi utilizado, assim o Bahia deve descobrir uma série de 

dados: Perfil de consumo, serviços mais utilizados, serviços mais rentáveis, entre outros. 

■ A gamificação pode dar ao sócio a possibilidade de trocar por ingresso em treinos, seção de 

fotos com jogadores, acesso ao museu e outros benefícios. 

■ A gamificação para o parceiro pode beneficiá-lo com um destaque melhor entre os parceiros 

(níveis ouro, prata ou bronze), este benefício deve ser divulgado através do mailing do Bahia 
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(no momento que o parceiro salta de nível) e no site deve ser apresentado de uma forma 

especial (selo com as cores dos níveis, tamanha da marca maior dados em proporções 

percentuais ou outra forma). 

■ Validar para que todos os Parceiros de Aço, tenham o adesivo em seus estabelecimentos, 

para lembrar aos sócios. 

■ Pode ser realizado com o envio de fotos do estabelecimento mostrando o adesivo 

fixado em local de fácil visualização; 

  

■ Pesquisa de perfil e interesse dos sócios sobre a Rede de Descontos; 

● Avaliar o serviço prestado pelo parceiro (outra forma de gamificar ambos). 

● Expandir parcerias em outras cidades pensando nos sócios que viajam para acompanhar o Bahia em 

jogos (hotéis, alimentação, farmácias, meios de transportes e outros) e os que moram no interior e 

outros estados. 

● Principal objetivo é deixar o sócio satisfeito com as possibilidades do uso dos Parceiros de Aço 

  

4.                  Melhorar o canal e divulgação para associação de novos parceiros: 

a.       Proposta: 

● Um simples formulário no site para realizar a captação; 

● Utilização do mailing e site para informar a possibilidade aos sócios (informação de rodapé). 

● Colocar um ícone no site do Esporte Clube Bahia. 

● Exemplo: que se tornar parceiro de aço, clica aqui. 

 

TEMA: AÇÕES AFIRMATIVAS 

1. DEBATE  

No dia 17 de Dezembro de 2018, durante o evento Gestão em Campo, no mirante da Arena Fonte Nova, os participantes 

do grupo debateram as Ações Afirmativas do Esporte Clube Bahia, conforme será sintetizado a seguir.  

Célia, integrante do Núcleo de Ações Afirmativas (NAA), iniciou o debate explicando um pouco o surgimento do núcleo 

e as atividades desenvolvidas até então. Célia ressaltou que a grande preocupação atual é consolidar as ações 

afirmativas como uma política institucional do Bahia, independente da gestão que possa assumir o clube no futuro.  

Em seguida, Virgínia, que também é integrante do NAA, propôs que em 2019 a questão de gênero seja priorizada nas 

ações afirmativas do Clube, aproveitando a ocasião do lançamento do time feminino.  

Gabriel Tarrão reivindicou um maior envolvimento e participação da torcida nas ações desenvolvidas pelo NAA. Tiago, 

por sua vez, ressaltou que o Clube sempre negligenciou propositalmente o seu papel social e que as ações afirmativas 

realizadas em 2018 mudaram esse cenário. No entanto, reafirmou o desejo que essas ações sejam voltadas para toda 

coletividade e não somente para a torcida do Bahia. Para tanto, propõe que outros atores sociais sejam envolvidos nas 

ações, tais como instituições públicas e movimentos sociais.  
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Antonio Carlos reivindica maior representatividade nas ações para as pessoas com deficiência e propôs a contratação 

de intérpretes de libras para os eventos do clube. Sugere, ainda, que os temas tratados sejam interelacionados, 

mostrando, por exemplo, a dificuldade de uma mulher com deficiência. Gabriel Tarrão retomou a palavra para 

complementar a fala de Antonio Carlos, sugerindo que o clube estimulasse a criação de grupos autônomos, que 

pudessem se organizar em temas específicos.  

Roberto Cabús sugeriu a criação de um cronograma de atividades, se possível com a fusão dos temas sugeridos por 

Antonio Carlos. Recomendou, ainda, que o NAA promova ações educativas, explicando as implicações de cada um dos 

temas tratados. Gabriel Cesar, também integrante do NAA, esclareceu que o cronograma de atividades já existe desde 

o início dos trabalhos. Pontuou que as ações desenvolvidas em 2018 tiveram grande repercussão e que o desafio do 

clube, através do NAA, seria superar o trabalho que foi feito em 2018, já que há um ambiente mais propício em função 

da repercussão positiva que as ações tiveram. Outro desafio do NAA que foi alcançado e deve ser mantido para 2019 é 

o de estabelecer ações afirmativas mais concretas e não somente homenagens ou campanhas através de cards e 

postagens em redes sociais.  

