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N o futebol, se considerada a grande pres-
são existente no início da temporada, 
2014 foi positivo. Por pouco o time não 

conseguiu a classificação para a Copa Liberta-
dores. Com a base da equipe mantida, somada 
aos reforços contratados, além dos jogado-
res formados em Xerém, o Fluminense terá 
condições de disputar títulos. Para isso, existe 
grande união de todos os setores do clube.

O mais importante é a percepção que tive 
de uma torcida engajada e com vontade de 
participar ativamente. O Fluminense precisa 
dos torcedores nas arquibancadas e também 
como associados. Já provaram ser capazes de 
fazer a diferença e tenho certeza de que serão 

Ano de AvAnços  
importantes

O ano de 2014 reservou grandes desafios e foi de fundamental importância 
para a construção de um futuro sólido para o Fluminense Football Club. 
Com responsabilidade, a gestão deu importante passo ao incluir a parte da 
dívida fiscal que estava em aberto no Refis, programa de refinanciamento 
do Governo Federal. Os esforços na área financeira foram recompensados. 
E é com entusiasmo que digo que o clube cresce a cada dia

Mensagem do Presidente

Peter Siemsen

fundamentais novamente. É o nosso maior 
patrimônio.

Também quero deixar registrada minha home-
nagem e carinho aos familiares de Washing-
ton e Assis, o eterno Casal 20. Com carisma 
e talento inigualáveis, ajudaram a construir 
nossa história.  A eles, minha gratidão e a 
certeza de que estão eternizados em verde, 
branco e grená.

Além do que foi comentado nesta mensagem, 
houve vários acontecimentos importantes 
no Fluminense Football Club em 2014 e que 
apresentaremos neste balanço, com grande 
satisfação.
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nosso Artilheiro  
recomeço

Futebol Profissional

Fred dá volta por cima após Copa do Mundo 
e conquista artilharia do Brasileiro. Trabalho 
de monitoramento de mercado e valores 
da base dão bons resultados 

Fred comemorou muitoS golS em 2014 recepção apóS copa do mundo marcou o atacante
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Otrabalho realizado pelo scout de observação 
de atletas teve grande importância. Jogadores 
como Edson e Guilherme Mattis chegaram no 

meio da temporada, vindos de São Bernardo e Bragan-
tino, respectivamente, e terminaram o Campeonato 
Brasileiro como titulares.  
 
Capitão do Fluminense, Fred encontrou no clube o ca-
rinho necessário para se recuperar da campanha ruim 
da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Único titular 
do Brasil no Mundial a atuar no país, o atacante termi-
nou a temporada como o artilheiro da Série A, com 18 
gols. Aliás, nessa temporada ele passou a ser o sétimo 
maior artilheiro da história do clube, com 139 gols 
marcados. Dos últimos 50 anos, ninguém no clube 
balançou mais as redes adversárias do que o artilheiro. 

A vice-presidência de Futebol teve dois responsáveis. 
Nos quatro primeiros meses, Ricardo Tenório respon-
deu pela pasta, sendo sucedido por Mário Bittencourt, 
no início de maio. Junto com ele chegou o diretor 

executivo Paulo Angioni, que se desligou do cargo no 
começo de dezembro. Com eles no comando, o Flumi-
nense terminou o Brasileiro na sexta colocação, com 
61 pontos. Com isso, em 2015, a equipe disputará 
três torneios: Estadual, Brasileiro e Copa do Brasil.

Outro ponto a ficar marcado de forma positiva foi a 
afirmação de jovens talentos formados em Xerém no 
time principal do Fluminense. Destaque para o za-
gueiro Marlon, de apenas 19 anos, titular em grande 
parte do Brasileiro, que mostrou a segurança de um 
veterano. O atacante Kenedy, de 18 anos, também 
foi muito utilizado pelo técnico Cristóvão Borges, 
que chegou ao clube logo depois da participação no 
Estadual, quando a equipe saiu na semifinal. Os dois 
jogadores, junto com o goleiro Marcos Felipe e o meia 
Gérson, foram convocados pelo técnico Gallo para 
a disputa do Sul-Americano Sub-20, no início deste 
ano. O ano de 2014 chegou ao fim com a certeza de 
que a base do futebol está mais forte para as próxi-
mas temporadas.

