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Palestras Técnicas

Conferência de Gestores

Seminário Esportivo

Congresso de Clubes

1a SEMANA NACIONAL

Casos de Sucesso

GESTORES OPTAM PELA REALIZAÇÃO
DA 1ª SEMANA NACIONAL DOS CLUBES EM 2021
A FENACLUBES realizou, virtualmente, uma ampla pesquisa junto aos gestores do segmento
clubístico e verificou que 73% das opiniões foram favoráveis ao adiamento da 1ª Semana
Nacional dos Clubes, com sua realização sendo adiada para 2021 devido à pandemia de
Covid-19.
Esta ação reforça a transparência com a qual a Diretoria da FENACLUBES conduz todos os
seus processos e toma todas as suas decisões.

O foco da Conferência Nacional dos
Clubes será o Esporte, destacadamente
a formação de atletas, por intermédio
do Seminário Nacional de Formação
Esportiva realizado com apoio do CBC.
Conferência Nacional
dos Gestores de Clubes

Realização:

Apoio:

FENACLUBES
Rua Açaí, 540
Bairro das Palmeiras
Campinas/SP
CEP: 13092-587
www.fenaclubes.com.br

27/10

Programação
Prevista

*Cachês artísticos, bebidas, prêmios e despesas extras relativas à realização da Semana
Nacional dos Clubes são custeados com recursos próprios da FENACLUBES.

O Seminário Nacional de Formação
Esportiva 2021 acontecerá entre os
dias 27 e 29 de outubro, no Hotel
Royal Palm Plaza, em Campinas/SP.
Seu objetivo é debater a política de
formação de atletas, planejando em
conjunto com os Clubes formadores
as ações a serem desenvolvidas
em cada Ciclo Olímpico. O evento
integra as ações de capacitação,
formação e treinamento dos gestores
profissionais dos Clubes.

Atração cultural –
Show de Stand Up com Fábio Rabin

09h00

Início do credenciamento dos
participantes do Seminário

10h00

Abertura da Exposição
de Stands dos Clubes

10h00

Abertura dos Plantões Técnico e Jurídico
(disponíveis até dia 29/10)

14h00

Abertura oficial do Seminário
Nacional de Formação Esportiva

14h15

Painel: A política de formação de atletas
olímpicos, com representantes da SEE e SNEAR
do Ministério da Cidadania, COB e CBC;

16h00

Balanço do Programa de Formação de Atletas
do CBC: análise qualitativa e resultados;

17h00

Palestra com Lars Grael – “A saga de um
campeão ”Velejador multimedalhista olímpico
tem consagrada carreira como atleta:
conquistou duas medalhas olímpicas de
bronze, foi bicampeão mundial, tem 12 títulos
continentais e 31 títulos nacionais. Grael
também tem vasta experiência como gestor!

21h00

*Cachês artísticos, bebidas, prêmios e despesas extras relativas à realização da Semana Nacional dos Clubes são custeados
com recursos próprios da FENACLUBES.

29/10

08h00

Check-out dos participantes
do Seminário

09h15

 Workshop 1
Medalha Olímpica /
Esporte Coletivo
 Workshop 2
Medalha Olímpica /
Esporte Individual

11h00

11h00
12h00

Troca de experiências na formação
de atletas com diferentes focos:
Eixo de Competições, Eixo de
Recursos Humanos e Eixo de
Equipamentos e Materiais
Esportivos.
Início do credenciamento dos
participantes do Congresso
Encerramento temático do
Seminário Nacional de Formação
Esportiva (os participantes
poderão assistir as palestras do
Congresso Brasileiro de Clubes, no
período da tarde, com previsão de
encerramento as 17h00)

21h00

Atração cultural –
Samba de Gaveta

16h00

Curso de Gestão - Aula Magna

14h00

Avaliação do Programa de Formação do CBC e Revisão do Planejamento do
Ciclo Olímpico 2021-2024 com Clubes, Confederações e Ligas;

11h00

Planejamento do Calendário dos CBIs de 2022;

09h00

 Reunião dos representantes de Confederações e Ligas com a
Diretoria do CBC;
 Oficina de trabalho com representantes dos Clubes: Avaliação da
execução das parcerias: RH e Equipamentos e Materiais Esportivos;

28/10

O Congresso Brasileiro de Clubes 2021 acontecerá entre
os dias 29 de outubro e 02 de novembro, no Hotel Royal
Palm Plaza, em Campinas/SP. Ele é o mais importante
evento de valorização dos Clubes e de seus gestores
estatutários, com a homenagem aos Clubes TOP 100, a
entrega do Prêmio Clube Formador pelo CBC, do Prêmio
FENACLUBES e do Concurso Nacional de Fotografia de
Clubes, além de palestras técnicas e motivacionais e
shows com atrações renomadas no cenário nacional.

