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Presentación 

 

Es para mí un placer presentar ante ustedes las actas científicas del IV congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Gerencia Deportiva (ALGEDE). En particular porque uno de los objetivos de 

nuestra organización es incrementar el registro académico en el área de la gerencia deportiva en 

Latinoamérica, en particular brindando espacios para lo que se escribe en castellano y/o portugués. 

 

El comité organizador hizo un arduo trabajo en el proceso del llamado y cierre del envío de trabajos, 

y posteriormente al Comité Científico le correspondió la importante labor de evaluar los trabajos 

recibidos. Este comité científico trabajó recibiendo trabajos en varios idiomas y además estaba 

compuesto por un equipo local, pero también internacional. Se presentaron más de 130 resúmenes, 

correspondientes a diferentes modalidades: relatos de experiencia profesional, trabajos de 

investigación en curso y concluidas. Los resúmenes fueran evaluados por 21 especialistas en los 

siete (7) temas del Congreso y finalmente fueron seleccionados 87 para presentaciones en forma 

de cartel o poster y 43 como Comunicación Oral. Además de estos contamos con las conferencias 

centrales, foro, mesa redonda y los paneles de trabajo. 

 

Es importante reconocer la importante labor que ha tenido el GEPAE - Grupo de Estudos e Pesquisa 

em Gestão do Esporte da EEFEUSP - Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São 

Paulo, que ha acompañado este evento y ha sido fundamental para el trabajo a nivel logístico. 

 

Entonces, estimados lectores interesados en el trabajo académico de la gerencia deportiva, 

esperamos que encuentren en este material información valiosa para nuestro quehacer diario en el 

área de la gerencia deportiva. Las críticas constructivas son bienvenidas 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Rosa López de D’Amico 

Presidente 

Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva 
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Apresentação 

Dando continuidade aos objetivos de fundação da ALGEDE (Asociación Latinoamericana de 

Gerencia Deportiva) de difusão de conhecimento em Gestão do Esporte entre os países da América 

Latina e intercâmbio, análise e discussão das problemáticas relacionadas à Gestão do Esporte nos 

diferentes países da região, o “Anais do IV Congreso de La Asociación Latinoamericana de 

Gerencia Deportiva” é uma coletânea dos trabalhos selecionados apresentados durante o IV 

Congresso Latino-Americano de Gestão do Esporte. O congresso ocorreu na Escola de Educação 

Física e Esporte da Universidade de São Paulo, em São Paulo, entre os dias 19 a 21 de março de 

2015.  

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão do Esporte da Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo (GEPAE/EEFE-USP) teve a missão de realizar o evento, cuja o tema 

central desta edição foi “Formação, integração e desenvolvimento da Gestão do Esporte na 

América Latina”. 

A área de Gestão do Esporte vem se desenvolvendo em toda a América Latina, especialmente no 

Brasil, país sede de grandes eventos esportivos - entre eles a Copa do Mundo de Futebol em 2014 

e os Jogos Olímpicos em 2016. Em paralelo ao esporte de alto rendimento, houve um crescimento 

exponencial de projetos sociais esportivos e no montante financeiro circulando em toda a estrutura 

esportiva.  

Quanto a pesquisa científica em Gestão do Esporte, houve uma expansão das ramificações 

temáticas abordadas, mas que ainda necessitam de maior amadurecimento metodológico. De 

qualquer forma, as pesquisas publicadas nestes anais corroboram com o interesse e relevância que 

a Gestão do Esporte vem se colocando no desenvolvimento do esporte nos países da América 

Latina. 

Assim, neste volume, o leitor será capaz de encontrar um material atualizado e amplo. A 

diversidade abrange pesquisadores e diferentes instituições, além de perspectivas e diferentes 

abordagens acerca da Gestão do Esporte. Esta obra representa o que se tem discutido atualmente 

nas universidades e instituições da América Latina, sendo um material de pesquisa relevante para 

aqueles que buscam aprofundar-se no conhecimento da área. 

Agradecemos aos pesquisadores que tiveram seus trabalhos publicados nesta edição e 

compartilharam seus conhecimentos para o enriquecimento da Gestão do Esporte na América 

Latina. Agradecemos também a Escola de Educação Física e Esporte da USP por acolher e apoiar 

a realização do evento, bem como as agências de fomentos (CAPES e FAPESP) e demais 

apoiadores que viabilizaram a execução do Congresso do qual emergiu a publicação da presente 

obra, além de todos que colaboraram na organização e realização do evento. 

 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Flávia da Cunha Bastos 

Presidente da Comissão Organizadora do  

IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva 
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GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS 
 

 

Comunicações Orais 

 

 

Modelos de Gestão Esportiva em Clubes e Academias de Florianópolis-SC 

 

Valmir José Oleias 

DEF/CDS/UFSC, Prof. Doutor 

Florianópolis/SC, Brasil 

oleias@ig.com.br  

 

Estudo desenvolvido em clubes e academias de Florianópolis/SC revela um modus operandi 

padrão de atuação profissional na área da gestão esportiva. Entende-se como modelo de gestão, 

conforme destaca Fayet (2009), como um conjunto de conceitos e práticas que oferecem meios 

de reduzir a complexidade e as incertezas. É a filosofia que irá permitir à organização 

operacionalizar suas atividades, por meio de padrões de administração e de análise do ambiente 

interno e externo. Metodologicamente, a pesquisa envolveu 30 organizações esportivas que tem 

efetivo exercício profissional em Florianópolis, através de um questionário semi estruturado, 

sendo trabalhados 10 aspectos relevantes, tais como: as características gerais do 

clube/academia; a estrutura disponível; o organograma funcional da empresa; como é percebida 

a democracia interna; o modelo de gestão aplicada; como é trabalhado o empreendedorismo; as 

inovações que estão sendo implementadas na organização; o tipo de marketing que é feito no 

clube/academia; o tipo de planejamento que é feito pela entidade esportiva; e, também, como 

são percebidos os desafios de mercado e a concorrência. A pesquisa transversal e qualitativa 

apresentou uma abrangência em função dos aspectos destacados, contudo, procurou focar na 

compreensão do modelo de gestão predominante nas organizações estudadas, encontrando 

predominantemente a existência de um padrão básico de atuação. Spessotto (2008) destaca que 

modelo de gestão é uma ferramenta norteadora para a organização, baseada na sua visão de 

negócios e que vai determinar o tipo de gestão que será empregada na empresa. A conclusão 

desta pesquisa indica que existe um processo de evolução e caracterização dos modelos de 

gestão em Florianópolis, pois observa-se que, de maneira geral, as organizações definem suas 

políticas e estratégias de atuação baseadas em mais de um modelo, de acordo com o contexto 

em que estão inseridas, o tamanho da organização e o nível de profissionalização que 

vivenciam. Portanto, estudar e socializar o problema da gestão esportiva, é condição 

fundamental para compreendermos o processo que está em curso de desenvolvimento 

profissional das organizações esportivas. 

 

Palavras-chave: gestão esportiva, organizações esportivas, modelo de gestão. 

 

Referências: Não apresentou 
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Movimento Nacional dos Clubes do Futebol Brasileiro de Base: 

iniciativa institucional ou pessoal 

 

Marcius Koehler 

Universidade Nove Julho, Mestrando em Administração 

Curitiba, Paraná, Brasil 

marciusk@hotmail.com 

 

Edmilson de Oliveira Lima 

Ph.D. em Administração 

 

Serão abordadas teorias sobre redes horizontais de cooperação, relacionando-as com o objetivo 

central do estudo que é identificar se o movimento dos gestores de base do futebol brasileiro é 

fruto do esforço institucional (rede de clubes) ou individual (rede de gestores). O movimento 

configura uma rede, na qual promove um ambiente favorável ao compartilhamento de 

informações, de conhecimentos e de habilidades. A competitividade entre eles não são afetadas, 

devido estabelecimento ordenado nas inter-relações (Human & Provan, 1997, Casarotto & 

Pires, 1999, Amato, 2000). A revisão da literatura permitiu a compreensão da relevância 

estratégica deste movimento relacional, num ambiente competitivo, sobretudo por facilitar a 

sinergia de esforços na direção de objetivos comuns. As relações interclubes formam um 

ambiente de aprendizagem, de troca, por meio da cooperação. Assim, as redes favorecem a 

concentração de esforços em prol de um objetivo, sem privar a liberdade de ação estratégica de 

seus membros. Utilizou-se o estudo de caso, que segundo Yin (2010) é uma ferramenta 

importante e útil para coleta de dados qualitativos, principalmente para a triangulação de dados. 

O questionário, às atas dos encontros e a observação participante de um dos autores na função 

de ator. As características apresentadas da rede de acordo com a literatura classificam-se como 

uma rede horizontal de cooperação e são formadas com a finalidade de trabalhar de forma 

coletiva para alcançar certos objetivos estratégicos que dificilmente alcançariam de forma 

individualizada. O maior ganho por meio da formação da rede consistiu no combate contra o 

assédio e “roubo” de atletas. Esse ambiente participativo no processo decisório permite uma 

coordenação transparente dos interesses de cada um dos atores da rede. Foram enviados 47 e-

mails, 3 e-mails retornaram e 6 foram respondidos, totalizando 13,6%  de participação. Nos 

quais 33,33% responderam que a participação na rede é uma iniciativa pessoal e 66,37% 

afirmam que a participação na rede é uma iniciativa tanto do ator (clube) como do gestor 

(membro). Já as conquistas da rede relacionadas ao assédio e aliciamento de jogadores, 100% 

afirmam que são devidas as iniciativas coletivas dos membros (gestores). Concluímos que nem 

todos os clubes tem interesse em participar da rede, ficando a participação a cargo de seu gestor. 

E que as decisões estabelecidas pelos gestores, não são compartilhadas com clube, apenas 

comunicadas. Entre os impactos observados pelos gestores, destacam-se os comportamentais e 

os de aprendizagem, pois se observa existência de espírito coletivo entre os membros, 

principalmente pelo respeito ao código de ética, fundamental para a existência de cooperação. 

Já os impactos para os clubes restringem-se as ações dos gestores, pois não participam 

diretamente da rede. Portanto, o impacto na aprendizagem é resultado de forte interação entre 
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os membros (gestores) e não entre as empresas (atores/clubes) e evidencia-se que os gestores 

representam simbolicamente os clubes, porém agem e decidem em cima de seus próprios 

valores e princípios.  

 

Palavras-chave: redes, clubes de futebol de base 

 

Referências 
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Calidad Percebida y Satisfacción de un Centro Deportivo Fitness 

 

Pablo Gálvez Ruiz 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

pablo.galvez@unir.net 

 

Juan Hojas 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 

 

Gladys Guerrero 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela) 

 

Rita Romero 

Universidad de Málaga (España) 

 

Jerónimo García 

Universidad de Sevilla (España) 

 

 

La industria del fitness está creciendo en todo el mundo y su importancia como promotor de 

salud y de una actividad física saludable ha sido muy reseñable durante las últimas décadas. 