É sempre muito difícil recomeçar. O grande mérito do Fluminense 
em 2014 foi ter conseguido deixar a campanha de 2013 à margem da 
evolução do clube nos últimos anos. O aprendizado com o momento 
difícil vivido teve grande valia para o fortalecimento do elenco
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Henrique Foi contratado para reForçar a zaga e Wágner Foi um doS grandeS deStaqueS do time durante o ano
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ENCONTRO HISTÓRICO

Camisa 10 viveu melhor tempo-
rada desde que chegou ao Flu-
minense. Com grandes atuações, 
foi um dos principais destaques 
do meio de campo

WÁGNER
Capitão tricolor teve ano positivo após disputa da 
Copa do Mundo pela Seleção Brasileira e, com menos 
jogos que os rivais, venceu a disputa pela artilharia do 
Brasileirão com 18 gols marcados. Camisa 9 alcançou 
139 gols anotados pelo Flu e se tornou o sétimo maior 
goleador da história do clube

FRED
Outro jogador contratado para 
reforçar a defesa num momen-
to importante do Campeonato 
Brasileiro, Guilherme Mattis 
provou-se uma boa negociação 
da diretoria

guilherme MATTIS

Fruto do trabalho de 
monitoramento de 
mercado do Fluminense 
Football Club, Edson foi 
contratado pelo Tricolor 
junto ao São Bernardo 
e fez a diferença

O ano de 2014 foi 
de afirmação para o 
jovem zagueiro Marlon.  
O defensor fez belas 
atuações e provou a for-
ça do trabalho realizado 
pelas divisões de base

MARLONEDSON

NO dIA 8 de JuNhO dO ANO PASSAdO, FluMINeNSe e A SeleçãO dA ItálIA fizeram um jogo histórico em 
Volta Redonda. Foi uma grande festa no Estádio da Cidadania. Os italianos venceram por 5 a 3. No entanto, apesar 
do placar final, a impressão que ficou para a imprensa mundial foi a de um belo futebol apresentado pelo Tricolor

FLUMINENSE 3 X 5 SELEÇÃO ITALIANA

DESTAQUES de 2014 JOGADORES DO FLUZÃO QUE ARREBENTARAM EM 2014 
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A FÁBriCA de  
taLentos

CENTRO DE TREINAMENTO VALE DAS LARANJEIRAS

Divisões de base do Fluminense, em Xerém, mostram mais uma  
vez a força do trabalho desenvolvido na formação de jogadores.  
Fluminense se destaca em torneios internacionais

atletaS da BaSe tem paleStra anteS de jogo reFeitório Foi reFormado recentemente
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DIVISÕES DE BASE CELEIRO DE CRAQUES

Xerém continua sendo a fantásica fábrica de talentos do Fluminense. 
Por mais um ano, as divisões de base abasteceram a equipe profissional 
do Tricolor com atletas de qualidade, já adaptados desde a infância com 
os princípios e a filosofia do clube. Durante toda a temporada de 2014, 
24 jogadores pratas da casa foram aproveitados no grupo principal

Não é apenas com o fornecimento de atletas que  
a base tem colaborado com o grupo principal. 
Profissionais capacitados de Xerém também 

estão migrando para as Laranjeiras com o objetivo 
de tornar o Fluminense ainda mais forte. O maior 
exemplo disso foi a promoção de Fernando Simone 
de gerente geral da base para diretor de futebol 
profissional.

Por mais um ano, Xerém honrou as três cores que 
traduzem tradição nos quatro cantos do planeta, im-
pulsionando ainda mais o projeto de internacionaliza-
ção da marca. Em 2014, os jovens guerreiros da base 
tricolor disputaram torneios no Catar, Estados Unidos, 
Alemanha, Holanda, Índia e Caribe. Em todas as com-
petições, a molecada encantou a torcida local com 
um futebol irreverente e ofensivo. No total, foram 
quatro títulos conquistados: Aegon Copa Amsterdam 
Sub-20 (Holanda), Internationale Oranjetoernooi Sub-
15 (Holanda), Torneio de Oberndorf Sub-20 (Alema-
nha) e Subroto Cup Sub-17 (Índia). 
 

Além dos títulos internacionais, a base tricolor conquistou 
diversos títulos estaduais: Taça Guanabara Sub-20, Copa 
Rio Sub-17, Estadual Sub-17 (vencendo a Taça Guanabara 
e a Taça Rio), Torneio Guilherme Embrey Sub-17, Taça 
Rio Sub-15, Campeonato Metropolitano Sub-13 e Copa 
Light Sub-11. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior e no 
Campeonato Brasileiro Sub-20, o Fluminense teve excelen-
tes campanhas, sendo eliminado apenas nas semifinais. 

Muito já foi conquistado, mas o trabalho continua em pro-
gresso. Por meio de palestras organizadas pelo coordena-
dor Marcelo Veiga, o objetivo é adotar um método padrão 
para que os profissionais formadores e os jovens atletas 
desenvolvam o esporte mais popular do mundo dentro dos 
preceitos do clube. Nas conferências, realizadas no audi-
tório do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em 
Xerém, membros das comissões técnicas e jogadores são 
instruídos a conduzir o trabalho de uma forma que asso-
cia o que tem sido praticado no futebol moderno com as 
tradições culturais históricas do Tricolor: é a Metodologia 
Flu de Formação.

