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Mensagem do presidente
Prezados associados e associadas,
O Esporte Clube Pinheiros, no ano em que completa 118 anos de existência, mantém seu protagonismo e apresenta a atualização do seu Plano Diretor de Desenvolvimento. Elaborado para um horizonte futuro de 15 anos, este trabalho foi realizado de maneira técnica e com ampla participação
dos associados. Foi precedido por abrangentes pesquisas qualitativa e quantitativa e por profundo
estudo de levantamento e planejamento físicos – ambos elaborados com profissionais contratados
–, bem como discussões e análises em grupos setoriais, consultas aos planos anteriores, audiências públicas com os associados e apoio de um conselho consultivo.
Esta atualização, que tem entre seus objetivos o desenvolvimento sustentável e perene de nossa
instituição, atende a uma antiga demanda de nosso corpo associativo para adequação do planejamento de longo prazo do Clube às novas tendências, de acordo com as legislações vigentes e as
necessidades e os anseios dos associados, ao mesmo tempo em que busca preservar e reforçar
nossa tradição e identidade.
Neste documento, é realizada uma abordagem integrada, em que renovamos nosso compromisso
de alinhamento entre a finalidade do Esporte Clube Pinheiros – definida em seu Estatuto – com
os elementos fundamentais do planejamento estratégico: nossa visão, nossa missão e nossos
valores. A partir dessa conjunção, são traçados, de forma clara, os pilares do direcionamento estratégico que nortearão a condução dos planos de ação em uma perspectiva ampla, que envolve
aspectos de gestão e governança, esporte e educação física, atividades culturais e sociais, serviços de bem-estar, alimentação e apoio, comunicação com associados e, por fim, infraestrutura.
Este plano deve ser encarado como um elemento de orientação para as sucessivas gestões do
Clube, pois é um instrumento de execução factível, se considerarmos a média anual dos valores
aportados no nosso fundo de investimento nos últimos anos. A observação do zoneamento proposto e as intervenções físicas aqui mencionadas, executadas de forma gradual, planejada, com
responsabilidade ambiental e adequada à nossa realidade financeira, reforçarão nosso compromisso com a satisfação dos associados e a sustentabilidade institucional.
Gostaria imensamente de agradecer a todos os associados, conselheiros, diretores e funcionários
que colaboraram para a elaboração deste importante documento voltado ao futuro do Esporte
Clube Pinheiros.
É com muito orgulho e satisfação que conseguimos finalizar, no biênio 2015/2017 um trabalho
desta importância e magnitude, apresentando-o para todo o corpo associativo. O Esporte Clube
Pinheiros, uma vez mais, demonstra a sua grandeza e que está permanentemente na vanguarda.
Parabéns, Esporte Clube Pinheiros!
Todos juntos por um Pinheiros ainda melhor.

Roberto Cappellano
Presidente do Esporte Clube Pinheiros
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6. Ética e transparência como base para as ações.

Prezados associados e associadas,

7. Preservação do meio ambiente e redução do impacto.

Considerando o planejamento estratégico um instrumento vital e de importância indiscutível para embasar o
desenvolvimento sustentável e perene do Esporte Clube
Pinheiros, foi retomado, em 2015, o trabalho de atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento, elaborado e
aprovado pela última vez em 2009.

8. Consideração e respeito à história e cultura do Esporte Clube Pinheiros.

Com esforço, responsabilidade e comprometimento, as
atividades de estudos, levantamentos, pesquisas, análises e debates se estenderam até o início de 2017. Neste
momento, com a consolidação da fase 1 do trabalho, o
encaminhamos para a apreciação do Conselho Deliberativo, a fim de que sejam validadas suas proposições e
continuidade, observando o rito das aprovações que regem esta centenária entidade e a visão plural necessária
aos mais relevantes momentos de decisão.
Com a máxima cautela para que fossem compreendidas
e respeitadas a identidade, a tradição e a pujante magnitude do Esporte Clube Pinheiros, o trabalho buscou coerência e consistência norteando-se pelos princípios de:
1. Observância integral do Estatuto Social, em especial
a finalidade do Esporte Clube Pinheiros, conforme
definido em seu artigo 4°, § 1 °:
Art. 4° - O Esporte Clube Pinheiros é uma associação para fins não econômicos constituída na forma
do art.53 do Código Civil, com personalidade jurídica
distinta de seus associados, os quais não respondem, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações
contraídas pelo Clube.
§ 1° - O Clube tem por finalidade proporcionar aos
seus associados a prática de educação física e do
esporte competitivo, recreativo e de formação de
base, olímpico e paraolímpico, bem como realizar
atividades de caráter social, educacional, recreativo,
cultural, cívico, de saúde e de lazer.
2. Priorização dos interesses dos associados, sempre
com a visão da coletividade.
3. Valorização da família Pinheirense.
4. Promoção de um ambiente institucional que incentive
e fortaleça os relacionamentos baseados na cooperação e na confiança entre associados, funcionários
e a sociedade.
5. Preservação da tradição esportiva, notadamente a de
formar e educar esportivamente.
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A fase 1 do Plano Diretor de Desenvolvimento, que ora
é apresentada, relaciona-se à abordagem integrada dos
dos diversos setores do Clube. Sua elaboração foi suportada por meio de diagnósticos e análises, dos cenários passado, presente e futuro, e que compreenderam,
mas não se limitaram, os seguintes trabalhos:
• Ampla pesquisa para identificação dos anseios, das
necessidades e expectativas dos associados, realizada por empresa especializada.
• Levantamento internos sobre dados históricos, informações e indicadores relacionados a todas as atividades e os serviços oferecidos.
• Estudo de planejamento físico, realizado por uma assessoria profissional em arquitetura e urbanismo.
• Análises setoriais para entendimento, por meio dos grupos liderados por associados, dos aspectos positivos
e negativos, das prioridades e necessidades do Clube
em diferentes segmentos: Esporte e Educação Física,
Atividades Sociais, Atividades Culturais, Serviços de
Alimentação, Infraestrutura e Sustentabilidade, e Gestão Administrativa, Serviços e Atividades de Apoio.
• Consultas aos planos e fóruns realizados anteriormente, com especial destaque ao vínculo com o Plano Diretor de Desenvolvimento vigente.
Com base nos resultados desses trabalhos, bem como
na revisão e validação dos elementos fundamentais de
planejamento estratégico estabelecidos em 2009 (Missão, Visão e Valores), foi possível estabelecer diretrizes
de orientação futura por meio de proposições de objetivos e estratégias que fundamentarão e nortearão a elaboração da fase 2 do Plano Diretor de Desenvolvimento,
momento em que serão definidos os programas, projetos e recursos por meio de planos de ação, a fim de dar
rumo para a evolução sustentável planejada de maneira
objetiva, factível, equilibrada e, principalmente, em consonância com o cumprimento da finalidade do Esporte
Clube Pinheiros.
Contou-se, ainda, com a consulta aos atuais Presidentes
e ex-Presidentes do Conselho Deliberativo e da Diretoria e aos membros da atual e de antigas Diretorias para
orientação e apoio na elaboração do trabalho.

O Plano Diretor de Desenvolvimento deve ser dinâmico e
observar as mudanças que o tempo e as circunstâncias
recomendem durante o seu longo período de execução.
Desta forma, não se pode prescindir de revisões e atualizações periódicas. Estas servirão para garantir que o
alinhamento entre as políticas estabelecidas e o ordenamento das ações das sucessivas Diretorias aconteça
de maneira permanente, racional, apartidária e, sobretudo, adequada aos novos anseios dos associados e
necessidades.
Nesse viés, é oportuno elucidar que as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento não possuem a pretensão de engessar as ações da administração executiva
do Clube. Ao contrário, o Plano Diretor de Desenvolvimento, como um organismo orientador vivo, deve caracterizar-se como um elo propulsor entre as funções representativas do Conselho Deliberativo e o papel de gestão
da Diretoria Executiva, balizando as decisões acerca dos
melhores caminhos a seguir para atender, adequadamente, aos anseios e às necessidades da coletividade
Pinheirense.
Além disso, as instruções estabelecidas no Plano Diretor
de Desenvolvimento gerarão o desdobramento de uma
série de programas e planos de ação capazes de ampliar as funções executivas da gestão. Ações estas que,
vinculadas às balizas estabelecidas no plano, reforçarão
a garantia de desempenho em conformidade com os
valores e a finalidade desta sólida instituição.
Esta primeira fase do Plano Diretor de Desenvolvimento
contempla, também, sugestões de intervenção na implantação geral das edificações do Clube em nível de
zoneamento físico. É importante entendê-las como consequência, reflexo e parte do conjunto de objetivos proposto e correspondentes estratégias. Este sim, a finalidade precípua desta parte deste plano.

das tarefas técnicas que vasculharam a realidade factual
do Clube, tarefas essas efetuadas por um sem-número de envolvidos: conselheiros, diretores, ex-diretores,
associados, funcionários e profissionais técnicos. Sem
suas informações preciosas e sem a luz desses esclarecimentos, decorrentes de árduo trabalho e de fontes
diversas de conhecimento e experiência, não seriam
possíveis o desenvolvimento e a conclusão com a segurança e a legitimidade necessárias.
Ressalta-se, por fim, que o Plano Diretor de Desenvolvimento se constitui em processo de longo prazo. As melhorias e soluções correspondentes aos objetivos apresentados neste trabalho somente poderão se transformar
em frutos eficazes e efetivos com a continuidade dos
estudos subsequentes e das definições dos meios de
execução; situação que, conforme mencionado, se concretizará na fase 2 deste plano. Então, que estes possam
acontecer, tal qual já ocorrera na fase 1, de forma amplamente participativa, colaborativa e transparente.
Assim, visando ao rumo certo do nosso futuro, se espera
que este instrumento técnico permita um processo decisório racional aos ilustres Conselheiros e se transforme
em efetiva contribuição.
Agradeço a colaboração de todos os envolvidos que
contribuíram imensamente nesta etapa do trabalho, à
Presidência do Conselho pelo apoio permanente e à
Presidência da Diretoria pela condição oferecida para o
desenvolvimento do encargo com tecnicidade e imparcialidade.
Sinto-me muito honrado pela oportunidade de dirigir etapa de um processo de extrema relevância ao Esporte
Clube Pinheiros.

Críticas e louvores são inerências naturais a que trabalhos dessa ordem estão sujeitos. Não se pode dispensar
as divergências de opinião. O amanhã do Esporte Clube
Pinheiros pertence a todos os seus associados.
Com responsabilidade e determinação, contudo, é necessário estudar para propor. E, nesse sentido, há convicção de que a finalidade desta fase 1 de revisão do
Plano Diretor de Desenvolvimento se encontra adequadamente cumprida e em consonância com as reais necessidades e manifestações dos associados.
É fundamental consignar, que isto se deve, principalmente, às oportunidades reveladas pelas criteriosas e varia-

Conselheiro Heitor Ferreira Tonissi
Coordenador do Plano Diretor de
Desenvolvimento – 2015/2017
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Conceito do trabalho
Instrumento de planejamento contínuo,
PUKLWLUKLU[LLWLYTHULU[LHÄTKL
orientar a evolução do Clube.

1. Conceito do trabalho
Alinhamento com a finalidade do Clube
Estatuto: Capítulo I, Art. 4º, §1º
O Clube tem por finalidade proporcionar aos seus associados a prática da educação física e do
esporte competitivo, recreativo e de formação de base, olímpico e paraolímpico, bem como realizar
atividades de caráter social, educacional, recreativo, cultural, cívico, de saúde e de lazer.

Premissas
• Participação dos associados.
• Abordagem factual baseada em indicadores e estudos técnicos.
• Responsabilidade socioambiental.

Objetivos

Orientar o desenvolvimento
sustentável e perene do Clube,
em seus serviços para o
associados, nas atividades,
na infraestrutura e
nos investimentos.
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Garantir que a evolução
do Clube ocorra de maneira
planejada, independente
e vinculada às políticas
previamente traçadas, a fim de
nortear as ações das sucessivas
Diretorias e do Conselho,
de forma a atender às
necessidades e aos
anseios coletivos do
corpo associativo.

Fases
FASE 1
Elaborar o Plano Diretor
de Desenvolvimento

FASE 2
Elaborar os Planos Setoriais

• Abordagem integrada

(IVYKHNLTZL[VYPHSKLYP]HKHKHPU[LNYHKH

+LÄUPYWVSx[PJHZKPYL[YPaLZLLZ[YH[tNPHZ

+LÄUPYWYVNYHTHZPUMYHLZ[Y\[\YHLWYVQL[VZ

• O quê? Por quê?

• Quem? Como? Quando? Por quanto?

Metodologia

Referências

• Pesquisas e análises qualitativas e quantitativas.
• Grupos de discussão com associados.
• Dados históricos, indicadores de desempenho e tendências.
• Levantamentos físico e técnico.
• Planos e estudos desenvolvidos em anos
anteriores.
• Relatórios anuais e mensais.

• Revisão do direcionamento proposto pelo
Plano Diretor de Desenvolvimento vigente,
aprovado em 2009.
• Consultas aos planos e fóruns realizados
anteriormente.
• Apoio de um Conselho Consultivo formado
pelos atuais e ex-presidentes da Diretoria
Executiva e do Conselho Deliberativo.

Cronograma

Pesquisa

com associados,
levantamentos
internos, fóruns de
discussão setorial, e
planejamento físico.

Entrega e

apresentação do
Plano Diretor ao
Conselho; votação

Nov/2015 a Ago/2016

Jan a Mar/2017
Set a Dez/2016

Consolidação

e análise dos dados,
formatação do plano
e reunião com
associados

Fase 1

Após aprovação

Elaboração
dos Planos
Setoriais

Fase 2

Conceito do trabalho
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O Clube ontem e hoje
Aspectos da evolução histórica, informações
ZVIYLZ\HKLTVNYHÄHLKHKVZKVLZ[\KVKL
levantamento físico do Clube.

2. O Clube ontem e hoje
Aspectos históricos
O Esporte Clube Pinheiros, ao longo de seus 117 anos de existência, sempre demonstrou idealismo e preocupação com a missão de estabelecer diretrizes para antecipar o futuro a partir
da realidade presente. Sua ampla cronologia, inclui ações que passam por aquisições de áreas,
LKPÄJHsLZKP]LYZHZLWSHUVZKPYL[VYLZ

Cronologia
Alguns marcos de planos e ações de intervenção física no Clube.
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o

1920

Adquirida uma área de 100.000 m2 às margens do rio Pinheiros. Seguindo o
primeiro Plano de Obras do Sportclub Germânia, construía-se, em 1921, a
primeira sede do Clube.

o

1929

Com esforço dos próprios tenistas, construídas as primeiras quadras de tênis.

o

1933

Incorporado ao Clube uma área de 42.000 m2 adquiridos da Light&Power.
A piscina olímpica externa foi aberta aos associados.

o

1948

Elaboração do Plano Geral de Obras.

o

1953

Nova área de 35.853 m2 foi incorporada ao Clube.

o

1958

Inauguração do Salão de Festas.

o

1960

Elaborados o Plano Urbanístico e o Plano de Obras.

o

1962

Inaugurada a edificação da Sede Social e reformados os sistemas hidráulicos
do conjunto aquático.

o

1964/66

Construção dos ginásios de basquete, ioga, judô, ginástica e esgrima, e as
canchas de bocha, bolão e boliche.

o

1970

Constituído o Grupo de Planejamento para elaboração de Plano Diretor em
diversas fases.

o

1971

Início da informatização do Clube.

o

1972

Concurso de anteprojetos do Plano Físico e apresentação do Plano Diretor
vencedor.

o

1974

Aprovado o Plano Diretor de Obras.

o

1976

Nova versão do Plano Diretor que prevê a construção dos edifícios administrativo, do CCR, do Centro Esportivo, estacionamento e pista de atletismo,
entre outras.

o

1978/79

Entregues aos associados a pista de atletismo e o estacionamento. Demolição da casa de barcos e museu para construção do CCR. O edifício administrativo foi inaugurado.

o

1984

Inaugurado o Centro Esportivo.
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o

1985

Iniciada a reforma administrativa e mudança no organograma do Clube, com
estrutura presidencialista em substituição ao colegiado de vice-presidentes e
introdução do nível gerencial profissionalizado.

o

1987

Desenvolvido o Plano Diretor de Informática.

o

1989

Aprovação do Plano Diretor de Obras com previsão de revitalização do museu
e nomeação da comissão pró-memória, reforma do parque infantil (etapa 1),
entre outros.

o

1991/93

Aprovados dois Planos de Obras abrangendo diversas intervenções no Clube:
reforma da sauna e das quadras do 4º andar do Centro Esportivo, iluminação
das quadras de tênis, instalação de grama sintética no Campo de Futebol B,
entre outras. Foi realizada ampla reforma para atendimento às posturas e leis
municipais.

o

1995

Aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento com diversos projetos e programas nas áreas de infraestrutura, administrativa, orçamentária, de tecnologia, comerciais, de relações sociais e de meio ambiente.

o

1996

Revitalização do lago e montagem do ginásio de hidroginástica.

o

2005/06

Elaborado e aprovado o Plano Diretor de Obras, com projeto global de construção de nova garagem subterrânea com saída para a Av. Faria Lima, ampliação do Salão de Festas, remodelação da Sede Social, criação do Beauty
Center e do 2º edifício poliesportivo, entre outras.

o

2009

Aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento vigente. Entre suas proposições, destacavam-se a construção de novo estacionamento e ginásio de
tênis, de um novo Salão de Festas e arena multiuso com capacidade para
2.500 pessoas, de revitalização do CCR, de construção do 2º edifício para o
Centro Esportivo e de um novo centro de estética.

o

2012

Inauguração do Bar do Futebol e do restaurante do Lago.

o

2013/14

Inauguração da portaria do tênis e do complexo Faria Lima com o novo estacionamento e ginásio coberto de tênis.

o

2015

Reforma do complexo aquático do Centro Esportivo, da Brinquedoteca Infantil; modernização das pistas de boliche e do piso da pista de atletismo.
Retomada do Plano Diretor de Desenvolvimento.

