
DEPARTAMENTO FINANCEIRO 
 

Cenário ao assumir parcialmente o clube: 

(Período de Transição, de 1/jan/2018 a 6/abr/2018) 

➢ A atual gestão assumiu a diretoria ainda sob o comando do presidente            
anterior já sendo surpreendida com bloqueios de valores na justiça e           
retiradas de valores do caixa do clube - sem qualquer aviso prévio - para o               
pagamento de dívidas oriundas de empréstimos com o então presidente; 

➢ Como primeira ação, foram colocados em dia os salários de todos os            
funcionários já na primeira quinzena de janeiro. Para tanto, utilizou-se dos           
valores da TIMEMANIA, os quais tinham sido bloqueados no ano de 2017,            
no montante aproximado de R$ 1 milhão; 

➢ No início do ano foi projetado um déficit de quase R$ 7 milhões. 

 

Momento atual e Previsões: 

RECEITAS 

➢ A previsão de faturamento total do ano de 2018 é de R$ 13,5 milhões. Em               
2017 o faturamento foi de R$ 14 milhões, sem considerar o Futsal; 

➢ Desses R$ 13,5 milhões, considera-se inclusa as vendas de ativos (atletas)           
que ainda devem ser concretizadas. Sem isso, a receita ordinária cairia           
para R$ 8 milhões, uma média de R$ 670 mil/mês; 

➢ O faturamento do Departamento de Sócios representa 42% do total das           
receitas, enquanto os patrocínios somam 24% e as cotas de TV outros            
18%. 

➢ Há de se considerar que dos R$ 13,5 milhões faturados no ano de 2018,              
cerca de R$ 1 milhão provenientes dos patrocinadores foram antecipadas          
pela gestão anterior. Ou seja, dos R$ 1,8 milhão vindos de patrocínio em             
2018, 55% foi antecipado antes da atual gestão assumir 

 

DESPESAS 

➢ A previsão de gastos totais no ano de 2018 é de R$ 15 milhões. Ano               
passado foi de aproximadamente R$ 17 milhões, sem considerar o Futsal; 

➢ A média mensal de gastos é de aproximadamente R$ 1,25 milhão, contra            
R$ 670 mil de receitas ordinárias, gerando déficit de R$ 580 mil/mês; 
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➢ Gastos com Pessoal representam 38% das despesas totais, sendo que          
21% são oriundos de acordos com ex-atletas e funcionários, 14% de           
impostos parcelados do passado e 11% de empréstimos; 

➢ A folha salarial total do ano deve chegar a R$ 5,7 milhões (bem menos do               
que os R$ 9 milhões de 2017), fechando 2018 com uma média mensal de              
R$ 475 mil (R$ 750 mil de média em 2017). Destes salários, 21%             
representam os setores administrativos, 74% o futebol profissional, 2%         
amador e 2% para premiações. 

➢ Acordos com ex-atletas e funcionários chegarão a R$ 3,2 milhões, uma           
média mensal de R$ 260 mil; 

➢ Empréstimos de bancos e pessoas físicas totalizarão R$ 1,7 milhão, uma           
média mensal de R$ 141 mil; 

➢ A projeção do déficit para o final do ano, considerando a concretização das             
negociações em andamento, será de R$ 2,5 milhões; 

 

➢ Análise: Se não houvesse as despesas geradas no passado (em torno de            
R$ 400 mil por mês em média), nosso déficit mensal seria de “apenas” R$              
180 mil, as quais em médio prazo facilitaria de ser revertida, considerando a             
entrada de novas receitas com ações de marketing e redução de custos,            
sem considerar os valores da venda de ativos. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES A CURTO PRAZO  

➢ Continuar a redução de custos, como já efetivadas nos setores: financeiro,           
RH e contabilidade interna (totalizando mais de 50% de redução na folha),            
além das rescisões de contratos com terceiros, como marketing, serviços de           
manutenção do campo, refeitório e outros; 

➢ Buscar novas receitas  - Plano de Marketing e Departamento Comercial; 

➢ Alongamento de dívidas com renegociações junto a fornecedores; 

➢ Administrar acordos judiciais; 

➢ Negociações de ativos em andamento que gerarão receitas extras; 

➢ Novo executivo auxiliará na avaliação do Departamento de Futebol         
Profissional e na redução de custos neste setor; 

➢ Consultoria nos processos financeiros e das lojas. 
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DEPARTAMENTO DE FUTEBOL 
 

Cenário ao assumir parcialmente o clube: 

(Período de Transição, de 1/jan/2018 a 6/abr/2018) 

➢ Contratações efetuadas pelo então Gerente Executivo de Futebol com o          
aval da Comissão Técnica anterior. Responsabilidades do Comitê do         
Futebol neste período: fiscalizar limite orçamentário e tempo de contrato.  

