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Força e Cooperação
Um Avaí verdadeiro,
de amor e de conquistas.

O que queremos?
Associativismo Forte
Avaí entre os 15 melhores clubes do Brasil
Continuidade e dinamismo
Avaí para os Avaianos
Governança e Compliance como prioridades
Relacionamento e aproximação do torcedor
Tradição do clube
Clube Formador
Hegemonia Estadual
Modernização da Estrutura de Negócios
Ampliar e remodelar a estrutura física

O AVAÍ FC. é uma organização associativa, nós do AVAÍ VENCEDOR
defendemos a continuidade do modelo Associativo, não
descartando métodos e mecanismos modernos que possam ajudar
e colaborar com este modelo, teremos cuidado para não alterar as
bases associativas, como muito bem defende o professor Walter
Frantz “A associação implica em uma relação que, sem
desrespeito às diferenças, dinamiza a aproximação, a cooperação
das pessoas, conduz energia, força, produz ações de poder."
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Vice

Presidente

A Base de nossa proposta enfatiza continuar com a pegada de um
Clube campeão, sempre disputando títulos e os primeiro lugares nas
competições, independente da categoria, almejando decidir todas as
competições que disputar. No âmbito do associado e torcedor,
disponibilizar múltiplos canais de interação e participação para
agregar e representar a sua torcida.
A CHAPA AVAI VENCEDOR reafirma seu compromisso em seguir o
Planejamento Estratégico elaborando em 2020 para o quinquênio
2020 /2025 onde de forma colaborativa traçou as estratégias do
clube para o período. Tendo como Base esse Planejamento
Estratégico, revisitado e ampliado, apontamos as principais ações e
diretrizes que a Chapa AVAI VENCEDOR propõe para os anos de
2022 a 2025

Sustentabilidade
Financeira

1. Sustentabilidade
Financeira
A gestão dos Recursos financeiros do Clube vai merecer especial
atenção do Presidente, Vice-presidente e Diretores, com ações
pontuais para o controle e acompanhamento dos recursos,
implantando ações condizentes com o momento econômico e fiscal
que estamos vivenciando.
1.1 - Gestão dos recursos financeiros de forma profissional
A gestão dos recursos Financeiros utilizará mecanismos de
autorização, aprovação e compras por meio de fluxos e níveis
hierárquicos que garantirão a aplicação, compra e pagamento
segundo recursos projetados e disponíveis, com rigoroso controle de
uma auditoria interna, sendo este o mecanismo de Compliance.

1.2 - Obediência ao Orçamento e as regras tributárias
Por meio do acompanhamento mensal do orçamento e das
projeções futuras do fluxo de caixa, prever e comprometer as
receitas de forma balanceadas para atender as necessidades futuras
e passadas, com compromisso de quitação das dívidas, assegurando
a continuidade do clube de forma responsável financeiramente.
1.3 - Implantação de Mecanismos modernos de Captação de
Recursos e Negócios
Utilizar os recursos modernos de negócios, com parceiros
estruturados na negociação de recebíveis e reconhecida
competência técnica na captação, controle e acompanhamento, para
disponibilização de recursos imediatos, que permitirão a quitação
com deságios de dívidas urgentes e aliviando o fluxo corrente,
permitindo a funcionamento dos setores e departamentos, almejando
a visão estratégica definida para 2025 “ser um dos 15 melhores
clubes do Brasil”

Para tanto, implantaremos ações para aumentar o número de
torcedores objetivando ampliar a penetração da marca, melhorar a
entrega com patrocinadores; Implantar eventos de entretenimento
em match day; Implantar conceito multiuso para o estádio,
reestruturar a política de retenção de associados; Implantar ações
sociais e recreativas com crianças e jovens; Criar eventos/shows
estaduais e nacionais; Criar e executar evento do dia do "Empresário
Avaiano"; Revisar e ampliar o sistema (forma) de comunicação interno
e externo do clube; Instituir reuniões periódicas com empresários
Avaianos; Aperfeiçoar o sistema de licenciamento de produtos do
clube; Readequar e otimizar o negócio Avaí Store; Projetar o Avaí
como clube social, oportunizando outros benefícios para os sócios e
utilizar-se de parcerias e técnicas estratégicas para atingir a missão e
visão do clube.
1.4 – Buscar aumento de receitas
É urgente se estabelecer um plano de aumento das receitas em:
licenciamento da marca, lojas, patrocínio, publicidade, ambulantes,
estacionamento, bares e lanchonetes, serviços e outros para gerar
novas receitas.

1.5 – Plano emergencial de recuperação financeira
A Gestão implementará um plano emergencial de recuperação
financeira, tendo como horizonte, no primeiro momento, os seis
primeiros meses iniciais de 2022, seguindo-se no segundo semestre
de 2022 e numa terceira etapa no primeiro semestre de 2023,
preparando o Clube para as comemorações dos 100 anos.
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2. Gestão Participativa e
Democrática
O engajamento de todos será uma das principais bandeiras da
Gestão AVAÍ VENCEDOR, por meio de mecanismos de interação e
participação ocorrerá o acompanhamento dos planos e metas. A
definição de múltiplos canais de comunicação e interação transforma
a gestão participativa e democrática.
2.1 - Definição de Metas para os departamentos com
acompanhamento mensal
Para se atingir a visão e missão do Clube é primordial que as ações
dos Departamentos e Setores elaborem Planos Táticos e
Operacionais alinhados com os objetivos estratégicos. Por meio de
indicadores verificaremos mensalmente se atingimos as metas e
consequentemente nossa visão.

