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PLANEJAMENTO DE CARREIRA
O planejamento de carreira é um conjunto de caminhos e metas definidas, que
servem como direcionamento para o crescimento profissional. Mas que ao longo
do processo podem sofrer alterações.
Esse planejamento trabalhará em três esferas na vida do atleta (profissional,
pessoal e financeira), a partir de estratégias que pretendem ajudá-lo a atingir
seus objetivos ao longo da carreira, pensando também no seu período de
aposentadoria.
Manter o foco e traçar planos para conquistar suas metas são passos
fundamentais para qualquer profissional, e que cada vez mais se faz necessário
na carreira de um atleta. O gerenciamento de carreira surge como a estratégia
para que os atletas tenham um norte e saibam como agir, tanto no mundo
profissional quanto no âmbito pessoal.

*Foto do atleta em um jogo no profissional do Cruzeiro

ATLETA: VITOR HUGO ROQUE FERREIRA
IDADE: 16 ANOS
NASCIDO EM: 28/02/2005
ALTURA: 1,72 m
PESO: 76kg
NATURALIDADE: TIMÓTEO-MG
CLUBE ATUAL: CRUZEIRO
POSIÇÃO: ATACANTE
PATROCÍNIO: NIKE
HISTÓRICO DE CLUBES: Cruzeiro MG, América MG

CAPTAÇÃO
O processo de captação é a primeira fase da construção da careira de um
atleta, e talvez a mais importante para ambas as partes, para o atleta, ser
captado por uma boa empresa, e para a empresa captar um indivíduo/garoto
novo cronologicamente e com bom potencial esportivo. A Sandro e Ehler
Assessoria Esportiva entendendo a importância desse processo, começou a
buscar parceiros em projetos sociais, escolinhas de futebol, acompanhamento
efetivo em categorias de base, network, e indicação, hoje com toda estrutura
montada e parceiros à disposição, temos um calendário anual com as principais
competições de futebol de base do Brasil, onde procuramos acompanhar de
forma efetiva essas competições.

Através de uma indicação técnica, o sócio e responsável técnico pela Sando e
Ehler, Sandro Duarte foi acompanhar alguns treinos de atletas da categoria
2005, de atletas tinham 09 e 11 anos de idade. Três atletas despertaram nosso
interesse no treino, por se encaixarem no perfil que a empresa busca, atletas
com alto potencial esportivo. Dentre eles o Victor Roque.
Foi identificado no atleta qualidades especificas como: Força, velocidade,
habilidade, boa coordenação motora, inteligência cognitiva, incisivo e um
aparente foco.
A Sandro e Ehler se preocupa muito com a estrutura familiar dos atletas, ao
selecionamos os garotos, priorizamos iniciar nossa parceria com a família junto
ao atleta. Assim seguindo nosso protocolo de captação, abordamos o atleta
selecionado e o convidamos juntamente com a sua família, para conhecer
nossa sede e apresentar nossa proposta de trabalho. De imediato foi
identificado que o Victor Roque além de um perfil profissional muito bom,

contava ainda com uma excelente estrutura familiar, características que
entendemos serem essenciais para uma carreira de sucesso. Iniciamos assim
a nossa parceria com o atleta e a elaboração do seu planejamento de carreira.

METAS E OBJETIVOS


Curto prazo; são metas pensadas para a realização em um tempo
próximo do atual.
Metas Victor Roque: Ser titular, queimar etapas, cuidar do corpo,
seleção base, alta produtividade, títulos na base e artilharia.



Médio prazo; exigem foco em sua realização, mas também possibilitam
mais erros.
Metas Victor Roque: Patrocínio, contrato profissional, subir para o
profissional, continuar sendo convocado para seleção de base.