➢ Nesse período contratou-se 9 atletas (Emerson, Hélder, Dick, Evaldo, Bruno          
Aguiar, Michel Schmöller, Murilo Rangel, Marcos Paraná e Elias); 

➢ Folha total com atletas no início do Campeonato Catarinense: R$ 262 mil,            
além da Comissão Técnica: R$ 60 mil; 

➢ 16 atletas do elenco de 2017 permaneceram no clube, sendo 10 revelados            
na base do clube (ou seja, dos 25 atletas do elenco, 40% eram da base);  

➢ Nesse período por intervenção do Comitê do Futebol, foram travadas          
negociações de contratos longos e exigido compensações financeiras nos         
empréstimos de Caíque (o gerou R$ 100 mil ao clube) e Naldo (R$ 80 mil); 

➢ Foi constatada ingerência no planejamento do Departamento de Futebol         
neste período, não sendo repassadas ao Comitê as informações técnicas          
necessárias para discutir algum tipo de planejamento técnico (forma de          
trabalho, esquema de jogo, preparação física, etc.). 

 

Ações realizadas após assumir, de fato, a gestão do         

futebol: 

 

➢ Desligamento da Comissão Técnica e do Gerente Executivo de Futebol por           
entender que não havia participação da atual gestão no planejamento          
iniciado no final de 2016; 

➢ Não foram renovados os contratos de 8 atletas (Hélder, Dick, Evaldo, Murilo            
Rangel, Paraná, Elias, Renan e Tiago Alagoano). Todos eles tiveram seus           
contratos encerrados em 10 de abril, portanto não houve nenhuma multa ao            
clube por quebra de contrato; 
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➢ Contratação de um novo Coordenador Técnico (Adílson Fernandes) para         
auxiliar o Comitê do Futebol; 

➢ Contração da nova comissão técnica, com Matheus Costa; 

➢ Foram efetuadas três renovações de contratos a pedido da Comissão          
Técnica (Alisson, Lazio e Alex Ruan); 

➢ Retorno e renovação de contrato com o volante Kadu; 

➢ Contratação de 8 atletas para a Série C (Emerson Silva, Pierre, Jonas,            
Davi, Jean Lucas, Lucas Machado, Eduardo e Misael); 

➢ A folha salarial para o início da Série C era de R$ 372 mil por mês, um                 
acréscimo de R$ 110 mil em comparação ao Campeonato Catarinense. O           
gasto com a Comissão Técnica era de R$ 63 mil mensais; 

➢ Após os primeiros maus resultados, três atletas pediram dispensa do grupo           
(Emerson Silva, Pierre e Misael). Não houve multa para esses contratos; 

➢ Posteriormente, dois atletas foram dispensados em comum acordo com o          
clube (Davi e Jonas); 

➢ Quatro novas contratações para a remontagem do elenco (peças de          
reposição): Gualberto, Filipe Costa, Tiago Ulisses e Zotti. 

 

Cenário atual e ações futuras: 

 

➢ Ao final da Série C com a remontagem do elenco a folha salarial dos atletas               
caiu para R$ 276 mil por mês, além R$ 15,5 mil para a Comissão Técnica; 

➢ Com as negociações e liberações efetivadas de Madson, Grampola e Alex           
Ruan, a folha salarial final reduz para R$ 210 mil; por mês; 

➢ Negociações finais concluídas pelo Comitê de Futebol; 

➢ Negociação envolvendo o volante Anselmo: Previsão de aproximadamente        
R$ 3,8 milhões (Valor bruto, sem descontos); 

➢ Venda do atacante Madson: R$ 500 mil – Joinville permanece com 25%            
direitos econômicos; 

➢ Venda do zagueiro Richard: R$ 450 mil – Joinville permanece com 30% dos             
direitos econômicos. 

 

Funções do Comitê de Futebol: 
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➢ Contratação de atletas mediante indicações da Comissão Técnica e do          
novo Gerente Executivo de Futebol, dentro das carências do grupo e de            
acordo com o perfil pré-estabelecido pela Diretoria Executiva; 

➢ Ferramentas utilizadas: mapeamento do Analista de Desempenho e        
Sistema Wyscoult; 

➢ Negociações de ativos do clube (vendas e empréstimos de atletas); 

➢ Análise financeira: teto orçamentário, premiações, políticas de       
comissionamento, bônus por produtividade e políticas de auxílio-moradia,        
estipulação valor de venda/empréstimo, etc. 

➢ Análise Jurídica: tempo de contrato, direitos econômicos e federativos,         
opções de compra, entre outros; 

➢ Análise Médica: avaliação física, histórico de lesões, exames mais         
detalhados, etc.; 

➢ Considerando as escolhas e avaliações financeiras, jurídicas e médicas, a          
decisão final fica a cargo do Presidente do Clube. 

