PROJETOS
JEC

MELHORIAS NO CT :

▪ RECUPERAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA : tem como objetivo reduzir o consumo de água potável da rede
municipal para o uso em irrigação dos gramados dos campos de futebol. Trará economia nas contas do clube
e será uma contribuição ao Meio Ambiente.
▪ CONSTRUÇÃO DO 30 CAMPO DE FUTEBOL: visando ter mais disponibilidade para treinamentos para as
categorias de base no CT. Atualmente essa carência tem sido suprida com o aluguel de campos de terceiros.
Objetivo principal desse investimento é permitir uma maior integração entre os profissionais e categorias de
base.
▪ REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DO ALOJAMENTO: tem como objetivo dar mais conforto a atletas e
profissionais que residem ou se concentram nas instalações do clube.
▪ ÁREAS FÍSICAS DO DEPARTAMENTO MÉDICO E SAÚDE: atualizar as dependências das áreas de academia,
fisioterapia, fisiologia, tornando-as uma referência na área esportiva.

ÁREAS ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

▪

DIGITALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CLUBE: implantação de ERP para controle das operações financeiras
do clube e seu fluxo de caixa (CONTA AZUL).

▪ BUSINESS INTELLIGENCE (BI) : criar ferramenta de acompanhamento das operações financeiras em relação
às projeções orçamentaria (TARGET SOLUTIONS).
▪ PLANO DE AÇÃO GERENCIAL (PAG) : desenvolver ferramenta de controle do PAG proposto pela Diretoria
Executiva para o atingimento das metas previstas no Orçamento e no Planejamento Estratégico da atual
gestão do clube (SOFTEXPERT).
▪ DOCUMENTAÇÃO E CONTRATOS: implantar tecnologia para a gestão do compliance jurídico de demandas
como contratos, contencioso e diversos outros temas. O objetivo é ter todos os contratos do clube
digitalizados e permitir o seu acompanhamento bem como de todas as ações trabalhistas. corporativos

Transformação e
inovação no esporte.

PROJETOS DE INOVAÇÃO:
▪ INNOVA JEC: projeto que visa a transformação e inovação no JEC, por meio de processos inovadores e
disruptivos com apoio do Ágora Tech Park e operacionalizado pela Global Sport Business, para tornar o
clube uma referência nacional em transformação e inovação no esporte. Os projetos serão organizados
em 4 categorias:
❑

❑

❑

❑

JEC SOCIAL: Desenvolvimento e implementação de soluções de real impacto social, trazendo o
esporte para mais perto de todos.
JEC COMMUNITY: Fortalecimento da comunidade de torcedores do JEC. A partir de aplicativos,
geração de conteúdo e outras ações que movimentem os apaixonados pelo clube.
JEC ACADEMY: Aproximar a ciência da prática esportiva promovendo palestras, grupos de
estudos e cursos tanto do âmbito profissional quanto acadêmico.
JEC LAB: Utilização de toda a infraestrutura do Clube (espaços físicos, jogadores e colaboradores)
como laboratório de testagem, validação e pesquisa para novas tecnologias e soluções.

Nossos Parceiros:

DIRETORIA SOCIAL

▪ CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO: Projeto em colaboração com o
Centro Educacional Dom Bosco, em que o JEC dará todo apoio a
atividade esportiva de futebol, para as crianças e jovens que recebem
assistência social da entidade.
▪ CAMPANHA DE “DOAÇÃO DE SANGUE” : Em apoio ao HEMOSC o JEC tem
participado ativamente das campanhas de doação de sangue, solicitando
o apoio de sua grande torcida para essa nobre causa.

DIRETORIA SOCIAL :

➢ JEC POR TODOS : O JEC tem como uma de suas atividades sociais a organização de campanhas de
arrecadação de alimentos para serem entregues a entidades assistenciais, escolas públicas,
comunidades e famílias carentes.

▪ Comunidade Caravagio, no Morro do Meio;
▪ Familiares de alunos da escola Fritz Benkendorf, Rio Bonito;
▪ Comunidade da região quilombolas;
▪ Familiares de alunos da escola Isabel Silveira, no Cubatão;
▪ Familiares de alunos da escola Aluizius Sehnem, no Espinheiros;
▪ Grupo humanitário que atende os moradores de rua de Joinville;
▪ Comunidade Evangélica do Morro Amaral;

▪ Comunidade de indígenas sem teto;
▪ Famílias de pais desempregados.

DIRETORIA RECURSO HUMANOS
▪ Laboratório Capital Humano JEC
-

Realizar e promover o levantamento do potencial humano dos colaboradores;
Identificar motivações e desmotivações;
Triar e orientar, quando a necessidade de busca para um acompanhamento de
possíveis psicopatias.

▪ Incubadora JEC de Conhecimento
-

-

Promover e desenvolver inovações e melhorias nas práticas de gestão, técnica e operação
esportivas;
Desenvolver profissionais com visão e conhecimento nas diversas áreas do Futebol Profissional;
Gerar projetos com ações sustentáveis para a promoção do Joinville Esporte Clube.

DIRETORIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
➢ UNIVERSIDADE CATÓLICA PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA :
▪ Projetos com a diretoria de futebol JEC ACADEMY - Pós graduação em gestão do futebol
- Coordenador - Fábio Bandeira
- Início previsto para agosto / 2021
▪ Projeto com a área de Nutrição envolvendo professores e alunos - Projeto para a avaliação de desempenho dos atletas
▪ Estruturação de um plano de sustentabilidade de ocupação dos espaços da Arena
▪ - Coordenação do curso de arquitetura e Engenharia auxiliando o diretor Danilo Conti