O Clube ontem e hoje
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Aspectos demográficos
As informações, os dados e as análises da
demografia do Clube, bem como suas projeções no futuro, foram utilizadas pelos diferentes grupos setoriais de trabalho para o adequado entendimento da distribuição do Clube
em gênero e faixa etária, de forma a fortalecer
a aderência de suas proposições ao perfil da
coletividade pinheirense.

Do quadro atual de associados apresentado
destaca-se que:
• Até 20 anos, o percentual de homens é
superior ao de mulheres.
• Há equilíbrio de distribuição percentual na
faixa entre 21 e 60 anos de idade entre mulheres e homens.
• Acima de 61 anos, há predominância de
mulheres.

Quadro de associados
Cadastro de associados por gênero e faixa etária (base: abril/2016).

38.966 associados

Mulheres (20.270)

Homens (18.696)
Idade

48%
52%

Masculino

Feminino

7,3%

0-10

9,3%

9,5%

11-20

13,2%

7,0%

21-30

8,3%

13,9%

31-40

12,8%

15,8%

41-50

15,3%

12,2%

51-60

13,3%

13,1%

61-70

10,4%

11,5%

71-80

10,1%

6,7%

81-90

5,3%

3,0%

>90

2,0%

Contribuintes e isentos
(base: abril/2016)

38.966 associados

26,5%

73,5%

Isentos
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Contribuintes

• O número de contribuintes é, predominantemente, composto por associados
individuais. Os isentos, por sua vez, caracterizam-se pelos associados veteranos
– aqueles que atingiram a condição de idade e tempo de contribuição previstas pelas
regras de veteranice.
• Em ambos os casos, eles compõem 97%
de suas classificações.

Evolução histórica do quadro
Número total de associados
40.000

38.945

38.414
38.000

36.000

34.000

32.000

30.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Associados contribuintes (incluem cônjuges de familiares) e isentos
Associados contribuintes

Associados isentos

34.000

12.000

32.368

10.222

32.000

10.000

30.000

28.723

28.000

6.046

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4.000

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

6.000

26.000

24.000

8.000

Não há correspondência de escala entre os gráficos, cuja leitura busca evidenciar apenas a evolução de ambos no período de análise.

Relação entre contribuintes (inclui cônjuges de familiares) e isentos
6,00

5,35
5,00

4,00

3,00

2,81

2,00

1,00

0,00
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Aspectos físicos

Escopo do estudo físico

O estudo físico do Clube foi realizado por
empresa especializada, para orientar o Plano
Diretor de Desenvolvimento no âmbito espacial e de infraestrutura patrimonial por meio
de levantamentos, análises e diagnósticos da
situação atual de uso e ocupação do espaço
físico com o objetivo de propor sua reorganização, racionalização e alterações em nível de
zoneamento e setorização.

1. Levantamento dos dados e da situação
existente.
• Fisiografia e inserção urbana.
• Legislação urbanística incidente.
• Uso e ocupação do solo.
• Circulação e estacionamentos.
• Infraestrutura, meio ambiente e equipamentos.
2. Consolidação e análise de dados
• Consolidação e análise dos levantamentos
realizados na fase anterior para subsidiar o
diagnóstico da situação atual do Clube.
3. Diagnóstico da situação atual
• Identificação de carências, ociosidades,
conflitos e oportunidades entre a estrutura de suporte do Clube e as atividades
desempenhadas.
• Alternativas preliminares.
4. Proposições e diretrizes
• Plano de zoneamento físico.

A empresa contratada
Pedro Taddei e Arquitetos Associados
Pedro Taddei Neto
Arquiteto e urbanista pela USP, pós-graduado pelo Institut de l’Environnement da França e
pela Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. Atua, há mais de 40 anos, nas áreas de planejamento e elaboração de projetos no Brasil e exterior. É professor titular da USP, membro
de diversos conselhos e institutos e, atualmente, é vice-presidente do Sindicato Nacional das
Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva.
Tito Lívio Frascino
Arquiteto pela Universidade Mackenzie, com especialização pela mesma instituição e mestrado em urbanismo pela Université de Paris. Possui experiência de mais de 45 anos e desenvolveu diversos projetos de engenharia e arquitetura para a reconversão urbana do Largo da
Batata, estações de metrô, diversos clubes poliesportivos, e do Sesc, entre outros. É professor adjunto da Universidade Mackenzie.
Nota: A empresa Pedro Taddei e Arquitetos Associados foi contratada por meio do processo licitatório eletrônico PLA-006/2016.
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Uso atual do solo
Entorno imediato
Concentração das áreas verticalizadas (notadamente comércio e serviços) nas principais avenidas e no polígono
formado pelas Avenidas Faria Lima, Cidade Jardim, Ruas Hungria e Tucumã e horizontalidade na ocupação dos bairros
estritamente residenciais e ao longo da Rua Gabriel Monteiro da Silva.
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Clubes esportivos,
sociais e culturais
Residencial horizontal
Residencial vertical
Comércio e serviços horizontal
Comércio e serviços vertical
Misto comércio, serviços e
residencial vertical
Institucional
Áreas verdes
Rios e lagos

F

V
V

Zoneamento urbano municipal
Classificação do Clube Pinheiros, conforme Lei 16.402/16 (Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo - município de São Paulo): Zoneamento AC-1 (Áreas de clubes privativos), indicadores ZEPEC-BIR (Zonas Especiais de
Preservação Cultural - Bens Imóveis Representativos), Perímetro de Qualificação Ambiental: PA-5.

ESPORTE CLUBE PINHEIROS

AC-1
ZM

- Área de Clubes Privativos
- Zona Mista

ZER

- Zona Estritamente Residencial

ZCOR-2 - Zona de Corredor
ZEU

- Zona de Estruturação Urbana

O Clube ontem e hoje
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Situação existente

Índice exigido
Lei 16.402/2016

Índice
efetivamente
existente no
ECP

Área (m²)
exigida
Lei
16.402/2016

Área (m²)
efetivamente
existente

Resultante
entre
exigência legal e
apurado (m²)

Coeficiente de aproveitamento (CA) 1

0,60

0,34

100.911,00

56.709,57

44.201,43

Taxa de ocupação (TO)

0,60

0,20

100.911,00

33.027,74

67.883,26

0,25

0,34

42.046,25

57.834,20

15.787,95

Parâmetros legais
(área do terreno 168.185,00 m2)

2

Taxa de permeabilidade (TP)

3

20,00 m

Gabarito de altura máxima 4

25,14 m (CE)

Conclusões
Parâmetros legais
Coeficiente de aproveitamento (CA)
Taxa de ocupação (TO)

Conclusões
1

Taxa de permeabilidade (TP)

O Clube ainda possui 44.201,43 m² de CA disponível para ampliação de suas edificações.
O Clube ainda possui 67.883,26 m² de TO disponível para ampliação de suas edificações.

2
3

Gabarito de altura máxima 4

A área permeável atual do Clube é 15.787,95 m² maior que o exigido pela Lei.
A altura do prédio do CE excede a altura máxima permitida, em 5,14 m², porém, sua
construção é anterior à exigência legal. Cabe salientar, no entanto, que a prefeitura
levantou a possibilidade de rever este parâmetro ampliando o gabarito máximo exigido.

Observações
1. Coeficiente de aproveitamento é um número que, multiplicado pela área do lote,
indica a quantidade máxima de metros
quadrados que podem ser construídos em
um lote, somando-se as áreas de todos
os pavimentos. Seu cálculo leva em conta
apenas a área computável da edificação,
e não a construída, e são descontadas as
áreas de ático, garagens, em atendimento
à legislação, varandas, entre outras áreas
previstas na Lei municipal 16.402/2016 de
parcelamento, uso e ocupação do solo.
2. Taxa de ocupação é definida como a porcentagem máxima de construção em projeção
horizontal permitida em um lote ou gleba.
3. Taxa de permeabilidade é a relação entre a
parte permeável, que permite a infiltração
de água no solo, livre de qualquer edificação, e a área do lote calculada considerando fatores de redução específicos para
cada tipo de pavimento e sua capacidade
de absorção de água.
4. Gabarito de altura máxima é a altura máxima da edificação, calculada pela distância entre o pavimento térreo e o nível da
cobertura, excluídos o ático, as casas de
máquinas e a caixa d’água.
Cabe salientar, ainda, que a Lei 16.402/2016
traz em seu artigo 29, parágrafo 1º, a seguir
transcrito, a possibilidade de majoração do
22
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coeficiente de aproveitamento por meio da
aplicação da quota ambiental. A utilização
deste mecanismo, porém, deverá ser verificada oportunamente quando da aprovação de
projetos específicos do Clube, uma vez que
esta depende de informações específicas de
projeto com relação à extração e ao plantio de
árvores, soluções de pisos permeáveis, entre
outras. Embora esse mecanismo exista, os
números apurados em consideração ao CA
do Clube apontam que não é uma preocupação em curto e médio prazos, uma vez que
ainda existe CA a ser explorado (44.201,43 m²)
sem a necessidade de sua majoração.
Art. 29. Nas áreas ocupadas por clubes extintos ou com termo de concessão terminado
ou revogado na vigência da Lei nº 13.885, de
25 de agosto de 2004, ou a partir da entrada em vigor desta lei, ficam mantidos os parâmetros de uso e ocupação estabelecidos
nos Quadros 3, 4, 4A e 4B desta lei para a
categoria em que o clube se enquadrava,
independentemente de se tratar de área pública ou privada. § 1º Para os clubes enquadrados em AC-1 e AC-2 os coeficientes de
aproveitamento, taxa de ocupação e gabarito
de altura máxima estabelecidos no Quadro
3 desta lei, sem prejuízo do atendimento da
taxa de permeabilidade mínima, poderão ser
majorados em até 20% (vinte por cento) desde que seja atingido o dobro da pontuação
mínima de Quota Ambiental prevista para o
imóvel nos termos desta lei.

Desenhos esquemáticos
Acessos
Modais e confluências de trânsito

T

SISTEMA VIÁRIO, TRANSPORTE PÚBLICO E ACESSOS AO CLUBE
Mãos de Direção

T

Estação CPTM

Acesso de Veículos de Associados

Acesso de Pedestres Associados e Convidados

O

Parada de ônibus

E

Estacionamentos

Fechamentos

Acesso de Pedestres Atletas e Prestadores de Serviço

T

Pontos de Taxi

Ciclovias

Confluência

Acesso de Veículos de Manutenção e abastecimento

Morfologia do terreno

O caimento natural do terreno se dá da Av. Faria Lima para a Rua Hans Nobiling. Porém a obra de retificação e construção do canal do rio causou interferência no escoamento das águas – concentração da área mais baixa do terreno junto
à área do Centro Administrativo e do Parquinho.
O Clube ontem e hoje
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Permeabilidade
Área permeável de 57.834m2 e taxa de permeabilidade de 0,34

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING

RUA TUCUMÃ

Área permeável natural

Área permeável alterada

Área impermeável edifícios

Área impermeável

Morfologia de ocupação
Área total de 168.150 m2 e construída de 56.710 m2

ACESSOS
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FLUXOS PRINCIPAIS

PONTOS FOCAIS

Área impermeável pisos

Espaços ativos
Avaliação da estrutura, benfeitorias e equipamentos
• Uso atual de todas as áreas, benfeitorias e equipamentos destinados a atividades específicas.
• Identificação das atividades programadas e avaliação quantitativa de frequência.
• Estado de conservação, adequação ao uso, conflitos e incompatibilidades entre espaços.

Frequência dos espaços ativos

3.653
21.057

SKATE

24.658

3.802

23.602

2.117
SAUNA

20.468

100.188
RECANTO
4.408

1.549

10.857 PARQUINHO E
BRINQUEDOTECA

LANCHONETE

GALPÕES
FUTEBOL
A

ESCOLA
1.689

11.653
CABANA
QUADRAS

BAR

18.355
4.252

13.486
22.489

13.120

QUADRAS
DE TÊNIS

19.799

22.594

PONTO

15.523
CE LANCH.

REST. LANCH.

11.454

PARQUE
AQUÁTICO

PISTA

REST.
4.190

7.553
SEDE SOCIAL E
SALÃO DE FESTAS

8.131
BAR

CCR
LANCHONETE

Perímetro por conjunto de atividade

10 mil usuários/mês atividades
esportivas, culturais e sociais

5 mil usuários/mês
restaurantes

5 mil usuários/mês
bares e lanchonetes

2,5 mil usuários/mês
serviço associado

O Clube ontem e hoje
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Plantas de ocupação atual - usos predominantes
Pavimento térreo

1º pavimento

26
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2º pavimento

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING

RUA TUCUMÃ

3º pavimento

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING
RUA TUCUMÃ

O Clube ontem e hoje
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4º pavimento

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING

RUA TUCUMÃ

5º pavimento

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING
RUA TUCUMÃ
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Subsolos

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING

1º SUBSOLO

RUA TUCUMÃ

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING

2º SUBSOLO

RUA TUCUMÃ

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING

3º SUBSOLO

RUA TUCUMÃ

O Clube ontem e hoje

29

Fluxos típicos de associados
Adultos - fins de semana

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING
RUA TUCUMÃ

ORIGEM/DESTINOS (Portarias/Atividades e Restaurantes)

PONTOS FOCAIS

Famílias - fins de semana

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING

RUA TUCUMÃ

ORIGEM/DESTINOS (Portarias/Atividades e Restaurantes)
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PONTOS FOCAIS

Crianças e acompanhantes - dias úteis

Adultos - dias úteis

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING

RUA TUCUMÃ

ORIGEM/DESTINOS (Portarias/Atividades e Restaurantes)

PONTOS FOCAIS

O Clube ontem e hoje
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Rota de transporte de associados

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING
RUA TUCUMÃ

Rota de emergência - ambulância

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING
RUA TUCUMÃ
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Rota de abastecimento e resíduos

RUA ANGELINA MAFFEI VITA

AV. BRIG. FARIA LIMA

RUA HANS NOBLING
RUA TUCUMÃ

O Clube ontem e hoje

33

Pesquisa: a visão
dos associados
0KLU[PÄJHsqVKHZL_WLJ[H[P]HZKVZHZZVJPHKVZ
WHYHZ\IZPKPHYVZ[YHIHSOVZKV
7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V

3. Pesquisa: a visão dos associados
Objetivos específicos
 ,U[LUKLYVZPNUPMPJHKVKL¸WLY[LUJLY¹HV,ZWVY[L*S\IL7PUOLPYVZ
 *HW[HYHZWLYJLWsLZKVZHZZVJPHKVZX\HU[VHVZHZWLJ[VZHSPUOHKVZLUqVHSPUOHKVZHLZZL
ZPNUPMPJHKV
 3L]HU[HYVWPUPLZKVZHZZVJPHKVZJVTYLSHsqVnperformanceKV*S\ILUVZJHTWVZKVLZWVY[LSHaLYKHJ\S[\YHLV\[YVZ
 0U]LZ[PNHYPUPJPH[P]HZWVZP[P]HZX\LKL]LTWLYK\YHYILTJVTVHsLZJVYYL[P]HZ]PZ[HZJVTV
ULJLZZmYPHZWLSVZHZZVJPHKVZ
 7LYJLILY PUPJPH[P]HZ HZWPYHJPVUHPZ KVZ HZZVJPHKVZ JVT ]PZ[HZ HV HSPUOHTLU[V JVT V
ZPNUPMPJHKV

Desenho do estudo
Etapa 1

Etapa 2

-VJVX\HSP[H[P]V

-VJVX\HU[P[H[P]V

 .LYHsqVKLinsights
LOPW}[LZLZHZLYLT
]HSPKHKHZUHL[HWH
WVZ[LYPVY

 =HSPKHsqVL
KPTLUZPVUHTLU[VKHZ
VIZLY]HsLZKHL[HWH
HU[LYPVY

Métodos

Métodos

 +LWLZX\PZH!
L_WSVYH[}YPV

 +LWLZX\PZH!
KLZJYP[P]V[YHUZ]LYZHS
KLVUKHUPJH
 +LHTVZ[YHNLT!
WVYJV[HZ
 +LJVSL[HKLKHKVZ!
LU[YL]PZ[HZWLSVTt[VKV
CAWI - Computer Aided
Web Interview.