Por otro lado, el aumento del tiempo libre ha favorecido la práctica deportiva en este tipo de 

centros deportivos, cuyos usuarios se han convertido poco a poco en consumidores 

experimentados que poseen unas expectativas determinadas de los beneficios que esperan 

obtener del servicio (Bodet, 2006). Ofrecer un servicio de calidad forma parte de los objetivos 

de cualquier organización deportiva en un intento por comprender cuáles son los indicadores 

de calidad adecuados, permitiendo establecer cambios en el tratamiento del servicio (Gutek, 

1995) así como para orientar algunos aspectos del servicio tanto a las características como a las 

necesidades de los usuarios (Lin, Chiu y Hsieh, 2001). El presente estudio se llevó a cabo 

durante los meses de enero a mayo de 2014, utilizando un centro deportivo público de gestión 

privada en la provincia de Málaga (España), previa firma de un convenio de colaboración que 

tuvo como objetivo el análisis del perfil de usuarios de cara a la elaboración de un 

adecuado  plan de actuación durante el periodo de concesión del servicio. Se realizaron un total 

de 330 encuestas (60,3% mujeres y 39,7% hombres), cuya edad de los participantes se situó 

entre los 14 y los 81 años (M = 39,25; DT = 13.69). Se adaptó el Cuestionario de Evaluación 

de la Calidad Percibida en Servicios Deportivos (Gálvez, 2011), utilizando 25 ítems, mientras 

que para la evaluación de la satisfacción se empleó la escala de Oliver (1997) de 4 ítems. En 

todas las respuestas se utilizó una escala Likert de 5 puntos (1 totalmente en desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo). Los resultados mostraron una fiabilidad global (α) de 0,93, situándose 

las dimensiones entre 0,72 y 0,95 para la escala de calidad percibida y de 0,86 para la de 

satisfacción. El análisis descriptivo mostró puntuaciones elevadas en términos generales para 

todas las dimensiones. Teniendo en cuenta el género, los resultados mostraron una valoración 

media superior en todas las dimensiones de calidad percibida para las mujeres. No obstante, la 

diferencia por género resultó estadísticamente significativa para la percepción de los espacios 

deportivos (p<,01), para el programa de actividades (p<,05) y para el técnico deportivo (p<,01). 
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En cuanto a la satisfacción, los hombres muestran una mejor valoración con respecto a las 

mujeres (4,31 ± 0,66 y 4,18 ± 0,72, respectivamente) y en esta ocasión, las diferencias no han 

resultado ser significativas. La herramienta utilizada muestra óptimas propiedades 

psicométricas. Los resultados muestran que tanto hombres como mujeres perciben los mismos 

elementos básicos en la calidad del servicio, aunque son las mujeres las que valoran mejor el 

servicio recibido. Pese a ello, son los hombres los que se muestran más satisfechos a nivel 

general, aunque no se obtiene una diferencia significativa.  

 

Palabras-clave: calidad de servicio, calidad percibida, servicios deportivos, gestión de la 

calidad 

 

Referencias: 

Bodet, G. (2006). Investigating customer satisfaction in a health club context by an application 

of the tetraclass model. European Sport Management Quarterly, 6(2), 149-165. 

 

Gálvez, P. (2011). Cuestionario para evaluar la calidad de servicios deportivos: estudio inicial 

de las propiedades psicométricas. Málaga: SPICUM. 

 

Gutek, B. A. (1995). The dinamics of service: Reflections on the changing nature of customeres 

provieder interactions. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

 

Lin, N. P., Chiu, H. D. y Hsieh, Y. C. (2001). Investigating the relationship between service 

providers´ personality and customers´ perceptions of service quality across gender. Total 

Quality Management, 12(1), 57-67. 

 

Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. New York: 

McGraw-Hill. 
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Modelo de Gestão Esportiva SESI-SP: da Formação ao Rendimento 

 

Catarina Duarte dos Santos 

SESI-SP, Mestre 

 

Cristiane Baraviera Miquinioty 

SESI-SP, Especialista 

 

Flory Nunes dos Santos 

SESI-SP, Especialista 

 

Valter Pereira da Silva Júnior 

SESI-SP, Especialista 

São Paulo, São Paulo, Brasil 

vpereira@sesisp.org.br 

 

A organização estudada nesterelato é uma empresa de prestação de serviços que desenvolve 

projetos esportivos dentro da sua área de atuação. A empresa em questão é o SESI – Serviço 

Social da Indústria (SESI-SP), localizada em São Paulo. Definiu-se esta organização como 

unidade de análise neste estudo devido aos resultados apresentados em eventos esportivos 

nacionais, número de praticantes de esporte em idade escolar e a capilaridade no estado de São 

Paulo, o que a torna uma organização representativa no cenário esportivo nacional.A instituição 

possui 54 CATs (Centros de Atividades) distribuídos em aproximadamente 54 municípios do 

Estado de São Paulo. Com a missão de promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus 

dependentes, com foco em educação, saúde, e estimular a gestão socialmente responsável da 

empresa industrial, o SESI-SP estrutura suas ações voltadas ao desenvolvimento humano com 

caráter educativo.Na perspectiva do esporte, a organização desenvolve ações voltadas às 

diversas manifestações esportivas atendendo crianças a adultos, sob uma perspectiva educativa 

sustentada pelo princípiopedagogia do exemplo, que promove o incentivo à prática esportiva e 

a integração de crianças e atletas, destacando a figura do ídolo esportivo, estimulandopor meio 

do exemplo, crianças, jovens e adultosa vivenciarem e praticarem esporte.Estas ações de 

fomento à prática esportiva são desenvolvidas por meio de um programa de formação esportiva 

com metodologia própria atendendo crianças de 06 a 17 anos. Os jovens que demonstram um 

desempenho esportivo diferenciado são oportunizados a participarem de turmas voltadas ao 

desenvolvimento do talento esportivo, por meio dos programas de aperfeiçoamento técnico, 

sendo uma evolução do programa de formação esportiva. Com esse modelo de formação 

esportivao SESI-SP oportuniza a prática esportiva de mais de 200.000 crianças, 2.000 alunos 

no aperfeiçoamento esportivo e 740 atletas no SESI-SP Rendimento Esportivo. Diante deste 

cenário, verificou-se um aumento no número de praticantes nas diversas modalidades 

esportivas desenvolvidas e na movimentação esportiva nos centros de atividades resultado deste 

modelo de alinhamento de gestão esportiva que oportuniza a continuidade da prática. 

 

Palavras-chave: esporte, formação esportiva, aperfeiçoamento esportivo, rendimento 

esportivo. 
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Em 2009, o Rio de Janeiro foi anunciado como como sede dos Jogos Olímpicos e o rúgbi foi 

confirmado pelo Comitê Olímpico Internacional como modalidade a ser incluída na 

competição. Para que se aproveitasse da melhor maneira a oportunidade de crescimento, a 

principal agência regulatória da modalidade no Brasil passou por profundas alterações 

(mudança de nome de Associação Brasileira de Rugby – ABR, para Confederação Brasileira 

de Rúgbi – CBRu e de estatuto) profissionalizou sua gestão e adotou um planejamento 

estratégico que vem trazendo resultados positivos significativos. Para analisar este fenômeno, 

foram traçados limites para identificar os diversos atores envolvidos com a modalidade. Di 

Maggio e Powell (1983) apresentaram o conceito de campo organizacional para a análise mais 

ampla das organizações. Aprimorando o conceito de campo social de Bourdieu (1985), o campo 

organizacional seria formado por fornecedores-chave, por consumidores de recursos e de 

produtos, por agências regulatórias e por outras organizações que produzem os mesmos 

serviços ou produtos, os competidores. De acordo com Prahalad e Bettis (1986), o campo 

organizacional pode ter uma lógica dominante, um conjunto de ideias e procedimentos 

predominantes nas organizações do campo. O objetivo deste trabalho foi analisar as mudanças 

na lógica dominante (Prahalad & Bettis, 1986) do campo organizacional do rúgbi brasileiro. 

Tomamos como exemplo o estudo de O’Brien e Slack (2003) que analisou tal mudança no rúgbi 

australiano no início dos anos 1990. Prahalad e Bettis (1986) apontam a análise histórica como 

importante para a compreensão de mudanças na lógica dominante de um campo organizacional. 

Buscou-se o uso de fontes variadas e a crítica interna e externa à documentação (Bacellar, 

2010). Foram utilizados como dados material publicado os estatutos, atas de assembleias e 

balancetes da CBRu. Houve a realização de entrevistas em profundidade com gestores da 

extinta ABR, da CBRu e de dois clubes da 1ª Divisão do rúgbi nacional que fazem parte de uma 

das regiões de investimento da CBRu. Os balanços da CBRu de 2010 até 2012, mostram o 

crescimento vertiginosos das cifras que a entidade passou a gerir (de R$ 900 mil para R$5 

milhões). O número de patrocinadores cresceu, houve maior exposição da modalidade na mídia. 

Houve aumento no número de praticantes e de organizações envolvidas com a prática do rúgbi, 

além de mais competições pelo país. Os resultados das seleções nacionais dentro de campo 

também têm sido substancialmente melhores. A análise dos resultados mostra que a lógica 

dominante do campo organizacional do rúgbi brasileiro passa por uma profunda mudança. 

Novas práticas de gestão foram adotadas e uma série de medidas passaram ser implementadas 

pelas diversas organizações, lideradas pela CBRu. A principal contribuição deste trabalho está 

na possibilidade da observação das principais medidas adotadas pelos gestores de uma 

confederação esportiva brasileira que traz excelentes resultados para o crescimento da 



 

São Paulo – SP – Brasil  9 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

modalidade no país. Além disso, mostra que a profissionalização da gestão de organizações 

esportivas leva ao crescimento não só das cifras que envolvem o esporte, mas da própria 

modalidade em si. 

 

Palavras-chave: estratégia, campo organizacional, lógica dominante, profissionalização, rúgbi 

 

Referências: 

Bacellar, C. (2010). Uso e mau uso dos arquivos. In C.B. Pinsky, (Ed.). Fontes históricas (Cap. 

2, pp. 23-72). São Paulo: Contexto. 

 

Bourdieu, P. (1985). The Social Space and the Genesis of Groups. Theory and Society, 14(6), 

723-744. 

 

Dimaggio, P. & Powell, W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 

collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48, 147-60. 

 

Prahalad, C e Bettis, R. (1986) The Dominant Logic: A New Linkage between Diversity and 

Performance. Strategic Management Journal, 7 (6), 485-501. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São Paulo – SP – Brasil  10 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

 

Avaliação de projetos esportivos: processos, resultados e impactos 

 

Adriano José Rossetto Junior 

Doutorando, Pontifícia Universidade Católica -SP e Instituto Esporte e Educação 

 

Rodrigo Pojar Paiva 

Doutorando, Pontifícia Universidade Católica -SP, Faculdade Mario Schenberg e Instituto Esporte e Educação 

São Paulo, São Paulo, Brasil 

adrianorossettojr@uol.com.br 

 

Atualmente são desenvolvidos no Brasil milhares de projetos sociais e esportivos por 

instituições do terceiro setor. Geralmente, são financiados ou patrocinados pelo poder público 

e ou empresas privadas, que ao investirem recursos esperam e exigem como contrapartida 

qualidade nas ações e gestão, especialmente, resultados e impactos significativos. Entretanto, 

avaliação é uma das lacunas da maioria dos projetos e programas esportivos, dificultando a 

gestão e comprometendo a manutenção dos projetos. Alguns estruturam propostas de avaliação, 

mas insipientes ou superficiais, abrangendo apenas a avaliação dos processos e sem alcançar os 

resultados e impactos. As causas são muitas, como desvalorização pelo senso comum, 

desconhecimento de processos, inexperiência das instituições, entendida como controle ou 

preciosismo, dificuldade de estabelecer indicadores e instrumentos de avaliação. Projetos 

esportivos deixam de ser financiados pelas empresas e poder público por falta de comprovação 

de resultados concretos e pela não demonstração de impactos. Não conseguindo explicitar o 

alcance dos objetivos as verbas destinadas ao esporte são mínimas e insuficientes à 

democratização de acesso a prática esportiva, quanto mais à universalização. O Instituto Esporte 

e Educação, em parceria com a PETROBRAS, no desenvolvimento do Projeto Rede de 

Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional, realizado em cinco Regiões e sete Estados 

do Brasil, estruturou processo avaliativo com objetivo de analisar, refletir e constatar a 

qualidade dos processos desenvolvidos, dos resultados e impactos.  Assim, partiu-se da ideia 

que o papel da avaliação é construir a reflexão, por meio de um processo contínuo de ação-

reflexão-ação, que favorece a gestão de qualidade. A Avaliação foi organizada em fases de 

diagnóstico, monitoramento e final de resultado e impacto e construído em sete etapas: 1ª 

Decisão sobre o foco da avaliação; 2ª Formação da equipe; 3ª Identificação dos interessados, 

das perguntas e dos indicadores; 4 ª Levantamento de informações; 5ª Análise de fatos e 

informações; 6ª Elaboração do relatório e divulgação e 7ª Utilização e disseminação. A 

avaliação teve a função de levantar informações permanentes para as melhorias das ações e 

envolveu a participação de gestores, professores, alunos, pais, parceiros multiplicadores, com 

o intuito de mapear o Projeto. Na Avaliação de Impacto o foco concentrou-se na Eficácia e na 

Efetividade e foi dimensionada nas áreas: educação, cultura, saúde, políticas públicas, 

socioambiental e empregabilidade. Dessa forma, estabeleceram-se os componentes dessas 

áreas, e sequencialmente os indicadores de avaliação e seus respectivos instrumentos. Ao 

redigir o relatório final do Projeto Rede de Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional 

compreende-se que a avaliação é indispensável para a melhoria das decisões e ações no campo 

social e educacional, sendo realizada em todas as etapas do projeto, do planejamento das ações 

até os alcances posteriores ao encerramento do Projeto, especialmente, a avaliação de impacto. 
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Possibilita a compreensão do contexto de atuação, a adequação das estratégias e metodologia 

empregadas, verificação do alcance das metas e objetivos, adequação dos recursos financeiros, 

a transparência das ações e resultados, e favorece a captação de recursos. Resultando na 

renovação de convênio com a PETROBRAS e a ampliação da rede de parceiros, que 

potencializa a democratização do esporte no Brasil. 