Longo prazo; exigem um tempo maior para realização
Metas Victor Roque: Seleção principal, titularidade no profissional,
transferência

internacional,

olimpíadas, copa do mundo.

realização

financeira,

títulos,

MARKETING
Instagram, Facebook e Youtube, postagens de vídeos de jogadas, lances, gols
e melhores momentos. A empresa se preocupa muito com a imagem do atleta.
Disponibilizamos um setor na empresa para cuidar e gerir essa parte,
prestando assessoria de comunicação.
Atualizamos e divulgamos constantemente todo material de vídeos afim de
estar apresentando para o mercado a evolução do atleta e a regularidade do
mesmo, tanto com relação a produtividade quanto ao desempenho dentro de
campo.
Diariamente verificamos todas as redes sociais de nossos atletas tentando
filtrar comportamentos online que podem ser prejudiciais a imagem do mesmo,
além do ´´Business´´. Muitas vezes o jogador perde o foco entrando nos
comportamentos

atuais

online

de

massa,

porem

criam

situações

comprometedoras que por um impulso podem causar sérios problemas.
Exemplo: Imagine que seu clube perdeu, apesar de você ter ido muito bem no
jogo, e considerar que seu trabalho foi feito de forma exemplar, você posta uma
foto ou vídeo, em um momento de descontração com a sua família,
teoricamente um direito seu, na visão de um torcedor fanático, que perdeu seu
dia com a derrota ou de um diretor que está vendo seus projetos serem
comprometidos, isso pode soar como um descaso e falta de respeito com o
clube e a torcida, ocasionando sérios problemas.
Nossa empresa faz toda orientação necessária afim de que isto seja prevenido,
entretanto constantemente nos deparamos com atitudes inocentes que
acarretam em sérios problemas, já tivemos um caso de um atleta que colocou
banco de couro vermelho no seu carro e postou, infelizmente era a cor principal
do time rival, tivemos reclamações dos torcedores e até do presidente do clube.

A blindagem do atleta se torna uma ferramenta de extrema importância,
considerando que o mesmo precisa estar 100% focado, e qualquer problema
externo atrapalha muito no desempenho do mesmo.
Hoje as redes sociais são uma excelente ferramenta para clubes e empresários
acompanharem e darem suporte para os atletas.
Durante o ano de 2020, em meio a pandemia a Sandro e Ehler utilizou de
ferramentas para trazer seus atletas e quem acompanha nosso trabalho para
mais perto. Começamos a fazer lives semanais com convidados que agregam
ao mercado para falar de temas relacionados ao futebol. Conversamos com exatletas profissionais, técnicos, patrocinadores, donos de clubes, atletas nossos
que atuam em outros países e etc.

CORPO
Nutrição;
A alimentação é primordial para alcançar as metas almejadas e, com isso,
contribui para o melhor resultado durante os torneios. Durante a fase de
treinos, o atleta precisa seguir um plano alimentar que forneça energia
necessária para o esforço envolvido. Se resguardando de possíveis lesões.

Nutrição Victor Roque: Hoje a parte de acompanhamento nutricional do
atleta Victor Roque é feito exclusivamente pelo clube do atleta.
Fisiologia/Preparação física;
A Fisiologia humana, é caracterizada pelo estudo dos efeitos agudos e crônicos
do exercício físico sobre as estruturas e as funções dos sistemas do corpo
humano. Esse recurso é usado pelo clube como grande aliado na performance
do atleta objetivando a investigação do funcionamento do organismo do atleta,
mediante a pratica esportiva.
Hoje a parte de Fisiologia do atleta Victor Roque é feito exclusivamente
pelo clube do atleta.
Sono;
Os benefícios de uma rotina de noites bem dormidas incluem a prevenção de
lesões em competições e treinos. É durante a noite que o reparo muscular
acontece com mais intensidade uma vez que hormônios e fatores de
crescimento ainda são liberados durante este período. Assim o sono é um fator
determinante na recuperação física e na função imunológica dos atletas.