29/10

Palestra com Hortência Marcari – “Lições
de uma vida: estratégia, valores e atitude
de uma campeã” Uma das maiores atletas
femininas do basquete, entrou para o Hall da
Fama do Basquetebol dos Estados Unidos em
2002. É a maior pontuadora da história da
Seleção Brasileira com 3.160 pontos, marcados
em 127 partidas oficiais. Suas principais
conquistas são as medalhas de ouro nos
Jogos Pan-Americanos de Havana (1989) e do
Campeonato Mundial da Austrália (1994), além
da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de
Atlanta (1996).
Check-in no hotel para os
participantes do Congresso
Entrega do Prêmio Clube
Formador pelo CBC ao melhor
Clube de cada esporte olímpico
do ciclo 2017-2020

15h00

Palestra com Luciano Signorini
– “Desafios da Comunicação
nos Clubes” Profissional com
décadas de atuação no segmento
de comunicação e assessoria
de imprensa de Clubes e atletas
brasileiros, como Sport Club
Corinthians Paulista e do treinador
Tite – da Seleção Brasileira.
*Cachês artísticos, bebidas, prêmios e despesas extras relativas à realização da Semana
Nacional dos Clubes são custeados com recursos próprios da FENACLUBES.

14h00

15h00
19h30
22h00

Atração Cultural – Paula Fernandes

31/10

Atração Cultural –
Daniel Boaventura
Entrega de
Homenagem aos
Clubes TOP 100
/ Premiação do
Concurso Nacional de
Fotografia de Clubes

21h30

19h30

Programação
Feminina

09h00

Palestra com Luciano Salamacha – “Um
olhar para o futuro” Formado em Direito,
cursou MBA em Gestão Empresarial
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
seguido de uma pós-graduação em
Gestão Industrial, de um Mestrado em
Engenharia de Produção e, por fim, de
um Doutorado em Administração.

10h30

Palestra com Leila Navarro – “Como
virar o jogo com os objetivos sociais e
ser feliz na vida pessoal”
Constante pesquisadora e estudiosa
sobre o comportamento humano, tem
quinze livros publicados. Ela mantém
como base da sua carreira a inovação,
a confiança, a sustentabilidade, o
comprometimento e a capacidade de
manter todos esses quesitos em altos
níveis de satisfação e felicidade.

14h30

Encontro de Soluções
Debaterá as soluções que os
Clubes estão tomando para
enfrentar e superar os efeitos
que a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) trouxe ao
segmento.

14h00

Início do credenciamento dos
participantes do Congresso

11h00

Palestra específica /
Curso em definição

09h30

Reunião do Conselho Interclubes – CI

09h00

30/10

*Cachês artísticos, bebidas, prêmios e despesas extras relativas à realização da Semana
Nacional dos Clubes são custeados com recursos próprios da FENACLUBES.

21h30
Atração Cultural –
Queen Experience
in Concert

19h30

15h30

14h00

1º/11

Premiação dos vencedores do
Concurso Casos de Sucesso

Palestra com Wladymir Camargos
– “Lei Geral de Proteção de Dados”
Advogado nas áreas de Direito
Desportivo, Administrativo e
Empresarial, relator da Comissão
de Juristas do Senado Federal para
Elaboração do Anteprojeto da Lei
Geral do Esporte, Presidente da
Sociedade Brasileira de Direito
Desportivo – SBDD e professor da
Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Goiás.

09h00

Palestra com Cesar Cielo –
“Direcionamento do foco”
Maior nadador da história do país, Cielo
foi medalhista de ouro e recordista
olímpico (21s30) da prova de 50m rasos
nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008.
Considerado o melhor velocista do mundo
entre os anos de 2007 e 2014, conquistou
medalhas e bateu recordes tanto em
piscina curta, quanto em piscina longa.

10h30

Palestra com Mario Sergio Cortella –
“Cenários turbulentos, mudanças velozes:
negação, proteção ou superação?”
Filósofo, educador e professor universitário,
Cortella é um dos principais palestrantes
do país. Foi o mais votado pelo segmento
em pesquisa feita pela FENACLUBES para
apontar quais seriam os palestrantes
preferidos para o Congresso.

Palestra com Gil Giardelli
– “E agora, Brasil? Gestão,
Produtividade, Liderança e
Motivação” Gil Giardelli é autor
do livro “Você é o que você
compartilha”, com quase duas
décadas de experiência no
universo digital. Web-ativista, é
também professor nos cursos
de Pós-Graduação e MBA do
Miami Ad School e do Centro de
Inovação e Criatividade (CIC) da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), em São Paulo.

2/11

Atração Cultural –
Chitãozinho & Xororó

21h30

Prêmio FENACLUBES –
“O Oscar do segmento clubístico”

19h30

Palestra com Robert Scheidt – “Vencendo
ao sabor do vento” Maior medalhista
olímpico do Brasil, Robert Scheidt já
colocou no peito duas medalhas de ouro,
duas de prata e uma de bronze e, nas
Olimpíadas de Tóquio, se tornará o atleta
brasileiro com mais participações em Jogos
Olímpicos: sete! Além das Olimpíadas,
também foi quinze vezes campeão mundial
e três vezes campeão Pan-Americano.

15h30

10h30

10h30

12h00

Programação Feminina

14h00

Palestra com Fawez Tarbine – Com mais
de 10 anos de experiência no mercado
dos negócios, ensina como as pessoas
se tornaram singulares, desejadas e
produtivas, através da criação de plano
de negócios pessoal, posicionamento
de mercado, personal branding,
planejamento e conexão real com o
propósito.