 +LHTVZ[YHNLT!
UqVWYVIHIPSxZ[PJV
WVYQ\SNHTLU[V
 +LJVSL[HKLKHKVZ!
KPZJ\ZZLZLTNY\WV
LLU[YL]PZ[HZ

A empresa contratada
4HYJVZ=LsVZV0U[LSPNvUJPH 4HYRL[PUN
 7YVMLZZVYKL7LZX\PZHKL4HYRL[PUN¶0UZWLY
• 4)(LT.LZ[qV,TWYLZHYPHSLCoachingWLSH,ZJVSHKL:VJPVSVNPHL7VSx[PJHKL:qV7H\SV
-,:7:7
 4HZ[LYcoachWLSH0U[LYUH[PVUHS(ZZVJPH[PVUVM*VHJOPUN0(*
 .YHK\HKVLT4HYRL[PUNWLSH,ZJVSH:\WLYPVYKL7YVWHNHUKHL4HYRL[PUN,:74
5V[H!(LTWYLZH4HYJVZ=LsVZV0U[LSPNvUJPH 4HYRL[PUNMVPJVU[YH[HKHWVYTLPVKVWYVJLZZVSPJP[H[}YPVLSL[YUPJV73(
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Foco qualitativo

Foco quantitativo

  HZZVJPHKVZ ZLNTLU[HKVZ JVUMVYTL
NvULYVWLYMPSL[mYPVLKL[LTWVKLHZZVJPHsqVJVTV*S\IL
 :LSLsqVHSLH[}YPH
 (ZZVJPHKVZ JVT WHY[PJPWHsqV KPYL[H UH
NLZ[qV V\ VWLYHsqV KV *S\IL ¶ KPYL[VYLZ
JVUZLSOLPYVZLM\UJPVUmYPVZ¶MVYHTWYL]PHTLU[L L_JS\xKVZ KLZ[H L[HWH WHYH UqV PUMS\LUJPHYVZNY\WVZKLKPZJ\ZZqV
 -VYHTNLYHKHZHWYV_PTHKHTLU[LMYHZLZL_WYLZZHUKVH[P[\KLZWVZP[P]HZHNY\WHKHZLTKPMLYLU[LZ[LTHZ
 *HKH\TKVZ[LTHZMVPH]HSPHKVWVYTLPV
KL \TH LZJHSH PU[LY]HSHY L HZ  MYHZLZ
MVYHT H]HSPHKHZ WVY TLPV KL \TH LZJHSH
VYKPUHSKLTLUZ\YHsqVKLH[P[\KLZ
 -VYHT HWYLZLU[HKHZ HPUKH THPZ KL 
KPMLYLU[LZH[P]PKHKLZVMLYLJPKHZWLSV*S\IL
KLMVYTHHH]HSPHYVX\HU[VZqV]PZ[HZJVTV
ULJLZZmYPHZWLSVZHZZVJPHKVZ






4t[VKVCAWI
,YYVTm_PTV! 
5x]LSKLZLN\YHUsH!  
,T  MPUHPZ KL ZLTHUH MVYHT MLP[HZ JVSL[HZ WYLZLUJPHPZ UV *S\IL JVT  LU[YL]PZ
[HKVYLZ
Faixa etária

Amostra



 

 





 





(JPTHKL



Total

1.155

,TWYVWVYsLZJVUZPKLYHUKVV[V[HSKHHTVZ[YH

Grau de satisfação
,ZJHSHKLH
7,6

7,5

Infraestrutura

Esportes

7,2

Ambiente e
relacionamento

7,0

6,6

6,5

6,1

Lazer e
bem-estar

Cultura

Gestão e adm.

Alimentação

Grau de influência nas decisões
7LYJLWsqVKVZHZZVJPHKVZLTYLSHsqVnZmYLHZHKTPUPZ[YH[P]HZ

Conselho Deliberativo

6,3
Funcionários em geral

7,5

5,7

6,1
Gerência (funcionários)

7,2

Presidência da Diretoria

Diretoria
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37

Frases com maior nível de concordância - Melhores 20
Segmento

Frase

Pontuação

0UMYHLZ[Y\[\YH

(SVJHSPaHsqVKV*S\ILtL_JLSLU[L



0UMYHLZ[Y\[\YH

6HJLZZVKPYL[VHVshoppingH\TLU[V\HJVTVKPKHKLKVZHZZVJPHKVZ



0UMYHLZ[Y\[\YH

6ZQHYKPUZLHZHSHTLKHZKV*S\ILZqVILTJ\PKHKVZ



,ZWVY[LZ

,\TLZPU[VVYN\SOVZVKH[YHKPsqV7PUOLPYLUZLUVZLZWVY[LZ



,ZWVY[LZ

i\TH]HU[HNLTKV*S\ILHVMLY[HKLT\P[HZVWsLZLZWVY[P]HZHVZHZZVJPHKVZ

 

0UMYHLZ[Y\[\YH

6LZ[HJPVUHTLU[VMVP\THKHZPUPJPH[P]HZTHPZHJLY[HKHZKV*S\IL

 

(TIPLU[LLYLSHJ

6*S\ILWYVWVYJPVUHHTIPLU[LMHTPSPHYHKLX\HKVHVUVZZV[LTWV

 

0UMYHLZ[Y\[\YH

O acesso ao shoppingUqVPU[LYMLYLJVTHZLN\YHUsH

 

0UMYHLZ[Y\[\YH

6WHYX\PUOVtHKLX\HKVWHYHHZJYPHUsHZ



.LZ[qVLHKT

6X\HKYVKLHZZVJPHKVZKL]LVWPUHYUHZWYPUJPWHPZKLJPZLZ



.LZ[qVLHKT

,\HWVPHYPHHJYPHsqVKLM}Y\UZJVTVZHZZVJPHKVZWHYHKLIH[LKL[LTHZYLSL]HU[LZ



.LZ[qVLHKT

:PU[VTLZLN\YVUV*S\IL



0UMYHLZ[Y\[\YH

6*S\ILTHU[tTHWLYZWLJ[P]HKLOVYPaVU[LZLTT\P[VZWYtKPVZWHYHH[YHWHSOHYH]PZqV



0UMYHLZ[Y\[\YH

(ZYLMVYTHZYLHSPaHKHZ[VYUHTVHTIPLU[LKV*S\ILTHPZTVKLYUV

 

(TIPLU[LLYLSHJ

6*S\ILtZ\MPJPLU[LTLU[LHJVSOLKVY



0UMYHLZ[Y\[\YH

(SVJHSPaHsqVKVLZWHsVKHZHYHYHZtHWYVWYPHKH



,ZWVY[LZ

,\TLZPU[VVYN\SOVZVKVZYLZ\S[HKVZKVZH[SL[HZL[PTLZKV*S\IL



0UMYHLZ[Y\[\YH

6[HTHUOVMxZPJVKV*S\ILtWLYMLP[VWHYHHIYPNHY[VKHZHZH[P]PKHKLZ



*\S[\YH

66WLU*PULTHt\THIVHPUPJPH[P]HKLSHaLY



*\S[\YH

66WLU*PULTHt\THPUPJPH[P]HX\LTLYLJLZLYHTWSPHKH



¶

¶

,ZJHSHH
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Frases com menor nível de concordância - Piores 20
Segmento

Frase

Pontuação

.LZ[qVLHKT

(ZUVTLHsLZKLKPYL[VYLZUqVZVMYLTPUMS\vUJPHKLHTPaHKLZJVTX\LTX\LYX\LZLQH



.LZ[qVLHKT

5qVOmJVUJLZZqVKLYLNHSPHZV\WYP]PStNPVZ



.LZ[qVLHKT

6ZHZZVJPHKVZTHPZLU]VS]PKVZJVTHWVSx[PJHKV*S\ILZqVVZX\LTLUVZPUMYPUNLTYLNYHZ



.LZ[qVLHKT

(NLZ[qVtWHY[PJPWH[P]HJVTLU]VS]PTLU[VKVZHZZVJPHKVZ



.LZ[qVLHKT

(UVTLHsqVKLKPYL[VYLZtMLP[HJVTIHZLUHJVTWL[vUJPHKLJHKH\T



.LZ[qVLHKT

6ZHZZVJPHKVZZqVV\]PKVZX\HUKV[vTPKLPHZKLTLSOVYPHZ

 

.LZ[qVLHKT

6ZPZ[LTHPUKPYL[VKLLSLPsqVWHYH7YLZPKLU[LKH+PYL[VYPHtLX\P]HSLU[LV\[qVIVTX\HU[VV
ZPZ[LTHKLLSLPsLZKPYL[HZ



.LZ[qVLHKT

(ZVIYHZZqVL_LJ\[HKHZKLU[YVKVWSHULQHKV



(SPTLU[HsqV

A L_JS\ZP]PKHKLJVTTHYJHZLZWLJxMPJHZKLILIPKHZtWVZP[P]HWHYHVHZZVJPHKV



.LZ[qVLHKT

:PU[VTLZ\MPJPLU[LTLU[LPUMVYTHKVZVIYLVZ[LTHZHKTPUPZ[YH[P]VZKV*S\IL



(TIPLU[LLYLSHJ

6*S\ILt\THKLTVJYHJPHWSLUHJVTKPYLP[VZLKL]LYLZL_LYJPKVZWVY[VKVZZLTWYP]PStNPVZ



(SPTLU[HsqV

6Ux]LSKLZLY]PsVZK\YHU[LHZLTHUHtPN\HSHVKVMPTKLZLTHUH



0UMYHLZ[Y\[\YH

6ZHSqVKLMLZ[HZtLZ[L[PJHTLU[LHKLX\HKVnZ\HMPUHSPKHKL



.LZ[qVLHKT

/mHKLX\HKVYL[VYUVHVZX\LZ[PVUHTLU[VZMLP[VZnZ+PYL[VYPHZLTNLYHS



.LZ[qVLHKT

/mYL[VYUVHKLX\HKVZVIYLHZZ\NLZ[LZMLP[HZnZ+PYL[VYPHZLTNLYHS



(SPTLU[HsqV

6ZZLY]PsVZKVZWVU[VZKLHSPTLU[HsqVZqVWYLZ[HKVZJVTVUx]LSKLWYLJPZqVLZWLYHKV



.LZ[qVLHKT

(X\HSPKHKLKHNLZ[qVKL\TKPYL[VY]VS\U[mYPVtLX\P]HSLU[LnKL\TWYVMPZZPVUHSYLT\ULYHKV



,ZWVY[LZ

6ZHKVSLZJLU[LZX\LUqVX\LYLTJVTWL[PY[vTHZTLZTHZVWsLZWHYHHWYm[PJHKVLZWVY[L



(SPTLU[HsqV

(ZVWsLZ¸]LNL[HYPHUHZ¹VMLYLJPKHZZqVZ\MPJPLU[LZ



.LZ[qVLHKT

=LQV[YHUZWHYvUJPHUHJVUK\sqVKHZH[P]PKHKLZHKTPUPZ[YH[P]HZ



,ZJHSHH

Pesquisa: a visão dos associados
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Infraestrutura
*VUQ\U[VKLMYHZLZJVTHTLUVYTtKPHKLJVUJVYKoUJPH
Frase

Pontuação

6ZHSqVKLMLZ[HZtLZ[L[PJHTLU[LHKLX\HKVnZ\HMPUHSPKHKL



6ZHSqVKLJHILSLPYLPYV[LTPUZ[HSHsLZHKLX\HKHZ



6ZHSqVKLMLZ[HZtM\UJPVUHSTLU[LHKLX\HKVnZ\HMPUHSPKHKL



6ZLZWHsVZVUKLVZJ\YZVZZqVYLHSPaHKVZLZ[qVHKLX\HKHTLU[LLZ[Y\[\YHKVZ



6HJLZZVnPU[LYUL[tIVT



(ZLN\YHUsHUVLZ[HJPVUHTLU[VUqVTLWYLVJ\WH



(PUMYHLZ[Y\[\YHKV*S\ILtH]HUsHKH[LJUVSVNPJHTLU[L



(ZZH\UHZ[vTPUZ[HSHsLZHKLX\HKHZ



6JS\IL[LTPUZ[HSHsLZHKLX\HKHZWHYHVZHKVSLZJLU[LZHHUVZ



,_PZ[LT]HNHZUVLZ[HJPVUHTLU[VKH9\H;\J\TqLTUTLYVZ\MPJPLU[LWHYHPKVZVZ

 

6ZHZWLJ[VZLZ[t[PJVZLM\UJPVUHPZKV:HSqVKL-LZ[HZLKLPUMYHLZ[Y\[\YHLTNLYHS¶PUZ[HSHsLZKV
ZHSqVKLJHILSLPYLPYVLZH\UHVZLZWHsVZWHYHJ\YZVZLH[P]PKHKLZWHYHVZHKVSLZJLU[LZ¶JVUZ[P[\xYHTVZTHPVYLZWVU[VZKLH[LUsqVKVZHZZVJPHKVZKLU[YVKLZZLJVUQ\U[V

Gestão e administração
*VUQ\U[VKLMYHZLZJVTHTLUVYTtKPHKLJVUJVYKoUJPH
Frase

Pontuação

(ZUVTLHsLZKLKPYL[VYLZUqVZVMYLTPUMS\vUJPHKLHTPaHKLZJVTX\LTX\LYX\LZLQH



5qVOmJVUJLZZqVKLYLNHSPHZV\WYP]PStNPVZ



6ZHZZVJPHKVZTHPZLU]VS]PKVZJVTHWVSx[PJHKV*S\ILZqVVZX\LTLUVZPUMYPUNLTYLNYHZ



(NLZ[qVtWHY[PJPWH[P]HJVTLU]VS]PTLU[VKVZHZZVJPHKVZ



(UVTLHsqVKLKPYL[VYLZtMLP[HJVTIHZLUHJVTWL[vUJPHKLJHKH\T



6ZHZZVJPHKVZZqVV\]PKVZX\HUKV[vTPKLPHZKLTLSOVYPHZ

 

6ZPZ[LTHPUKPYL[VKLLSLPsqVWHYHWYLZPKLU[LKH+PYL[VYPHtLX\P]HSLU[LV\[qVIVTX\HU[VV
ZPZ[LTHKLLSLPsLZKPYL[HZ



(ZVIYHZZqVL_LJ\[HKHZKLU[YVKVWSHULQHKV



:PU[VTLZ\MPJPLU[LTLU[LPUMVYTHKVZVIYLVZ[LTHZHKTPUPZ[YH[P]VZKV*S\IL



/mHKLX\HKVYL[VYUVHVZX\LZ[PVUHTLU[VZMLP[VZnZ+PYL[VYPHZLTNLYHS



6JVUQ\U[VKLWVU[VZKLH[LUsqVZ\NLYPYHTJVUZPKLYHsLZHJLYJHKHZWLYJLWsLZZVIYLHMVYTH
KLLZJVSOHKVZKPYPNLU[LZPN\HSKHKLKLKPYLP[VZLVIYPNHsLZJVTVZKLTHPZHZZVJPHKVZLULJLZZPKHKLKLTLSOVYPHUH[YHUZWHYvUJPHLTHPVYLMPJmJPHUHJVT\UPJHsqV
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Esportes
*VUQ\U[VKLMYHZLZJVTHTLUVYTtKPHKLJVUJVYKoUJPH
Frase