 

Palavras-chaves: gestão de projetos e programas, avaliação de projetos, avaliação de 

resultados; avaliação de impacto; democratização do esporte.   
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Este artigo foi elaborado como parte dos dados coletados para a pesquisa Administração de 

Clubes de Futebol: estudo multicasos, que se encontra em andamento. Por este motivo, foi 

realizado um recorte para concentrar a análise na forma de organização de três clubes de futebol 

do Estado de São Paulo: o Santos Futebol Clube; o Sport Club Corinthians Paulista e o São 

Paulo Futebol Clube. Definiu-se como objetivo analisar a estrutura organizacional dos três 

clubes tomados como objeto de estudo, de modo a identificar as fragilidades do modo como 

estão organizados. Para isso, partindo-se dos conceitos de Configuração Organizacional 

(Mintizberg, 2006); Estrutura Organizacional (Oliveira, 2014); Arquitetura Organizacional 

(Nadler, at al, 1993), Governança Corporativa (Andrade; Rossetti, 2004) e nos estudos sobre 

estrutura organizacional de clubes de futebol (Gómes; Opazo, 2008), elaborou-se uma proposta 

de estrutura organizacional adequada à natureza dos clubes de futebol e à realidade destas 

organizações no Brasil. Os dados coletados permitiram descrever o modo como cada um dos 

clubes tomados como objeto de estudo estão organizados. A análise horizontal permitiu 

compreender a distribuição do trabalho e identificar o grau de profissionalismo em cada uma 

das áreas funcionais encontradas. A análise vertical possibilitou identificar a distribuição do 

poder nos clubes pesquisados. Por outro lado, a confrontação com o modelo de organização 

proposto permitiu identificar as fragilidades do modo de organização adotado pelos clubes 

estudados. Nas conclusões, mostra-se que um dos clubes analisados apresenta uma forma de 

organização que se aproxima, ainda timidamente, do modelo proposto, mas com parte do poder 

distribuído para profissionais contratados e especializados na gestão de organizações desta 

natureza. Os outros dois clubes apresentam uma forma de organização tradicional com o poder 

concentrado nas posições ocupadas por associados eleitos para os cargos administrativos. 
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Palavras-chaves: estrutura organizacional; governança corporativa; forma de organização; 

distribuição do poder.  
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Carvalho e Laurindo (2003) mostraram que vários autores enfatizam a necessidade de mudança 

da estratégia das organizações diante da dinâmica do atual ambiente competitivo. Segundo 

Costa et al. (1999), o mercado esportivo brasileiro é extremamente concentrado no futebol e, 

com isso, sempre foi um dos mais atraentes, determinando, com isso, uma disputa por esse 

mercado por parte de investidores globais em busca de retorno para os seus investimentos. 

Contudo, após a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil a mídia esportiva concentrou 

suas discussões na estratégia adotada pela campeã do torneio, a Alemanha, que investiu 

significativamente em centros de formação de atletas, conjugando a parte técnica e social do 

futebol com a utilização de jogadores jovens e que serviram como base para o ingresso dos 

mesmos na seleção alemã principal. Essa prática é pouco adotada no futebol brasileiro e, 

portanto, ainda que escassos, os programas existentes e implantados nos clubes nacionais 

devem ser analisados e divulgados visando fornecer subsídios para uma melhor discussão e 

entendimento sobre o tema. É importante salientar que o mercado de futebol no Brasil se 

desenvolveu substancialmente nas últimas décadas, apresentando melhorias significativas na 

qualidade do processo de formação de atletas de base, incluindo, por exemplo, o oferecimento 

da educação escolar nos centros de treinamento (Paoli et al., 2010). Esta é uma das condições 

básicas para a obtenção do certificado de clube formador conforme a Confederação Brasileira 

de Futebol. Tendo em vista essa atratividade que envolve o mercado de futebol, de acordo com 

Brunoro (1997), atualmente os times buscam alternativas para aumentarem suas receitas e 

poderem contar, em seu elenco, com jogadores de alto nível. De acordo com esse ponto de vista, 

segundo Silva e Campos Filho (2006), a venda de jogadores sempre foi uma solução para os 

clubes e, no caso brasileiro, ela representa um produto que depende menos da relação clube-

cliente e mais da qualidade técnica do jogador e da equipe que o desenvolve. Considerando-se 

a atratividade do atleta brasileiro no mercado internacional e o baixo preço relativo dos 
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jogadores, devido às condições financeiras dos clubes, a venda de jogadores pode ser 

considerada como uma das principais fontes de receita dos clubes. Assim, o foco na preparação 

dos atletas das categorias de base se tornou algo estratégico para o clube tanto em relação ao 

desempenho técnico e tático do clube quanto para o seu desempenho financeiro. Assim, este 

estudo terá como principal objetivo analisar e caracterizar o programa “Clube Formador de 

Atletas”, implantado e administrado pelo Botafogo Futebol Clube. Para tanto será realizada, 

predominantemente, uma abordagem qualitativa, uma vez que para analisar a gestão para 

formação de atletas em clubes de futebol será indispensável o conhecimento da realidade desta 

gestão, trabalhando-se com opiniões subjetivas na geração de informações objetivas. Para a 

pesquisa de campo serão entrevistados os responsáveis pela implantação e desenvolvimento da 

certificação “Clube Formador de Atletas” utilizando-se, para isso, roteiros de entrevista semi-

estruturados.  

 

Palavras-chave: clubes de futebol, gestão esportiva, formação de atletas  
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La compensación salarial es uno de los factores claves que deben manejar la empresas para 

mantener el equilibrio entre sus trabajadores tanto internamente como en el mercado laboral, 

actualmente las organizaciones deportivas no tienen en cuenta esto a la hora de diseñar sus 

escalas salariales y toman sus decisiones de acuerdo a la legislación, su situación financiera y 

a las tendencias que maneja la competencia, sin embargo esto puede ocasionar que los 

instructores deportivos, trabajadores esenciales de este tipo de compañías, reciban un salario 

que no está acorde con la labor realizada o en equidad con lo recibido por compañeros y 

trabajadores del mismo sector, por lo tanto, es importante seleccionar la compensación 

adecuada para ellos. Esta investigación tiene como objetivo diseñar una estructura de escala 

salarial para instructores de actividad física y deportiva de clubes sociales  y a su vez una escala 

que pueda adaptarse a otro tipo de organizaciones deportivas. Es el resultado de buscar 

estrategias para mejorar el rendimiento de los instructores deportivos y estandarizar los 

procesos de diseños de cargos. Esta investigación es de tipo descriptivo y se apoya en métodos 

cuantitativos de análisis que arrojarán una serie de resultados enfocados a la estructura salarial 

de los instructores deportivos en  clubes de Bogotá. Para poder alcanzar el fin de la 

investigación, se fundamentó en dos componentes: La encuesta estructurada para conocer la 

situación actual de los entrenadores deportivos y su respectiva compensación salarial de 

acuerdo a su formación y experiencia; y el método de comparación de factores (es una escala 

monetaria para cada uno de los factores compensables; en este caso se manejan los siguientes 

ítems: Educación, experiencia, responsabilidad por los bienes de la empresa, responsabilidad 

por la toma de decisiones, por la supervisión y las condiciones de trabajo), para la asignación 

salarial que se plantea. La muestra de población es de ciento cincuenta (150) instructores 

deportivos, en tres disciplinas; natación, golf y tenis, los cuales son deportes que manejan gran 

número de personas en los clubes y por lo tanto, requieren atención prioritaria con instructores 

que suplan las necesidades de los socios en cuanto a cantidad y calidad de servicio. Paralelo a 

la encuesta se realizó un análisis ocupacional de los diferentes cargos de actividad física y 

deporte de los clubes, se evaluaron los perfiles necesarios para ocupar estos cargos y se realizó 

un estudio del estado actual de compensación salarial de los instructores en los clubes sociales 

de Bogotá. El resultado final es una escala de valoración de factores que permite identificar de 

acuerdo a distintos factores, el salario adecuado que cada instructor debe recibir por realizar su 

labor. 
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Da Excelência Nacional para a Ineficiência Local 

 

Rafael Estevam Reis 

UFPR/ Mestrado em Educação Física 

rafael_e_reis@hotmail.com 

 

Fernando Marinho Mezzadri 
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A estrutura da organização administrativa do esporte paralímpico brasileiro está em constante 

mudança, ao longo dos anos, essas mudanças vieram com o intuito de apresentar ao mundo, um 

esporte mais moderno e profissional. A lógica administrativa do esporte Paralímpico não se dá 

da mesma forma que do Esporte Olímpico, são essas especificidades que tornam o movimento 

paralímpico diferente do Olímpico, e tais diferenças não podem ser deixadas de lado. O objetivo 

de nossa pesquisa foi analisar a administração do esporte paralímpico brasileiro no âmbito local, 

ou seja, como se da a administração das modalidades paralímpicas nas federações estaduais e 

sua relação com as entidades nacionais. Para isso, destrinchamos a estrutura administrativa do 

esporte paralímpico nacional, analisando e compreendendo todas as Entidades esportivas que 

de alguma forma fazem parte dessa estrutura. Num segundo momento, analisamos as estruturas 

das entidades esportivas a nível estadual, no caso deste estudo, utilizamos as entidades 

responsáveis pela natação e atletismo do estado do Paraná, as quais organizam competições 

para as respectivas modalidades paralímpicas. Foram analisados estatutos e diretrizes das 

mesmas, as pesquisas foram realizadas via internet nas páginas dessas entidades. Foram 

utilizados autores que tratam do esporte paralímpico e também autores referência da 

administração esportiva brasileira. Alguns resultados nos chamaram a atenção, como por 

exemplo, das 22 modalidades paralímpicas de Verão, 10 respondem a mesma confederação da 

modalidade Olímpica, 3 são filiadas a Confederações específicas e 9 pertencem a entidades que 

trabalham com mais de uma modalidade paralímpica, ou seja, modalidades divididas por 

deficiência.  Todas as modalidades, independentes da maneira que são geridas a nível nacional, 

não apresentam uma federação estadual específica, ou seja, pertence a uma Federação que 

também administra a modalidade olímpica, isso quando existe essa parceria, caso contrário, a 

modalidade paralímpica inexiste a nível local. A inexistência de federações paradesportivas 

estaduais das modalidades, como é o caso da natação e do atletismo, por exemplo, podem frear 

o desenvolvimento da modalidade, seja pela falta de incentivo e principalmente pela falta de 

competições organizadas a nível local, que dificulta a renovação e a descoberta de novos 

talentos, ficando dependente das federações olímpicas, que em muitos casos, recebem verba 

para trabalhar apenas com as modalidades olímpicas. Concluímos, portanto, a necessidade da 

criação de Entidades estaduais que administrem exclusivamente as modalidades paralímpicas, 

uma forma de valorizar cada vez mais o esporte paralímpico brasileiro. 