Palestra com Bráulio Bessa – “A arte de
empreender” Poeta e grande divulgador
da cultura do Nordeste, resgatou a
literatura de cordel em vídeos postados
na internet. Neste ano, será o responsável
por encerrar o ciclo de palestras da 1ª
Semana Nacional dos Clubes com uma
novidade: Bráulio será o “padrinho” dos
Clubes vencedores do Prêmio Nacional de
Literatura dos Clubes!
Entrega da
premiação aos
Clubes vencedores do
Concurso Nacional de
Literatura dos Clubes
Atração cultural –
Velha Guarda da Vila Isabel

*Cachês artísticos, bebidas, prêmios e despesas extras relativas à realização da Semana
Nacional dos Clubes são custeados com recursos próprios da FENACLUBES.

09h00

PODEM PARTICIPAR:
CLUBES INTEGRADOS AO SISTEMA
CBC/FENACLUBES
Pagamento da Contribuição Associativa
(obrigatória)

Pagamento das Contribuições Associativa e
Administrativa (facultativa)

2 pessoas
+ 2 passagens aéreas

4 pessoas
+ 4 passagens aéreas

2 pessoas
+ 1 passagem aérea

CLUBES ASSOCIADOS SOMENTE À
FENACLUBES
Pagamento da Contribuição Associativa
(obrigatória)

-

2 pessoas

Pagamento das Contribuições Associativa e
Administrativa (facultativa)

-

4 pessoas

Todos os Clubes participam gratuitamente da 1ª Semana Nacional dos Clubes, conforme tabela acima.
Os gestores terão direito à hospedagem em apartamento duplo, pensão completa, material didático e
acesso à toda a programação dos respectivos eventos.
Por orientação e para evitar futuros problemas na prestação de contas do evento junto ao Tribunal
de Contas da União – TCU, menores de 18 anos não poderão participar de nenhuma atividade,
incluindo palestras e jantares.

VALORES DA CONTRIBUIÇÃO
ADMINISTRATIVA
A Contribuição Administrativa (Clubes Confederados) em 2021 terá os valores ajustados conforme
a tabela abaixo:
FAIXAS

VALOR PARCELA
(INÍCIO EM JANEIRO 2021)

Clubes com até 20 funcionários

R$ 630,00

Clubes com 21 a 40 funcionários

R$ 730,00

Clubes com 41 a 80 funcionários

R$ 830,00

Clubes com 81 a 120 funcionários

R$ 930,00

Clubes com 121 a 150 funcionários

R$ 1.130,00

Clubes com mais de 151 funcionários

R$ 1.330,00

Atenção: a Contribuição Administrativa é facultativa, porém, com o pagamento, seu Clube tem
ampliação de benefícios conforme descrito na primeira tabela desta página.

MAIS VANTAGENS PARA
OS CLUBES QUE ADERIREM À
CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA
Além das vantagens na participação do Seminário e do Congresso, conforme informado no verso
desta página, os Clubes Associados que se mantiverem adimplentes também com a Contribuição
Administrativa passam a ter os seguintes benefícios:

INSCRIÇÕES E
APARTAMENTOS EXTRAS
As inscrições com apartamentos extras estarão disponíveis apenas aos Clubes que forem pagantes da
Contribuição Associativa e da Contribuição Administrativa conjuntamente e serão disponibilizadas em
valores excepcionais (mediante disponibilidade).
Pedimos àqueles Clubes que desejam inscrever mais gestores do que têm direto que fiquem atentos
às comunicações encaminhadas pela FENACLUBES para saber os períodos de inscrição e de solicitação
das inscrições extras!
Ressaltamos que não haverá disponibilidade de diárias extras para este evento.

PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO INTERCLUBES – CI
O Conselho Interclubes – CI é um órgão estratégico e especializado da FENACLUBES, fórum de discussão
de problemas comuns do segmento. Ele é constituído pelos Clubes TOP 100, mais representativos de seus
estados, associados da FENACLUBES, adimplentes com as contribuições associativa e administrativa.
As reuniões do CI acontecem durante a Semana Nacional dos Clubes e são fundamentais para a tomada
de decisão dos rumos do segmento, destacadamente na questão da formação de atletas.

RECONHECIMENTO COMO CLUBE TOP 100
A homenagem de Clube TOP 100 do Ano visa reconhecer aqueles que mais se destacaram entre os
milhares de Clubes brasileiros, e que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da
comunidade e da sociedade na qual estão inseridos por meio de ações esportivas, sociais, culturais e
de lazer.
Este reconhecimento será feito durante a Semana Nacional dos Clubes por meio da entrega de placas
personalizadas divididas como TOP 100 nos dois primeiros anos, TOP 100 Bronze no terceiro ano, TOP
100 Prata no quarto ano e TOP 100 Ouro no quinto ano – atestando definitivamente a grandiosidade e
a importância do homenageado.
Para estar apto a receber esta homenagem é fundamental que o Clube esteja adimplente tanto com a
Contribuição Associativa, quanto com a Administrativa.