Pontuação

6ZHKVSLZJLU[LZX\LUqVX\LYLTJVTWL[PY[vTHZTLZTHZVWsLZWHYHHWYm[PJHKVLZWVY[L



(VJ\WHsqVKHZYHPHZKHZWPZJPUHZWHYH[YLPUVV\H\SHUqVPU[LYMLYLUHWYm[PJHSP]YLKHUH[HsqV



6ZHZZVJPHKVZH[\HU[LZLTLZWVY[LZJVTWL[P[P]VZ[vTVZTLZTVZILULMxJPVZX\LVZH[SL[HZ
UqVHZZVJPHKVZTPSP[HU[LZ



6Z[tJUPJVZKLZ[PUHTH[LUsqVLX\P]HSLU[LHH[SL[HZUqVHZZVJPHKVZTPSP[HU[LZLHZZVJPHKVZ



6*S\IL[YH[HH[SL[HZUqVHZZVJPHKVZTPSP[HU[LZLHZZVJPHKVZWYH[PJHU[LZKLTVKHSPKHKLZ
JVTWL[P[P]HZKLMVYTHLX\P]HSLU[L



/mHKLX\HKVPUJLU[P]VHVH[SL[HUqVTPSP[HU[L



(ZYLNYHZL_PZ[LU[LZWHYHpersonal trainnerZqVHKLX\HKHZ



/mZ\MPJPLU[LZVWsLZWHYHWYH[PJHYTVKHSPKHKLZLZWVY[P]HZHWLUHZWVYhobbyV\ZLQH[YLPUV
ZLTJVTWYVTPZZVKLYLZ\S[HKVKLHS[VYLUKPTLU[V



/mZ\MPJPLU[LZVWsLZKLOVYmYPVZWHYH[\YTHZKLJVTWL[PsqV



(\[PSPaHsqVKLH[SL[HZUqVHZZVJPHKVZTPSP[HU[LZUqVWYVWVYJPVUHWLYKHZHVZHZZVJPHKVZ



6ZJVUMSP[VZLU[YLH[SL[HZHZZVJPHKVZLUqVHZZVJPHKVZLU[YLWYm[PJHZLZWVY[P]HZJVTWL[P[P]HZL
YLJYLH[P]HZ L H VMLY[H KL VWsLZ LZWVY[P]HZ WHYH HZZVJPHKVZ HKVSLZJLU[LZ JVUZ[P[\xYHT V MVJV
JLU[YHSKVNY\WV

Lazer e bem-estar
*VUQ\U[VKLMYHZLZJVTHTLUVYTtKPHKLJVUJVYKoUJPH
Frase

Pontuação

6ZWYVMPZZPVUHPZKVZHSqVKLJHILSLPYLPYVZqVH[\HSPaHKVZ



6ZZLY]PsVZKVZHSqVKLJHILSLPYLPYVZqVKLIVHX\HSPKHKL



/mH[P]PKHKLZKLSHaLYZ\MPJPLU[LZWHYHHZZVJPHKVZJVTPKHKLLU[YLHHUVZ



.VZ[VKVMVYTH[VNLYHSKH-LZ[HKLRéveillon



.VZ[VKVMVYTH[VH[\HSKV1HU[HYKL(UP]LYZmYPV



.VZ[VKVMVYTH[VH[\HSKV+LZMPSLKL(UP]LYZmYPV



.VZ[VKVMVYTH[VNLYHSKVZ1HU[HYLZ+HUsHU[LZ



.VZ[VKVMVYTH[VH[\HSKH-LZ[HKH*LY]LQH



6ZHSqVKLJHY[LHKVLZ[mHKLX\HKVnKLTHUKHX\LYLJLIL



6ZHSqVKLTHZZHNLUZVMLYLJLZLY]PsVZKLIVHX\HSPKHKL



6Ux]LSKLZLY]PsVWYLZ[HKVWLSVZHSqVKLJHILSLPYLPYV¶X\LUHtWVJHKHWLZX\PZHWHZZH]HWVY
[YHUZPsqV¶KLZ[HJV\ZL-VYHTWVU[VZKLH[LUsqVHPUKHHVMLY[HKLH[P]PKHKLZWHYHHZZVJPHKVZ
HKVSLZJLU[LZP[LTYLJVYYLU[LLVZMVYTH[VZKHZMLZ[HZLTNLYHS

Pesquisa: a visão dos associados
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Cultura
*VUQ\U[VKLMYHZLZJVTHTLUVYTtKPHKLJVUJVYKoUJPH
Frase

Pontuação

6LZWHsVMxZPJVKVJPULTHtHKLX\HKVUqVULJLZZP[HUKVKLYLMVYTHZ

 

(ZJHKLPYHZKVJPULTHZqVJVUMVY[m]LPZ



(ZPUZ[HSHsLZKHIPISPV[LJHZqVZ\MPJPLU[LTLU[LTVKLYUHZ



6ZJ\YZVZ[vTOVYmYPVZMSL_x]LPZX\LH[LUKLTHZL_PNvUJPHZKH]PKHTVKLYUH



(ZH[P]PKHKLZJ\S[\YHPZKLMPTKLZLTHUHZqVVMLYLJPKHZLT]HYPLKHKLZ\MPJPLU[L



(LZWLYHWHYHJVUZLN\PY\TH]HNHUHLZJVSHKV1HYKPTKL0UMoUJPHtHJLP[m]LS



6*S\ILVMLYLJLVWsLZKLLZWHsVWHYHVHZZVJPHKVZLJVUJLU[YHYLLZ[\KHY



(ZH[P]PKHKLZJ\S[\YHPZKLMPTKLZLTHUHZqVVMLYLJPKHZLTUTLYVZ\MPJPLU[L



6ZJ\YZVZZqVZ\MPJPLU[LZWHYHH[LUKLYVZKPMLYLU[LZWISPJVZKV*S\IL



(mYLHJ\S[\YHStHKLX\HKHTLU[LWYPVYPaHKHKLU[YVKV*S\IL



6ZLZWHsVZLHPUMYHLZ[Y\[\YHKLZ[PUHKVZnZH[P]PKHKLZJ\S[\YHPZLTNLYHSJVUZ[P[\xYHTVMVJVWYPUJPWHSKLH[LUsqVKVZHZZVJPHKVZ

Ambiente e relacionamento
*VUQ\U[VKLMYHZLZJVTHTLUVYTtKPHKLJVUJVYKoUJPH
Frase

Pontuação

6*S\ILt\THKLTVJYHJPHWSLUHJVTKPYLP[VZLKL]LYLZL_LYJPKVZWVY[VKVZZLTWYP]PStNPVZ



6JVU]x]PVLU[YLVZHZZVJPHKVZtKLYLZWLP[VHVJVSL[P]VZLTPUKP]PK\HSPZTV



(ZZVJPHKVZJVTTLUVZ[LTWVKL*S\ILZLPU[LNYHTMHJPSTLU[LJVTVZTHPZHU[PNVZ



6*S\ILtPUV]HKVY



/mUV*S\ILHJ\S[\YHKLYLZWLP[VnZYLNYHZ



6*S\ILTHU[tTVHTIPLU[LJVTWH[x]LSJVTZ\HMPUHSPKHKLZLTVJSPTHKL¸ULN}JPVX\L
]PZHS\JYV¹



6JVU]x]PVLU[YLVZHZZVJPHKVZtKLYLZWLP[VT[\V

 

6*S\ILtTVKLYUV



6*S\ILtZ\MPJPLU[LTLU[LHJVSOLKVY



6*S\ILWYVWVYJPVUHHTIPLU[LMHTPSPHYHKLX\HKVHVUVZZV[LTWV

 

6 KLZ[HX\L VIZLY]HKV MVP UV JHTWV KH WLYJLWsqV ZVIYL V YLSHJPVUHTLU[V LU[YL HZZVJPHKVZ
KPYPNLU[LZLVZKLTHPZHZZVJPHKVZ
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Alimentação
*VUQ\U[VKLMYHZLZJVTHTLUVYTtKPHKLJVUJVYKoUJPH
Frase

Pontuação

(L_JS\ZP]PKHKLJVTTHYJHZLZWLJxMPJHZKLILIPKHZtWVZP[P]HWHYHVHZZVJPHKV



6Ux]LSKLZLY]PsVZK\YHU[LHZLTHUHtPN\HSHVKVMPTKLZLTHUH



6ZZLY]PsVZKVZWVU[VZKLHSPTLU[HsqVZqVWYLZ[HKVZJVTVUx]LSKLWYLJPZqVLZWLYHKV



(ZVWsLZ¸]LNL[HYPHUHZ¹VMLYLJPKHZZqVZ\MPJPLU[LZ



(ZVWsLZ¸KPL[t[PJHZ¹VMLYLJPKHZZqVZ\MPJPLU[LZ



(ZVWsLZ¸ZH\Km]LPZ¹VMLYLJPKHZZqVZ\MPJPLU[LZ



6H[LUKPTLU[VKVZZLY]PsVZKLHSPTLU[HsqVKLMVYTHNLYHSUqVtT\P[VKLTVYHKV



(ZSHUJOVUL[LZKV*S\ILTLSOVYHYHTJVTV[LTWV



6ZYLZ[H\YHU[LZKV*S\ILTLSOVYHYHTJVTV[LTWV



6*S\ILVMLYLJLWYH[VZJVTWH[x]LPZJVTVWHKYqVKVZHZZVJPHKVZ



6Ux]LSKLZLY]PsVH[LUKPTLU[VUVZKPMLYLU[LZWVU[VZKLHSPTLU[HsqVILTJVTVHZVWsLZKL
JHYKmWPVJVTMVJVLTZHKLZLJVUMPYTHYHTJVTVVZWVU[VZKLTHPVYH[LUsqVKVZHZZVJPHKVZ
5V[H!+L]PKVHVZWVU[VZVIZLY]HKVZUHL[HWHX\HSP[H[P]HWVYTLPVKHKPZJ\ZZqVJVTVZHZZVJPHKVZMVYHTPUJS\xKHZUHL[HWHX\HU[P[H[P]H
X\LZ[LZLZWLJxMPJHZWHYH[VKVZVZWVU[VZKLHSPTLU[HsqVKV*S\ILLWYLsVZ

5x]LSKLZH[PZMHsqVZLNTLU[HKVLZJHSHKLH

7,0
6,7

Ambiente

Qualidade dos produtos e pratos servidos

6,3

Variedade do cardápio

6,3

Qualidade do atendimento

Sensibilidade a preços
Price Sensitivity Meter7:4
+PTLUZqVZVIYLV]HSVYWLYJLIPKVUVJVUQ\U[VWYVK\[VZLZLY]PsVZ! prato principal e bebida não alcoólica.

R$ 49

Barato marginal:KLZJVUMPHUsHKHX\HSPKHKL
Preço ótimo:]PZ[VJVTVVTHPZHKLX\HKVHV
]HSVYWLYJLIPKVWLSVJVUZ\TPKVY

R$ 30
R$ 22

Caro marginal: WYLsV HJPTH KV ]HSVY WLY
JLIPKV
4VKLSVPU[YVK\aPKVWLSVLJVUVTPZ[H7L[LY]HU>LZ[LUKVYWUH
KtJHKHKL 

Barato marginal

Preço ótimo

Caro original

Pesquisa: a visão dos associados
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Dança sênior

Futevolei

Boxe

Levantamento de
peso

Aulas de idiomas

Tai Chi Chuan

Projeto mulher

Tae Kwon Do

Tênis de mesa

Xadrez

Teatro

Jiu-jítsu

Volei de areia

Corrida de rua

Triatlon

Ginástica wellness

Boliche

RPG

Karatê

Futsal

Y
Yoga

Massagem

Ginástica artística

Saltos ornamentais

Esporte e saúde

Jardim de infância

Sauna

Hidroginástica

Polo aquático

Handebol

Fisioterapia

Judô

Atletismo

inástica
(academia)

Basquete

Futebol

Vôlei

CAD

Tênis

Fitness

Natação

94,1 90,9

Squash

Esgrima

Ballet

Maiores % da resposta “indispensável”

([P]PKHKLZL_PZ[LU[LZ

86,5 83,6
81,9 81,5 80,7 80,3 78,1
76,3 75,7 73,2 72,8
69,7 68,6 65,9
65,3 64,3 62,4 61,3
60,7 60,7

% intermediárias da resposta “indispensável”

([P]PKHKLZL_PZ[LU[LZ

60,3 60,0
56,0 52,8
51,4 50,8 49,8 47,9
46,8 45,5 43,5
42,1 41,7 40,2 38,1 38,0
37,2 37,0 36,7 36,3 36,2 35,5

Menores % da resposta “indispensável”
([P]PKHKLZL_PZ[LU[LZ

9,2
Dança do ventre

Aquarela

DEA

Sapateado

14,6 12,7 11,4 10,6
Fotografia

Peteca

Desenho e pintura

Bolão

Jazz

Corrida de
aventura

Oficina de artes

Carteado

Skate

Beach tênis

Bocha

Bilhar

Badminton

Aulas de música

Dança de salão

Capoeira

Podologia

Remo

35,4 34,0 33,7 32,9 32,5 31,9 31,9 31,9 31,8
30,6 30,4 29,8 29,5
26,2 23,8 22,2
20,1

Atividades
([P]PKHKLZ]PZ[HZJVTVULJLZZmYPHZLUqVKPZWVUx]LPZWLYN\U[HHILY[HLT
15,2

Pilates
6,9

Crossfit
5,2

Rugby

5,0

Patinação (roller)
Arco e flecha

4,7

Muay thai

4,7

Variações de esportes que já existem

4,4

Melhores horários

4,4

Golfe

4,1

Pesquisa: a visão dos associados
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(VUKLX\LYLTVZJOLNHY
4PZZqV=PZqVL=HSVYLZKV*S\IL
(WYLZLU[HsqVKHZWVSx[PJHZKPYL[P]HZPU[LNYHKHZ
LZ[HILSLJPKHZULZ[HMHZL

4. Aonde queremos chegar
Etapas do plano
(ZWLJ[VZKVKPYLJPVUHTLU[VLZ[YH[tNPJVHIVYKHKVZULZ[HMHZL

Missão,
Visão e
Valores

Políticas e
diretrizes

Estratégias
setoriais

Planos
de ação
(fase 2)

Programas,
infraestrutura
e projetos
(fase 2)

Missão
([LUKLY nZ ULJLZZPKHKLZ L L_WLJ[H[P]HZ KVZ HZZVJPHKVZ X\HU[V nZ H[P]PKHKLZ LZWVY[P]HZ
J\S[\YHPZZVJPHPZLKLZLY]PsVZ

Visão
:LYVSVJHSVUKLVZHZZVJPHKVZ[LUOHTZL\ZHUZLPVZH[LUKPKVZ

Valores
 9LZWLP[HYVPU[LYLZZLKHJVSL[P]PKHKL7PUOLPYLUZL
 ALSHYWLSHJVU]P]vUJPHMHTPSPHY
 ([\HYJVT[YHUZWHYvUJPHLt[PJHLT[VKVZVZZL\ZH[VZ
 ;LYWSLUVYLZWLP[VHVLZ[H[\[VYLN\SHTLU[VZLWYVJLZZVZPU[LYUVZKV*S\IL
 /VUYHYHOPZ[}YPHLH[YHKPsqVKV*S\ILJVU[YPI\PUKVJVU[PU\HTLU[LWHYHVMVY[HSLJPTLU[V
KLZ\HPTHNLTPUZ[P[\JPVUHS
 ,_LYJLYZ\HZH[P]PKHKLZJVTYLZWVUZHIPSPKHKLZVJPVHTIPLU[HS
 ([\HYZLT]xUJ\SVZWVSx[PJVZWHY[PKmYPVZV\YLSPNPVZVZ
 6IZLY]HYVZWYLJLP[VZLHZTLSOVYLZWYm[PJHZLTZLN\YHUsHLZHKLKV[YHIHSOVWHYHH
L_LJ\sqVKLZ\HZH[P]PKHKLZ
 =HSVYPaHY V YLSHJPVUHTLU[V O\THUV JVTV IHZL WHYH H JVVWLYHsqV L H JVUMPHUsH LU[YL
HZZVJPHKVZM\UJPVUmYPVZLHZVJPLKHKL
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Foco
+PYL[YPaKLKLZLU]VS]PTLU[VKV[YHIHSOV
Consolidação como instituição (uma grande família) do esporte e da atividade física,
principal mente direcionada à formação de base, aos esportes olímpicos e à qualidade
de vida e saúde, com integração ao desenvolvimento de atividades sociais, culturais, educacionais
e de lazer tradicionais da coletividade pinheirense