 

Palavras-chave: esporte paralímpico, administração, gestão esportiva. 
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O presente estudo propõe a elaboração de um mecanismo para avaliação e análise da criação, 

construção e gestão de alianças estratégicas intersetoriais entre organizações esportivas sem 

fins lucrativos e suas empresas parceiras. A avaliação das alianças estratégicas intersetoriais 

tem por intuito apresentar indicações, procedimentos e orientações norteadoras para as 

organizações e indivíduos envolvidos no processo. Assim, podem-se entender as dificuldades 

na constituição e manutenção dessas alianças, bem como, os pontos fortes e fracos dos 

relacionamentos intersetoriais entre organizações esportivas e as empresas parceiras. Neste 

contexto, em função das indicações destacadas pela literatura, torna-se inerente avaliar as 

alianças estratégicas intersetoriais a partir das fases para o desenvolvimento de alianças e dos 

indicadores das parcerias. Deste modo, serão avaliadas as seguintes fases: a) Entendendo a 

cooperação estratégica; b) Fazendo a conexão; c) Assegurando a compatibilidade estratégica; 

d) Criando valor; e, e) Administrando o relacionamento. Além disso, serão investigados os 

seguintes indicadores: a) Alinhamento de Expectativas; b) Estratégias; c) Comprometimento; 

d) Comunicação; e) Papéis; f) Recursos; g) Agregação de Valor; e, h) Sistemas de Avaliação. 

A definição dessas categorias e dos indicadores que serão analisados foi construída, 

principalmente, a partir de duas principais referências: a) os Cinco Elementos do processo de 

criação e desenvolvimento de Alianças Estratégicas Intersetoriais, propostos por Austin (2001), 

e; b) o Instrumento de Monitoramento de Alianças, desenvolvido pelo CEATS (Centro de 

Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor), da Universidade de São Paulo 

(Fischer, 2003). Diante disso, propõem-se a elaboração de um mecanismo de avaliação de 

abordagem qualitativa que poderá ser feito a partir da coleta de dados de entrevistas 

semiestruturadas, realizadas junto aos responsáveis pela construção e desenvolvimento das 

alianças estratégicas intersetoriais nas entidades esportivas e das empresas parceiras. A opção 

pela utilização de entrevistas semiestruturadas prende-se ao fato de reconhecer nesse 

instrumento maior adequação para o tipo de avaliação proposta. O processo de análise dos 

dados coletados nas entrevistas será realizado a partir da análise do conteúdo e da triangulação 

dos dados. Diante desses pressupostos, um estudo centrado na avaliação das alianças entre 

organizações esportivas e empresas pode contribuir para o progresso do esporte brasileiro a 

partir da descrição dos processos, de indicadores e características na construção e 

desenvolvimento de parcerias estratégicas. 
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Palavras-chave: alianças estratégicas intersetoriais, organizações sem fins lucrativos, 

empresas, avaliação, esporte. 
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Partindo-se da definição de Silva (2010) que: “Clube é a formalização de espaços privados, sem 

fins lucrativos, com finalidade de oferecer a públicos restritos, oportunidades de lazer, 

constituindo um modelo muito peculiar de empresa do terceiro setor”. O processo de construção 

da administração era feito de acordo com as possibilidades financeiras. Pelo ponto de vista de 

administrar o Clube, os próprios associados, os fundadores, no seu início, poderiam dar conta 

e atender todas as necessidades. Contudo, os Clubes foram aumentando de tamanho, o que 

resultou na contratação de pessoas para dar conta de algumas demandas de serviços  que 

passaram a ser necessários como alimentação, limpeza, segurança, portarias, manutenção, 

além  de aulas culturais e esportivas, eventos sociais, culturais e esportivos, etc. Outra demanda 

atrelada a este crescimento é a própria Gestão dos espaços e dos produtos fornecidos. O que 

para alguns estudiosos do assunto gera uma crise de identidade. Galatti (2010) afirma que, “na 

contemporaneidade, o Clube Sócioesportivo é ainda uma das principais organizações de 

fomento ao esporte em diferentes países, como no Brasil. Entretanto, nas últimas décadas, o 

esporte transformou-se e vem se adaptando ao mundo globalizado, à sociedade de consumo que 

é mais individualizada. [...]. E complementa que[...] o clube sócio esportivo se divide entre 

aspectos tradicionais de sua gestão e funcionamento e as exigências atuais de diversificação e 

profissionalização [...]. Por sua vez, Mattar, M.; Mattar, F., (2013) revelam, por meio de uma 

entrevista com José Carlos Brunoro que “nas entidades esportivas há muita dificuldade em 

mudar a cabeça dos dirigentes para uma mentalidade mais profissional. Eles pensam que, com 

isso, vão perder espaço, mas se tiverem uma gestão mais profissional, vão ter mais tempo de 

fazer política”.  Configura-se, então, uma necessidade de se reverter esta tendência através da 

quebra de paradigmas que envolvem a gestão deste tipo de organização. O que é reforçada por 

Pires; Lopes, (2001) quando advogam que “O estado de crise do esporte moderno que determina 

a necessidade de existirem novas mentalidades no que diz respeito ao seu 

desenvolvimento[...].” De outro lado, o princípio de Carlomagno; Scherer, (2013) também 

corroboram com este pensamento, uma vez que a “Empresas que inovam de forma 

sistematizada têm resultados superiores [...]”. Dentro dessa visão, os Clubes precisam pensar 

em como inovar suas estruturas. Diante disso, o objetivo da pesquisa é identificar, descrever e 

comparar o modelo organizacional de Clubes Sócioesportivos da cidade de São Paulo, no 

sentido de analisar as diferentes estratégias de gestão adotadas e utilizará Vergara (2011), 

quanto aos fins a pesquisa será exploratória e descritiva, quanto aos meios, a pesquisa será 

bibliográfica, documental e de campo. 

 

Palavras-chave: gestão de clubes, clubes sócioesportivos, clubes, gestão de entidades de 

prática Esportiva. 



 

São Paulo – SP – Brasil  23 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

 

Referências:  

Carlomagno, M. S., & Scherer, O. F. (2013). Prática dos Inovadores, tudo que você precisa 

saber para começar a inovar. São Paulo: Atlas. 

 

Galatti, L. R. (2010). Esporte e Clube Sócioesportivo: percurso, contextos e perspectivas a 

partir de um estudo de caso em clube esportivo espanhol. Tese de Douturado em Educação 

Física. Campinas, São Paulo, Brasil. 

 

Jones, G. R. (2010). Teoria das Organizações. São Paulo: Person Education do Brasil. 

 

Mattar, M. F., & Mattar, F. N. (2013). Gestão de Negócios Esportivos. Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

Pires, G., & Sarmento Lopes, J. (2001). Conceito de Gestão do Desporto, Novos desafios, 

diferentes soluções. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, p. 88-103. 

 

Silva, M. R. (2010). Temas para a Administração de Clubes Sociorrecreativos. Curitiba: 

Factash Editora. 

 

Veiga, E., & Brancatelli, R. (14 de março de 2009). Falta de sócios breca investimentos. São 

Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

Vergara, S. (2011). Projetos e Relatórios de pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São Paulo – SP – Brasil  24 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

 

GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS 
 

Comunicações Orais 

 

 

Um Complexo Poliesportivo no Interior da Região da Amazônia: e a Necessidade de um 
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Esta pesquisa foi desenvolvida com usuários de um complexo poliesportivo, construído em uma 

cidade, no interior do Pará. O objetivo deste estudo é analisar a implantação de um complexo 

poliesportivo, sob o ponto de vista dos usuários e correlacionar com a participação popular. A 

presente pesquisa descritiva foi crescida sob uma abordagem qualitativa, utilizando dados 

quantitativos como alicerce ao debate. A investigação foi composta, por 144 sujeitos que 

praticavam regularmente atividade física, em um complexo poliesportivo instalado na região 

amazônica. Utilizou-se como instrumento de coleta dos dados, um questionário, composto de 

02 (duas) questões abertas e 01 (uma) fechada, nesse prumo as mesmas: versavam sobre: o 

impacto no bairro, o ponto de vista dos usuários sobre o empreendimento, e quais as sugestões 

de melhoria. Para a aplicação dos questionários, foram organizadas reuniões com os usuários 

do empreendimento, sendo que nesta ocasião eles assinaram Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Para garantir os propósitos do estudo, responderam aos questionários 

somente os usuários, que praticavam algum tipo de atividade no complexo no período de 01 

(um) ano. Foi utilizado o entendimento de Bardin (1995), para aproximar as respostas das três 

questões abertas, através da análise de conteúdo propostas pelo autor. A primeira questão se 

referia ao impacto ocorrido na comunidade a partir da construção do complexo. Os 

entendimentos, referente a este ponto, entre as respostas, foi destacado, a necessidade para um 

aumento de opções quanto a prática de esporte. Na mesma toada, tem-se a indagação da 

visualização do complexo poliesportivo como uma opção de lazer, como segunda resposta mais 

indicada. Outra resposta que despontou no estudo, trazia a lume o surgimento de um espaço 

apropriado para a prática de esportes específicos. Quanto segunda questão, que foi formulada 

na intenção de investigar como eles consideravam a construção e implantação do complexo 

poliesportivo, surgiu um considerável grupo percebendo como ótimo a construção e 

implantação. É sobremodo relevante assinalar que a terceira pergunta, abordava sugestões de 

melhoria para o funcionamento do complexo poliesportivo, o destaque nesta, ficou quanto a 
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sugestão de que as atividades fossem orientadas por um profissional de educação física, na 

mesma linha de raciocínio, sujeitos da pesquisa pontuaram que o espaço precisava contemplar 

simulações de esportes de aventura. Os dados obtidos neste estudo de caso serviram não como 

uma análise determinante, mas como mira de ponderação sobre a transformação ambicionada 

no entendimento social, a participação popular como ator principal na formulação de politicas 

publica de esporte ficou evidente nos resultados. Nesta linha de raciocínio é importante destacar 

a necessidade de um dialogo, com as comunidades que receberam a politicas publicas, pois 

como elaborar uma ação sem conhecer a realidade local. 

 

Palavras-chave: políticas públicas; esportes. 
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Esta investigacion proporcionó información objetiva y relevante acerca del estado actual de los 

escenarios públicos de la zona urbana y rural del Departamento de Risaralda excepto Pereira. 

Se realizó una revisión teórica sobre el número de instalaciones deportivas ubicadas en el 

municipio y la ubicación geográfica respectiva. Para la aplicación de los instrumentos y 

documentos de orientación, la herramienta investigativa utilizada fue una encuesta de 

recolección de datos de COLDEPORTES, modificada por el grupo de investigación en gerencia 

deportiva GIGEDE con el apoyo del secretario de Recreación y Cultura de Risaralda. Basados 

en la modificación y aplicación de este soporte teórico desarrollado en conjunto, se generó una 

hoja de cálculo para la recolección de los datos, donde se tuvieron en cuenta las principales 

variables de la investigación, con el objetivo de dar a conocer las condiciones físicas y el uso 

dado a estos espacios deportivos. A partir de esto se vio la necesidad de fortalecer los programas 

de inversión en el mantenimiento de infraestructura deportiva y/o intervenciones que se 

consideran relevantes en escenarios con dificultades y en situación de abandono. En forma 

precisa se puede concluir que hay desconocimiento de las normas por los directires de los entes 

encargados de la administracion,   hay algunos espacios destinados al deporte que no presentan 

condiciones para el desarrollo de muchas disciplinas deportivas, que se violan, en varios casos, 

las reglas establecidas en los entes territoriales respecto a su construcción, que la organización 

no es la adecuada, y que en el estado actual de los mismos, aunque es aceptable en la mayoría 

de escenarios, hay que mejorar las condiciones para que puedan ser utilizados de forma 

adecuada, segura y eficaz. En fin se arrojan aciertos y desaciertos en la construcción, dotación, 

mantenimiento y administración de los escenarios deportivos, haciendo una serie de 

recomendaciones al ente administrativo,  entre las que se encuentra el continuo levantamiento 

de este tipo de información tendiente al continuo control de cada uno de los escenarios, hacia 

el más óptimo uso por parte de la comunidad. 

 

Palabras-clave: caracterización, describir, escenario, deportivo, recreativo, construcción, 

administración, estado, mantenimiento, dotación. 