2.2 - Mecanismos de interação com o clube
O associativismo necessita de comunicação direta com os
associados para motivar e engajar no apoio das ações implantadas e
desenvolvidas. É necessário chegar no associado de forma clara e
objetiva para informar, comunicar e receber sugestões, garantindo a
frequência, assiduidade financeira e defesa dos interesses do clube.
Por isso, implantaremos mecanismos de interação com a sociedade
e associados principalmente ampliando significativamente a Rede de
escolinhas, estruturação e implantação dos consulados municipais,
incentivo de serviços atrativos para escolas e comunidades
(conselhos comunitários), participar e incentivar as iniciativas de
inclusão social e sustentabilidade ambiental por meio de parcerias,
Desenvolver projeto de educação pelo esporte, Ter programa de
comunicação com torcedores apaixonados por futebol para atraí-los
pela qualidade dos serviços e representatividade; reativar o comitê
de Clientes; instituir agenda proativa de relacionamento institucional;
implantar um sistema de transparência dos processo e ações da
gestão.

2.3 - Relacionamento colaborativo entre os poderes do clube
A Governança Corporativa é um dos pilares de sustentação do
associativismo. Junto com o relacionamento com o torcedor, faz-se
necessário que se desenvolva nos poderes a “Consciência Solidária”.
A solidariedade é a relação de responsabilidade entre pessoas
unidas por interesses comuns, de maneira que cada elemento do
grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o outro, partilhando o
todo e não descartando o resto. Nisto instituiremos modelos de
comunicação com a governança e stakeholders do clube. Propor
alteração estatutária para melhorar os processos de gestão e
governança.
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3. Qualidade
Administrativa
Para que o Clube atinja sua visão “Ser um dos 15 melhores clubes
do Futebol Brasileiro até 2025” é essencial o aumento da
qualidade da gestão administrativa, as ações abaixo serão
implantadas e vão mudar o conceito e a prática objetivando um
serviço melhor.
3.1 - Implantação da Gestão de Processo
O dia a dia do Clube é essencialmente a execução de processo e
fluxos que organizam e ditam a forma de atuar, tanto no âmbito
produtivo como na esfera administrativa e de controle. Para diminuir
custos, erros e retrabalho, é vital a clara definição dos processos,
procedimentos e fluxo de todo o Clube, bem como seu
mapeamento e automatização. Daremos continuidade na definição
e implantação da gestão de processo. Com a gradual implantação
dos processos, faremos as capacitações e revisita no
mapeamento para gerar otimização, esse movimento será
constante e gera ciclos de melhoria e aperfeiçoamento dos
processos.

3.2 - Cumprimento de Metas e Indicadores
Para se atingir os resultados planejados, toda a organização
(Diretoria, Departamentos, Setores e Coordenações) precisa definir
as metas e os indicadores que direcionam para o atingimento dos
objetivos estratégicos em cada dimensão. Dessa forma, vamos
atingir a missão e visão definidas para o quadriênio 2022 -2025.

3.3 - Implantação das melhores práticas administrativas
As mudanças tecnológicas e o surgimento de novas prática
exigem que os Clubes estejam constantemente atentos para as
melhorias de suas práticas e negócios. O Esporte não é diferente.
A todo momento novas tecnologias e técnicas de aperfeiçoamento
do desempenho são testadas e implantadas. O Avaí F.C. terá como
prática a constante melhoria de suas ações e procedimentos
utilizando-se de mecanismos de pesquisa, parcerias e
capacitações dos colaboradores. Iremos criar um setor de assunto
de arbitragem para melhor acompanhar as relações e sugerir
mecanismos que evitem transtornos nos resultados.
3.4 - Planejamento como Base para todos os Departamentos e
setores
No tripé- Objetivos, Metas e Processos, teremos como base a
elaboração e execução dos planos operacionais, táticos e
estratégico. Todo o Clube deve olhar para o Planejamento
Estratégico e elaborar os planos anuais, definindo ações e metas
com acompanhamento mensal. Coordenações, Setores,
Departamentos e Diretoria utilizarão dessa ferramenta para
execução de suas atividades. Dessa forma, vamos mudar a cultura
organizacional e implantar práticas reconhecidas no mundo
organizacional.
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4. Gestão de Pessoas
O Clube é essencialmente gerido e operado por pessoas, explicável,
já que seu negócio é prestar serviços de entretenimento. O nível
qualitativo do serviço prestado está diretamente ligado ao nível
intelectual e de capacitação que seus colaboradores possuem,
então, é uma área prioritária para o sucesso do negócio do Clube e
nossa chapa AVAÍ VENCEDOR vai trata-la com prioridade.
4.1 - Trabalho em Equipe
Para o sucesso do Clube é imprescindível que todos tenhamos essa
competência bem desenvolvida. O principal negócio do clube é o
esporte coletivo futebol. Não apenas as equipes precisam trabalhar
em equipe. Todos os envolvidos precisam colaborar e se unir em
busca dos objetivos estratégicos que permitirão alcançar a visão
estratégica definida no planejamento estratégico. Faremos trabalhos
de capacitação que propiciem o desenvolvimento da competência
em todos os segmentos do clube.

