
 

 

DIOGO DA SILVA CASTRO

SANTOS FUTEBOL CLUBE

GERENTE DE LOGÍSTICA

 
QUALIFICAÇÕES                                                                                                                           

 
 

� Experiência com Supervisão e Coordenação da equipe do depto de futebol profissional. 

� Experiência e responsabilidade em gestão de atletas e comissão técnica; 

� Experiência e responsabilidade em gestão logística esportiva na organização, avaliação, decisão e 
contratação de logística completa de viagens das delegações; 

� Experiência na gestão e registros dos contratos dos atletas nas Confederações e Federações; 

� Experiência em compras em diversos segmentos de produtos, materiais, peças e equipamentos 
esportivos; 

� Experiência na prospecção e pesquisa de novos fornecedores e parceiros de produtos e serviços 
esportivos; 

� Experiência na análise e negociação de contratos de produtos ou serviços esportivos; 

� Experiência na operação na plataforma do sistema de gestão empresarial TOTVS. 

 
 

 

FORMAÇÃO 
 

 Graduação em administração de empresas com especialização em gestão internacional negócios pela 

ESAMC santos (Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação). 

 MBA em Gestão Financeira pela ESAMC santos (Escola Superior de Administração, Marketing e 

Comunicação). 

 Curso de Extensão - Gestão Aplicada ao Esporte pela Faculdade Trevisan - São Paulo. 

 
       Curso de Extensão - O Novo Marketing Esportivo Digital pela Faculdade Trevisan – São Paulo. 
 
      Curso de Especialização – Gestor de Futebol  EAD – Professor Luis Felipe Ximenes – Rio de Janeiro. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
SANTOS FUTEBOL CLUBE (SFC) SANTOS-SP Jan/2018 – Atual 

 
Coordenador de Futebol Profissional: 

 

� Operacionalização total no módulo de solicitações e pedidos no sistema TOTVS; 

� Prospecção de novos fornecedores de viagens; 

� Negociação de cotações e contratos com os fornecedores de viagens; 



� Cotações, negociações e contratações de logística completa de viagens corporativas, futebol 
profissional e futebol de base; 

� Controlar e atualizar as documentações dos atletas; 

� Supervisionar e controlar a concentração de atletas para os jogos de acordo com o regime interno; 

� Emitir release diariamente para a Assessoria de Imprensa em conjunto com o Gerente de Futebol; 

� Participar ativamente de todos os processos administrativos-financeiros que envolvem o 
departamento; 

� Preencher Planilha de Controle de Custos; 

� Registrar os contratos nas Confederações e Federações; 

� Planejar as viagens e acomodações dos atletas; 

� Gerenciar e controlar as tabelas, cartões amarelos e vermelhos, suspensões de atletas, para 
informação da comissão técnica; 

� Realizar transferências e desligamentos de atletas; 

� Controlar o material esportivo; 

� Realizar cotação e compras de material necessário para o Departamento de Futebol Profissional; 

� Supervisionar a operação da concentração; 

� Acompanhar programação semanal dos trabalhos; 

� Acompanhar desempenho dos atletas nos treinos e jogos; 

� Controlar e supervisionar o trabalho dos funcionários de apoio; 

� Acompanhar as preleções; 

� Acompanhar a concentração; 

� Viajar com a Equipe de Futebol Profissional; 

� Supervisionar o material de divulgação dos atletas de forma a mantê-los sempre atualizados. 

SANTOS FUTEBOL CLUBE (SFC) SANTOS-SP Out/2010 – Abr/2016 
 
 

Coordenador de Futebol Profissional: 

 

� Operacionalização total no módulo de solicitações e pedidos no sistema TOTVS; 

� Prospecção de novos fornecedores de viagens; 

� Negociação de cotações e contratos com os fornecedores de viagens; 

� Cotações, negociações e contratações de logística completa de viagens corporativas, futebol 
profissional e futebol de base; 

� Controlar e atualizar as documentações dos atletas; 

� Supervisionar e controlar a concentração de atletas para os jogos de acordo com o regime interno; 

� Emitir release diariamente para a Assessoria de Imprensa em conjunto com o Gerente de Futebol; 

� Participar ativamente de todos os processos administrativos-financeiros que envolvem o 
departamento; 

� Preencher Planilha de Controle de Custos; 

� Registrar os contratos nas Confederações e Federações; 

� Planejar as viagens e acomodações dos atletas; 



� Gerenciar e controlar as tabelas, cartões amarelos e vermelhos, suspensões de atletas, para 
informação da comissão técnica; 

� Realizar transferências e desligamentos de atletas; 

� Controlar o material esportivo; 

� Realizar cotação e compras de material necessário para o Departamento de Futebol Profissional; 

� Supervisionar a operação da concentração; 

� Acompanhar programação semanal dos trabalhos; 

� Acompanhar desempenho dos atletas nos treinos e jogos; 

� Controlar e supervisionar o trabalho dos funcionários de apoio; 

� Acompanhar as preleções; 

� Acompanhar a concentração; 

� Viajar com a Equipe de Futebol Profissional; 

� Supervisionar o material de divulgação dos atletas de forma a mantê-los sempre atualizados. 

Comprador pleno: 

 

•  Pesquisa do mercado fornecedor de produtos e serviços, através de coleta de preços, visando 

identificar as melhores oportunidades de compras; 

•  Negociação com os fornecedores, visando ao fechamento de compras dentro das condições de 
preço, qualidade e prazo de entrega; 

•  Emissão das ordens de fornecimento e encaminhando aos fornecedores, fazendo o 

acompanhamento do processo de entrega e cumprimento final de todas as condições negociadas; 

•  Pesquisa de novos fornecedores de produtos e serviços diversos, visando desenvolver fontes 

alternativas de suprimentos; 

� Cotações de equipamentos, peças ou materiais industriais de diversos segmentos; 

• Verificação de qualidade e idoneidade do fabricante/distribuidor do produto a ser adquirido; 

•  Follow-up diário com o fornecedor das entregas e dos itens não entregues dentro do prazo 

estipulado; 

•  Follow-up junto à área de recebimento de produtos;   

•   Monitoramento e acompanhamento do desempenho dos fornecedores; 

•  Atuação em projetos de redução de custos e análise de valor;  

•     Participação no desenvolvimento de novos produtos e visitas técnicas a fornecedores; 

• Recebimento de materiais e insumos; 

•     Emissão de pedido de compra e relatórios; 

• Processamento, digitação e prestação de contas dos processos/documentos de compras (pedido, 

ordem de compra, nota fiscal, pagamento etc.) junto ao sistema responsável; 

• Arquivamento de documentos, ordens de fornecimento e catálogos, entre outros, mantendo-os 
atualizados e disponíveis para consulta; 

• Administração de contratos;  

•  Dentre outras atribuições do cargo/função; 



Operacionalização total no módulo de compras no sistema TOTVS;�   

� Emissões de pedidos de compra; 

� Acompanhamento no processo de devolução de mercadorias e cancelamento de serviços; 

� Cotações e contratações de logística completa de viagens corporativas; 

� Gestão do budget dos recursos financeiros para os processos de compras e viagens; 

� Instrução dos procedimentos para os usuários internos das empresas; 

� Redução de custos através de tecnologia selfticketing; 

� Minimizar as despesas; 

� Controlar e acompanhar custos; 

� Facilitação da conformidade com as políticas de viagens corporativas; 

� Promoção da automação em viagens corporativas. 

IDIOMAS 
 

� Inglês: Nível Intermediário (conversação e escrita - cursando). 
 

� Espanhol: Nível Básico (conversação e escrita - cursando). 
 
 
 