 

Referências 

Caracterización física de los escenarios deportivos del área urbana de la Virginia Risaralda 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/2308/3/79006886132R741.pdf 

 

La práctica deportiva y su relación directa con el uso de los escenarios públicos y privados del 

barrio castilla de la ciudad de Medellín 



 

São Paulo – SP – Brasil  27 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/270-lapractica.pdf 

 

Necesidades y tendencias del deporte y la recreación y su relación con el uso de la 

infraestructura en el municipio de Titiribí, Antioquia 2007 

http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/083-titiribi.pdf 

 

Preferencias deportivas y recreativas de la comunidad estudiantil de la  universidad de 

Antioquia 

http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/242-preferencias.pdf 

 

Infraestructura deportivo-recreativa en instituciones  de educación superior públicas y privadas 

del municipio de Pereira según el artículo 19 de la ley 181, 2009. 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1360/1/790068G643.pdf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São Paulo – SP – Brasil  28 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

 

Pôsteres 
 

 

Percepción de los Espectadores del Club de Fútbol Tigres de la UANL, respecto a las 

Instalaciones y Servicios que se ofrecen 

 

José Francisco Galván Mata 

Facultad de Organización Deportiva, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Licenciado en Ciencias del Ejercicio 

frank2889@hotmail.com 

  

Rosa Elena Medina Rodríguez 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Xitlali Torres Aguilar 

Instituto de Estudios Superiores de Chiapas - Universidad Salazar México 

Master en Docencia de Investigación 

 

Isela Guadalupe Ramos Carranza 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Master en Actividad Física y Deporte con Orientación en Gestión Deportiva 

 

Jesús Enrique Treviño Lozano 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Licenciado en Derecho 

Nuevo León, México. 

 

Introducción: Al paso del tiempo el fútbol soccer ha logrado posicionarse como uno de los 

deportes más importantes del mundo, por lo cual los estadios han ido evolucionando, 

modernizando instalaciones y complementando con servicios de alta calidad. Factores que 

influyen de manera externa en que la afición asista o no a los diferentes encuentros. Debido a 

esto hemos investigado cual es la opinión de los espectadores del Club de Fútbol “Tigres”, 

respecto a las instalaciones y servicios del Estadio Universitario de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, México. Método: Población. Las encuestas se aplicaron de forma aleatoria a 

hombres y mujeres de diferentes edades, captándolos en las afueras del estadio. Para contestar 

la batería era necesario haber asistido al recinto en al menos 2 ocasiones anteriores durante la 

vigente temporada. Logrando obtener una muestra de 174 asistentes. Instrumento. Se utilizó el 

Cuestionario de Satisfacción de Espectadores en Eventos Deportivos de Pérez Campos (2010), 

adaptándolo del atletismo al fútbol soccer. Centrándonos en el apartado “Calidad que perciben 

los espectadores sobre el entorno tangible del estadio (instalaciones)”. Las respuestas son tipo 

Likert con escala de siete puntos que van desde “Muy en desacuerdo” a “Muy de 

acuerdo”. Análisis de datos. Programa utilizado SPSS v. 19. Resultados: 1. En general, la 

instalación y el ambiente en los partidos son excelentes, la respuesta De acuerdo presenta 

32.18%, existiendo una escasa presencia en respuestas negativas con Muy Desacuerdo y Poco 
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en Desacuerdo con el mismo porcentaje 5.74%.2. La instalación reúne las condiciones para un 

buen desarrollo de los partidos, las respuestas En Desacuerdo y Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

obtuvieron 4.59% cada una. La respuesta positiva con mayor porcentaje es De acuerdo con 

28.16%. 3. La instalación lo ha impresionado, el 62.05% de los sujetos indicaron respuestas 

positivas, en comparación con el 24.70% que selecciono alguna respuesta negativa. 4. El diseño 

de la instalación le permite seguir el desarrollo de los partidos, se pudo observar que Muy de 

acuerdo fue la respuesta con mayor puntaje con 30.45%. En respuestas negativas el 7.47% 

respondió Poco en desacuerdo. 5. En general, los servicios complementarios (aseos, cafeterías) 

son de calidad, se puede observar que una gran cantidad de espectadores no están conformes ya 

que el 32.74% corresponde a respuestas negativas, y la respuesta positiva con mayor escala es 

Poco de acuerdo con 25.86%. 6. El 38.50% de los asistentes está De acuerdo en que Las 

condiciones ambientales son agradables (temperatura, luz, audición), mientras que el 15.51% 

respondieron de manera negativa.Conclusión: Los resultados que se obtuvieron son buenos, 

siendo lo que se esperaba ya que como se hizo mención, el Estadio Universitario es uno de los 

mejores del país tanto en infraestructura como en asistencia de audiencia. Respecto a las 

respuestas, una gran cantidad de asistentes se sienten satisfechos dentro del inmueble, sin 

embargo se debe de tomar en cuenta que existe la posibilidad de mejorar más las instalaciones 

y los servicios complementarios, ya que el resultado fue bueno, pero no excelente. 

 

Palavras-chave: satisfacción, instalaciones deportivas, espectadores de fútbol, estadio 

mexicano, servicios. 
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O estudo apresenta a discussão sobre a gestão de arenas recém construídas no Brasil para Copa 

do Mundo de 2014, localizadas mais afastadas do grande centro do país, como a Arena 

Amazônia, a Arena Pantanal e até mesmo o Estádio Nacional, onde o futebol apresenta poucos 

recursos no cenário nacional. Um dos objetivos primários do projeto é encontrar métodos de 

gestão que possam se enquadrar nas arenas brasileiras para que elas consigam se manter por 

recursos próprios mesmo não tendo jogos de futebol constantemente. De acordo com Amaral e 

Bastos (2011), os gestores das arenas no Brasil devem ter consciência das leis, normas e 

decretos que devem seguir, para que possam assim manter estas arenas sempre ativas e nas 

melhores condições possíveis para receber quaisquer eventos esportivo e não esportivo, que 

Brunoro (2008), que os consumidores que se identificam com o esporte, valorizam e respeitam 

o que está envolvido com ele. Segundo Rufino (2010), concentrar os serviços em um mesmo 

local traz praticidade e soluciona a vida de muitos clientes. Sendo assim, fazer isso nas arenas 

seria uma boa solução, pois não se pode se esquecer que elas sofrem com a falta de atividades 

quando não há partidas. Mattar & Mattar (2013), cita que são quatro os participantes principais 

de um evento esportivo: o organizador; os órgãos públicos; os atores do evento e os 

espectadores.  Secundariamente o projeto comparará a diferença entre as arenas e estádios. A 

metodologia utilizada na pesquisa é o método qualitativo, que não é traduzida em números, na 

qual pretende verificar a  relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo 

várias  interpretações de uma análise indutiva por parte do pesquisador. Também se utilizou o 

método hipotético-dedutivo, onde segundo Marconi e Lakatos (2003), no método hipotético-

dedutivo, o cientista, combina observação cuidadosa, habilidade nas antecipações e intuição 

científica, para alcançar um conjunto de postulados que regem os fenômenos de interesse. Os 

procedimentos utilizados na pesquisa vão ser análise bibliográfica - histórica, comparativa, 

Instrumental teórico e documental. Os resultados esperados é que, com um modelo de gestão 

planejado, poderemos aproveitar essas arenas construídas para a Copa do Mundo, realizando 

eventos de diversos gêneros, possibilitando que as arenas obtenham renda própria e assim 

promovam o desenvolvimento da sociedade em que estão localizadas. 
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A busca por um estilo de vida ativo é importante para a longevidade com qualidade, e esses 

benefícios são mencionados em larga escala na literatura, que são providos da sua prática 

contínua. O mercado emerge para a importância da prática de atividades físicas regulares, para 

obtenção de qualidade de vida ou melhora do desempenho atlético. Esses fatores apontam para 

a busca de melhores recursos e melhores instalações esportivas para sua prática e treinamento; 

exigindo que haja além de novidades, um ambiente propício e equipado. Um grande número de 

instalações esportivas é planejado ou foram construídas, por investimentos públicos, em casos 

excepcionais com dinheiro privado afirmam Coates & Humphreys (2003), mencionando em 

seus estudos que os Estado Unidos, é o país que mais faz investimentos públicos neste setor. 

Em contrapartida, no Brasil as iniciativas governamentais são insuficientes, com exceção do 

futebol, fazendo com que a população brasileira desconheça ou não pratique muitas 

modalidades esportivas. A oferta de produtos e serviços tem levado as organizações dos mais 

diversos setores, inclusive as instalações esportivas, a buscarem por novas estratégias de 

negócios, a fim de atender as expectativas e necessidades de seus clientes de maneira mais 

personalizada, afirmam os autores Zhang & Chen (2008). Desta forma, a criação de um novo 

produto e serviço, não é o suficiente; ele deve ter valor por meio da inserção do cliente a fim 

de que o torne cada vez mais participativo, informado e conectado destacam Prahalad & 

Ramaswamy, (2004). A fim de promover a participação ativa do cliente no processo de 

cocriação de valor de forma sinérgica, Prahalad & Ramaswamy (2004), desenvolveram o 

modelo DART (Dialogo, Acesso, Risco e Transparência), que pode atuar como ferramenta de 
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identificação dos elementos básicos do processo de cocriação de valor. Por conseqüente, Becker 

& Nagel (2013) sugerem os Blocos de Interação, viabilizando o processo de cocriação de valor 

nos negócios. Diante da realidade acerca da importância da interação entre 

organizações/clientes e baseado nos autores supracitados, a questão de pesquisa que norteou 

este estudo na busca de indícios foi: Como ocorre a presença dos elementos da Cocriação de 

Valor em Instalações Esportivas Universitárias? Este estudo objetivou analisar como ocorrem 

as práticas de Cocriação de Valor em Instalações Esportivas. Será realizada em duas 

conceituadas Universidades, UMASS – AMHERST nos Estados Unidos, e a USP – 

Universidade São Paulo, no Brasil, a coleta de dados por meio da observação participante, 

entrevista semi-estruturada e análise documental, como um método de verificação empírica em 

estudos de caráter científicos. Busca-se, a partir da triangulação de dados, coletar informações 

que identificam as práticas de Cocriação de Valor nas rotinas gerenciais. Ao final do estudo 

pretende-se identificar e discutir as práticas cocriativas por meio dos blocos de Interação 

sugeridos por; Romero e Molina, (2009); Becker e Nagel (2013) assim como o Modelo DART 

proposto por Prahalad & Ramaswamy (2004), a fim de gerar contribuições para estudos no 

tema criação de valor e contribuições práticas para gestores esportivos. 
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La gerencia deportiva es muy similar a la gerencia de empresas. Tan solo se diferencia porque 

está dirigida exclusivamente a todo lo relacionado con el deporte, por ejemplo, administrar una 

instalación deportiva, un equipo de fútbol y/o un club. En el caso de la administración de 

empresas está orientada a cualquier sector de la economía, en esta corriente, una instalación 

deportiva seria la infraestructura de una empresa. El gerente deportivo debe asimilar el deporte 

como una mercancía, tener conceptos claves de empresa, costos de producción, marketing, 

ventas, etc. En cuanto a las instalaciones deportivas que por su naturaleza atraen una gran 

cantidad de público ya sea para practicar algún deporte, asistir a un evento deportivo o cultural, 

merecen una atención importante por parte del gerente deportivo, no solo por el hecho de ser 

una instalación deportiva o un espacio arquitectónico, si no desde la perspectiva, relación 

humano-espacio. Así, atraer el público a los escenarios puede convertirse en un ejercicio 

lucrativo, pero esto implica una serie de características para que pueda darse. Con este artículo 

se pretende dar algunas técnicas sobre la apropiación que el gerente debe tener en cuanto a una 

instalación deportiva, ya sea para espectáculos o para la misma actividad deportiva. Los 

escenarios deportivos son sitios que reúnen gran cantidad de personas que acuden a ellas por 

diferentes atracciones y son un factor productivo, pues contienen un conjunto de unidades 

económicas como: tiendas de alimentos, productos deportivos alusivos al evento,  y otros 

objetos de marketing que puede adquirir el público en esa instalación. Uno de los principales 

propósito que debe tener el gerente deportivo es enfocar su actividad en pro de la sociedad, 

incentivando la creación o adecuación de instalaciones deportivas que sean sostenibles, que no 

afecte el medio ambiente y que sea precursor para cuidar la naturaleza y el espacio que los 

rodea. Las instalaciones deportivas son parte importante en el marco de la construcción del 

gestor deportivo, así este surge como una necesidad de darle un orden al deporte y sus elementos 

constituyentes, uno de ellos, centros deportivos. El gestor no debe ser tan solo un mecánico o 

un técnico que aplique formulas administrativas y matemáticas, debe crear y tomar las variables 