não à toa, a Seleção SuB-20 que diSputou o Sul-americano contou com 
a presença de quatro jogadores formados na base tricolor:  o goleiro marcos Felipe,  
o zagueiro marlon, o meia gérson e o atacante Kenedy (foto), entre tantos outros
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comemoraçõeS Foram comunS em 2014 além do campo, Flu cuida da educação doS atletaS
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GUerreirinHos 
tUdo CoMeçA AQUi  

EDUCAÇÃO ESPORTIVA INFANTIL

Projeto Guerreirinhos segue em franca expansão e já conta 
com 52 escolinhas espalhadas pelo Brasil e pelo Mundo

São 52 eScolinHaS do Flu pelo mundo criançaS podem Ser aproveitadaS pela BaSe do Flu

52
unidadeS

atacante Kenedy participa de atividade com criançaS que integram o projeto de eScolinHaS guerreirinHoS
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CLUBE FORMADOR EDUCAÇÃO ESPORTIVA INFANTIL

Cresceu também a integração entre o clube e as escolinhas, principalmente a partir do segundo semes-
tre, com a iniciativa do Departamento de Futebol de aproximar os jogadores profissionais dos Guerreiri-
nhos, posicionados-os em área exclusiva durante as visitas às Laranjeiras.

OProjeto Guerreirinhos continua crescendo. Só em 
2014, seis novas unidades foram criadas: Barra 
da Tijuca, Unamar (distrito de Cabo Frio), Cam-

pos dos Goytacazes, Goiânia, Florianópolis e Orlando 
(EUA). Agora, projeto já conta com 52 escolinhas espa-
lhadas pelo Brasil e pelo mundo, com cerca de seis mil 
alunos inscritos. Além disso, foi implantada em Xerém 
a escola modelo do Guerreirinhos, com a metodologia 

de formação do Fluminense e espaço para aprendizado 
e capacitação de professores. Com ela, o clube oferece 
mais oportunidades de integração da comunidade local 
com o CT Vale das Laranjeiras e abre o espaço para 
iniciação de qualidade para os jovens. Foi criado tam-
bém o Programa de Adaptação e Seleção de Talentos 
nas escolas, aumentando a captação de alunos para as 
Categorias de Base.

Foram realizados quatro festivais com caráter mais 
recreativo-formativo, cada um contando com a participa-
ção de 480 crianças. Nesses eventos houve premiações 
para destaque, artilheiro, melhor goleiro, guerreiro tricolor 
e revelação em cada categoria, além de medalhas para 
todos os participantes. No fim, 20 alunos foram selecio-
nados para testes nas equipes de base, em Xerém.  

O projeto Guerreirinhos representa muito mais do que 
uma escola que ensina futebol a crianças. Pelo benefício 
comprovado que o esporte traz aos jovens, não apenas 
físico, mas na parte disciplinar, o Fluminense demons-
tra seu interesse nobre de se solidificar cada vez mais 
como uma instituição que tenha compromisso com a 
sociedade.

criançaS do projeto “guerreirinHoS” Fazem a FeSta com o ídolo Fred
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maracanÃ  
PAlCo dA FinAl dA CoPA 
do MUndo é nossA CAsA

casa DO FLUMINENSE

Graças ao acordo com o Consórcio Maracanã S.A., Fluminense 
pôde realizar grandes jogos num palco à altura da própria tradição

fluminense.com.br
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maracanã CASA TRICOLOR

O Maracanã é a casa do Flumi-
nense. Em 2014, esta afirmação 
ficou mais do que provada, prin-
cipalmente ao longo do Campe-
onato Brasileiro. O Tricolor con-
seguiu uma grande campanha no 
estádio, provando que de fato a 
Melhor Torcida do Brasil estava 
de volta ao estádio que a con-
sagrou. Graças a um relevante 
acordo com o Consórcio Maraca-
nã, o clube pôde realizar grande 
parte de seus jogos no palco da 
final da Copa do Mundo

Além da festa nas arquibancadas e da oportunida-
de de realizar ações no estádio, como o desafio 
dos sócios no chute do meio de campo, por 

exemplo, o Tricolor soube aproveitar a sua casa para ter 
um bom desempenho dentro das quatro linhas. No Cam-
peonato Brasileiro, no qual a equipe terminou em sexto 
lugar, o Fluminense realizou 17 jogos no Maracanã, ven-
ceu dez e empatou cinco, tendo apenas duas derrotas. 
 
O bom desempenho do time tricolor no estádio não vem 
de hoje. Atuando no Maraca, o Fluminense conquistou 
em sua história 785 vitórias. O clube venceu os três pri-
meiros clássicos no Maracanã contra Flamengo, Botafo-
go e Vasco no Campeonato Carioca de 1950. Todos por 
1 a 0. Em 2013, os laços foram reforçados por mais 35 
anos para que mais gerações tenham a oportunidade de 
vivenciar este casamento perfeito.