➢ Premissas básicas: escolha de atletas dentro do perfil do clube e da forma             
de jogo implementada pela Comissão Técnica, respeitando o teto         
orçamentário e valorizando atletas da base para futuros negócios. 

 

Funções do novo Gerente Executivo de Futebol: 

 

➢ Estabelecer relacionamentos comerciais com Agentes de Futebol, para a         
compra e venda de direitos de atletas; 

➢ Elaborar uma política de salários com base no modelo de empresa e            
normas legais; 

➢ Controlar os direitos de imagem e de Arena; 

➢ Coordenar programa de treinamento para atletas de alta performance; 

➢ Analisar relatórios da Fisiologia; 

➢ Elaborar programa de premiações e produtividade; 

➢ Supervisionar e gerenciar a Comissão Técnica do Futebol Profissional; 

➢ Aprovar o Regimento Interno dos Atletas de Futebol Profissional; 

➢ Elaborar uma política de captação de atletas das Categorias de Base; 
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➢ Aprovar o calendário esportivo de competições de Base de acordo com o            
calendário nacional; 

➢ Supervisionar o Departamento Médico; 

➢ Recomendar a contratação da Comissão Técnica e demais membros do          
quadro técnico de futebol dos níveis Profissional e de Base; 

➢ O profissional ficará subordinado ao Comitê de Futebol, que terá a função            
restrita de acompanhamento e supervisão. 

 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
Cenário ao assumir parcialmente o clube: 

(Período de Transição, de 1/jan/2018 a 6/abr/2018) 

 

➢ Grande volume de processos trabalhistas que começaram a se avolumar,          

inclusive recursos para o TRT não eram feitos porque o clube não pagava             

os depósitos recursais necessários. A primeira providência que tivemos foi          

de acompanhar e não deixar de apresentar um recurso por falta de            

pagamento); 

 

➢ Já no final de dezembro o Sr. Vilfred Schapitz emprestou o valor de R$              

21.000,00 para que o Departamento Jurídico pudesse protocolar um         

Recurso de Revista no TST. Além disso, diversos processos em que o            

clube fez acordo judicial deixaram de ser honrados nas datas corretas,           

acarretando a aplicação de cláusula penal que em muitos casos dobraram o            

valor que o clube teve que desembolsar; 

 

➢ Foram revisadas todas as ações trabalhistas em andamento, e verificou-se          

que recém haviam entrado ações cíveis da Maná Refeições, do Shopping           

Mueller e do Coimbra Futebol Clube; 

 

➢ Verificou-se que o clube não tinha uma rotina para recebimento de           

notificações e citações de ações judiciais, tendo ocorrido casos de          
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processos serem julgados à revelia porque a citação recebida simplesmente          

não foi encaminhada ao Departamento Jurídico para este fazer a          

contestação (casos das audiências com os atletas Edigar Junio e Ligger,           

por exemplo); 

 

➢ Verificou-se, também, que contratos e acordos eram feitos sem passar por           

análise do Departamento Jurídico, assim como as minutas que o Jurídico           

submetia a direção, não retornavam, sendo modificados e assinados com          

cláusulas que acabavam trazendo prejuízos ao clube (caso do goleiro          

Agenor foi um deles); 

 

➢ Verificou-se que os contratos de patrocínio e o controle da venda de            

espaços publicitários na Arena Joinville não tinham controle efetivo do          

clube;  

 

➢ Diversos contratos de direito de imagem dos atletas foram celebrados sem           

respeitar a orientação do Departamento Jurídico, de que não poderiam ser           

celebrados em percentual maior do que o previsto na Lei Pelé e no Termo              

de Ajuste de Conduta celebrado com o Ministério Público (o contrato com o             

técnico Arthurzinho é um caso, no qual o juiz não reconheceu o referido             

contrato em razão disso, aumentando consideravelmente o valor da         

condenação do clube); 

 

➢ Verificou-se que o clube não pagou rescisões durante o ano de 2017 num             

montante de R$ 1.309.053,83, além de FGTS num montante de R$           

190.763,33 relativos a essas rescisões. Essa conduta implica no aumento          

das reclamatórias trabalhistas, que somente neste ano já somam 16. 

 

Cenário atual e ações futuras: 
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➢ Ações Trabalhistas Pendentes: Atualmente o JEC possui 65 ações         

trabalhistas em curso, entre as que já tem sentença de primeiro grau e as              

que estão em grau de recurso no TRT e TST. Confira no quadro abaixo: 

 

➢ Dentre estes 65 processos, resultam os valores contingenciados abaixo: 

 

● Processos Cíveis – R$ 601.727,00 

● Processos Trabalhistas – R$ 10.251.170,00 

● Processos Tributários – R$ 1.031.363,00 

● TOTAL =                              R$  11.972.898,00 

Nos acordos em que o clube já firmou durante o ano de 2018, no valor de R$                 

2.417.130,50, o contingenciamento feito no Balanço é de R$         

1.424.542,25. 