2. ENCAMINHAMENTOS E PROPOSTAS 

A partir do que foi discutidos pelos participantes, a mesa sistematizou os principais pontos e elaborou sugestões à 

Diretoria Executiva e ao NAA:  

a) Recomenda-se à Diretoria Executiva alterar o Regulamento Geral do Clube, conforme procedimento estabelecido no 

Estatuto do Esporte Clube Bahia, para estabelecer as ações afirmativas como uma política institucional do clube, 

independente de uma mudança futura na gestão.  

b) Recomenda-se à Diretoria e ao NAA que os temas abordados nas ações afirmativas sejam objeto de ações educativas 

para um melhor entendimento da torcida sobre os temas pautados e a importância das ações realizadas. Sugere-se, 

quando possível, que essas ações educativas sejam desenvolvidas durante o dia do jogo. Nesse sentido, propõe-se a 

criação de vídeos para exibição nas redes sociais e no telão na Fonte Nova; e cartilhas educativas, revistinhas, e outros 

materiais para serem distribuídas na entrada dos jogos e através dos canais digitais.  

c) Sugere-se ao NAA o aperfeiçoar o cronograma de atividades, de modo a contemplar todas as minorias sociais.  

d) Sugere-se ao NAA envolver outros atores sociais nas ações afirmativas, tais como movimentos sociais e instituições 

públicas, para um maior alcance das ações realizadas, como foi feito, por exemplo, na ação em parceria com a Ronda 

Maria da Penha.  

e) Congratula-se a parceria realizada com o Observatório da Discriminação Racial do Futebol e sugere-se a realização de 

parcerias semelhantes com outros grupos e instituições.  

f) Propõe-se a contratação de um intérprete de libras para os eventos e materiais audiovisuais do clube. No mesmo 

sentido, sugere-se ao departamento de comunicação do clube incluir a descrição de imagens para auxiliar pessoas com 

deficiência visual nas postagens em redes sociais.  

g) Propõe-se à Diretoria Executiva colher e analisar informações sobre os associados do clube, para verificar eventuais 

grupos excluído e suas demandas. Para tanto, devem ser usadas as ferramentas já existentes no clube como o aplicativo 

e o DADE (criar algum projeto específico sobre a temática no DADE, por exemplo). 
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TEMA: PLANEJAMENTO 

Contexto (Qual Bahia que queremos no centenário do clube?):  

Atualmente o Bahia possui um plano de ação com 31 itens a serem executados durante o triênio 2018-2020, 

documento este disponibilizado no link: https://www.esporteclubebahia.com.br/wp-

content/uploads/2018/10/Plano-Operacional-2.pdf , porém foi identificado que não há documentado um plano 

estratégico de médio e longo tampouco há uma institucionalização e formalização deste instrumento tão necessário 

para tornar perene anseios da sua torcida de forma racional e sistematizada independendo da orientação política 

das diretorias executivas eleitas nos vindouros pleitos. 

Verificamos assim que é preciso ser planejado o que queremos em termos de infraestrutura com a possível 

expansão da Cidade Tricolor, como será a nossa relação com o estádio Arena Fonte Nova ou outro, como se dará o 

respeito a responsabilidade fiscal, social e orçamentária principalmente em transições de gestões pós eleições do 

clube, como e com que linha de atuação será formada a composição de elencos de base e profissional tanto do 

futebol masculino quanto do feminino desde a formação humana e esportiva nas escolas talentos de aço até a 

contratações de jogadores no mercado, interiorização e internacionalização da marca Bahia, como manter a 

importante cultura de pertencimento e de clube popular (O Bahia é muito mais que um clube de Futebol/Clube do 

Povo), manter e tornar cultural as ações afirmativas e ainclusão social com o combate a todo tipo de preconceito, 

dentre outros. 

Planejar o Bahia que queremos em 2031 para que tenhamos sempre como objetivo galgar títulos de 

expressão regional (estadual e nordeste), nacional (copa do Brasil e brasileiro série A) e internacional (sul-americana, 

libertadores e recopa) e o maior deles é chegar ao maior título possível no mundo do futebol até 2031, o mundial 

de clubes da Fifa, pois os nossos sonhos precisam ser os maiores possíveis.   