17
jogoS

10
vitóriaS

5
empateS

2
derrotaS

Desempenho do FluMINENSE no 
Maracanã no Brasileiro 2014
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O Maraca  
sempre  
foi nosso!

Primeiro gol no Maracanã foi 
marcado pelo meia Didi, jogador 
do Fluminense, no dia 16/6/1950, 
no jogo em que a Seleção Rio de 
Janeiro perdeu por 3 a 1 para a 
Seleção São Paulo

hegemonia
nos primeiros
confrontos

O Fluminense venceu os  
primeiros clássicos diante do 
Flamengo, Botafogo, Vasco 
disputados no estádio durante 
o Campeonato Carioca de 1950
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Balanço Especial . 2011/2013  F l u m i n e n s e  Fo o t b a l l  C l u b

aLto 
nÍvel

esportes olímpicos Atletas do Fluminense 
fazem bonito e, com 
diversos projetos em 
andamento, clube é  
referência para os  
Jogos Rio 2016 

FluminenSe tem parque aquático de alto nível provaS nacionaiS de natação Foram diSputadaS no Flu
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F l u m i n e n s e  Fo o t b a l l  C l u b  Balanço Especial . 2011/2013

Nos Saltos Ornamentais, o destaque é da pro-
messa olímpica Ingrid Oliveira, que conquistou 
a sétima colocação nos Jogos Olímpicos da 

Juventude, na China, resultado inédito na modalida-
de. Com atuação brilhante, a saltadora foi uma das 
mais elogiadas na competição e já conquistou diversas 
medalhas, como o ouro no Campeonato Brasileiro de 
Saltos Ornamentais grupos A e B, realizado no Parque 
Aquático do Fluminense, e também a medalha de bron-
ze para a seleção brasileira no Grand Prix da Federação 
Internacional, disputado no Canadá. 
 
 

nado Sincronizado tricolor é reFerência cluBe tem HiStória vencedora noS SaltoS ornamentaiS

Além de Ingrid, Ian Matos garantiu uma medalha de bron-
ze no Festival Deportivo Pan-Americano, e outro bronze 
no Campeonato Sul-Americano, desta vez em dupla com 
Luiz Felipe Outerelo. Fechando o excelente ano, a equipe 
se tornou bicampeã da Taça Brasil da modalidade. Uma 
nova geração nos saltos ornamentais está sendo formada 
nas Laranjeiras, assim como no polo aquático, que é base 
da seleção brasileira adulta, e natação.

O clube segue forte nas modalidades olímpicas, se mantendo como um 
dos maiores formadores de atletas no país. Em 2014, o Flu se destacou 
nas piscinas. As atletas Luisa Borges e Maria Eduarda Miccuci representa-
rão o país formando o dueto olímpico no nado sincronizado para os Jogos 
Rio 2016. A dupla conquistou o ouro nos Jogos Desportivos Sul-America-
nos, revelando o êxito do belo trabalho realizado em conjunto com a equi-
pe técnica de alto nível

fluminense.com.br
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REFERÊNCIA CLUBE SEDIOU GRANDES COMPETIÇõES

FluminenSe receBeu centenaS de atletaS do paíS

O Parque Aquático Jorge Frias de Paula recebeu o Campeonato Brasileiro 
Júnior de Natação – 34 º Troféu Julio de Lamare, competição que reuniu 
mais de 300 nadadores de 50 clubes de todo o Brasil e transcorreu com 
perfeição durante quatro dias. Foi a primeira competição de porte nacional 
sediada pelo Fluminense após a reabertura do Parque Aquático

destaque nas categorias de base, as equipes de vôlei 
feminino e masculino foram campeãs em diversas 
categorias e competições, mantendo sua hegemo-

nia. Muitos projetos estão em andamento e o Fluminense 
trabalha com novas parcerias para conseguir incentivos 
do governo, visando a melhoria da estrutura oferecida aos 
atletas e investindo cada vez mais nas equipes. 
 

Os Projetos protocolados no Ministério dos Esportes 
vão gerar melhorias para os esportes aquáticos, basque-
te e vôlei. Com a aprovação destes projetos, será pos-
sível proporcionar a ampliação da estrutura, a manuten-
ção de equipes, intercâmbios, aprimoramento, adquirir 
novos equipamentos, melhorar iluminação e reformar as 
quadras.
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cada vez mais 
Perto do AssoCiAdo

a segunda casa do sócio tricolor

Clube Social promoveu eventos que 
fizeram associado se sentir em casa

Salão noBre receBeu 
inúmeraS atividadeS

fluminense.com.br
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eventos sociais SóCIO PôDE SE SENTIR EM CASA

Acriação do Bloco Carnavalesco Fluminense  
Eterno Amor, que desfilou pela primeira vez no 
Carnaval de 2015, animou os sócios. Com obje-

tivo recreativo, o bloco tem função cultural, pois promo-
ve o resgate dos sambas de enredo através dos tempos.