➢ Tributos não pagos: O clube apresenta valores de débitos de impostos           

federais que não foram pagos (IRRF, INSS, FGTS), deixou de pagar           

parcelas e foi excluído do REFIS. Agora o Departamento Jurídico está           

finalizando a consolidação dos débitos e fazendo um parcelamento junto à           

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para o clube poder obter a CND           

(Certidão Negativa de Débito), sem a qual o clube não consegue receber os             

valores a que tem direito referentes a TIMEMANIA. O clube tem retido junto             

a CEF mais de R$ 300.000,00, que somente serão liberados quando           

entregue a CND. 
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➢ PROFUT: O clube aderiu ao PROFUT e deixou de cumprir a meta            

estabelecida de redução do déficit em 2017 para até 10% (dez por cento)             

de sua receita bruta (Receita Bruta 2016 = R$ 29.119 mil – Déficit R$              

14.540 mil = -50%). Em razão disso, foi aberto o Processo Administrativo            

no. 58022.000151/2018-27, no qual o clube irá se defender para não ser            

excluído do PROFUT. 

 
 

 

➢ Análise: A Diretoria e o Departamento Jurídico do clube tem um árduo            

trabalho pela frente, com uma pauta de reclamatórias trabalhistas para todo           

o ano e muitas ações já agendadas para 2019, que exigirão dedicação            

integral. 

DEPARTAMENTO DE MARKETING 
Cenário atual: 

➢ A atual situação propõe uma demanda cada vez maior para o           

Departamento de Marketing, pois é o setor que trabalha com a imagem do             

Clube, imagem esta que está arranhada, e, com isso, visa a necessidade de             

profissionalizar as ações do setor, com ferramentas, mão de obra e metas            

adequadas.  

 

➢ O trabalho de Marketing começou a ser reprogramado há pouco menos de            

um mês; 

 

➢ O primeiro passo envolve um estudo e levantamento de informações, para a            

criação de um plano de ação para resgatar a imagem da marca JEC. 

 
 

Principais Problemas de Fator “Marca”: 

- Imagem arranhada  
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- Pouca atratividade  

- Relacionamento e pós-venda. 

 

Principais Problemas Operacionais: 

- Acesso à programação do Site (as senhas de acesso, hospedagem e FTP             

não foram repassadas pela gestão de marketing anterior. O que impossibilita           

algumas entregas de patrocinadores. Esse ponto já está sendo resolvido com a            

criação de um novo site. Mais moderno e funcional. 

 

- Sistema de Sócios: o sistema de gestão foi cortado, o clube não tinha um              

backup físico, e toda a comunicação com os sócios se perdeu. Depois de             

contratado um novo sistema, estamos trabalhando para resolver o problema de           

migração da base de dados, pois houve uma negativa inicial de entregar ao             

clube a base de dados, que o pertence. 

  

 

➢ Planejamento de ações:  

 

O trabalho de planeamento do Marketing está sendo pautado nas origens 

da Termologia:  “Agregar valor ao produto ofertado”. 

 

Todo o planejamento está diretamente ligado ao conceito de atratividade, 

investimento que gera retorno. Nosso objetivo é mostrar, que o JEC vale a 

pena e isso se passa por uma construção com metas de curto, médio e 

longo prazo.   

 

 Ações em andamento:  

➢  Criação de novo Site e implementação de plano de comunicação para 

mídias sociais; 

➢ Mapeamento e valoração de mídias na estrutura ativa do clube; 
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➢ Restruturação do Programa de Sócios, transformando-o em um clube de 

benefícios onde todos os envolvidos (JEC, torcedor e patrocinador). Nosso 

objetivo é que no fim do mês, o sócio-torcedor do JEC,saiba que o que ele 

pagou para o Clube foi retornado através de uma série de benefícios 

exclusivos; 

➢ Renovação de contratos de patrocínios; 

➢ Campanha “incentivo aqui é Lei”, para ampliar a captação de recursos 

incentivados com empresas e pessoas físicas; 

➢ Elaboração de padrão comercial, focando na experiência positiva do 

consumidor/investidor. (formatação de proposta -> apresentação formal -> 

atendimento -> pós-venda personalizado); 

➢ Reestruturação geral nas Lojas toca do Coelho; 

➢ Nova linha de produtos licenciados e eventos com a marca JEC; 

➢ E-Commerce de produtos oficiais. 
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