ALEXANDRE
MATTOS
Nascido em Belo Horizonte (MG), Alexandre Mattos é diretor
executivo de futebol desde 2005 e, em suas palestras, constrói um
paralelo entre o mundo corporativo e o mundo futebolístico
Formado em administração com gestão de esportes pela faculdade
Promove e provisionado em Educação Física pela UFMG, trabalhou no
América Futebol Clube entre 2005 e 2011 na reorganização do clube
em todos os departamentos e como diretor executivo de futebol,
sagrando-se Campeão Mineiro do módulo II em 2008, Campeão
Brasileiro da série C em 2009, e levando o clube até a série A do
Campeonato Brasileiro em 2011, após anos de muitas dificuldades.

ALEXANDRE
MATTOS
Entre 2012 e 2014, trabalhou no Cruzeiro
Esporte Clube, onde se destacou
nacionalmente como executivo de futebol na
remontagem de elenco, produção de receitas
recordes com vendas de atletas, aumento do
sócio torcedor e bilheteria. Alexandre obteve
conquistas nacionais, como o bicampeonato
Brasileiro série A 2013/2014.
Em 2015, assumiu a direção de futebol da
Sociedade Esportiva Palmeiras, onde liderou
o desenvolvimento dos processos internos do
departamento de futebol de base e
profissional, da metodologia de trabalho, da
reestruturação física e de pessoas, da busca
por receitas recordes e da formatação de
elenco competitivo. Assim, saiu vitorioso com
três títulos nacionais, deixando um legado
sólido de protagonismo.

ALEXANDRE
MATTOS
Em 2020 foi diretor executivo de futebol do
Clube Atlético Mineiro, onde participou da
montagem do elenco para o Campeonato
Brasileiro do mesmo ano. Alexandre Mattos
foi eleito o melhor diretor executivo de
futebol do país nos anos de 2013, 2014, 2015
e 2016.
Atualmente, Mattos está dedicado em
compartilhar seus aprendizados em soluções
para o mundo corporativo, como palestras e
cursos.

PALESTRAS
TUDO COMEÇA COM UM SONHO
Decidido a trabalhar no futebol, Alexandre Mattos agarrou a oportunidade de tornar seu sonho em
realidade e persistiu nesse objetivo com foco, dedicação, ousadia, vontade, fé, muito coração e
entrega.
Em sua palestra, Alexandre Mattos compartilha sua trajetória profissional e desmistifica o que faz um
diretor executivo de futebol – um cargo de extrema importância para qualquer clube, mas que gera
muitas dúvidas até mesmo para os mais fanáticos por futebol.
Fazendo um paralelo entre o mundo corporativo e o mundo futebolístico, ele também provoca
reflexões importantes para profissionais de todas as áreas de atuação.
Três pontos são trabalhados de forma intensa: trabalho em equipe, esforço e aprendizado
constante.Tendo essas ideias bem trabalhadas e desenvolvidas, não há sonho que não se alcance.
Assuntos abordados: persistência, determinação, liderança, gestão de equipes, tomada de decisão,
pensamento estratégico, trabalho sob pressão e outros temas relevantes na carreira profissional.
Para quem: a palestra tem como público principal líderes, gerentes, coordenadores,
diretores, e todos aqueles que precisam lidar com equipes.

LIVRO
TUDO COMEÇA COM UM SONHO

Lançamento em 2020.
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