Políticas
*VUQ\U[VKLWYVWVZPsLZM\UKHTLU[HPZ
LKPYL[P]HZnZLZ[YH[tNPHZ
 :\Z[LU[HIPSPKHKLPUZ[P[\JPVUHS
 ,X\PSxIYPVLJVUTPJV
 -VJVUVZHZZVJPHKVZ

 (SPUOHTLU[VJVTHMPUHSPKHKLKV*S\IL
 ,_JLSvUJPHUVLZWVY[L
 =HSVYPaHsqVKVWH[YPTUPV
 ,MPJPvUJPHLMPJmJPHLLML[P]PKHKL
 9LZWVUZHIPSPKHKLHTIPLU[HS

(VUKLX\LYLTVZJOLNHY

49

O que fazer
+LÄUPsqVKHZLZ[YH[tNPHZZL[VYPHPZ
X\LUVY[LHYqVKLMVYTHPU[LNYHKH
HZHsLZWHYHVM\[\YVWSHULQHKV

5. O que fazer
Etapas do plano
(ZWLJ[VZKVKPYLJPVUHTLU[VLZ[YH[tNPJVHIVYKHKVZULZ[HMHZL

Missão,
Visão e
Valores

Políticas e
diretrizes

Estratégias
setoriais

Programas,
infraestrutura
e projetos
(fase 2)

Planos
de ação
(fase 2)

Estratégias setoriais
4VKLSVKLL_WVZPsqV

Objetivo:
aquilo que se
pretende atingir

Estratégias:
o que fazer

Abrangência:
delimitação do
escopo (se
necessário)

Justificativas:
por que fazer

Visão integrada

Planos

8

de

Políticas

Ação

28
Estratégias
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Agrupamento setorial
Estrutura de apresentação das estratégias e proposições

5.1. Gestão e governança.
5.2. Esportes e educação física.
5.3. Atividades sociais e culturais.
5.4. Serviços de bem-estar.
5.5. Serviços de alimentação.
5.6. Comunicação com associados.
5.7. Serviços de apoio.
5.8. Infraestrutura.

O que fazer
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5.1 Gestão e governança

Estratégias

Objetivo

1. Analisar os aspectos de gestão e governança em atenção às melhores práticas
reconhecidas interna e externamente:

Aperfeiçoar o modelo de gestão do
Clube, em direção ao atendimento das
necessidades e dos anseios coletivos
dos associados, por meio das melhores práticas de governança reconhecidas, interna e externamente.



 *VTWYVTPZZV JVT H Z\Z[LU[HIPSPKHKL
PUZ[P[\JPVUHSKV*S\IL]PZHUKVnZ\HSVU
NL]PKHKL



 (TWSPHYVJVUJLP[VKL[YHUZWHYvUJPH
UqV HWLUHZ KV KLZLTWLUOV LJVUTP
JVMPUHUJLPYVTHZ[HTItTKVZMH[VYLZ
PU[HUNx]LPZ X\L UVY[LPHT HZ HsLZ
KPYL[P]HZ



 (]HSPHY HZ VWVY[\UPKHKLZ L VZ JVUMSP[VZ
KLJVYYLU[LZ KH JVL_PZ[vUJPH LU[YL VZ
HTIPLU[LZ]VS\U[mYPVLWYVMPZZPVUHS

Vetores de definição da abrangência em
gestão e governança
;YHUZWHYvUJPH"
,MPJPvUJPH"
7YL]PZPIPSPKHKL"
)VHNLZ[qVMPUHUJLPYH"
7HY[PJPWHsqVKVZHZZVJPHKVZ"
4VKLYUPaHsqV"
*VU[YVSLZPU[LYUVZ"
7YVJLZZVKLJPZ}YPV"
,Z[Y\[\YHVYNHUPaHJPVUHS"
9LZWVUZHIPSPKHKL"
*VTWYVTL[PTLU[V"L
([LUKPTLU[VHSLPZLUVYTHZ
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7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V-HZL

2. Ampliar os mecanismos de participação democrática dos associados:


 ([LUKPTLU[V HVZ HUZLPVZ KVZ HZZVJPH
KVZ JVUMVYTL VIZLY]HKV UH WLZX\PZH
YLHSPaHKH

5.2 Esportes e educação física

,Z[Y\[\YHY HKLX\HKHTLU[L H [YHUZPsqV
LU[YL MHZLZ KL HWYLUKPaHKV L JVT
WL[PsqV

Objetivo
Definir o modelo de esporte e educação
física a ser adotado pelo Clube e direcionar, em linha com o modelo adotado,
os investimentos estruturais e financeiros para os próximos anos.

+LMPUPY \TH KPYL[YPa UH MHP_H L[mYPH LU[YL
 H  HUVZ WHYH V KLZLU]VS]PTLU[V
KHZJYPHUsHZUVX\LZLYLMLYLHVHWYLU
KPaHKV TV[VY MxZPJV L° KVZ° TV]PTLU[VZ
LZWVY[P]VZ

Estratégias
3. Desenvolver uma filosofia integrada do
esporte, da educação física e promoção de saúde, abrangendo desde o momento da formação motora até a idade
mais avançada, por meio de uma diretriz única para a etapa de formação esportiva e do cuidado na transição entre
as fases de aprendizado e competição:
+LZLU]VS]LYLKP]\SNHY\THMPSVZVMPHPU[L
NYHKH KL KLZLU]VS]PTLU[V LZWVY[P]V L
KL WYVTVsqV KH ZHKL KLZKL V PUxJPV
KV HWYLUKPaHKV TV[VY KHZ JYPHUsHZ H[t
HPKHKLH]HUsHKHHIYHUNLUKV[VKHZHZ
MHZLZLZWVY[P]HZ¶ZLQHTLSHZJVTWL[P[P
]HZV\UqV



 (TWSPHY HZ WVZZPIPSPKHKLZ KL HK\S[VZ
ZH\Km]LPZ LT NLYHS L° WHYH HX\LSLZ
JVTHW[PKqVLZWVY[P]H°HIHZLHKLX\H
KH°WHYHJVU[PU\PKHKLUVLZWVY[L



 -LJOHTLU[V KH SHJ\UH L_PZ[LU[L UH
[YHUZPsqVLU[YL°HMVYTHsqV¶*(+LLZ
JVSPUOHZ¶LVLZWVY[L°JVTWL[P[P]V



 4LSOVYHY H VMLY[H KL H[P]PKHKLZ LZWVY
[P]HZLTSPUOHJVTHZL_WLJ[H[P]HZKVZ
HZZVJPHKVZ WYPUJPWHSTLU[L VZ HKVSLZ
JLU[LZX\LUqVX\LYLTJVTWL[PY



 0U[LNYHsqV KL HZWLJ[VZ YLMLYLU[LZ n
WYLWHYHsqVLTHU\[LUsqVMxZPJH



 6MLYLJLYHVZHZZVJPHKVZ\TH]PZqVHT
WSHKHMPSVZVMPHLZWVY[P]HKV*S\ILLKHZ
VWsLZKLWYm[PJHKVLZWVY[L

-PSVZVMPHPU[LNYHKHKVLZWVY[LLK\JHsqVMxZPJHLWYVTVsqVKLZHKL
MASTER

Acima de
30 anos

20 a 29 anos

ALTO RENDIMENTO

COMPETITIVO

11 a 14 anos

7 a 10 anos

3 a 7 anos

FORMAÇÃO

15 a 19 anos

PA

RT

IC

IP

AÇ

ÃO

Definição esportiva

ATIVIDADES LIVRES E NÃO DIRIGIDAS

PROMOÇÃO DE SAÚDE

Formação dos movimentos esportivos e práticas das modalidades
Experimentação esportiva

Todos os associados na faixa etária

Formação motora
Super CAD e Natação
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4. Adequar a ocupação física e ampliar as
áreas esportivas, em especial as áreas
de formação, como o CAD e a escolinha
de natação:
+LZLU]VS]LY \T HTWSV LZ[\KV ZVIYL H
VJ\WHsqVKVZLZWHsVZWLSHZH[P]PKHKLZ
LZWVY[P]HZLZ\H\[PSPaHsqV
(\TLU[HYLTLSOVYHYHPUMYHLZ[Y\[\YH\[P
SPaHKHWHYHHPUPJPHsqVLZWVY[P]HUV*(+
LUHUH[HsqVPUMHU[PS



 9LMVYsHY V VYN\SOV KVZ HZZVJPHKVZ KH
[YHKPsqV LZWVY[P]H WPUOLPYLUZL L KVZ
YLZ\S[HKVZKHZLX\PWLZLKVZH[SL[HZKV
*S\IL



 (TWSPHY H TV[P]HsqV LZWVY[P]H KVZ HZ
ZVJPHKVZWVYTLPVKVJVU]x]PVJVTVZ
H[SL[HZKLHS[VUx]LS



 =PZqV HKLX\HKH ZVIYL VZ PTWHJ[VZ
WVZP[P]VZ NLYHKVZ WLSV LZWVY[L L WLSVZ
H[SL[HZ n PUZ[P[\PsqV ,ZWVY[L *S\IL
7 PUOLPYVZLHVZZL\ZHZZVJPHKVZ



 *VTWH[PIPSPaHY VZ HUZLPVZ LZWVY[P]VZ
KVZ HZZVJPHKVZ ZLQHT LSLZ JVTWL[P[P
]VZV\UqV

6. Estabelecer um protocolo de viabilidade para a implantação de novas modalidades e atividades esportivas:



 9LZVS\sqV KVZ JVUMSP[VZ KL PU[LYLZZL
WHYH H \[PSPaHsqV KVZ LZWHsVZ LZWVY[P
]VZ LU[YL H[P]PKHKLZ JVTWL[P[P]HZ YL
JYLH[P]HZLKLSHaLY





 (TWSPHYHPUMYHLZ[Y\[\YHULJLZZmYPHWHYH
H PTWSLTLU[HsqV KH MPSVZVMPH PU[LNYHKH
KLLZWVY[LZ

 +LZLU]VS]PTLU[V KHZ UV]HZ PUPJPH[P]HZ
KL MVYTH LZ[Y\[\YHKH L JVUZVUHU[LZ
JVTHL_WLJ[H[P]HKVZHZZVJPHKVZJVT
HMPUHSPKHKLKV*S\ILLJVTHKPZWVUPIP
SPKHKLKLYLJ\YZVZ





 (\TLU[VKVLZWHsVWHYHHZH[P]PKHKLZ
X\L\[PSPaHTHZWPZJPUHZ

 (TWSPHYHPU[LNYHsqVLU[YLHZTVKHSPKH
KLZLZWVY[P]HZLJVTHZH[P]PKHKLZJ\S
[\YHPZZVJPHPZYLJYLH[P]HZLKLSHaLY





 9LZVS\sqV KV WYVISLTH KL JVUZ[HU[LZ
MPSHZ

 4LSOVYHY V IHSHUJLHTLU[V KH VMLY[H
WHYHVZKPMLYLU[LZWISPJVZ



 4LSOVYHYVZHZWLJ[VZKLNLZ[qVHKTP
UPZ[YH[P]HKHLZ[Y\[\YHLZWVY[P]H



 4LSOVYHYVIHSHUJLHTLU[VKHVMLY[HKL
TVKHSPKHKLZ LZWVY[P]HZ LU[YL NvULYVZ
JVTLZWLJPHSH[LUsqVnZHKVSLZJLU[LZ

7. Desenvolver ações de parceria institucional:


5. Aumentar o contato entre associados e
atletas de alto rendimento:
9LHSPaHY HsLZ KL JVUOLJPTLU[V
L HWYV_PTHsqV LU[YL HZZVJPHKVZ L
H[SL[HZ
+LTVUZ[YHY VZ ILULMxJPVZ PUZ[P[\JPVUHPZ
X\LVZH[SL[HZWVKLT[YHaLYHV*S\IL
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7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V-HZL

 (TWSPHY HZ WVZZPIPSPKHKLZ WHYH X\L VZ
HZZVJPHKVZ LT LZWLJPHS VZHZ HKVSLZ
JLU[LZWVZZHTJVTWH[PIPSPaHYVLZWVY
[LJVTWL[P[P]VJVTV\[YHZH[P]PKHKLZ

8. Criar oportunidades de capacitação
profissional contínua:


 6MLYLJLYX\HSPMPJHsqVJVU[xU\HHVZWYV
MPZZPVUHPZSPNHKVZHVLZWVY[LLnWYVTV
sqVKLZHKL

5.3. Atividades sociais e culturais
Objetivo
Direcionar os investimentos estruturais
e financeiros para a oferta equilibrada das atividades e eventos sociais e
culturais aos associados de todas as
faixas etárias, de forma complementar
e alternativa ao elemento principal do
Clube que é a prática da educação física e do esporte.

Estratégias
9. Revitalizar o quadrilátero social: Salão
de Festas e Sede Social:













 (KLX\HsqVKVZ\ZVZnZ\HMPUHSPKHKL
 (TWSPHsqVKVJVU]x]PVZVJPHSLKLSHaLY
LU[YLVZHZZVJPHKVZ
 9LJ\WLYHsqVWVZZx]LSLTVKLYUPaHsqV
KHZPUZ[HSHsLZL_PZ[LU[LZ
• 4LSOVYHY V IHSHUJLHTLU[V KH VJ\
WHsqV
 4P[PNHsqVKVZYPZJVZKLPU[LYMLYvUJPHZ
L_[LYUHZ¶}YNqVZKLWYV[LsqVHVWH
[YPTUPVLn]PaPUOHUsH
 (KLX\HY VZ LZWHsVZ WHYH JVTWVY[HY
MLZ[HZLL]LU[VZKP]LYZPMPJHKVZ
 ([LUKPTLU[VHKLX\HKVLTHPVYHJVSOP
TLU[VHVZKPMLYLU[LZWISPJVZ
 (TWSPHY HZ HS[LYUH[P]HZ WHYH NLYHsqV
KLYLJLP[HZWVYTLPVKLSVJHsqV
 (\TLU[VKVJVUMVY[VJVTHJLZZVKP
YL[VHVLZ[HJPVUHTLU[V
 (\TLU[VKLLZWHsVZSP]YLZLHKLX\H
KVZWHYHL]LU[VZL_[LYUVZ
 9LK\aPY J\Z[VZ VWLYHJPVUHPZ TVU[H
NLTKLMLZ[HZLL]LU[VZ



 ,SPTPUHsqV KL JVUMSP[VZ LZWHJPHPZ L
KL\ZVZ



 9LUV]HsqVKVZLZWHsVZLPUZ[HSHsLZ
KHZH[P]PKHKLZLZLY]PsVZUH:LKL:V
JPHS KH )PISPV[LJH L KH VMLY[H KL HSP
TLU[HsqVUV)HYKH:LKL



 =HSVYPaHsqVKV*LU[YV7Y}4LT}YPH

10. Organizar a oferta de atividades culturais e cursos em espaços apropriados
com estruturas flexíveis e multiuso:


 4LSOVYHYHZPUZ[HSHsLZL_PZ[LU[LZ



 ([LUKPTLU[VHKLX\HKVHVZKPMLYLU[LZ
WISPJVZLZ\HZL_WLJ[H[P]HZ



 -SL_PIPSPKHKLWHYHHKHW[HsqVKLUV]VZ
LZWHsVZ TVK\SHYLZ nZ KPMLYLU[LZ JH
YHJ[LYxZ[PJHZKVWVY[M}SPVKLH[P]PKHKLZ
LJ\YZVZVMLYLJPKVZ



 *YPHY ZPULYNPH LU[YL HZ H[P]PKHKLZ L
HTWSPHsqV KV JVU]x]PV LU[YL VZ HZZV
JPHKVZ



 ,SPTPUHsqVKLJVUMSP[VZLZWHJPHPZLKL
\ZVZ



 4VKLYUPaHsqVKVH\KP[}YPV

11. Estabelecer um protocolo de viabilidade
para a implantação de novas atividades:


 +LZLU]VS]PTLU[VKHZUV]HZPUPJPH[P]HZ
KL MVYTH LZ[Y\[\YHKH L JVUZVUHU[LZ
JVTHL_WLJ[H[P]HKVZHZZVJPHKVZMP
UHSPKHKLKV*S\ILLKPZWVUPIPSPKHKLKL
YLJ\YZVZ



 (TWSPHsqVKHPU[LNYHsqVJVTHZH[P]P
KHKLZLZWVY[P]HZLYLJYLH[P]HZ



 9LK\sqVKHJVUJVYYvUJPHKLJHSLUKm
YPVLOVYmYPVZ



 4LSOVYPH UV IHSHUJLHTLU[V KH VMLY[H
WHYHVZKPMLYLU[LZWISPJVZ
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5.4. Serviços de bem-estar

5.5. Serviços de alimentação

Objetivo

Objetivo
Direcionar os investimentos estruturais
e financeiros para proporcionar à oferta de alimentação uma infraestrutura
adequada às expectativas de qualidade e nível de serviço dos associados e
às necessidades de redução de custos
e de ampliação da eficiência operacional dos diferentes pontos de venda.

