Da Iniciação ao Profissional:
GURIAS COLORADAS
Autor: Eduarda Luizelli
Clube: Sport Club Internacional

Cargo: Gerente de futebol

Eduarda Marranghello Luizelli - Duda
 Experiência na modalidade de Futebol Feminino com
mais de 30 anos de atuação entre atleta e gestora.
 Atualmente atuo como gerente de futebol feminino do
Sport Club Internacional, com a gestão da Escola,
categorias de base e profissional.
 Como dirigente tem inúmeras premiações e títulos com
o Internacional.
 Graduação em Educação Física 2002 - IPA – Instituto
Porto Alegre – CREF 4290-G
 Pós-Graduação em Administração e Marketing
Esportivo 2010 - Fundação Getúlio Vargas


Bi - Campeã Sul Americana pela Seleção Brasileira;

 . Penta Campeã Gaúcha de Futebol Feminino
 . Tri Campeã da Copa sul de Futebol Feminino
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ESCOLA DE FUTEBOL GURIAS COLORADAS
•

180 alunas em 2019/2020;

•

Categorias: sub-8,sub-10, sub-12, sub-14, sub- 16 e sub-18

•

Treinamentos duas vezes por semana, 1h30 cada sessão;

•

Treinamentos para goleiras duas vezes por semana, 1h cada
sessão;

•

Treinamento de campo dois sábados por mês;

•

Principal fornecedora de atletas para as categorias de base
(29 na temporada 2020);

•

Quatro alunas já foram convocadas para a seleção;

•

Participamos de jogos e eventos de futsal, futebol 7 e campo;

•

Viagens para Interior do RS, SC, Uruguai e USA.

ATLETAS NASCIDAS EM 2010 E 2011
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CATEGORIA SUB-14
• Comissão composta por treinador, auxiliar
técnico, preparador físico, prepador de goleiras,
fisioterapeuta, nutricionista e médica;
• Elenco composto por 25 atletas (19 oriundas da
escola de futebol);
• Treino quatro vezes por semana;
• Disputará o Gauchão e Liga de desenvolvimento
da Conmebol em 2020;
• Em 2019 foi a campeã do Gauchão e do Torneio
Uruguai x Brasil, no Uruguai, além de ter sido
vice campeã da Liga de desenvolvimento.
GAUCHÃO 2019
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CATEGORIA SUB-16
•

Comissão composta por treinador, auxiliar técnico,
preparador físico, prepador de goleiras, fisioterapeuta ,
nutricionista e médica;

•

Elenco composto por 24 atletas (13 oriundas da escola
de futebol; 11 subiram do sub-14; 6 atletas com
passagem pela seleção);

•

Treino quatro vezes por semana no campo e duas
vezes por semana na academia.

•

Disputará o Gauchão e Liga de desenvolvimento da
Conmebol em 2020;

•

Em 2019 foi a campeã do Gauchão, Liga de
Desenvolvimento etapa Brasil e América do Sul, além
de vencer a Batalla de las Piedras, no Uruguai.

LIGA DE DESENVOLVIENTO 2019
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CATEGORIA SUB-18
•

Comissão composta por treinador, auxiliar técnico,
preparador físico, prepador de goleiras, fisioterapeuta,
nutricionista e médica;

•

Elenco composto por 24 atletas (9 oriundas da escola
de futebol; 9 subiram do sub-16; 4 atletas integram o
elenco da equipe principal; 9 atletas com passagem
pela seleção);

•

Treino seis vezes por semana no campo e duas vezes
por semana na academia;

•

Disputará o Gauchão e
2020;

•

Em 2019 foi a campeã do Gauchão e do Campeonato
Brasileiro.

Campeonato Brasileiro em
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GRUPO PROFISSIONAL
•

Comissão composta por treinador, analista
desempenho, preparadora física, preparador
goleiras, fisioterapeuta, nutricionista e médica;

de
de

•

Elenco com 28 atletas (12 atletas subiram da base; 21
atletas com passagem pela seleção brasileira; 7 atletas
jogaram em times do exterior);

•

Treino seis vezes por semana no campo e duas vezes
por semana na academia;

•

Disputará o Gauchão e
2020;

•

Atual campeã do Gauchão;

Campeonato Brasileiro em

GAUCHÃO 2019
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Escola de Futebol

Categoria de Base

• Abertura de
Franquias;
• Convênio com
Secretarias de
Esporte;
• Criar torneios de
integração;
• Aumentar a
participação em
escolas;
• Organização de Soccer
Camps.

• Aumentar o número
de avaliações;
• Avaliações com
auxilio dos
Consulados;
• Participações em
campeonatos
nacionais e
internacionais;
• Formar atletas para
mercado interno e
externo;
• Lei Incentivo;
• Conhecer a historia do
Clube.

Categorias Profissioanal

• Utilização de atletas
da base;
• Participações em
campeonatos
nacionais e
internacionais;
• Pré-temporada com
torneios de verão.

Gestão

• Aumentar o volume
de vendas das camisas
de jogo modelo
feminino;
• Aumentar a gama de
produtos licenciados
das Gurias Coloradas;
• Levar a marca para
outros países;
• Captação de
patrocinadores.
• Parcerias com clubes
do interior;
• Projeto Gurias
Coloradas nas escolas.
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RELAÇÕES DE UMA GESTORA

Questões técnicas

“Criar equipes vencedoras
e uma base formadora!”

Duda

Questões
administrativas

Questões
políticas
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MUITO OBRIGADA
Instagram: @duda_luizelli
Email: duda@duda.com.br

Av. Luis Carlos Prestes, 130, Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, Brasil, CEP 22775-055
Tel: +55 21 3572-1900
Fax: +55 21 3572-1990
CBF@CBF.COM.BR