O Salão Nobre recebeu atrações do 20º Rio Internatio-
nal Cello Encounter/8º Cello Dance/3º Cello Tinta, em 
parceria com a ONG Onda Solidária, uma organização 
anglo-brasileira que traz ao público grandes artistas da 
música clássica, revisitando diversos gêneros musicais, 
como rock e o blues americano. 

Um convênio firmado com o Educandário Romão Duarte 
oferece bolsas de estudo nas diversas escolinhas espor-
tivas. O projeto incentiva a prática de esportes olímpi-
cos, a cidadania e cumpre o papel de responsabilidade 
social do Fluminense Football Club.

Sócios e não sócios prestigiaram o baile que comemo-
rou os 112 anos do clube, fazendo uma linda festa. 
Além do Réveillon, que contou com espaço infantil 
e uniu todos os convidados em clima de alto astral, 
para a celebração da chegada do Ano Novo.

O Clube Social continua promovendo eventos que fazem o torcedor se 
sentir em casa, focando numa agenda que prestigie toda a família. O Par-
que Infantil ganhou programação especial, com novidades para os peque-
nos tricolores. As atividades fizeram grande sucesso e lotaram o espaço, 
que passa frequentemente por manutenções preventivas, visando a total 
segurança. Brincadeiras e muita música, além do projeto “Aprendendo 
com os Esportes Olímpicos”, repetiram o sucesso do ano anterior

criançada Se divertiu BaStante no parquinHo ao longo de 2014
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orGanizaçÃo 
dA sede soCiAl  

colocando a casa em ordem

Clube investe em melhorias na sede para 
atender os associados com excelência

fluminense.com.br
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melhorias na sede FLUMINENSE PRIORIZA O BEM-ESTAR DO ASSOCIADO

Visando maior controle interno 
e segurança de todos que utilizam 
as dependências, foram instaladas 

novas câmeras de segurança, catracas 
e leitores digitais biométricos.

O reajuste nas mensalidades de proprietário 
e contribuinte já é revertido em melhorias. 
Novos armários nos vestiários dos sócios 
podem ser utilizados e há também uma 
maior quantidade de armários disponíveis.

As placas sinalizadoras ganharam um novo 
projeto visual e as informações na língua 
inglesa também foram acrescentadas.

Criar um ambiente agradável para sócios e visitantes, sempre foi uma 
preocupação para o Fluminense. O clube entende e prioriza o bem-estar, 
e com este intuito, muitas melhorias foram implantadas em 2014

aSSociadoS tiveram ampla divulgação de inFormaçõeS no mural do cluBe
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projeto de Sinalização Foi implementado



meLHorias 
no AtendiMento 

SECRETARIA

Área de atendimento ao 
associado foi personalizada. 
Horário de funcionamento 
da secretaria ampliado

fluminense.com.br
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atendimento MAIS ORGANIZAÇÃO PARA O ASSOCIADO

durante o horário de verão, o funcio-
namento da secretaria foi ampliado. 
O atendimento ocorre também aos 

sábados, domingos e feriados, entre 9h e 
15h. Durante a semana, de terça a sexta, 
funciona das 8h às 20h.

Com o objetivo de melhor atender os associados, o Fluminense 
reestruturou toda a área da secretaria e ouvidoria. Sem nenhum tipo 
de custo para o clube, a área de atendimento ganhou nova identidade 
visual. Além disso, os uniformes de todas as atendentes foi personali-
zado. A folheteria passou por mudanças e está muito mais simples 

Secretaria paSSou por mudançaS e ganHou nova identidade viSual

Horário de Funcionamento 
Foi ampliado
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trabaLHo 
eFiCiente

advocacia

Setor estratégico do Fluminense,  
Departamento Jurídico segue avançando

entre janeiro/2014 e janeiro/2015, por exemplo, foram 
produzidos 332 contratos apenas para o Departamento 
de Futebol, sem prejuízo dos demais 180 contratos 

elaborados para os outros setores do Clube. Ressalte-se que 
os números acima não contabilizam os Contratos Especiais de 
Trabalho Desportivo, referentes a todos os atletas profissionais 
do Fluminense, seja da equipe principal ou das equipes das 
categorias de base, que apenas são assinados após análise 
e conferência do Departamento Jurídico.