tanto administrativas como sociales para que realmente se considere un profesional innovador 

en el deporte. Palabras claves: Instalaciones deportivas, gerencia deportiva, instalaciones 

deportivas sostenibles, cliente, unidades económicas. 
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A escassa bibliografia da área de marketing esportivo no Brasil, as dificuldades práticas 

observadas no campo da gestão esportiva, o papel do esporte no desenvolvimento da sociedade 

e seu momento no país, e o caso específico das corridas pedestres como fenômeno sociocultural 

contemporâneo, motivam a realização de estudo que contribua com uma gestão esportiva mais 

profissional e focada no consumidor. Os eventos de corrida pedestre cresceram de maneira 

acentuada nos últimos anos, e a tendência é que continuem se desenvolvendo. A maior 

competitividade sugere que conhecer o processo de decisão de participação é importante para 

que organizadores promovam eventos mais sintonizados com os desejos dos consumidores. O 

objetivo desta pesquisa consiste em identificar e avaliar os atributos de eventos de corrida 

pedestre que influenciam o processo de decisão de participação nesses eventos. As perguntas 

para a elaboração do questionário são desenvolvidas em etapas: observação participante de 

eventos de corrida pedestre; discussão com grupo focal; e revisão da literatura de marketing 

esportivo, motivação para participação em eventos esportivos e gerenciamento de eventos. O 

instrumento de coleta caracteriza o corredor pedestre quanto a aspectos sociodemográficos, 

nível de participação e interesse nos eventos de corrida pedestre, estado de ligação com a corrida 

pedestre, e motivação para participação nos eventos. A amostra é realizada por conveniência e 

formada por 496 indivíduos. Identifica-se que a maior parte dos corredores se encontra no 

estado de ligação com a corrida, caracterizado por forte componente emocional e auto-

identificação do indivíduo como corredor; que esses corredores são motivados especialmente 

por duas dimensões, a melhora da condição física e o domínio das habilidades de corrida; e que 

58 atributos causam influência no processo de decisão de participação, sendo a distância do 

evento, o preço e a data de realização do mesmo os mais influentes. Os 58 atributos são 

submetidos à análise fatorial, que resulta em nove fatores: segurança, entretenimento, 

características físicas, processo de inscrição, acessibilidade, informações, recompensa, 

diferenciais e básicos. Diferenças significativas da influência desses atributos no processo de 

mailto:rfmaioral@gmail.com
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decisão são encontradas quando se realiza análise de variância, considerando divisão dos 

corredores em grupos de idade, número de eventos concluídos por ano, estágio de ligação, e 

interesse por diferentes eventos. Conhecer as particularidades de comportamento dos diversos 

grupos de corredores é fundamental para proporcionar eventos orientados a garantir a satisfação 

dos desejos dos consumidores. 

 

Palavras-chave: corredores pedestres, eventos de corrida pedestre, marketing esportivo, 

atributos de evento de corrida pedestre, processo de decisão do consumidor esportivo. 
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Esta pesquisa analisou as percepções e valores transmitidos aos jovens estudantes a partir das 

mídias de divulgação dos megaeventos esportivos no contexto de proximidade da copa do 

mundo e dos jogos olímpicos no Brasil. Procurou analisar se a massiva publicidade realizada 

pelos veículos de comunicação sobre os megaeventos implica em motivação e geração de 

aderência à prática de exercícios pelos jovens escolares. Buscou, também, compreender como 

estes alunos entendem os megaeventos a partir das informações divulgadas pela mídia e como 

ressignificam valores, aspectos culturais e práticas de atividades físicas. Foi uma pesquisa 

exploratória descritiva, com aplicação de questionário fechado. A amostra de conveniência foi 

composta por 74 alunos de ensino médio (n=74), da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de 

uma escola pública do Plano Piloto, não discriminados em termos de gênero e idade. A 

metodologia permitiu desenvolver um estudo que analisou percepções, valores, mudanças 

socioeducativas e alterações no cotidiano escolar e realização de atividade física com maior 

regularidade com a chegada de fenômenos, neste caso a Copa do Mundo e as Olimpíadas 

veiculados pela mídia com bastante vigor. Os resultados demonstraram que, a despeito de 

estarem  motivados para a realização de atividade física em tempos de megaeventos (64,8%), 

os participantes do estudo realizam Educação Física como disciplina na escola de maneira 

obrigatória. Durante as aulas pouco ou nunca debatem sobre os megaeventos (72,9%) e da 

mesma forma, existe pouca ou nenhuma mobilização com a aproximação desses eventos 

(63,5%). Destacou-se o fato de que, para os respondentes deveria existir mais práticas 

esportivas na escola (85,1%). Os valores olímpicos, tais como a excelência, a amizade e o 

respeito, têm sido pouco ou nunca trabalhados na escola (68,9%). Os alunos entendem que não 

haverá um legado positivo para a escola e que a instituição deve oferecer mais acesso a dados 

e informações sobre o que acontece também na sua realidade esportiva. A despeito da 

aproximação dos maiores eventos esportivos mundiais e mesmo e mesmo com a compreensão 

de que os megaeventos trarão um retorno geral positivo para a prática de atividade física 

cotidiana na escola, o estudo levou à conclusão de que não houve melhora social e política de 

incentivo ao esporte dentro da escola. 

 

Palavras-chave: educação física; escola; megaeventos; gestão do esporte na escola. 

 

 



 

São Paulo – SP – Brasil  38 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

Referências: 

Betti, M. (1994). Valores e finalidades na educação física escolar: uma concepção 

sistêmica. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 16 (1), 14-21. 

 

Chatziefstathiou, Dikaia. (2012). Olympic education and beyond: Olympics and value legacies 

from the Olympic and Paralympics Games. Educational Review, v. 64, n. 3, p. 385-400. 

 

Godoi, M. R., Kawashima, L. B. (2011). Hábitos e significados relacionados à mídia, futebol, 

copa do mundo e nacionalismo para estudantes do ensino médio. Pensar a Prática, v. 14, n. 3. 

 

Mezzaroba, C., Pires, G. D. L. (2011). Os Jogos Pan-americanos Rio/2007 e o agendamento 

midiático-esportivo: um estudo de recepção com escolares. Revista Brasileira de Ciências do 

Esporte, v. 33, n. 2. 

 

Weed, M., Coren, E., Fiore, J., Wellard, I., Mansfield, L., Chatziefstathiou, D., Dowse, S. 

(2012). Developing a physical activity legacy from the London 2012 Olympic and Paralympic 

Games: a policy-led systematic review. Perspectives in public health, v. 132, n. 2, p.75-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São Paulo – SP – Brasil  39 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

 

O Valor e a Qualidade da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 para os Torcedores 

 

Abel Hermínio Lourenço Correia 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Doutor em Ciências do Desporto com Agregação  

Lisboa, Portugal 

acorreia@fmh.ulisboa.pt 

 

Rui Daniel Gaspar Neto Biscaia 

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Doutor em Sociologia e Gestão do Desporto 

 

Thiago de Oliveira Santos  

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, Mestre em Gestão Desportiva 

 

Carla Rocha Araújo 

UNIVERSO Universidade Salgado de Oliveira, Mestre em Gestão Desportiva 

 

Carlos Augusto Mulatinho 

Universidade de Pernambuco, Mestre em Gestão Desportiva 

 

Fábio Mucio Stinghen  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Mestre em Engenharia da Produção 

 

Paulo Henrique Azevêdo 

Universidade de Brasília, Doutor em Ciências da Saúde 

 

Sergio Roberto Molleta 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Mestre em Engenharia da Produção 

 

Varley Teoldo da Costa 

Universidade Federal de Minas Gerais, Doutorado em Ciências do Esporte 

 

Vilde Gomes de Menezes  

Universidade Federal de Pernambuco, Doutor em Ciências do Desporto 

 

Considerando os modelos propostos por Yoshida, James e Cronin (2013) e Biscaia, Correia, 

Yoshida, Rosado e Maroco (2013), objetivo do estudo foi analisar o valor e a qualidade do 

evento em função das perceções dos torcedores que estiveram nas Arenas durante a realização 

da Copa do Mundo da FIFA de 2014. Os dados foram recolhidos por diversas equipas de 

entrevistadores nas imediações das Arenas de Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife 

e Brasília antes do início dos jogos. Os questionários foram auto administrados a torcedores 

com domínio da língua portuguesa. Após se examinarem os dados recolhidos foram 

considerados válidos para análise de dados os seguintes questionários: 551 do Rio de Janeiro, 

645 de Curitiba, 702 de Belo Horizonte, 871 do Recife e 692 de Brasília. Adaptou-se a escala 

proposta por Biscaia et al. (2013) para se avaliar a qualidade no evento que comporta um 

conjunto de itens para se avaliar os constructos de equipa, arbitragem, pessoal de apoio, 

acessibilidades, segurança, experiência da multidão, arena e atmosfera. Para se avaliar o valor 
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utilizou-se a proposta conceptual de Yoshida et al. (2013) que incluiu os constructos de valor 

utilitário, simbólico e hedónico. Todos os itens foram medidos em uma escala tipo Likert de 7 

pontos (1 = Discordo totalmente, a 7 = Concordo totalmente). Os dados foram submetidos à 

análise fatorial confirmatória (CFA) para examinar o modelo de medição usando AMOS 21,0, 

e estimação do modelo estrutural foi realizada para testar as relações entre os constructos. Os 

resultados indicam fortes relações entre o valor e a qualidade e a existência de diferenças 

significativas de acordo com variáveis sociodemográficas. Os resultados possibilitam uma 

importante reflexão sobre o valor da organização Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 para os 

brasileiros.  

 

Palavras-chave: eventos, valor, qualidade, Copa FIFA Brasil 2014. 
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O tema deste trabalho de pesquisa de mestrado é aquele do uso público recreativo em Unidades 

de Conservação no Brasil através do fenômeno esportivo dos eventos de Corrida de Aventura. 

A pesquisa compreende aspectos inerentes à organização destes eventos no que diz respeito aos 

processos de escolha dos locais e datas para a realização das corridas e, posteriormente, às 

estratégias de manejo que possibilitem a manutenção desse tipo de uso público de forma menos 

impactante ao meio ambiente. Estes temas são abordados de forma interdisciplinar, ou seja, em 

seus aspectos ecológicos, econômicos e político-institucionais. As Corridas de Aventura são 

um esporte de resistência aeróbia e resistência de força de alta demanda física que combinam 

diferentes modalidades em competições que podem durar de horas a dias, caracterizando 

expedições (BITENCOURT & AMORIM, 2006; CBCA, 2013). As Unidades de Conservação 

abertas ao uso público, como é o caso de Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, são 

comumente cenários para esse tipo de atividade esportiva, além de outras (BRASIL, 2000). O 

crescente fluxo de visitantes (praticantes e espectadores) em áreas naturais e consequente 

aumento da pressão antrópica desporto-recreativa sobre os ecossistemas provocam preocupação 

com os possíveis impactos negativos que estas atividades podem gerar em ambientes naturais. 

Apesar dos alegados impactos positivos como a geração de renda local e aproximação do 

homem com a natureza, é sabido que atividades desporto-recreativas têm potencial para afetar 

negativamente o solo, a vegetação, a fauna e os recursos hídricos (HAMMIT & COLE, 1998; 

NEWSOME ET al., 2011). Particularmente no caso das Corridas de Aventura, a longa extensão 

dos eventos em tempo e distância somada ao grande número de competidores exige avaliação 

e discussão para que medidas preventivas e mitigatórias destes impactos sejam incluídas no 

planejamento dos eventos possibilitando assim o que a conservação de áreas naturais propõe: 

uso consciente e contínuo. Neste trabalho serão entrevistados organizadores e atletas 

participantes destes eventos procurando estabelecer se existem o conhecimento e a preocupação 

com relação aos impactos socioambientais sugeridos na bibliografia fundamental da Ecologia 

da Recreação. Especificamente objetiva-se identificar se as empresas organizadoras de Corridas 

de Aventura no Brasil embasam o local, data e regulamento das provas em conhecimentos da 

ecologia local ou apenas de maneira a privilegiar patrocinadores, atletas, cobertura da mídia e 

facilidades logísticas. Outro questionamento é se os impactos socioambientais quando previstos 

e ocorridos são de alguma forma mitigados e levados em consideração para posteriores 

planejamentos de eventos. A partir das informações aferidas o objetivo é estabelecer medidas 

de manejo e gestão para melhor acomodar tais eventos esportivos dentro da realidade das 
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Unidades de Conservação brasileiras. Para tanto são estabelecidas as seguintes premissas: a) as 

Corridas de Aventura podem se colocar como situações de estresse e perturbação dos 

ecossistemas devido à grande quantidade de consumidores deste esporte (praticantes e 

espectadores) e à magnitude dos eventos; b) existem estratégias compreensivas de planejamento 

e organização de eventos que podem ser desenvolvidas de modo a promover as Corridas de 

Aventura e a conservação ambiental nestes casos. 