4.2 - Busca por melhores profissionais
Para vencer e termos equipes competitivas, o recurso humano é o
principal fator de sucesso. Por isso, continuaremos a captar pessoas
com competências já desenvolvidas como também proporcionar
instrumentos e recursos para se desenvolverem.
4.3 - Priorizar posturas proativas e comprometidas
Uma das principais competências emocionais para se obter sucesso
é a proatividade. Junto com a Proatividade anda o comprometimento.
O clube irá valorizar e apoiar pessoas proativas e comprometidos
com os objetivos estratégicos e nossa missão.
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5. Gestão de Futebol
Manter-se na série principal do Futebol Brasileiro, disputar
competições internacionais e ser reconhecido internacionalmente
como clube formador, são as principais ambições do AVAÍ F.C..
Temos estrutura física e de pessoas que permitem alcançar esses
objetivos. A organização e dedicação mais apurada do quadro de
pessoas permitirão atingir essas metas juntamente com ações de
gestão que detalhamos a seguir.
5.1 - Revelar atletas de alto nível que viabilizem retorno técnico,
social e financeiro.
Como principais ações o AVAÍ VENCEDOR vai revisar, aplicar e
avaliar constantemente o programa de formação de atletas; instituir
um plano de melhoria da performance das equipes; Inovar na
aplicação de novas tecnologias e serviços; Adequar a política de
formação de atletas para utilização na equipe principal; Determinar
e aplicar um plano de jogo alinhado entre a base e profissional;
Aperfeiçoar e ampliar a formação cidadão dos atletas com ênfase
nas competências socioemocionais (Comunicação, raciocínio
lógico, empatia, ética, responsabilidade, confiança, paciência,
autonomia, criatividade, etc..); Continuar a apoiar os esportes
olímpicos e o Futebol Feminino; Articular a participação de todos
os setores do clube e definir o perfil de atletas desejados pelo
clube, alinhados com seus valores e objetivos.

5.2 - Consolidar-se como grande clube Brasileiro
Implantar e adequar critérios de avaliação e análise de valências e
competências sócio emocionais de atletas e só contratar e
dispensar de acordo com esses critérios. Instituir um Plano de jogo
para o clube e teto de remuneração para atletas baseado nos
critérios das valências avaliadas; Aprimorar a avaliação do
desempenho de cada atleta por jogo e feedback segundo critérios
das valências e competências instituídas com o aperfeiçoamento e
modernização do NIF (Núcleo de Inteligência do Futebol); nas
categorias de base, permitir a participação de competições de alto
nível.
5.3 - Remodelar a estrutura de Negócios do Futebol
Avaliar e propor estrutura administrativa e de pessoas para
prospectar e ofertar os recursos do clube em nível nacional e
Internacional, objetivando a realização de negócios com
propriedade e atletas. Para se alcançar estas metas,
estruturaremos um setor de prospecção de mercados para atletas.
5.4 – Modernizar os ambientes do Clube.
Implantar e consolidar um Centro de Formação de Atletas moderno
e adequado às necessidades e objetivos do Departamento de
Esportes, e aperfeiçoar as estruturas dos campos; reavaliação da
estrutura do departamento de Esportes e automatizar os
processos e fluxos.
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6. Programa de
Integridade e Governança
A Governança, Compliance e Transparência são temas
consensuados pelos apoiadores da Chapa AVAÍ VENCEDOR e
também merecem destaque na nossa proposta.
6.1 – Implantação da Diretoria de Integridade, Governança e
Transparência
A gestão 2022 a 2025 implantará esta diretoria com estrutura para
disponibilizar aos seus associados e comunidade em geral,
informações privilegiadas e coletivas, obedecendo-se a hierarquia
de acesso previstas no estatuto, para melhor comunicar e gerar
participação e controle das ações.
Teremos como pilares: Sou AVAÍ, Sou Ético
Sou AVAÍ, Sou Transparente
Sou AVAÍ, Sou Comprometido.

A CHAPA AVAÍ VENCEDOR reafirma seu compromisso em seguir
o Planejamento Estratégico elaborando em 2020 para o
quinquênio 2020 /2025 onde de forma colaborativa traçou as
estratégias do clube para o período. Tendo como Base esse
Planejamento Estratégico, revisitado e ampliado, apontamos as
principais ações e diretrizes que a Chapa AVAI VENCEDOR propõe
para os anos de 2022 a 2025.
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