 

 

 

 

Comissão Bahia 2031: 

 

1. Criar uma comissão de torcedores voluntários que possam contribuir com sugestões para a concepção, 
elaboração e encaminhamento de uma proposta de planejamento estratégico; 

2. Em paralelo, contratação de uma empresa de consultoria em planejamento estratégico com expertise em clubes 
de futebol, a título de exemplificação; Ernest Young, Sport Value, Pluri Consultoria, etc. Essa empresa seria 
responsável por finalizar o planejamento de forma profissional e de acordo com os parâmetros da indústria do 
futebol.  

https://www.esporteclubebahia.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Plano-Operacional-2.pdf
https://www.esporteclubebahia.com.br/wp-content/uploads/2018/10/Plano-Operacional-2.pdf
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3. Pesquisar e obter propostas de planejamento estratégicos semelhantes de outros clubes nacionais e 
internacionais 

4. Realizar audiências públicas ou encontros de torcedores, tais como o gestão em campo voltados exclusivamente 
para construção deste documento. 

5. Todos os torcedores seriam convidados a participar em especial profissionais desta área de atuação quais sejam; 
administradores, advogados, publicitários/marketing, economistas e demais interessados. 

6. Elencar prioridades, indicadores e metas anuais, que podem ser revisadas periodicamente (ex: a cada 3 ou 4 
anos) passiveis de monitoramento pelo Conselho Deliberativo e Assembleia Geral buscando maior transparência 
e efetividade ao planejado. 

7. Necessária liderança ou forte envolvimento pelo Presidente da diretoria Executiva. 
8. Envolvimento dos atuais colaboradores do clube na construção do documento por ter a vivencia do negócio. 
9. Estabelecer prazo para entrega desta proposta de planejamento estratégico ao conselho deliberativo para 

votação e institucionalização/normatização do documento. 
 

Caminho Institucional (Formalização): 

1. Com a proposta de Planejamento Estratégico formalizada serão necessários os pareceres opinativos da Diretoria 
Executiva, do Conselho Fiscal e o envio para o   Conselho Deliberativo; 

2. Envio para aprovação ou reprovação da proposta ao Conselho Deliberativo; 
3. Em caso de aprovação, registro em cartório e divulgação no site do Esporte clube Bahia na aba transparência. 
4. Monitoramento trimestral pelo Conselho Deliberativo. 

 
TEMA: E-SPORTS 
 
1 – Objetivos: O presente relatório tem como escopo traçar três ações com metas pré-estabelecidas:  

1) traçar o aspecto crítico da situação do Esporte Clube Bahia;  
2) metas a curto e médio prazo – ano de 2019;  
3) longo prazo com orçamentos plurianuais (2020 a 2031) e destaque jurídico junto ao Estatuto do Clube; 

Visa, ainda, mencionar de forma clara e resumida quais são os principais aspectos de interesse abordados no conteúdo 
do Relatório, ou seja, o objetivo principal do trabalho, referente ao esporte eletrônico. 
  
2 – Introdução: 
O Esporte Clube Bahia encontra-se em um limbo de omissão em relação ao cenário de Esporte Eletrônico, situação essa 
crítica uma vez que a atual gestão administrativa e política do clube inseriram em seus planos de ações o tema e-Sports. 
Dentro do cenário brasileiro, clubes de futebol já iniciaram as investidas em determinados segmentos, estabelecendo 
parcerias com equipes já prontas ou recrutando players experientes em plataformas individuais. Casos como Flamengo, 
que direcionou investimentos para montar um time de League of Legends (LoL) já apresentando resultados positivos 
em 2018, e casos como Corinthians que estabeleceu uma parceria com a equipe Red Canids proporcionando destaque 
nacional no Campeonato Brasileiro de LoL, porém, tendo a parceria cancelada recentemente. Outro time que merece 
destaque é o do Santos, que após uma parceria que não deu resultados satisfatórios, criou sua própria equipe de e-
Sports, e vem garantindo sua ascensão à elite dos esportes eletrônicos. 
Diante de tal contexto, há de se traçar contornos em relação a alguns questionamentos: 

· Quais ações o Esporte Clube Bahia realizou para os e-Sports? 
· Quais segmentos dentro dos e-Sports o Esporte Clube Bahia poderia aderir? 
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· Quais tipos de investimentos seriam necessários ou como captar recursos? 
· Quais talentos poderiam contribuir com o Esporte Clube Bahia para o e-Sports? 
. Comissão de e-Sports 
. Atletas 
. Patrocínios 
. Organizações locais 
  