 

Palavras-chave: Corridas de Aventura, Ecologia da Recreação, Uso Público, Unidades de 

Conservação, Gestão de Eventos Esportivos. 
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Nos equipamentos e instalações para atividades físicas e esportivas observa-se que a sua gestão 

adota um foco bem direcionado sobre a administração e sobre a programação de atividades, 

mas descuida muitas vezes da manutenção. Freqüentes incidentes demonstram essa situação, 

em brinquedos de parques temáticos, piscinas, quadras e ginásios. Em muitos casos, as 

instalações em estado precário de conservação são utilizadas pelo público, caracterizando 

quadros de risco permanente para os seus usuários. Com base nos três valiosos estudos-

documentos técnicos em referência, e em sua longa experiência em planejamento e consultoria, 

os autores formularam e propuseram a montagem de um Sistema de Manutenção, a ser adotado 

administrativamente pelas diversas organizações do esporte e do entretenimento. A estrutura 

funcional de um conjunto de instalações esportivas e de entretenimento compreende três setores 

articulados e interdependentes: administração, programação e manutenção, todos igualmente 

importantes para o seu bom funcionamento. Todos devem ser previamente estruturados no 

quadro de recursos humanos e na logística operacional de equipamentos, mobiliário e materiais, 

no caso de um empreendimento novo, ou reformulado, no caso de um recurso físico já existente. 

Essa estruturação compreende os seguintes procedimentos: definição das funções, 

considerando a composição das instalações e suas modalidades; determinação das tarefas, com 

cronograma conforme as necessidades de cada equipamento, mobiliário e material; montagem 

do quadro de pessoal; estruturação dos contratos de serviços terceirizados; definição das 

necessidades de manutenção corretiva, preventiva, preditiva e detectiva. Determinação do fluxo 

e da responsabilidade das ordens de serviço, que alimentam o sistema de manutenção. Os 

resultados finais do processo de planejamento serão a estruturação do setor ou departamento de 

manutenção, e a montagem do Sistema Geral de Manutenção do empreendimento. Faz parte 

igualmente do processo o estudo do ciclo de vida do empreendimento, por quanto tempo deverá 

funcionar sem necessitar de reforma ou de reformulação. Também deve ser definido cuidadosa 

e previamente o cronograma das intervenções nos recursos físicos: pintura, substituição de 

revestimentos, coberturas e pisos, troca de mobiliários, equipamentos e materiais, renovação 

por inovações tecnológicas ou troca de sistemas operacionais. O sistema deve integrar e 

articular as quatro modalidades de manutenção: corretiva, preventiva, preditiva e detectiva. 

Devem ser incluídos: os trabalhos de elaboração e efetivação dos contratos, com as empresas a 

serem terceirizadas e com as empresas fornecedoras que prestem esse tipo de serviço; a 
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montagem de um quadro geral de garantia de cada equipamento, mobiliário, material, e da 

construção propriamente dita; a escolha dos softwares mais adequados para os trabalhos de 

manutenção, dentro da atual evolução tecnológica. Finalmente, é fundamental a escolha de 

indicadores de avaliação do sistema, determinados por pessoal qualificado desse setor técnico. 

 

Palavras-chave: manutenção, instalações, esporte, entretenimento. 
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Os Jogos Abertos do Paraná - JAPs é considerado o maior evento poliesportivo do Paraná, 

sempre contando com a participação de atletas de destaque nacional e internacional, e também 

se destacando como estimulo ao desenvolvimento técnico desportivo, das representações 

municipais. O evento pode proporcionar um avanço econômico para a cidade que sedia o 

evento. Apesar de exigir uma série de responsabilidades, principalmente em relação à 

infraestrutura das cidades-sedes, os benefícios econômicos gerados e o legado proporcionado 

pelos jogos são maiores do que os próprios investimentos para sua realização. Neste sentido 

Fonseca (2010) define mercado como o local onde organizações procedem à troca de bens por 

uma unidade monetária ou por outros bens. Tendo visto este conceito, o presente artigo teve 

como objetivo analisar a influência dos Jogos Abertos do Paraná 2013 – Fase Final Divisão B 

no mercado da cidade de Arapongas, cidade sede do 56ª edição e que recebeu cerca de 3000 

pessoas entre atletas, dirigentes e torcedores no período de uma semana. Foi realizada uma 

pesquisa de campo na cidade no dia do encerramento dos Jogos, no período da tarde, sendo 

pesquisados 32 estabelecimentos do centro da cidade escolhidos de forma não probabilística 

intencional ou por julgamento, pois os pesquisadores optaram por locais que tinham maior 

probabilidade de terem seu movimento alterado devido aos JAPs. Todos os entrevistados 

reconheceram que a organização de competições esportivas como o JAPs é bom para a cidade. 

Em relação ao aumento do movimento, 22 estabelecimentos perceberam um aumento, sendo 

que 11 consideraram o aumento de até 25% nas vendas. Com a pesquisa foi possível perceber 

que uma competição esportiva como os Jogos Abertos do Paraná podem trazer diversos 

benefícios para a cidade que sedia e para o comércio local. O aumento do fluxo de pessoas e do 
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movimento na cidade foram os principais fatores apontados, além da divulgação da cidade em 

todo o estado e da possível melhoria nas estruturas físicas do município. 

 

Palavras-chaves: jogos, influência, mercado, cidade-sede. 
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A formação de Voluntários para um megaevento esportivo requer um treinamento de qualidade 

de modo que proporcione o desenvolvimento de competências e habilidades para esta força de 

trabalho. Nessa perspectiva, uma capacitação à distância se constitui como uma forma 

alternativa com a construção de um canal para a preparação profissional.  Este estudo consiste 

em um relato de experiências vivenciadas enquanto participante do Curso de Capacitação para 

o voluntariado em Megaeventos destinados aos cidadãos que se inscreveram no site do Governo 

Federal, no portal do Programa Brasil Voluntário, do Ministério do Esporte, para atuarem na 

Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Este curso resultou de um convênio entre o Ministério 

do Esporte (ME) e a Universidade de Brasília (UnB), envolveu também diversas parcerias 

institucionais. Esta capacitação por meio de uma Educação à Distância (EAD) potencializou 

facilidades para a aprendizagem, adaptando aos próprios ritmos e condições de vida, integrando 

as diferenças locais e os contextos culturais resultando as mudanças originadas da acumulação 

acelerada e alta difusão de novos conhecimentos. (Moran, 2005; Vidal, 2002). Baseando-se em 

uma metodologia de ensino e aprendizagem apoiados na web para suprir a separação física e 

temporal, disponibilizou inúmeros recursos midiáticos como vídeos, tutoriais dinâmicos, 

avatar, hipertextos, fóruns e chats. Quanto às formas de comunicação nesta rede, estas puderam 

ocorrer de forma síncrona ou assíncrona, ou seja, diferentemente de outros meios de instrução. 

A interação entre os integrantes do curso foi mediatizada pelo correio eletrônico, listas de 

discussão, fórum e pelas salas de bate-papo, recursos tecnológicos existentes no software livre 

Moodle, customizado para gerar um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), sendo 

acessado pelos estudantes por meio de login e senha específica, visando à conexão e interação 

com os demais colegas e com o tutor do curso (Kenski, 2007; Moran, 2005). No Brasil, com 

suas dimensões continentais e suas imensas diferenças sociais, a utilização este tipo de recurso 

de forma racional apoiado na internet também se apresenta como uma alternativa para o 

atendimento das exigências sociais e pedagógicas, contando com o apoio dos avanços das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, além de constituir uma solução de baixo custo e 

longo alcance na implementação desses programas (Souza, 2009). Com a duração de cinco 

semanas, englobou temas gerais e específicos para a formação do voluntário dentro de quatro 

módulos: História do Futebol e Megaeventos, Hospitalidade e Turismo, Meio Ambiente e 

Segurança e Primeiros Socorros; além destes, foi disponibilizado o módulo de idiomas aos 

participantes que optaram no momento da inscrição. Ao concluir todos os módulos propostos 

com aproveitamento mínimo de 50% da nota, a segunda etapa tratou da realização de uma 

Atividade Integradora, reunindo os assuntos abordados ao longo dos módulos em uma única 

tarefa a qual, sendo satisfatória, o aluno seria certificado pelo Programa. 
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No Brasil a realidade da gestão esportiva no ambiente acadêmico e na realização de eventos 

científicos encontra-se em fase de consolidação (Mazzei, Amaya, & Bastos, 2013). Esta fase é 

caracterizada pela não existência de uma tendência nas pesquisas científicas, poucos grupos de 

pesquisa desenvolvendo essa temática, inexistência de base de dados nacionais e revistas 

especializadas na área (Rocha & Bastos, 2011). Sendo assim, o evento científico acaba sendo 

o principal disseminador das pesquisas que são desenvolvidas em âmbito nacional. Portanto, o 

objetivo deste relato é descrever os processos de construção de um evento científico, realizado 

pela turma do 6º período do curso de Bacharelado em Educação Física, da disciplina de Gestão 

e Empreendedorismo em Educação Física da Universidade de Pernambuco. O I Simpósio de 

Gestão do Esporte, da Saúde e do Lazer no Recife, aconteceu nos dias 06 e 07 de Junho de 

2014, 64 pessoas se inscreveram para participar do evento, quanto aos palestrantes, foram 14, 

entre doutores, mestres e especialistas, 11 deles de forma presencial e três participaram por 

meio de videoconferência. Esta ferramenta foi uma das propostas de inovação do evento, onde 

encarou-se uma nova perspectiva para difundir o conhecimento da gestão esportiva, além de 

viabilizar a participação de palestrantes que são referências nacionais e internacionais. Ao final 

do evento foi realizada uma avaliação, através de um questionário com seis perguntas de 

múltipla escolha, relacionadas à satisfação dos participantes com o evento. As respostas eram 

identificadas através de níveis de satisfação que iam de "excelente" a "ruim". Verificou-se que 

os itens 4, 3 e 2, referentes a qualidade dos palestrantes, conhecimentos compartilhados e 

procedimentos de inscrição, respectivamente, foram os que obtiveram os melhores resultados. 

Deste modo, conclui-se que o Simpósio alcançou o seu objetivo de debater o tema da gestão 

esportiva, além de ser uma ótima oportunidade para adquirir experiência na organização de 

eventos e colocar em prática todos os ensinamentos da disciplina. 

 

Palavras-chave: gestão esportiva, evento científico, formação acadêmica.  
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Os Jogos Universitários e seu formato alternativo: de Universitários para Universitários 
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O esporte universitário brasileiro vem se modificando no decorrer de sua trajetória histórica. 