Direcionar os investimentos estruturais
e financeiros para proporcionar à oferta de serviços médicos, estéticos e de
bem-estar uma infraestrutura adequada às expectativas dos associados e às
necessidades de redução de custos e
de ampliação da eficiência operacional.

Estratégias
12. Centralizar a prestação de serviços
médicos, estéticos e de bem-estar:


 4LSOVYPH L TVKLYUPaHsqV KHZ PUZ[HSH
sLZL_PZ[LU[LZ



 ([LUKPTLU[VHKLX\HKVHVZKPMLYLU[LZ
WISPJVZLZ\HZL_WLJ[H[P]HZ



 -VY[HSLJPTLU[V KH PUMYHLZ[Y\[\YH WHYH
HWVPV HV KLZLU]VS]PTLU[V KH MPSVZVMPH
PU[LNYHKH KL WYVTVsqV KL ZHKL WVY
TLPV KH WYm[PJH KH LK\JHsqV MxZPJH L
KVLZWVY[L



 4LSOVYPHUHIHSHUJLHTLU[VKHVJ\WH
sqVKV*S\IL



 (WYV]LP[HTLU[V KH ZPULYNPH LU[YL VZ
KPMLYLU[LZ ZLY]PsVZ PUJS\ZP]L JVT V
H[LUKPTLU[V KL LTLYNvUJPH HTI\SH
[VYPHS

14. Centralizar as atividades de preparo
(criação de cozinha central) e as operações de abastecimento de mercadorias:


 9LK\aPYJ\Z[VZVWLYHJPVUHPZWVYTLPV
KHWHKYVUPaHsqVKLWYVJLZZVZKVH\
TLU[V KL WYVK\[P]PKHKL KH YLK\sqV
KL WLYKHZ L KLZWLYKxJPV UV MYHJPVUH
TLU[V L WYLWHYV KL WYH[VZ L KH V[P
TPaHsqV SVNxZ[PJH WHYH YLJLIPTLU[V L
KPZ[YPI\PsqVKLTLYJHKVYPHZLKLZJHY[L
KLYLZxK\VZ

15. Adequar o equilíbrio da oferta de serviços de alimentação com o novo zoneamento proposto:


 (WYV]LP[HTLU[V KV WV[LUJPHS KL WVU
[VZKL]LUKHZ\I\[PSPaHKVZ

 3PILYHsqV KV LZWHsV L_PZ[LU[L WHYH
HTWSPHsqV KV H[LUKPTLU[V KL HWVPV
HVLZWVY[LJVTWL[P[P]VLKLHS[VYLUKP
TLU[V



 4H_PTPaHYV\ZVKHLZ[Y\[\YHL_PZ[LU[L
¶MxZPJHLKLYLJ\YZVZO\THUVZ



 ,SPTPUHYJVUMSP[VZLZWHJPHPZLUqVJVU
MVYTPKHKLZSLNHPZ



 6YNHUPaHYHVJ\WHsqVMxZPJH



 9LK\aPYJ\Z[VZVWLYHJPVUHPZ



 9LK\aPYJ\Z[VZVWLYHJPVUHPZ

16. Modernizar as estruturas física e tecnológica dos diferentes pontos de
venda adequando-os à sua finalidade:



13. Reforçar a utilização de tecnologia e
automação nos controles de acesso e
uso:
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Estratégias



 9LK\aPYJ\Z[VZVWLYHJPVUHPZ



 (TWSPHsqVKVZJVU[YVSLZL_PZ[LU[LZ

7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V-HZL



 9LK\aPYJ\Z[VZVWLYHJPVUHPZWVYTLPV
KV NHUOV KL LMPJPvUJPH UV [LTWV KL
WYLWHYV UH TV]PTLU[HsqV PU[LYUH L
UVH[LUKPTLU[V



 4LSOVYPHUVZLY]PsVLUHX\HSPKHKLKVZ
WYVK\[VZZLY]PKVZHVZHZZVJPHKVZ



 9LK\sqV KL J\Z[VZ VWLYHJPVUHPZ WVY
TLPVKLH\[VTHsqV

5.6. Comunicação com associados
Objetivo
Direcionar os investimentos estruturais
e financeiros por meio dos diferentes
canais de comunicação para que associados e funcionários tenham a percepção de estar bem informados.

17. Alinhar os recursos humanos em direção à melhoria contínua na qualidade
do atendimento e abordagem aos associados:






 6 P[LT X\HSPKHKL UV H[LUKPTLU[V t H
WYPUJPWHSX\LP_HKVZHZZVJPHKVZWHYHH
VMLY[HKLZLY]PsVZKLHSPTLU[HsqV

Vetores de definição da abrangência
em comunicação com associados

 *VUZ[Y\sqV KL \TH UV]H H[P[\KL KL
H[LUKPTLU[V L ZLY]PsV X\L NLYL \TH
HWYV_PTHsqV WVZP[P]H JVT VZ HZZV
JPHKVZ

 *VT\UPJHsqVLKP]\SNHsqVKPNP[HS
LPTWYLZZH
 4xKPHZZVJPHPZ
 ([LUKPTLU[VHVZHZZVJPHKVZ

 4LSOVYPHUVHWYV]LP[HTLU[VKVZYLJ\Y
ZVZO\THUVZ

Estratégias
18. Consolidar uma filosofia integrada pelos diferentes canais de comunicação
para ampliar a percepção dos associados e fun cio nários do estar adequadamente informado:


 9L]LY[LYHWLYJLWsqVKVZHZZVJPHKVZ
X\LUqVZLZLU[LTPUMVYTHKVZKLTH
ULPYHHKLX\HKH



 ;YHUZTPZZqVKHPUMVYTHsqVHVZHZZV
JPHKVZLM\UJPVUmYPVZJVT\UPMVYTPKH
KLPU[LNYPKHKLLLMPJPvUJPH



 (KLX\HsqV KH OPLYHYX\PH! V X\L JV
T\UPJHY JVU[LKV L WHYH X\LT
JVT\UPJHYKLZ[PUH[mYPV



 7YVTV]LYPU[LNYHsqVLU[YLHZWSH[HMVY
THZL_PZ[LU[LZ



 /HYTVUPaHY M\UJPVUHS L LZ[L[PJHTLU
[LHJVT\UPJHsqV]PZ\HSUVPU[LYPVYKV
*S\IL

19. Promover o uso contínuo e atualizado
de tecnologia nas relações de comunicação com os associados:


 (TWSPHsqV KHZ MLYYHTLU[HZ WHYH V
H[LUKPTLU[Von-lineLUHVMLY[HKLZLY
]PsVZHVZHZZVJPHKVZ
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• Melhoria no serviço prestado e tempo
de resposta aos associados
• Redução de custos operacionais.
• Captura das expectativas dos associados por meio de sua interatividade
com as mídias sociais (big data).
• Incentivo do uso das mídias sociais em
complemento à revista do Clube.
20. Alinhar os recursos humanos em direção à melhoria contínua na qualidade
do atendimento e abordagem aos associados:
• Construção de uma nova atitude de atendimento e serviço que gere uma aproximação positiva com os associados.
• Melhoria no aproveitamento dos recursos humanos.

5.7. Serviços de apoio
Objetivo
Direcionar os investimentos estruturais e financeiros que auxiliem a gestão
eficiente, dinâmica e economicamente
equilibrada dos serviços de apoio ao
funcionamento do Clube.

Vetores de definição da abrangência
em serviços de apoio
• Limpeza;
• Jardinagem;
• Zeladoria;
• Lavanderia;
• Portaria;
• Estacionamento;
• Segurança;
• Copa;
• Malote e expedição;
• Gestão de frota;
• Manutenção e reparo; e
• Coleta seletiva de resíduos.

Estratégias
21. Estruturar adequadamente o modelo
de prestação de serviços operacionais
de apoio ao funcionamento do Clube:
• Otimização da relação entre custos
operacionais e a performance das
instalações.
• Necessidade de melhoria na gestão
dos processos de forma simples e
dinâmica, com a adoção de práticas
atualizadas de gerenciamento de
instalações, padronização de serviços
e economia de escala.
• Conflitos existentes na gestão dos
serviços de manutenção e reparo.
• Priorizar os recursos disponíveis para
as atividades fim.
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22. Promover o uso contínuo e atualizado
de tecnologia, automação e mecanização nas atividades operacionais e
na infraestrutura a elas relacionada:











 9LK\sqV KL J\Z[VZ VWLYHJPVUHPZ WVY
TLPVKHV[PTPaHsqVKLWYVJLZZVZLKV
LZ[HILSLJPTLU[V L TVUP[VYHTLU[V KL
PUKPJHKVYLZKLperformanceJVTNLZ
[qVH\[VTH[PaHKHKLKHKVZLT[LTWV
YLHS
 0UJLU[P]V KV JHUHS KL JVT\UPJHsqV
JVTVZHZZVJPHKVZJVTVLSLTLU[VKL
aLSHKVYPH
 4LSOVYPHUVZLY]PsVWYLZ[HKVL[LTWV
KLYLZWVZ[HHVZHZZVJPHKVZ
 (TWSPHY H KPZWVUPIPSPKHKL KL PUMVYTH
sLZ WHYH JVU[YVSL L TVUP[VYHTLU[V
KL HJLZZV L TV]PTLU[HsqV PU[LYUH ¶
PU[LSPNvUJPHLTZLN\YHUsH
 6[PTPaHsqV KL YLJ\YZVZ JVT TqV KL
VIYHUVJVU[YVSLKLHJLZZVnZPUZ[HSH
sLZPU[LYUHZ
 (KLX\HsqV L TVKLYUPaHsqV UH PUMYH
LZ[Y\[\YHL_PZ[LU[L

23. Alinhar os recursos humanos em direção à melhoria contínua na qualidade
do atendimento e abordagem aos associados:

 *VUZ[Y\sqV KL \TH UV]H H[P[\KL KL
H[LUKPTLU[V L ZLY]PsV X\L NLYL \TH
HWYV_PTHsqVWVZP[P]HJVTVZHZZVJPH
KVZ

 (SPUOHTLU[VUHHIVYKHNLTHVZHZZV
JPHKVZ

 4LSOVYPHUVHWYV]LP[HTLU[VKVZYLJ\Y
ZVZO\THUVZ

5.8. Infraestrutura
Objetivo
Direcionar os investimentos estruturais e financeiros para que as transformações físicas ocorram de maneira
planejada e orientada pelas diretrizes,
estratégias e recomendações deste
plano, de forma a atender às necessidades e aos anseios dos associados e
proporcionar eficiência nas operações,
respeitando os aspectos históricos e
culturais do Clube.

Princípios observados na definição
das estratégias
*VUMVYTPKHKLJVTHMPUHSPKHKLKV*S\ILKLMVYTHHYLMVYsHYZ\HPKLU[PKHKL
 =HSVYPaHsqV YHJPVUHS KV WH[YPTUPV
L_PZ[LU[L
 ,U[LUKPTLU[V KHZ L_WLJ[H[P]HZ L UL
JLZZPKHKLZKVZHZZVJPHKVZ
 (UmSPZL KVZ H[\HPZ \ZVZ L VJ\WHsLZ
KV LZWHsV MxZPJV L KHZ LKPMPJHsLZ
L_PZ[LU[LZ
 6IZLY]HsLZ HVZ [YHIHSOVZ KLZLU]VS]PKVZWLSVZKLTHPZNY\WVZZL[VYPHPZ
*VUZ\S[HHVZWSHUVZLLZ[\KVZHU[LYPVYLZ
 6ILKPvUJPH WYLSPTPUHY nZ ]PHIPSPKHKLZ
[tJUPJHZLHVH[LUKPTLU[VSLNHS
 *VUZPKLYHsqV KH SPTP[HsqV MxZPJH!
KLZLU]VS]PTLU[V UqV ZPNUPMPJH ULJLZ
ZHYPHTLU[LJYLZJPTLU[VX\HU[P[H[P]VKL
mYLHJVUZ[Y\xKH
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Conceitos que devem orientar o planejamento físico
*VUZ[Y\PY WYLMLYLUJPHSTLU[L HV SVUNV
KVWLYxTL[YV



 +LMPUPsqVKVZYLJ\YZVZMPUHUJLPYVZUL
JLZZmYPVZWHYHHL_LJ\sqV



 7YVTVsqV KH WHY[PJPWHsqV KVZ HZZV
JPHKVZ UV KL[HSOHTLU[V KVZ WYVNYH
THZKLULJLZZPKHKLZ

7YVTV]LY H ]LY[PJHSPaHsqV KHZ LKPMPJHsLZX\HUKVULJLZZmYPVLWVZZx]LSL
WYP]PSLNPHUKVmYLHZ]LYKLZLSP]YLZ

25. Estabelecer práticas efetivas de planejamento físico em consonância as de
engenharia, arquitetura e paisagismo:

9LVYKLUHY H VJ\WHsqV KVZ LZWHsVZ
JVUMVYTL \ZVZ M\UsLZ L S}NPJHZ KL
JPYJ\SHsqV



 9LHSPaHY PU[LYMLYvUJPHZ MxZPJHZ KL HJVY
KVJVTHZKPYL[YPaLZLZ[YH[tNPHZLYL
JVTLUKHsLZKV7SHUV+PYL[VYKL+L
ZLU]VS]PTLU[V



 9LVYKLUHsqVKHVJ\WHsqVKVZLZWH
sVZLLKPMxJPVZJVUMVYTLZ\HZMPUHSPKH
KLZ M\UsLZ L S}NPJHZ KL JPYJ\SHsqV
JVUZPKLYHUKV HZ WVZZx]LPZ T\S[PWSPJP
KHKLZKL\ZV



 7V[LUJPHSPaHYVHWYV]LP[HTLU[VKVZLZ
WHsVZ WHYH HTWSPHY V JVUMVY[V L \ZV
HWYVWYPHKVWLSVZHZZVJPHKVZLWYVTV
]LYHKLX\HKHLMPJPvUJPHUHZVWLYHsLZ
LH[P]PKHKLZHJLZZ}YPHZ



 5LJLZZPKHKL KL H]HSPHsqV JYP[LYPVZH
KLYLMVYTHZTLUVYLZV\PZVSHKHZUVZ
LKPMxJPVZ L_PZ[LU[LZ H MPT KL UqV WYL
Q\KPJHY H YL]P[HSPaHsqV PU[LNYHS KLZZLZ
LZWHsVZ



 *VU[LTWSHY WVY TLPV KL HIVYKHNLT
PU[LNYHKHKH]PZqVKLM\[\YVLKLLSL
TLU[VZKLJ\Z[VHYLHSPaHsqVKLPU[LY
]LUsLZ WHYH HKHW[HsqV L JVUZLY]H
sqVKLLZWHsVZWYV]PZ}YPVZ