Não conseguimos controlar o sono/qualidade do nosso atleta. Atuamos
junto a família na orientação e, se necessário, correção de maus hábitos
adotados pelo atleta Victor Roque.
Psicológico;
A empresa disponibiliza um coach¹ esporte que desenvolve um trabalho com
o atleta com a missão de aprimorar suas qualidades cognitivas e
socioemocionais, a fim de promover desenvolvimento pessoal, mentalidade
vencedora, inteligência financeira e pensamento empreendedor de longo
prazo - tendo como referência sempre jogadores vitoriosos e extremamente
profissionais.
A preparação mental é um pilar que quando absorvido pelo atleta de forma
consciente acaba sendo fundamental para o pleno desenvolvimento da
carreira esportiva de alta performance. Condiciona-o para uma vida de
conquistas e também tem o poder de blindá-lo contrapressões - sejam
internas ou externas.
Para isso, são utilizadas ferramentas fornecidas pela neurociência,
neurolinguística e psicologia esportiva.
Um plano metas de curto, médio e longo prazos é elaborado de acordo com
os objetivos que o atleta deseja alcançar - além, claro, da expectativa que o
clube e os investidores do jogador possuem sobre a carreira no cenário
internacional.
Forma de trabalho Vitor Roque: Nos reunimos semanalmente por
vídeo em sessões de 1 hora onde é sempre feita uma análise da
última semana de trabalho e o atleta dá o feedback dos avanços e
das dificuldades encontradas.

OBJETIVOS DO ATLETA:


Consolidar-se como profissional



Jogar em um grande clube europeu



Disputar e ser artilheiro da Champions



Servir a Seleção Brasileira, vencer uma Copa do Mundo e ser
artilheiro.



Ser referência para os atletas mais jovens e deixar um bom legado.

TAREFAS DO ATLETA:


Melhorar cada vez mais o nível de concentração nos treinos.



Aprender o máximo que puder com os atletas mais maduros.



Procurar os profissionais do staff do clube para lhe orientar sobre
alimentação, hidratação, suplementação, ganho de força e
velocidade, trabalhos preventivos e regenerativos.



Dormir o sono noturno desligando-se das redes sociais e do
celular pelo menos 30 minutos antes de dormir.



Desfrutar desse momento e fazer o que ama com muita alegria e
responsabilidade.



Entender que está em fase de maturação e que ainda necessita
de evolução e consolidação da sua carreira.



OBS: as tarefas vão sendo verificadas e aprimoradas de acordo
com os avanços.

¹ Lulinha Tavares é ex-atleta de futebol, formado em Educação Física, pós
em Psicologia Esportiva, Master Coach, FIFA MASTER FGV Gestão
Marketing e Direito Esportivo. Mais de 1.300 atletas atendidos em 13 anos de
carreira e passagem por clubes como: Palmeiras, Fluminense, Flamengo,
Figueirense, Guarani, entre outros.

Prevenção e recuperação de lesão;
Existem muitas falas em torno dos “exercícios preventivos” com foco no futebol,
mas, de fato, a prevenção deve ir muito além de um conjunto de exercícios. A
compreensão dos fatores de risco para lesões no futebol é a base para qualquer
problema de prevenção. A prevenção de lesões no futebol envolve uma série de
medidas, que incluem: Correção das fraquezas e desequilíbrios musculares,
adequação do equipamento esportivo (chuteira e caneleira), adequação da
carga de treino, monitoramento do retorno esportivo, reconhecimento precoce
de lesões, correção de fraquezas e desequilíbrios, musculares.
Esse trabalho é desenvolvido dentro do clube, e é prestado todo
suporte para o Victor Roque. Ressaltamos a todo tempo a importância
dele se cuidar no extracampo, evitando lesões que possam ser
ocasionadas fora dos gramados.

SUPORTE
Suporte financeiro;
O planejamento financeiro é um dos pilares mais importantes na vida de
qualquer profissional remunerado, no futebol não seria diferente, principalmente
por ser uma área onde em sua maioria são tratados valores altos. A assessoria
financeira, nada mais é que um aconselhamento financeiro afim de orientar o
atleta na otimização dos seus recursos na escolha dos seus investimentos e
consequentemente aumentando sua rentabilidade.
Auxiliamos o atleta Victor Roque na gestão dos investimentos
considerando

os

contratos

atuais

e

um

planejamento

para

a

independência financeira do mesmo.
Suporte jurídico;
Serviço que objetiva oferecer orientações e direcionamentos para o atleta diante
de dúvidas ou conflitos. A ideia é garantir a legalidade dos atos, atuar de moto
preventivo e ajudar a adotar as soluções adequadas para cada situação a fim de
evitar problemas.
Temos um advogado fixo na empresa que auxilia nas análises de
contratos do atleta Victor Roque, com os clubes, com patrocinadores, e
com a própria Sandro e Ehler.
Suporte contábil;
Serviço especializado que visa garantir o cumprimento de obrigações fiscais e
financeiras de modo responsável apontando o melhor caminho na tomada de
decisões para redução de gastos, planejamento e pagamento de impostos.

