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Resumo 

Os objetivos da presente produção científica residem em 
analisar a gestão do Operário Ferroviário Esporte Clube 
(OFEC) e refletir se a forma de gerenciamento do clube 
foi importante para as conquistas efetivadas de 2014 a 
2019. Não obstante, buscar compreender quais fatores 
podem ter contribuído para os resultados obtidos. Para 
tanto, apoderou-se de um estudo de caso auxiliado por 
suas ferramentas, como análise bibliográfica e 
documental. Os resultados obtidos permitiram 
compreender que a gestão se consolidou ao longo do 
tempo na busca pelo capital financeiro que permitisse 
um planejamento eficiente. Ainda, se apoderou de 
princípios de marketing esportivo considerados 
contribuintes para as conquistas efetivadas.  

Introdução  

Após o desenvolvimento vivido pela ferrovia ao final do 
século XIX, que desencadeou no surgimento de 
centenas de clubes ferroviários brasileiros, o Brasil 
viveu um período de modernização, principalmente em 
meados do governo militar, que colocou a ferrovia e os 
clubes oriundos dela em decadência (BUCHMANN, 
2002). Das instituições que resistiram as dificuldades 
históricas e ainda atuam profissionalmente, consta o 
Operário Ferroviário Esporte Clube (OFEC), que viveu 
momentos intricados em toda sua história, que se 
encontra sumarizada em Freitas Júnior (2000), vivendo 
seu ápice de conquistas após o ano de 2014. Destarte, 
acredita-se que existem fatores que influenciaram nas 
conquistas obtidas por este clube, como a gestão.  
Diante disso, o presente estudo objetivou analisar como 
foi a gestão do OFEC no período entre 2014 e 2019 e se 
a forma de gerenciamento do clube foi importante para 
as conquistas efetivadas na baliza temporal 
estabelecida, bem como compreender quais fatores 
foram contribuintes para tal êxito.  

Material e Métodos 

O instrumento metodológico estabelecido para o 
desenvolvimento deste trabalho foi o Estudo de Caso 
(EC). A pesquisa caracteriza-se como básica, pois visa 
aumentar o domínio científico acerca do assunto, 
qualitativa, pois é o principal método utilizado para 
realizar a análise dos dados em um estudo de caso. 
Ainda, exploratória, visto que intenciona modificar e 
esclarecer conceitos utilizando alternativas como o 
próprio estudo de caso, além de documentos e literatura. 
Destarte, é classificada bibliográfica, pois se arrima em 
materiais já publicados acerca do assunto. (GIL, 2008). 

Resultado e discussão 

Com a proposta de adicionar princípios empresariais a 
gestão, um grupo gestor intitulado “Amigos do Operário”, 
presidido por José Álvaro Góes Filho e composto por 
empresários da cidade de Ponta Grossa, passou a 
comandar o departamento de futebol do OFEC em 2014. 
O objetivo era arrecadar dinheiro em parceria com os 
empresários para viabilizar os investimentos visando os 
campeonatos a serem disputados. Destarte, o clube se 
apoderou de ferramentas de marketing esportivo, como 
o programa de sócios torcedores, em 2015, a loja oficial 
de produtos do clube, em 2017, construção de 
camarotes no Estádio Germano Kruger, visando um 
público de maior poder financeiro, além de 
investimentos em infraestrutura. Nesse período que 
notamos uma insaciável busca pelo capital, que visa 
garantir renda de médio a longo prazo, o OFEC sagrou-
se campeão estadual inédito em 2015 e bicampeão 
brasileiro das séries C e D em 2017 e 2018, 
respectivamente, destacando-se no cenário nacional. 

Conclusões 

As instituições do futebol se apoderam de estratégias 
para tentar aproximar o clube dos bons resultados e 
buscar a sua perenização, ou seja, a consolidação da 
sua existência por meio de bons resultados. No caso do 
OFEC ficou evidente que para atingir tal fim o clube 
busca uma garantia de renda de médio a longo prazo 
que permita um planejamento eficiente e coerente. Não 
obstante, não é possível estabelecer uma relação 
causa-efeito entre as formas de administração e os bons 
resultados competitivos, por conta das particularidades 
que envolvem o esporte (MOSKO, 2006). Neste caso, o 
que se cria é uma perspectiva favorável ao sucesso, por 
meio das estratégias utilizadas, como programa de 
sócios torcedores, loja de produtos oficiais e 
investimentos em infraestrutura.  
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