 7YVTVsqV L NHYHU[PH KL SPUN\HNLT
HYX\P[L[UPJHLWHPZHNxZ[PJH



 ,_WSVYHY VZ WV[LUJPHPZ MxZPJVZ L HYX\P
[L[UPJVZKHZLKPMPJHsLZL_PZ[LU[LZ



 <[PSPaHsqV KVZ xUKPJLZ KL LMPJPvUJPH
\[PSPaHsqV VJ\WHsqV L MYLX\vUJPH LT
H[P]PKHKLZLZLY]PsVZJVTV]L[VYWHYH
YLVYKLUHYHZSVJHSPaHsLZKVZLZWHsVZ
L[VTHKHKLKLJPZqV



 ([LUKPTLU[V HVZ YLJ\YZVZ LJVUTP
JVZLnZ]PHIPSPKHKLZ[tJUPJHZLSLNHPZ

4LSOVYHYVIHSHUJLHTLU[VKL\[PSPaHsqV
KVZLZWHsVZ
,_WSVYHYVWV[LUJPHSMxZPJVLHYX\P[L[UPJVKHZLKPMPJHsLZL_PZ[LU[LZ
9LK\aPYJVU[PU\HTLU[LVPTWHJ[VHTIPLU[HSLH[LUKLYnZSLNPZSHsLZHWSPJm]LPZ
(TWSPHYHZmYLHZLZWVY[P]HZ
9LX\HSPMPJHYHZmYLHZZVJPHPZKLSHaLYL
J\S[\YHPZ
9LJVUJLU[YHYHZH[P]PKHKLZHJLZZ}YPHZ
7SHULQHY PU[LY]LUsLZ X\L WYVTV]HT
H\[PSPaHsqVKL[LJUVSVNPHWHYHWV[LUJPHSPaHY H LMPJPvUJPH VWLYHJPVUHS L H
Z\Z[LU[HIPSPKHKL

Estratégias
24. Elaborar o plano de obras, alinhado
aos princípios e premissas de infraestrutura e às estratégias dos demais
grupos setoriais, para a definição do
sequenciamento das intervenções
planejadas e dos recursos financeiros
necessários à sua execução!
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 6YPLU[HsqV nZ M\[\YHZ NLZ[LZ UH VY
KLUHsqVLZLX\LUJPHTLU[VKHZPU[LY
]LUsLZ WYL[LUKPKHZ ILT JVTV VZ
HZWLJ[VZ X\L LU]VS]LT Z\H PU[LYKL
WLUKvUJPHLZL\ZPTWHJ[VZHVJV[PKPH
UVKVZHZZVJPHKVZ

7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V-HZL



 9HJPVUHSPaHY WYVJLZZVZ L YLK\aPY J\Z
[VZVWLYHJPVUHPZ



IÍN\H



 *YPHsqV KL PUMYHLZ[Y\[\YH WHYH KP]PZqV
KLLMS\LU[LZLH]HSPHsqVKLYLZV



 9LK\sqVKVPTWHJ[VHTIPLU[HS



 9LZWLP[V HVZ HZZVJPHKVZ TPUPTPaHU
KV VZ PTWHJ[VZ KHZ PU[LY]LUsLZ LT
ZL\JV[PKPHUV



 ,Z[\KV WHYH V[PTPaHsqV KHZ HS[LYUH[P
]HZKLMVYULJPTLU[V



J+YLUHNLT

 =HSVYPaHY YHJPVUHSTLU[L V WH[YPTUPV
L_PZ[LU[L



 +LZLU]VS]PTLU[VKLLZ[\KVLZWLJxMPJV
KHmYLHPU[LNYHSKV*S\ILWHYHZVS\sqV
KHZ MYLX\LU[LZ PU\UKHsLZ LT KP]LY
ZHZYLNPLZ



 (KHW[HsqV PU[LNYHS KHZ YLKLZ KL KYL
UHNLT JVUMVYTL V UV]V KPTLUZPVUH
TLU[VLVZLX\PWHTLU[VZH\_PSPHYLZ



K7H]PTLU[HsqV



 *YPHsqVKLWSHUVPU[LNYHSKLWH]PTLU
[HsqV JVU[LTWSHUKV WHKYVUPaHsqV
M\UJPVUHSPKHKL LZ[t[PJH ZLN\YHUsH
HJLZZPIPSPKHKL WLYTLHIPSPKHKL L YH
JPVUHSPaHsqVKLTHU\[LUsqV



L7HPZHNPZTV



 *YPHsqV KL [LYTV KL YLMLYvUJPH WHYH
VYPLU[HsqV HVZ WYVJLKPTLU[VZ [tJ
UPJVZ KL WYLZLY]HsqV L THULQV KHZ
LZWtJPLZ HYI}YLHZ L KVZ KLTHPZ LSL
TLU[VZ WHPZHNxZ[PJVZ KV *S\IL JVUZP
KLYHUKVVZHZWLJ[VZM\UJPVUHPZLZ[t
[PJVZIPVS}NPJVZLVWLYHJPVUHPZ



26. Revisar o modelo de manutenções
preventiva e corretiva do patrimônio
existente:




 9HJPVUHSPaHY VZ WYVJLZZVZ KL JVUZLY
]HsqVWH[YPTVUPHSLKLYLWHYVZKLPUZ
[HSHsLZ TmX\PUHZ L LX\PWHTLU[VZ
JVT JVUZLX\LU[L YLK\sqV KL J\Z[VZ
VWLYHJPVUHPZ L TLSOVYPH UH X\HSPKHKL
KL\ZV
 6[PTPaHYVZYLJ\YZVZKLZ[PUHKVZnYL
J\WLYHsqV JVUZLY]HsqV L PTWSHU[H
sqV KL UV]HZ [LJUVSVNPHZ UHZ ILUMLP
[VYPHZL_PZ[LU[LZ



 9LZWLP[V HVZ HZZVJPHKVZ TH_PTPaHU
KVVZHZWLJ[VZKLZLN\YHUsH



 (TWSPHsqVKH]PKH[PSLKVKLZLTWL
UOVKLPUZ[HSHsLZLLX\PWHTLU[VZ



 9LK\aPYJ\Z[VZVWLYHJPVUHPZ

27. Revisar os sistemas de
infraestrutura e utilidades:

 ,SHIVYHYSL]HU[HTLU[V[tJUPJVJHKHZ
[YHSKHZLZWtJPLZHYI}YLHZ



M 9LHSVJHsqVKL\UPKHKLZNLYHPZ

 ,ULYNPH"



 (]HSPHYHS[LYUH[P]HZWHYHYLHSVJHsqVKL
JLU[YHPZKL\[PSPKHKLZ

 ÍN\H"
 +YLUHNLT"
 7H]PTLU[HsqV"
 7HPZHNPZTV"L
 9LHSVJHsqVKL\UPKHKLZNLYHPZ


H,ULYNPH



 (]HSPHYILULMxJPVZLPTWHJ[VZKL[YHUZ
MVYTHsqVKHTH[YPaLULYNt[PJHKV*S\
ILWHYHNLYHsqVHNmZ



 ([\HSPaHsqV [LJUVS}NPJH KVZ ZPZ[LTHZ
KL H\[VTHsqV L JVU[YVSLZ WHYH HZ
VWLYHsLZPUZ[HSHKHZ



 +LZLU]VS]PTLU[VKLLZ[\KVZWHYH\[P
SPaHsqV KL LULYNPH ZVSHY WHYH HX\LJP
TLU[VKHZWPZJPUHZ

28. Avaliar a realocação de atividades acessórias para áreas externas ao Clube,
bem como oportunidades e ameaças
relativas ao prédio localizado na rua
Dom José de Barros:


 7YPVYPaHsqV KVZ LZWHsVZ WHYH HZ H[P
]PKHKLZ JVUZVUHU[LZ n MPUHSPKHKL KV
*S\IL



 6[PTPaHYVZYLJ\YZVZMPUHUJLPYVZ



 =HSVYPaHY YHJPVUHSTLU[L V WH[YPTUPV
L_PZ[LU[L
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+PYL[YPaLZKL
WSHULQHTLU[VMxZPJV
4L[HZX\LVYPLU[HTVKLZLU]VS]PTLU[V
KHJVUÄN\YHsqVM\[\YHWSHULQHKHHWHY[PY
KHZWYVWVZ[HZKLaVULHTLU[VMxZPJV

6. Diretrizes de planejamento físico
Zoneamento
Diretrizes de ocupação física conforme usos e funções

3
1
4

2

8

5
6
7
ZONAS DE INTERVENÇÃO

ESTUDOS

ESTUDOS E OBRAS NOVAS

OBRAS DE ADEQUAÇÃO

Análise e propostas de intervenção
Zona 1

Zona 2

Inadequações

Inadequações

• Edificações da sauna e do conjunto de vestiário e lan-

• Estrutura e oferta de alimentação inadequada à demanda do entorno.

chonete do Tênis são obsoletas e sem integração adequada à condição paisagística privilegiada do espaço.
• Condições desfavoráveis de acessibilidade (vestiários).

• Instalações da Escolinha estão desatualizadas quanto
às suas necessidades de uso e operação.

• Dimensionamento físico existente na sauna inadequado às demandas.

Propostas: revitalização do conjunto de
vestiários e lanchonete do tênis e dos serviços médicos e de bem-estar
• Criação de nova estrutura para o conjunto de vestiários e para a oferta de alimentação (lanchonete).
• Centralização dos serviços médicos, de estética e
bem-estar aos associados em nova edificação.
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Propostas: estudo de revitalização da
área da Cabana Pai Tomás e Escolinha
• Revitalização e ampliação da oferta de alimentação
(integração do Bar do Futebol).
• Adequação das instalações da escolinha ao novo
espaço.

Zona 3

Zona 4

Inadequações

Inadequações

• As atividades operacionais (depósitos, etc.) ocupam
grande área do Centro Administrativo, que, por sua
vez, não explora integralmente seu potencial de verticalização.

• Edificação da Churrascaria em estado de conservação
crítico e localizada em área de recuo em desconformidade com as normas e legislações.

• Os serviços de manutenção e resíduos ocupam área
de recuo com potencial de aproveitamento pelos associados.
• Operações interferem negativamente na vizinhança.

Propostas: adequação dos Centros
Administrativo, Operacional e de serviços
de manutenção
• Consolidação de todas as áreas administrativas e
possível verticalização da edificação do CA.
• Criação de nova estrutura para recebimento das
áreas operacionais, docas e depósitos, cozinha central, oficinas, área de resíduos, DAS e otimização de
portarias.

• Os ginásios e galpões ocupam área central do Clube, têm instalações com obsolescências funcionais e
físicas e estão desintegrados do centro de apoio aos
atletas.

Propostas: ampliação do centro esportivo e adequação dos espaços dos ginásios
esportivos, complexo do campo a e churrascaria
• Remanejamento das atividades esportivas dos galpões e ginásios, arquibancada do futebol, e das
ofertas de alimentação.
• Deslocamento do Campo A.
• Criação de nova estrutura para ampliação das áreas esportivas por meio de quadras em espaços
multiuso e nova piscina.

Diretrizes de planejamento físico
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Zona 5

Zona 6

Inadequações

Inadequações

• Atividades alheias à finalidade esportiva da edificação:
Conselhos, Centro Pró-Memória, serviços médicos
para associados e atividades culturais.
• Fitness: atividade com alta frequência e espaço físico
que limita o potencial de atualização da oferta e crescimento; está distante do estacionamento Faria Lima.

Propostas: adequação do Centro Esportivo (CE)
• Remanejamento do Centro Pró-Memória e das atividades administrativas, médicas aos associados e
culturais.
• Consolidação da finalidade para atividades esportivas nas áreas liberadas.
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• Não há integração entre as áreas internas e externas.
• As estruturas de apoio às ofertas de alimentação nos
dois pisos – Restaurante CCR e Lanchonete do Boliche – estão desunificados.
• Há desequilíbrio entre utilização de atividades e espaços.
• O auditório possui inadequações técnicas e de acessibilidade.

Propostas: verticalização e revitalização
do Centro Cultural e Recreativo (CCR)
• Ampliação e renovação da oferta de alimentação e
integração com o entorno – espaço externo.

• Possível uso do 6º piso (cobertura).

• Renovação dos espaços para atividades culturais
e recreativas em novas salas flexíveis para cursos
e atividades diversas.

• Estudo de transferência do Fitness e salas de
ginásticas.

• Readequação dos espaços para atividades esportivas.

Plano Diretor de Desenvolvimento - Fase 1

Zona 7

Zona 8

Inadequações

Inadequações

• Atividades administrativas distantes e desintegradas
do CA e do DAS em relação às áreas de apoio aos
funcionários.

• Salão de Festas: estado de conservação crítico e obsolescência funcional e de instalações.

• Espaço utilizado inadequadamente para atividades
culturais.
• Subutilização do potencial do espaço.

Propostas: renovação do espaço dos vestiários e da lanchonete da piscina
• Melhorar o balanceamento por meio de estudo de
realocação e ampliação do Fitness e salas de ginásticas em novas instalações.
• Integração das ofertas de alimentação (lanchonetes).
• Ampliação e integração dos vestiários.
• Remanejamento das atividades administrativas,
culturais e DAS.

• Sede Social: estado de conservação crítico e com diversos espaços ocupados, de forma definitiva ou improvisada, por atividades e serviços inadequados às
suas funções sociais, culturais e institucionais.
• Quadra de Tênis: atividade esportiva que conflita com
as atividades de apoio ao funcionamento do Salão de
Festas.
• Atividades administrativas na estrutura de apoio ao
funcionamento do Salão de Festas e de viveiro de
plantas entre o Salão de Festas e a Sede Social.

Propostas: revitalização do quadrilátero
social
• Promover adequado atendimento de festas e eventos diversificados por meio da recuperação das
edificações do Salão de Festas, observados os
estudos prévios de viabilidade técnica, funcional e
econômica.
• Remanejamento dos serviços e atividades de estética, esportivas e administrativas.
• Requalificação dos espaços para atividades institucionais, sociais e culturais e para serviços aos
associados.
• Inclusão do Centro Pró-Memória.
• Renovação da oferta de alimentação (bar).
• Acesso direto ao estacionamento Faria Lima e integração com áreas externas.