Temos um escritório de contabilidade fixo, que auxilia o atleta Victor
Roque no recolhimento e pagamento de todos os impostos relacionados
a ganhos do mesmo. Isentando o atleta de qualquer preocupação no
âmbito fiscal e tributário, bem como, emissões em notas fiscais,
declaração de imposto de renda.

SCOUT
Pessoa responsável por levantar e avaliar resultados individual de cada
jogador, como ele se comporta ao estar ganhando, perdendo, como reage ao
perder um gol ou um pênalti
A Sandro e Ehler se preocupa com os números dos atletas, que em sua
maioria jogam na Base, fazemos o levantamento desses números
acompanhando jogos, anotando e planilhando as informações. No caso
do atleta Victor Roque, hoje atuando no profissional, o Scout é feito pelo
clube, mesmo assim alguns números registramos internamente,
compartilhamos com o atleta, sua família e todos os profissionais que nos
ajudam, a juntamente com o Victor traçar algumas metas.

VICTOR ROQUE FERREIRA
JOGOS BASE

GOLS CATEGORIA 17

GOLS TOTAL TEMPORADA 2021

20

9

19

JOGOS PROFISSONAL

GOLS PROFISSONAL

GOLS TOTAL TEMPORADA 2021

4

0

19
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2021
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5
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1

2

9

0

1

0

0
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3

3

0

1

0

0

1

0

1

CBF - Brasileiro S1 7 (CBF)
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12

12

0

5
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0

3

0

0

CBF - Brasileiro S1 7 (CBF)
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2

0

2

0

0

0

0

0
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1

5

5

0

3

0
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1 4 5 2 4 8 6 MG

0 1 /0 7 /2 0 1 8

3 1 /1 2 /2 0 1 8

MG
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1 5 5 9 1 0 1 MG
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3 0 /0 3 /2 0 2 2

MG
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1 7 9 3 1 4 2 MG

2 4 /0 5 /2 0 2 1

2 3 /0 5 /2 0 2 5

Os números completos do atleta são levantados pelo clube, e não temos autorização para compartilhar.

ESTUDO DE MERCADO
Primeiramente fazemos um diagnóstico do mercado, identificando qual local se
encaixa melhor no perfil do atleta, considerando adaptação ao estilo de jogo,
cultura do país ou região, deficiência do clube objetivo da transferência,
capacidade financeira do clube, desejo do atleta, e projeção após transferência;
Após todo o levantamento entramos em contato com o clube ou agente que
tenha entrada no mesmo;
No caso do Vitor Roque, desde cedo precisamos estar constantemente
estudando o mercado e as possíveis transferências, pois por se tratar
de um jovem talento e promissor, se fazia a necessidade de estarmos
acompanhando

a

evolução

do

mesmo

e

aproveitarmos

as

oportunidades de transferência ou permanência no clube conforme
fosse o melhor a ser feito, sendo que essa decisão deve e foi tomada
junto com o atleta e familiares, considerando o estudo apresentado e
as perspectivas futuras;