Atualmente com apenas três profissionais 
voltados para a área técnica-jurídica e ape-
sar do grande volume de trabalho, o de-
partamento jurídico permanece se desta-
cando pela elevada qualidade técnica dos 
trabalhos desenvolvidos aliada à celeridade 
na elaboração de contratos, pareceres e 
consultas, todos realizados internamente.
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agilidade do 
traBalHo do 

departamento 
jurídico Foi 

Fundamental na 
renovação do 
contrato do  

artilHeiro  
tricolor



depto. jurídico TRABALHO EFICIENTE

Importante frisar, ainda, que durante o ano de 2014 o Departamento 
Jurídico Interno atuou ativamente na área contenciosa tributária, trabalho 
que anteriormente era de responsabilidade exclusiva de escritórios 
terceirizados. Nesse sentido, merece destaque a atuação conjunta com 
o Departamento Financeiro no processo de adesão ao Refis – programa 
de refinanciamento da dívida fiscal, pilar essencial para o equacionamento 
das dívidas do Clube. Em relação aos demais processos, o Departamento 
Jurídico permanece desenvolvendo trabalhos especializados, através de 
cada um dos seus escritórios contratados. Outra importante demanda é o 
trabalho de advocacia preventiva, visando reduzir cada vez mais o número 
de processos contra o Fluminense, realizado em conjunto entre o Departa-
mento Jurídico Interno e os escritórios contratados
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AAlém de toda a demanda interna do Clube e dos 
trabalhos relacionados à área contenciosa tributá-
ria, os profissionais da área jurídica também atuam 

conjuntamente com escritório terceirizado nos procedimen-
tos de cobranças internacionais relacionadas à transferên-
cia de atletas (mecanismos de solidariedade e indenização 
por formação) e, dessa forma, colaboram diretamente para 
a geração de novas receitas para o Fluminense.

Corroborando a qualidade do trabalho desenvolvido 
pelo Departamento Jurídico, a reconhecida universidade 
norte-americana Harvard Law School elegeu o Flumi-
nense como o primeiro clube de futebol no Brasil apto a 
receber seus alunos para realização de intercâmbio (está-
gio) profissional. Este trabalho foi realizado sem qualquer 
custo para o Clube e supervisionado pelos profissionais 
da área, que tiveram oportunidade de trocar proveitosas 
experiências e conhecimentos. 
 
Por fim, vale lembrar que a partir de agosto de 2014, 
a Gerente Jurídica, Roberta Fernandes, passou a atuar 
também como Diretora Executiva Geral do Clube, acu-
mulando as duas funções, o que reflete a importância e 
confiança conquistada pelo Departamento Jurídico, fruto 
de anos de muito trabalho e dedicação ao Fluminense.
 
Dessa forma, a expectativa para 2015 é seguir avan-
çando com o trabalho estritamente técnico desenvolvido 
no Clube, buscando a excelência nas áreas de atuação 
jurídica, estreitando ainda mais a relação com os demais 
departamentos, sendo reconhecido como um dos pilares 
de profissionalismo, contribuindo direta e positivamente 
para um futuro cada vez mais vitorioso.

departamento jurídico do FluminenSe Foi 
Fundamental para o cluBe



CrediBilidAde
recUperada 

departamento financeiro

Ingresso da dívida no Refis é comemorado e Fluminense 
firma-se cada vez mais como cumpridor de compromissos
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financeiro CREDIBILIDADE NO MERCADO

entre as ações mais importantes do departamento, 
destacou-se o árduo trabalho que possibilitou a 
inclusão da parte da dívida fiscal que estava em 

aberto via Refis, programa de refinanciamento do pas-
sivo fiscal do Governo Federal. Com a dívida trabalhista 
sendo quitada por meio do Ato Trabalhista, a fiscal pela 
Timemania e agora pelo Refis, o Tricolor deixou pratica-
mente equacionada a questão financeira. A perspectiva 
é bastante positiva para 2015. 

O ano de 2014 foi marcado por avanços importantes na área financeira. 
Além de encerrar o período com a dívida controlada, o Tricolor tem se 
notabilizado pela alta credibilidade no mercado e é visto como um clube 
cumpridor dos compromissos 

FluminenSe tem conquiStado cada vez maiS crediBilidade no mercado

Norteado pela responsabilidade 
nas ações, o Fluminense caminha 
com passos firmes para um futuro 
que se mostra promissor
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setor de  
marKetinG

CASA DAS IDEIAS TRICOLOR

Departamento de marketing trabalha para 
engrandecer o Fluminense Football Club 

departamento de marKeting promoveu eventoS

O ano de 2014 foi de afirmação da 
grandiosidade da marca Fluminense 
Football Club. No primeiro semestre, 
celebramos a renovação do contrato 
de fornecimento de material esportivo 
com a Adidas, com aumento de apro-
ximadamente 90% de investimento, 
ratificando a mais longa parceria do 
futebol brasileiro
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MARKETING FORTE ATUAÇÃO

O lançamento do Embaixadas Tricolor também atingiu diversas cidades do país. Este projeto já conta 
com 79 núcleos oficias e mais de cinco mil tricolores atuantes, que formam a base da nossa torcida  
em diversas localidades. Outro produto cujo crescimento continua sendo importante plataforma de 
comunicação e informação é a FluTV, que conta com equipe profissional, também sem gasto para 
o clube, e tem como objetivo mostrar ao torcedor o dia a dia, os bastidores e a história do Fluminense.