3 – Procedimentos a Curto e Médio Prazo para o ano de 2019: As primeiras ações práticas de conotação externa do 
Clube devem ser no sentido de participações em eventos locais (cidade de Salvador) e Regionais (Nordeste), para que 
seja inserido a busca do conhecimento do cenário, com a realização de campeonatos locais e seletivas de talentos para 
modalidades individuais e coletivas. 
Há ainda que formar uma Comissão de Sócios para que trace o modelo a ser adotado pelo Clube no ano de 2019 e 
juntamente com o Departamento de Comunicação e Marketing realizar eventos conjuntos para a divulgação da marca 
do Clube no cenário eletrônico. 
Um segundo prazo a ser adotado é a criação ou parceria com equipes de plataformas consolidadas (Dota 2, LoL, 
Overwatch, CS:GO...). Assim como a busca por contratos com fornecedores e investidores para angariar os talentos 
individuais e participação de competições de esportes eletrônicos voltados para o futebol, em um primeiro momento 
(FIFA/PES). 
  
4 – Resultados e Discussão – Plano Plurianual de 2020 a 2031: 
Faz-se necessário que as ações afirmativas do Clube estejam em consonância com o Estatuto do Clube e um Plano pré-
estabelecido para os próximos ONZE ANOS. 
Com isso deve-se delinear de forma substancial um Plano Diretor para que o Clube seja forte no cenário competitivo de 
maneira consolidada, sem que possíveis aventuras não sejam um transtorno financeiro. 
5 – Análise SWOT: 
Forças 

. Uso de Alta Tecnologia 

. Horários Alternativos (Fim de Semana e Feriados Prolongados) 

. Mapeamento do Mercado 

. Conhecimento do cliente 

. Pioneirismo no Mercado 
 

Oportunidades 
. Mercado em Franca Expansão 
. Rivais podem tornar-se parceiros comerciais 
 

Fraquezas 
. Necessidade de alto investimento 
. Necessidade de constante renovação e inovação 
. Empresa nova no mercado 
. Alto preparo e treinamento da equipe 
 

Ameaças 
. Recessão e crise financeiras 
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. Burocracia Interna (Conselho deliberativo e limitação orçamentária) 

 

TEMA: JURÍDICO 

1) Mecanismo de Solidariedade: 

A ativação do mecanismo de solidariedade pode ser uma importante fonte de renda para o clube, devendo ser tratado 

com máxima atenção. A discussão girou entorno de como monitorar atletas que passaram pela divisão de base e que, 

muitas vezes, não são reconhecidos pelo grande público. Transações internacionais desses atletas também agregariam 

valores aos cofres tricolores. A proposta é de que se crie um sistema de acompanhamento, junto ao departamento de 

registro, para que se possa sempre ter documentado e atualizado quais são/foram os atletas que passaram pelo clube 

e fazem jus as condições de ativação do mecanismo. Essa integração seria feita também aos sistemas das federações do 

Brasil, CBF e FIFA. A mesma análise se aplica as indenizações por formação (transferência nacional).  

2) Criação de um sistema de governança/compliance  

O mercado zela por instituições que tenham boas práticas e ética na sua atividade. Além disso, é necessário que se tenha 

parceiros que atuem igualmente de maneira ética. Contudo, discutiu-se e foi concordado que ainda há uma 

prematuridade do desenvolvimento da instituição para que se crie um programa de compliance externo ao clube. A 

proposição é que, a médio prazo, após uma consolidação maior da instituição se possa desenvolver um programa de 

ética que sirva não só para os integrantes do clube, mas também para todos os agentes que permeiam a atividade 

(fornecedores, parceiros, etc).  

 

3) Aplicação do Blockchain  

A tecnologia do Blockchain é um avanço que permite os nomeados “contratos inteligentes”. Assim, determinados 

contratos seriam feitos em cadeia, criando elos entre eles, o que ajudaria a proteger o clube. O tema é muito profundo 

e atual, sendo uma excelente sugestão para o futuro do Esporte Clube Bahia. 

4) Negociação de direitos econômicos 

Os direitos econômicos dos atletas, atualmente, só podem ser cedidos aos clubes em que o atleta já atuou ou ao clube 

atual. Contudo, de maneira ilegítima, terceiros continuam buscando adquirir direitos econômicos de jogadores. Para o 

clube, especialmente na divisão de base, a política continua sendo de não negociar direitos econômicos com terceiros, 

seguindo o entendimento atualizado da FIFA. A sugestão é que continue nessa linha de atuação para que se possa evitar 

eventuais desgastes ou até mesmo situações litigiosas que prejudicariam as relações do clube com os demais clubes e 

instituições do futebol.  

 

Os  responsáveis pelos seguintes temas não enviaram as resoluções de suas mesas: Fonte Nova, Marca Esquadrão, 

Loja Esquadrão, Memória do Bahia e Dignidade aos Ídolos. 

 


