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Nome: Dagoberto Fernando dos Santos
Cargo Comissionado: Diretor

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Graduado em Administração de Empresas - FAES —1972
Pós-Graduação (Lato Senso) em Administração da Qualidade pela UNIMES.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Cursos de Extensão Universitária em:
Engenharia de Processo,
Técnicas de Planejamento e Controle
Organizações estruturais, produtividade e custos
Curso de Administração para profissionais do esporte — Fundação Getúlio Vargas
Seminários de modernização do futebol — CBF e Fundação Getúlio Vargas

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Experiência profissional na área militar como oficial de linfantaria:
NPOR — Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva — Aspirante — 1 0 colocado no Curso
Unidade: 2 0 Batalhão de Caçadores — São Vicente — Turma 1966
20 Tenente R2 de Infantaria de 1966 a 1971 — Participação em missões operacionais contra guerrilhas
Experiência profissional consolidada no setor financeiro, como executivo de instituições financeiras com destaque para:
Banco de Boston I Diretor Operacional (1971 1989)
Banco BMC I Diretor de Administração (1990 — 1992)
BNC Barclays I Diretor de Administração (1992 — 1993)
De 1993 a 2001 atuei como consultor em projetos na área financeira (Bancos), saúde (Hospital e Clinicas) e esportiva
(Entidades de pratica desportiva).
Experiência profissional comprovada no segmento do futebol:

De 2001 a 2008 exerci função de diretor-executivo na área de planejamento, projetos e negócios do Santos Futebol Clube,
tendo papel importante na reestruturação financeira, administrativa e profissionalização do futebol do clube. Resultados
desportivos em destaque:
2002 - Heptacampeão Brasileiro
2003 -Vice campeão da Libertadores
2003 -Vice campeão Brasileiro
2004 -Campeão da Copa Federação Paulista de Futebol
2004 -Octacampeão Brasileiro
2006 -Campeão Paulista
2007 - Bicampeão Paulista
2007 -Vice campeão Brasileiro
2008 -Semi final da Libertadores
Entre os anos de 2003 e 2006, participei como membro nomeado da Comissão Permanente de Futebol e Marketing Esportivo
do Ministério do Esporte do Brasil, no projeto de aperfeiçoamento da Lei Pelé e da criação da Timemania, e também como
membro convidado pelo Ministério dos Esportes para atuar na Câmara do Desporto Profissional e nos trabalhos de
regulamentação da nova Lei Pelé.
Atuei, junto com o Conselho Federal de Contabilidade e o Instituto Brasileiro de Auditores Independentes do Brasil, da criaçã o
da Norma Brasileira de Contabilidade, que versa sobre a padronização das práticas contábeis e dos balanços patrimoniais
dos clubes de futebol.
De 2008 a 2011 ocupei o cargo de Secretário Executivo da União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro, o Clube dos
Treze, com atuação junto ao Congresso Nacional, durante a tramitação e aprovação da nova Lei Pelé e de Projetos de Lei
que direta ou indiretamente envolviam os clubes de futebol.
Participei como palestrante de diversas Audiências Públicas nas Comissões da Câmara e do Senado Federal co mo
representante dos Clubes de Futebol, por delegação do Clube dos Treze e, por consequência das entidades de pratica
desportiva, instruindo os parlamentares sobre a realidade do futebol no Brasil.
De 2011 a 2013 ocupei o cargo de Diretor Superintendente d o Clube Atlético Paranaense
(CEO) para desenvolver o projeto CAP Gigante, que envolvia a construção da nova Arena da Copa do Mundo de 2014 e o
retorno do clube à primeira divisão do Brasileiro. Em 2012 a 2013 acumulei as funções de Diretor de Futebol e lid erei o
projeto para a classificação do CAP na série A do Campeonato Brasileiro.
De 2015 a 2017, retornei ao Santos Futebol Clube como Superintendente de Esportes para comandar toda a estrutura do
futebol do clube, desde as categorias de base até o profissi onal. Fui selecionado entre os três melhores executivos de
futebol.de 2016 com uma premiação outorgada pela Faculdade Trevisan escolhido por 55 jornalistas de futebol.
Desde 1996 até hoje, sócio com participação de 01% das cotas da empresa DFS Gol Busines s, (DFSantos & Santos) que
presta consultoria e gestão para clubes de futebol.
Professor universitário por 10 anos, na Faculdade de Ciências Contábeis — AELIS nas cadeiras de
Diretrizes Administrativas, Introdução a Administração, Teoria Geral de Administração e Organização e Métodos, para
graduação e extensão
Palestras em cursos de pós -graduação:
UNIMES - Administração e Marketing
USP — Administração do Futebol
REVISAN -O ciclo virtuoso do Futebol
Atualmente, palestrante em cursos de graduação e de especialização em gestão esportiva para entidades acadêmicas, e
Congressos sobre futebol

PUBLICAÇÕES

Autor do livro "Downsizing no Sistema Financeiro — Da Teoria à Prática", editado pelo Instituto Brasileiro de Capacitação
Bancária e pela editora Makron Books
Autor do livro, em faze de edição, "Flerte com a Esperança — O futebol como eu vejo" produzido pela editora Realejo
contendo uma coletânea de artigos sobre o tema futebol a ser lançado brevemente.