durante toda a temporada, nos jogos como visitan-
te, investimos no projeto Tricolor em Toda Terra, 
focado na integração com sócios e torcedores de 

fora do Rio de Janeiro, que nos consolidou como o mais 
atuante dos clubes brasileiros. Foram 23 eventos no 
ano, que contaram com a participação de milhares de 
torcedores, incrementando nossa base em mais de 700 
sócios, novos ou que colocaram em dia suas mensali-
dades, gerando aproximadamente R$ 250 mil de receita 

para o clube. Os eventos contaram com a parceria 
da Futebol Tour e Adidas, sem investimentos do clube  
tanto na realização das ações quanto no envio de equi-
pe. O Clube, por meio de parceria de reciprocidade junto 
aos clubes adversários, foi o único que disponibilizou 
ingressos, com carga limitada, para sócios em jogos 
fora de casa. Mais um benefício para torcedores que 
não residem no Rio de Janeiro.

Na paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa 
do Mundo, a sede das Laranjeiras recebeu eventos 
internacionais promovidos pela Fifa, por patrocinadores, 
emissoras de TV e pela AFA, Associação de Futebol 
Argentina. Esses eventos serviram para projetar ainda 
mais a marca do clube no exterior.

Se no fim da temporada houve o término da mais longa 
parceria entre um clube e a iniciativa privada no fute-
bol brasileiro, representou também o início de um novo 

ciclo, que esperamos ser tão duradouro e vitorioso 
para o Clube.  

Destacamos por último nossa homenagem ao eterno 
Casal 20, Washington e Assis. O Carrasco, junto com 
Romerito, Paulo Victor e Washington, o Coração Valen-
te, esteve presente em diversos eventos do Clube pelo 
Brasil, sempre com seu sorriso marcante, que contribui 
muito para abrilhantar esses momentos.

SÓCIO FUTEBOL FONTE DE RECEITA

Além disso, o programa intensificou as experiências 
e ações exclusivas com a base ao longo do ano. Vale 
destacar a ação do Dia dos Pais, na qual foram selecio-
nados cinco sócios com seus filhos, vestindo produtos 
oficiais Adidas, que tiveram a oportunidade de entrar 
em campo com o time profissional no jogo Fluminense x 
Coritiba. Dado o sucesso, outras ações que aproximem 
sócios de nossos guerreiros serão implementadas em 
2015, incluindo as de matchday, como chute do meio 
de campo, entrada dos mascotes e recepção do time 
nas partidas.

O programa Sócio Futebol continua sendo importante 
fonte de receita para o clube, e de relacionamento 
direto com a torcida. Em 2014, trabalhamos pela 

retenção da base e conseguimos manter o número de só-
cios do ano anterior, mesmo não tendo resultados espera-
dos no campo, o que reflete na adesão de novos sócios. 
 
Foi realizado um trabalho para identificar o perfil de 
comportamento e consumo de nossa torcida. Com base 
nessas informações, foram desenvolvidos novos planos, 
lançados neste ano para atender os perfis identificados.
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Por UM FlUMinense 
ainda mais Forte

assessoria de comunicação

Com o fim do Campeonato Brasileiro de 2013, após todos os ataques 
sofridos na mídia, existia a necessidade de recuperar o orgulho tricolor, 
ainda abalado com os resultados ao término da rodada

atletaS participam de campanHa de comunicação

Para cumprir esta missão, a equipe de Comuni-
cação do Fluminense criou a campanha #Ain-
daMaisFortes que, em poucos dias, entrou no 

coração do torcedor e fez parte de toda a trajetória 
do time no Brasileiro de 2014. O início da campanha 
foi um vídeo motivacional. Com postagens nas redes 
sociais, matérias no site oficial, discurso alinhado 
pela assessoria com os dirigentes e atletas, e vídeos 
no Youtube, a campanha viralizou pela internet, che-
gando a ficar em primeiro lugar nos trending topics 
brasileiro do Twitter.
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COMUNICAÇÃO AINDA MAIS FORTE

Nas redes sociais, postagens provocativas em momentos estratégicos 
foram fundamentais neste processo de recuperação do orgulho tricolor. 
Com discurso alinhado em todos os canais, não demorou para os jogado-
res e todos os torcedores comprarem o discurso do time, transformando 
as dificuldades do ano anterior em determinação

em paralelo à campanha, a assessoria trabalhava 
com os formadores de opinião e a mídia em geral 
para mudar o discurso inicial de que o clube teria 

envolvimento com os erros da Portuguesa e do Flamen-
go, que culminaram no rebaixamento do clube paulista. 
Foram planejadas entrevistas do Presidente, Peter Siem-
sen, e do Diretor Jurídico, Mário Bittencourt, em veículos 
escolhidos estrategicamente, para que todas as dúvidas 
da imprensa fossem esclarecidas. Os ataques do início 
do ano foram monitorados e enviados ao Departamento 
Jurídico do clube. Graças ao trabalho realizado, 2014 ter-
minou com a certeza da mídia de que o Tricolor não teve 
nenhum envolvimento com o caso. 
 