TOMADA DE DECISÃO
Mudança de clubes durante a formação;
Durante toda a carreira do atleta precisamos tomar decisões que podem ser
cruciais para o futuro do mesmo, o estudo feito anteriormente ajuda muito nessa
decisão, entretanto outras situações devem ser levadas em consideração, como
mudar para o time rival, vestir uma camisa com um número que afronte o
adversário, ir para um time que já houve alguma situação chata, mudar em um
curto período de tempo de clubes sem construir algo sólido, entre outras opções;
Vitor Roque desde a categoria sub 13 vem queimando etapas e despertando
interesse dos clubes do Brasil inteiro, quando disputou e ganhou títulos no sub
14 e sub 15, como nessa idade o jogador normalmente não tem nenhum vínculo
com o clube, a possibilidade de mudança de clube aumenta o número de
propostas do mercado, consequentemente nos vimos em uma situação
extremamente delicada, sendo necessário uma importante tomada de decisão,
tínhamos ofertas de vários grandes clubes do Brasil, ofertas que impactariam
muito financeiramente e profissionalmente para o jogador, foi então que se
decidiu a transferência dele do América Mineiro para o Cruzeiro, culminando com
a sua primeira convocação para a seleção Brasileira;

Assinatura do primeiro contrato profissional;
Em 2021 o jogador completou 16 anos, por lei é a hora que o atleta pode assinar
seu primeiro contrato profissional .Momento que o mercado também vê uma
possibilidade de transferência, com isso novamente tivemos várias ofertas para
transferência, inclusive com propostas financeiras mais vantajosas e para clubes
no momento mais bem estruturados que o Cruzeiro, entretanto levamos em
consideração principalmente à vontade do atleta de permanecer, as dificuldades
de uma nova adaptação e a situação do momento do clube, com isso as

possibilidades que se abririam no elenco do profissional, decisão novamente
acertada considerando que hoje o jogador com 16 anos já faz parte do elenco
profissional e tem entrado em todos os jogos;
Renovação de contrato;
Durante a renovação do contrato reunimos com o atleta e família, para
discutirmos o que já temos em mãos e possíveis mudanças que serão pleiteadas
junto ao clube. Em seguida após acordo entre as partes, atleta e clube, contamos
com um staff jurídico que nos auxilia na análise e alteração do contrato caso seja
necessário.
Com o atleta Victor Roque em todas as ocasiões de renovações, rescisões,
estudo de contratos seguimos os protocolos adotados pela empresa e obtivemos
sucesso.
Avaliação das propostas de outros clubes do país;
O momento de avaliar propostas de outros clubes, não é fácil, é uma fase de
extrema importância, de muita pressão, principalmente pela expectativa de
assertividade. Gera desgastes, pois muitas vezes, esses momentos nos colocam
contra os interesses do clube, mas é um processo totalmente normal, onde
temos que exigir tudo que achamos correto e colocar em contrato.
Momento de sair ou voltar para o pais de origem;
Muitas vezes o atleta quer sair do país ou voltar, essas situações muitas vezes
levam em conta a independência financeira que ele pode conquistar saindo do
país e após a sua estabilidade financeira pode querer retornar; outra situação
comum é o medo de ficar escondido em uma liga menos expressiva e o de não
ter o reconhecimento em seu país ou estado, mesmo assim são decisões

extremamente importantes porque o jogador tem que entender o que se planeja
ao longo da carreira e o que se pode realizar;
Junto ao Vitor Roque nós traçamos aonde queremos chegar, com nossas metas
e objetivos, mas precisamos estar constantemente reavaliando para continuar
ou mudar caso seja a nova realidade, isso é muito importante até mesmo antes
que essas propostas cheguem, para que todos os envolvidos, familiares e
principalmente o atleta tenha essa tomada de decisão com os parâmetros
corretos de avaliação.
Hora de pendurar as chuteiras
A carreira de um atleta de futebol é consideravelmente curta, pensando nisso é
muito importante se preparar psicologicamente e financeiramente, para o
momento. Consideramos o encerramento da carreira tão importante como o
início da mesma, por isso procuramos oferecer total suporte de forma
especializada.
Uma das tomadas de decisão mais importante é a hora de “Pendurar as
Chuteiras”, pois o atleta vem de uma rotina de treinamentos, jogos e viagens que
se não for trabalhado em sua cabeça pode causar até depressão em alguns
casos, outra situação muito relevante nesse momento é a parte financeira,
dificilmente um jogador de alto nível para de atuar e continua com uma receita
financeira similar à quando jogava, portanto desde o início da carreira deve ser
feito um planejamento para que o momento de parar de jogar seja uma transição
mais suave possível.