Diretrizes de planejamento físico
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+PYLJPVUHTLU[VZ
LZ[YH[tNPJVZWHYH
VSVUNVWYHaV
(ZWLJ[VZHZLYLTVIZLY]HKVZWLSHZ
Z\JLZZP]HZ+PYL[VYPHZUVWSHULQHTLU[V
LL_LJ\sqVKLZ\HZHsLZLWLSV
*VUZLSOV+LSPILYH[P]VLTZL\WHWLS
KLYLWYLZLU[HsqVKVZHZZVJPHKVZ

Vetores de direcionamento estratégico
0UKPJHKVYLZWHYHTLUZ\YHsqVKLKLZLTWLUOVWHYHVSVUNVWYHaV

Orientação
das ações e
tomada de decisão
a partir das estratégias
do Plano Diretor de
Desenvolvimento
vigente

Conformidade
legal em
todos os seus
aspectos

Nível de
satisfação dos
associados

Equilíbrio
econômico
e social
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7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V-HZL

+PYLJPVUHTLU[VZLZ[YH[tNPJVZWHYHVSVUNVWYHaV
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7Y}_PTVZWHZZVZ!MHZL
*VU[PU\PKHKLKV7SHUV+PYL[VYKL
+LZLU]VS]PTLU[VWVYTLPVKHLSHIVYHsqVKVZ
WYVNYHTHZWYVQL[VZLPUMYHLZ[Y\[\YHWSHULQHKVZ

8. Próximos passos: fase 2
Etapas do plano
(ZWLJ[VZKVKPYLJPVUHTLU[VLZ[YH[tNPJVHIVYKHKVZULZ[HMHZL

Missão,
Visão e
Valores

Políticas e
diretrizes

Estratégias
setoriais

Fase 2
7HWtPZ L YLZWVUZHIPSPKHKLZ UH PTWSLTLU[H
sqVKHZLZ[YH[tNPHZ
Comitê geral do PDD
• 6YPLU[HY H JVUK\sqV KH MHZL  WSHUVZ KL
HsqVKV7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V
 0UKPJHYVZJVVYKLUHKVYLZZL[VYPHPZ
 :LYVLSVJVTV*VUZLSOV+LSPILYH[P]VLH
+PYL[VYPH,_LJ\[P]H
Coordenadores setoriais
 0TWSLTLU[HY V JVUQ\U[V KL LZ[YH[tNPHZ
ZL[VYPHPZ
 -VYTHY L VYPLU[HY VZ NY\WVZ KL [YHIHSOV
WHYHPTWSLTLU[HsqVKVZWYVNYHTHZ
• :LYVLSVKVZNY\WVZJVTVJVTP[vNLYHSKV
7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V
Grupos de trabalho
 *VVYKLUHY L L_LJ\[HY KVZ WSHUVZ KL
HsqV LV\ LZ[\KVZ KL PU[LY]LUsqV WHYH
H[LUKPTLU[VnZYLJVTLUKHsLZKVaVULH
TLU[V MxZPJV JVUMVYTL VZ WYHaVZ LZ[HIL
SLJPKVZ
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Planos
de ação
(fase 2)

Programas,
infraestrutura
e projetos
(fase 2)

 5LZ[H L[HWH V [LYTV WSHUV KL HsqV KL]L
ZLY LU[LUKPKV JVTV LZ[\KV SL]HU[HTLU
[V LV\ WYVWVZ[H WHYH X\L HZ LZ[YH[tNPHZ
HWYV]HKHZ ZLQHT L_LJ\[HKHZ YLWL[PKH
TLU[LJOHTHKVULZ[L[YHIHSOVKLJVTV
MHaLY
 +L]LT ZLY WVY HMPUPKHKL HNY\WHKVZ LT
WYVNYHTHZ WHYH Z\H H]HSPHsqV KPZJ\ZZqV
LWYVWVZPsqVVIZLY]HUKVLTZ\HLSHIVYH
sqV L L_LJ\sqV VZ WYVJLKPTLU[VZ L WYm
[PJHZKLNLZ[qVKLWYVQL[VZHKV[HKVZWLSV
*S\IL"ULZ[LTVTLU[VZLYqVHIVYKHKVZVZ
HZWLJ[VZKLLZJVWVJ\Z[VZLWYHaVLU[YL
V\[YVZ
 *HKHJVUQ\U[VKLWYVNYHTHZLZ[HYmZVIH
YLZWVUZHIPSPKHKLKL\TJVVYKLUHKVYZL[V
YPHSHX\LTJHILYmHMVYTHsqVKVZNY\WVZ
KL [YHIHSOV [LUKV WLYTHULU[L VYPLU[HsqV
KV *VTP[v .LYHS KV 7SHUV +PYL[VY KL +L
ZLU]VS]PTLU[VLHWVPVM\UJPVUHSKH(ZZLZ
ZVYPHKL7SHULQHTLU[V

Abordagem setorial por meio de planos de
ação

 (H]HSPHsqVKVZWSHUVZKLHsqVZ\HWYPV
YPaHsqV L KLMPUPsqV KL YLJ\YZVZ WHYH PT
WSLTLU[HsqV ZLYm YLHSPaHKH JVUMVYTL HZ
KPZWVZPsLZ WYL]PZ[HZ UVZ YLN\SHTLU[VZ
PU[LYUVZKV*S\IL

• +LU[YV KV JVUJLP[V PUPJPHSTLU[L LZ[HILSL
JPKV H MHZL  JVU[LTWSHYm H LSHIVYHsqV
KVZWSHUVZZL[VYPHPZKLYP]HKVZKH]PZqVPU
[LNYHKH

 ,Z[LWSHUVMVPLSHIVYHKVJVT\TH]PZqVKL
HUVZLKL]LZLYMVYTHSTLU[LYL]PZHKVH
JHKHHUVZ

7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V-HZL

Próximos passos
-PUHSPaHsqVKHMHZLLL]VS\sqVWHYHHMHZL

(WYLZLU[HsqV
WHYHH+PYL[VYPH


+PZJ\ZZqVJVT
*VTPZZLZ
L*VUZLSOV

(WYLZLU[HsqV
WHYHHZZVJPHKVZ


+LSPILYHsqV
WLSV*VUZLSOV


-VYTHsqVKV
JVTP[vNLYHS
KV7++

-VYTHsqVKVZ
NY\WVZKL
[YHIHSOV

+LUVTPUHsqVKVZ
JVVYKLUHKVYLZ
ZL[VYPHPZ

-HZL
*VTVMHaLY

7Y}_PTVZWHZZVZ!MHZL
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(NYHKLJPTLU[VZ
(ZZVJPHKVZM\UJPVUmYPVZL[LYJLPYVZX\L
H\_PSPHYHTUHLSHIVYHsqVKV[YHIHSOV

6,ZWVY[L*S\IL7PUOLPYVZHNYHKLJLPTLUZHTLU[LH[VKVZVZLU]VS]PKVZ¶*VUZLSOLPYVZ+PYL[VYLZ
KH H[\HS L KL NLZ[LZ HU[LYPVYLZ HZZVJPHKVZ M\UJPVUmYPVZ L [LYJLPYVZ ¶ X\L JVSHIVYHYHT UH
LSHIVYHsqV KLZ[L 7SHUV +PYL[VY KL +LZLU]VS]PTLU[V ZLT VZ X\HPZ LZ[L [YHIHSOV UqV [LYPH ZPKV
L_LJ\[HKVJVTHTLZTHNYHUKLaHLSLNP[PTPKHKL

Grupos de trabalho
(ZZVJPHKVZM\UJPVUmYPVZL[LYJLPYVZ
Coordenação Geral
/LP[VY-LYYLPYH;VUPZZP
Coordenador do Plano Diretor de
Desenvolvimento
(UKYLHZKL:V\aH-LPU
Assessor de Planejamento da Diretoria
(SL_HUKYL7LYYVUL3VTVUHJV
Membro do Conselho Deliberativo
+HUPSV4PaPHYH7LYLPYH
Gerente de Planejamento e
Gestão Estratégica

*VSHIVYHsqV

(SILY[V(U[VUPV7HZJHYLSSP-HZHUHYV
(U[VUPVKL(SJoU[HYH4HJOHKV9\KNL
(U[VUPV4VYLUV5L[V
(YSPUKV=PYNxSPV4HJOHKV4V\YH
*LSZV/HOUL
*LaHY9VILY[V3LqV.YHUPLYP
*SH\KPV9LNPUH
-YHUJPZJV*HYSVZ*VSSL[L:PS]H
1VZt,KT\Y=PHUUH*V\[PUOV
1VZt4HUZZ\Y
3\xZ,K\HYKV+\[YH9VKYPN\LZ
7H\SV*tZHYKL(YY\KH*HZ[HUOV
9VILY[V*HWWLSSHUV
9VILY[V3\Pa7PU[VL:PS]H
9\ILUZ*H[LSSP
:LYNPV3HaaHYPUP
:tYNPV=LYN\LPYV

(THUKH3VWLZ7YVZWLYVKL:V\aH
(UH*LSPH6ZZVKH*VZ[H
(U[VUPV9HPT\UKV)HZ[VZKL(STLPKH
(YUHSKV3\PaKL8\LPYVa7LYLPYH
,KNHYK6aVU
,KZVU1VZLKVZ:HU[VZ
,YULZ[V/LP[VY:-YLP_VZH1\UPVY
.PSILY[VKL3\JJPH
.\Z[H]V3\JLUH(UPIHS+YHNV
0]HU.PSILY[V*HZ[HSKP-PSOV
1VqVKL4HY[PUV1\UPVY
1VZt/LUYPX\LKL:V\aH(TVYPT
3PZZHUKYHKL1LZ\Z7LSPaHYV
3\HUPKVZ:HU[VZ7LYLPYH
4HYJPH*HZ[YV7VWWL
4HYJVZ4HJLKV4H`UHYK(YHQV
4H\YPJPV;HYLSOV(TH[V
5H[OHSPH.VTLZ:84H[[VZ
6YSHUKV-LYYHa(S]LZ
7H[YxJPH*LaHYKL4V\YH
7H[YPaPH7LKYLPYH:JHM\[V-HUHYV
7YPZJPSH6SP]LPYHKH:PS]H
9HPT\UKV)LUP[V)SHUJV
9P[H/HZZLSIHJO(ZZHK
9VKVSMV1VZt:HUJOLa:LYPUL
>PSSPHU.\PTHYHLZ

Grupo Setorial de Esportes

Grupo Setorial Cultural

(SL_HUKYL7LYYVUL3VTVUHJV
Coordenador do grupo setorial de Esportes

(UH4HYPH3PZIVH4VY[HYP
Coordenadora do grupo setorial Cultural

*SH\KPV9VILY[VKL*HZ[PSOV
*SV]PZ)LYNHTV-PSOV
-YHUJPZJV(U[VUPV=HZZLSS\JJP-PSOV

(MVUZV-LYYLPYH-PN\LPYLKV
*SH\KPH3VZ[JOPUPU
*SLPKL-YHZJV4HYYLZL

-YHUJPZJV4HU\LS7PU[V
Supervisor de Planejamento
Conselho Consultivo
-VYTHKVWLSVZH[\HPZLL_7YLZPKLU[LZKV*VUZL
SOV+LSPILYH[P]VLKH+PYL[VYPH
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3HPZ/LSLUH7PUOLPYV3PTH:PS]H
3\PZ,K\HYKV7PUOLPYV3PTH
4HYJV(U[VUPV.VUsHS]LZ*HYKVZV
4HYPV:HU[VZ.\P[[P
4HYPV:LYNPV:PS]H
9LPUHSKV-LYUHUKLZ*HTWVZ
9VILY[H-PUL[[V
:HS]HKVY7HYPZP5L[V
:HTPY:HSPT+HOLY
:PS]PH:JO\Z[LY
=HSKPY1VZt)HYIHU[P

7SHUV+PYL[VYKL+LZLU]VS]PTLU[V-HZL

,SPaHIL[O5LYJLZZPHU
-YHUJPZJV1VZt:V\ZH7YPHU[P
.PZSHPULKL6SP]LPYH4VYLPYHKL:V\ZH
1HKZVU;OVTHZKH:PS]H/LYJ\SHUV
1LHU*HYSVZKL:V\aH7LYLPYH
4HYPH3\JPH;VSLKV*VSSL[:PS]H
4HYPH7LUOH-LYYLPYH=HYNHZ
4HYPH9P[H4\YNLS4PSSLY
9LNPUHKL(YH\QV3PTH+LSK\X\L
9LUH[H4HY[PUZ*VZ[H
9LUH[H4VOHSSLT-VUZLJH;VYYLZ
:HUKYH3\NNLYPKL*HY]HSOV
>HS[LY>LPZaMSVN
Grupo Setorial Social
*HYSVZ9VILY[V:mKL4PYHUKH)}YPV
Coordenador do grupo setorial Social
*HYSVZ(SILY[V*VZ[HKL6SP]LPYH
,KZVU)LYUHYKLZ*VLSOV
,K^HYK0YVKLURV
-YHUJPZJV-SHX\LY-PSOV
1VZt4HYSVU:HS]HKVY)HYYVZV
3\HUH3HSH4VYLSSP
4HYJPH(WHYLJPKHKL6SP]LPYH:HU[VZ
4HYPH/LSLUH.VTLZ:VSMYLKPUP
4PJOLSL1HJRLSPUL3VWLZKL)HYYVZ
;OPHNV([OH`KLAPTPHUV
=HSTPY9VKYPN\LZKL3PTH
Grupo Setorial de Restaurantes
(UKYt5V]HLZ7H[\Y`4VU[LPYV
Coordenador do grupo setorial de
Restaurantes
+HUPSV7LKYVKH:PS]H
0aHILS*YPZ[PUH:VHYLZ
3\JPHUVKL6SP]LPYH3PTH
6KHPY4HYJLSV;VUPVSSV
7H\SV:PSHZKH:PS]H:V\aH
9VILY[V3HaaHYPUP
Grupo Setorial de Infraestrutura
9VILY[V/VMSPUN
Coordenador do grupo setorial de
Infraestrutura
(SL_HUKYL=PSLSH
(SVPZPV;LYYHUV]H-PSOV
ÍS]HYV9HMHLS4LUKLZ3H[[VYYL
(UKYLZH=PLPYH*\UOH-LYYLPYH
*HTPSH*VUZHUP
*HYSVZ,KT\UKV4PSSLY5L[V
*SH\KPH(WHYLJPKH-\JOZ7LYLPYHKH:PS]H
+PVULS=PSSHISHUJH
,K\HYKVKL.}LZ7PU[V
,K\HYKV4HY[PUZ.\LYYH5\ULZ+PHZ
/LP[VY-LYYLPYH;VUPZZP

1VZL9VILY[V*HYULPYV5V]HLZ1\UPVY
3HPZ,ZJ\KLPYVKL6SP]LPYH
3\JHZKH*VZ[H4HJOHKV9PVZ
4HYJLSV-HPZHS*\Y`
7LKYV;HKKLP5L[V
9LPUHSKV=PJLU[LKVZ:HU[VZ
9VaPTLPYL6SP]LPYHKL(YH\QV
:HTHYH(aHYPHZ7PYLZ
;P[V3x]PV-YHZJPUV
=HULZZH:VHYLZ7YHKV3VWLZ
Grupo Setorial de Serviços e
Atividades de Apoio
.YHaPLSH7LKYLZJOP6YPH*HYULPYV
Coordenador do grupo setorial de Serviços
(UKYL`H7LYLPYH(U[\ULZ
(U[VUPV;VSVaHKL6SP]LPYHL*VZ[H-PSOV
(YPHUL7LYLPYHKH:PS]H
(YPV]HSKV7LYLPYH9PILPYV5L[V
*HYSVZ(KVSMV)LSSPVKV(THYHS:JOTPK[
*HYSVZ(S]LZ:HU[VZ
*PU[PH;\YLSSH+P:[HZP
*SLTPS[VUKL(SJHU[HYH:V\ZH
+PLNV4\UPaKL:V\aH
,K\HYKV1VZL5H]HZ*V\[PUOV
,SPHZ*SLTLU[PUVKVZ:HU[VZ
,SPZHUNLSHKVZ:HU[VZ:V\ZH
-YHUJPZJV(YLUH9VTHUH[V
.HIYPLS.HZWHY
1VZt(SILY[V7PYLZKH:PS]H
1VZL4HYPV4HYV[[H
2H[PH9HPUVUL9VJOH
3\JHZ9VKYPN\LZKL6SP]LPYH
3\JPHUL-LYYLPYHKV3HNV
3\Pa-LYUHUKV4HJOHKV
4HYJLSV*HYKVZV9PILPYV
4HYPHUH-VUZLJH
4mYPV4VU[LULNYV.HZWHYPUP
7H\SV:LYNPVKL(UKYHKL
7LKYV.\PSOLYTLKL=LYN\LPYV3VIV
9VILY[V/LPURL
9VZH*HYTLU*HTLYH[H
:PS]PV1VZL;HKL\KL(YH\QV
:PS]PV3VJOL
:PTVUL7PUOLPYV*V[YPT9LIV\sHZ
=HSKPYKL:V\aH
=HSKPYLUL(UNLSHKVZ:HU[VZ7LYLPYH
>HS[LY:PS]HPUTLTVYPHT
Equipe de Apoio
(NSHL.YPTHSKP
)Y\UH.VUZHSLa
1HJX\LZ4LS\S9\IHS
4HYJVZ*LZHY=LsVZV
9LNPUH*tSPH-LYYHYP
@HYH+VTLUPJP4HUZ\Y
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Créditos
,KP[VYHsqV
Assessoria de Planejamento
-V[VNYHMPH
Acervo do Clube, disponível eletronicamente no site:
^^^MSPJRYJVTWOV[VZJS\ILWPUOLPYVZ
Acervo do Centro Pró-Memória Hans Nobiling
Ricardo Bufolin
4HWHZLKLZLUOVZLZX\LTm[PJVZ
Arquiteto Pedro Taddei e Associados
7YVQL[V.YmMPJVL(Y[LMPUHS
Paragrapho
0TWYLZZqV
Log e Print Gráfica e Logística S.A.

9L]PZqV
-L]LYLPYVKL
;PYHNLTPUPJPHS
J}WPHZ

©,ZWVY[L*S\IL7PUOLPYVZ
,Z[LKVJ\TLU[VtKL\ZVPU[LYUVLL_JS\ZP]VKV,ZWVY[L*S\IL7PUOLPYVZLKLZL\ZHZZVJPHKVZ
5qVKL]LZLYYLWYVK\aPKVZLTH\[VYPaHsqVWYt]PH