 
Um milhão de motivos para se orgulhar

O início da década atual marcou uma nova etapa do re-
lacionamento entre os clubes do futebol brasileiro e suas 
torcidas. A evolução dos mecanismos da internet levou 
a relação entre as instituições esportivas e o seu público-
-alvo para além do contato nos estádios. Como um clube 
atento às evoluções da história e com o início da moder-
na gestão do presidente Peter Siemsen, em março de 
2011 a equipe de Comunicação do Fluminense Football 
Club desenvolveu aquele que seria o principal canal de 
interatividade entre o clube e a família tricolor: a página 
oficial no Facebook. E, em pouco tempo, o Tricolor pôde 

comemorar a marca de Um milhão de fãs, alcançada no 
dia 17 de agosto de 2014.

Apostando na interatividade, o clube transportou os prin-
cipais momentos vividos em campo e nas arquibancadas 
para dentro do canal com imagens e vídeos exclusivos, 
bate-papos, votações, opiniões e obteve como retorno 
muitas curtidas. E os principais astros do espetáculo não 
poderiam ficar fora. Os jogadores abraçaram a ideia e 
mergulharam de cabeça no projeto enviando recados e 
fotos aos torcedores e interagindo nos bastidores das 
partidas. Mantendo, até o alcance da marca, a lógica da 
exclusividade, a função institucional da ferramenta tam-
bém faz parte dessa história. A divulgação de projetos, 
posicionamentos presidenciais e assinaturas de contratos 
e contratações também se fizeram presentes aproximan-
do os seguidores das questões estratégicas da gestão do 
clube. 
 
Contra a elitização 
 
Para incentivar os torcedores a irem ao Maracanã para 
manter o orgulho em alta, o Departamento de Comu-
nicação, com ajuda do Departamento de Arenas, criou 
uma estratégia de divulgação do papel do clube contra a 
elitização dos estádios. A iniciativa serviu também para 
divulgar o programa de sócios e o ótimo contrato firmado 
com a Concessionária Maracanã S.A.
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peçaS de comunicação tiveram grande repercuSSão naS redeS SociaiS



PreservAção  
da Historia

departamento flu-memória

O trabalho do departamento Flu-Memória foi bastan-
te intenso em 2014 e reservou um grande legado 
histórico/cultural para o Tricolor. Entre as diversas 

iniciativas, houve o lançamento de livros temáticos sobre 
personagens e efemérides da história do clube. 
O primeiro volume foi o livro “Romerito - Tricolor de 
Corazón” para celebrar os 30 anos da conquista do se-
gundo título brasileiro do Fluminense. Além de organizar 
um evento para lançar o livro, semanas depois houve um 
talk-show temático com a presença de Assis, naquela que 
foi a última aparição pública do Carrasco, o próprio Rome-
rito, Duílio e Wilsinho sobre a conquista do Campeonato 
Brasileiro de 1984. No mesmo dia houve uma homenagem 
a Washington, recém-falecido. As ações foram temas de 
programas da Flu TV. 
 
Outra grande ação do departamento foi o lançamento do 
livro e exposição “Nós somos a História”: Para pegar o 
gancho da Copa do Mundo no Brasil, o Flu-Memória pro-
duziu um livro contando os 100 anos de contribuição do 

Departamento Flu-Memória tem trabalho 
intenso em 2014 e realiza grandes ações 

para elevar a marca Fluminense

Fluminense à Seleção Brasileira. Com o nome “Nós somos 
a História.”, a obra teve prefácio de Rivellino e apresenta-
ção de Fred. Ciente de que vários estrangeiros passariam 
pelo clube durante a Copa, e com o objetivo de auxiliar 
na internacionalização da marca do Fluminense, a obra 
também teve uma versão em inglês chamada “We are the 
Legend”. Parte do conteúdo chegou a ser utilizado na Sala 
de Troféus do clube, em uma exposição temporária.

Por fim, em um intervalo de 42 dias, exatas seis semanas, 
o Fluminense perdeu dois grandes ídolos de sua história: 
Washington e Assis. O clube resolveu usar a estratégia do 
crowdfunding, também adotada em 2012 para viabilizar 
o livro dos 110 anos e homenagear de forma definitiva o 
Casal 20. Além de um livro, a proposta era produzir tam-
bém um busto para cada um e uma medalha. A arrecada-
ção foi um sucesso, atingindo quase R$ 200 mil, e tornou 
o projeto autossuficiente. O lançamento ocorreu no dia 24 
de fevereiro de 2015. A Washington e Assis, fica a nossa 
enorme gratidão.
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