Sua realização e organização atual são pautadas no modelo competitivo do esporte moderno, 

apresentando-se em dois formatos diferenciados, o oficial, organizado pela Confederação 

Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), entidade máxima do esporte universitário 

brasileiro e garantida pelo Decreto Lei 3617/41;  e o modelo alternativo, organizado 

exclusivamente por acadêmicos (MALAGUTTI, 2012). A pesquisa se caracteriza descritiva e 

direta e para apresentar tal realidade foi elaborado um levantamento bibliográfico sobre a 

temática, apoiado em referencias disponíveis em trabalhos acadêmicos científicos e em notícias 

jornalísticas, a fim de apresentar o modelo de gestão das entidades acadêmicas frente ao modelo 

alternativo de organização do esporte universitário. Como resultados destacamos que as 

competições esportivas assemelham-se ao modelo esportivo tradicional, organizado pelas 

entidades oficiais do esporte universitário no âmbito nacional e estadual. Sua principal 

diferença está presente na finalidade que tais manifestações apresentam. Enquanto a primeira 

prioriza a seleção de atletas, com o intuito de representatividade nacional e/ou estadual em 

competições do esporte universitário, o modelo alternativo busca uma interação e um espaço 

de socialização entre seus participantes. As entidades acadêmicas, as Associações Atléticas 

Acadêmicas (AAAs), organizam-se me Ligas, apresentando um estatuto de competição 

previamente definido e sem nenhum vinculo com entidades oficiais. A organização 

independente permite mudanças significativas na realização da competição, embora o sistema 

de disputa esportiva siga moldes do esporte moderno, com modalidades praticadas nas 

competições oficiais e a utilização de regras pré-estipuladas pelas respectivas federações, 

alterações são realizadas em algumas modalidades esportivas, devido ao curto período de 

duração do evento, com partidas de tênis de campo realizadas em apenas um set com nove 

games e os jogos de basquete e futebol de campo têm seu tempo de disputa diminuído, sempre 

realizado em um final de semana prolongado (LIGA INTERUNESP DE ESPORTES 

UNIVERSITÁRIOS, 2009), além da criação de novas modalidades, como o Desafio de Bateria 

e Jogos de Boteco, com disputas de sinuca, pebolim e truco. Além de mudanças nas regras 

esportivas, outro fator de destaque condiz ao comportamento dos expectadores durante os Jogos 

(ELIAS, 1994). Tal comportamento é avesso a normalidade, com o consumo de bebidas 

alcoólicas liberadas nos ginásios em algumas competições, além de enormes caixas de som, 

que, em alto volume, “embalam” e animam as torcidas. Além dos fatos citados, grandes festas 

são realizadas nas noites no período de competição, com atrações musicais de renome nacional 
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e bebidas alcoólicas liberadas, o open bar, que além de proporcionar entretenimento aos 

participantes, a renda originada a partir das vendas dos convites e pacotes das festas, são 

utilizadas para o pagamento da edição dos Jogos. Observamos um modelo de gestão muito bem 

desenvolvido pelas entidades acadêmicas, com regras definidas e um modelo bem executado, 

que a cada ano apresenta números superiores em relação a participação dos acadêmicos, 

demonstrando seu crescimento. E a partir do referencial apresentado, podemos concluir que o 

modelo de gestão e execução torna-se um atrativo para o público alvo dessas organizações.  

 

Palavras-chave: gestão esportiva; esporte universitário; associações atléticas acadêmicas, 

sociologia do esporte; organização autônoma. 
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A ginástica foi o primeiro esporte a organizar-se institucionalmente, oficializando-se por meio 

da Federação Internacional de Ginástica em 1881 (Fig, 2014). Dentre as sete modalidades 

ginásticas reconhecidas por essa instituição, focamos este trabalho na Ginástica para Todos 

(GPT), caracterizada por apresentações coletivas, que pode ser praticada por pessoas de todas 

as idades, gêneros, sem limitações físicas ou técnicas, e cujo objetivo pode variar entre a 

promoção da saúde, o condicionamento físico, até o fomento da sociabilidade, integração social 

e formação humana (Bortoleto, 2008). De um modo geral, trata-se de uma prática gímnica que 

tem como pressuposto a valorização e o respeito às tradições e a cultura de seus praticantes 

(Santos, 2009). Uma das possibilidades de manifestação da GPT, consolidada ao longo do 

século XX, são os festivais ginásticos, sendo o maior deles a “Ginastrada Mundial” (GM) que, 

desde 1953, no continente europeu e quadrienal celebra, durante uma semana, a ginástica. O 

evento inclui cerimônias de abertura e encerramento, centenas de apresentações de grupos de 

GPT, galas nacionais, e diversas apresentações de grande área. Na última edição em Lausanne 

(Suíça/2011), participaram mais de 19.000 pessoas e, para a XV edição em Helsinque 

(Finlândia/2015), há mais de 24.000 pré-inscritos. A importância destes eventos parece 

ultrapassar o âmbito ginástico, pois permite que haja intercâmbio de experiências, com 

divulgação de diversidade cultural, o exercício de cooperação e organização, favorece laços de 

amizade e crescimento pessoal de seus participantes (Ayoub, 2003). Em relação ao Brasil, a 

participação de ginastas, apesar de variável, dobrou de 2003 a 2011 (330 para 660 pessoas). 

Para organizar e promover a modalidade no Brasil, foi criado o Comitê Técnico de GPT da 

Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), cujo planejamento e ações para a XV GM a ser 

realizada em julho de 2015 são debatidos nesse trabalho. Atualmente há, 23 grupos e 689 

brasileiros inscritos, o que pode representar a maior delegação brasileira da história. Entre os 

desafios (micro), destacamos: analisar as coreografias de cada grupo; organizar formas 

didático-pedagógica de implementação das coreografias; elaborar boletins informativos aos 

interessados; permitir cronograma financeiro que atenda as características culturais brasileiras; 

dificuldade em obter suporte, patrocínio e auxílio financeiro para uma prática não competitiva; 

ampliar a participação de grupos das cinco regiões do país. Em relação ao trabalho entre CBG, 

FIG, e o Comitê Organizador (macro), os problemas detectados até o momento foram: viabilizar 

a participação do CT da CBG nas reuniões preparatórias do evento (fora país); propor iniciativas 

que atendessem as demandas dos grupos brasileiros; pouca autonomia do CT para acessar mais 

diretamente a plataforma do evento; escassa iniciativa da CBG em prol de patrocínio ou de 

buscar um apoiador para a delegação brasileira; alto custo do evento, devido impostos 

brasileiros e câmbio de moeda. Esperamos com este trabalho possa oferecer discussões para 
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tornar o processo de preparação mais transparente e ampliar nossas reflexões em busca de uma 

gestão mais eficiente e que permita uma participação mais ampla, acessível e responsável. 

 

Palavras-Chave: Delegação Brasileira; Gestão Esportiva; Ginástica; Comitê Técnico; Evento 

Esportivo. 
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A partir del mes de enero del año 2011 fui nombrada Gerente de Oficiales Técnicos en el Comité 

Organizador de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Esta gerencia tuvo a su cargo 

desde un inicio, el mantener una comunicación efectiva y constante con los delegados técnicos 

y presidentes de las Confederaciones Panamericanas y las Federaciones Internacionales para la 

designación de Jueces y Personal Técnico que participaría en los Juegos. Durante los diez meses 

posteriores al evento, se llevaron a cabo diversas reuniones de gestión para determinar tanto la 

cantidad de jueces participantes como las negociaciones entre el Comité Organizador y las 

organizaciones deportivas involucradas para determinar las remuneraciones económicas, las 

necesidades de equipamiento para los jueces, los colores y tipos de uniforme para cada juez de 

cada disciplina deportiva. Una vez designados oficialmente a los Oficiales participantes, la 

Gerencia de Oficiales Técnicos, estableció y mantuvo una comunicación personalizada con 

cada uno, se gestionó la logística de su traslado desde sus países y ciudades de origen, su 

alojamiento, viáticos, pasajes de avión, entre otros aspectos. Al mismo tiempo, se llevaron a 

cabo los presupuestos, tanto de boletos de avión, como de uniformes, remuneraciones 

económicas (per diem), equipamiento, traslados, hospedajes y alimentación. Durante los 

eventos previos a los Juegos, gestionamos y operamos las juntas técnicas de todas las disciplinas 

deportivas; capacitamos a los voluntarios para la atención de los Jueces durante las 

competencias y organizamos capacitaciones para jueces nacionales en distintos deportes en 

conjunto con las Federaciones Nacionales. Las principales dificultades que encontramos 

durante la organización del evento deportivo fueron los problemas de comunicación entre las 

distintas organizaciones deportivas involucradas con el Comité Organizador. Se presentaron 

algunos problemas en lo referente al traslado de los jueces internacionales desde sus países pues 

los cambios constantes de vuelos y en las fechas de los eventos trajeron como consecuencia 

pérdidas económicas, y en muchos casos, compra de boletos duplicados; esta situación creó 

algunos descontentos con los Oficiales Técnicos. La capacitación de los voluntarios fue una 

tarea ardua que se comenzó varios meses antes de la realización de los Juegos pero que durante 

los mismo, dio grandes frutos al tener voluntarios entusiastas y capacitados en sus funciones. 

Durante los Juegos, la entrega de uniformes fue muy bien organizada al tener puntos de entrega 

en cada uno de los hoteles de los Oficiales Técnicos, así mismo se contempló y proporcionó 

personal para ajuste de uniformes que pudieran no haber quedado en la talla ideal de cada Juez. 

Para el hospedaje y la comida de los Jueces, se establecieron alianzas con los hoteles 

participantes quienes en todo momento estuvieron presentes en la logística tanto de llegadas 

como de salidas de cada uno de los Oficiales, así como a cargo de los menus en los restaurantes 

oficiales. La gestión de actividades para el pago de Per Diems fue realizada en los hoteles sede 

de Oficiales Técnicos con el apoyo de áreas administrativas y financieras del Comité 



 

São Paulo – SP – Brasil  56 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

Organizador por lo que los Jueces obtuvieron sus pagos puntuales. Los voluntarios estuvieron 

presentes en todo momento tanto en las sedes deportivas como en los hoteles de Jueces y en el 

aeropuerto para recibir y brindar apoyo a los Oficiales Técnicos participantes. 

 

Palabras-clave: Juegos Panamericanos, Organización, Gerencia, Voluntarios, Logística. 
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Ao longo da última e da próxima década, alguns países investiram ou investirão grande 

quantidade de recursos de capital financeiro e prestígio político na recepção de megaeventos 

desportivos: 2008, Olimpíadas Pequim, China; 2010, Copa do Mundo, África do Sul; 2010, 

Commonwealth Games, Dehli, Índia; 2014, Copa do Mundo, Brasil; 2014, Jogos Olímpicos de 

Inverno, Sochi, Rússia; 2016, Olimpíadas Rio de Janeiro, Brasil; 2018, Copa do Mundo, Rússia 

(Braathen, Sørbøe e Mascarenhas, 2014). A realização desses eventos nessas cidades e países 

não é mera coincidência. Tomando como base os países supracitados, é possível identificar que 

todos fazem parte do que hoje são chamados de países emergentes e em desenvolvimento que 

compõe os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), caracterizados por Cozendy, 

em 2006, como sendo economias emergentes que poderiam se destacar na economia mundial. 

Segundo Silva (2012) o grupo foi além das expectativas financeiras, evoluindo para um 

agrupamento de países emergentes que buscam maior participação no sistema internacional, 

que mesmo com interesses diversos e conflitantes, possuem propostas de políticas comuns que 

visam o mesmo objetivo: se inserirem no sistema internacional. Portanto, como define Braathen 

et al. (2014), há uma tendência de que as chamadas economias emergentes se aproximem dos 

megaeventos esportivos. Isto pois esses países combinam três elementos cruciais para a 

realização desses eventos: disponibilidade de recursos; ambição de fortalecer a imagem de 

potência emergente perante o mundo; e relativa debilidade das instituições que protegem o meio 

ambiente e os direitos humanos. A combinação desses elementos permite que as cidades 

anfitriãs se comprometam com algumas das normas exigidas pelos comitês internacionais das 

organizações, tais como a Associação da Fédération Internationale de Football Association 

(FIFA) e o Comitê Olímpico Internacional (COI). O caráter mundial dos Jogos Olímpicos e da 

Copa do Mundo, com os interesses de mídia e das audiências, torna esses eventos valiosas 

oportunidades para promoção local ou internacional de cidades e países (Manzenreiter, 2010). 

Em repetidos momentos da história, a candidatura para os Jogos Olímpicos, por exemplo, se 

apresentou a partir de uma intenção ou confirmação de governos nacionais que buscavam 

demarcar sua presença e poder, tanto como uma liderança regional, quanto uma liderança 

global. Todo este processo de sediar um evento esportivo como esses proporciona alguns 

impactos no local onde ele será realizado. Assim, a realização desses megaeventos além de 

serem palcos para grandes momentos esportivos, autores como Fredline e Faulkner (2000) apud 

Waitt (2003) argumentam que é necessário haver uma preocupação muito maior para que sejam 

avaliadas as consequências políticas, culturais, econômicos e ambientais que esses eventos 

levarão aos países e cidades sedes. Assim, tendo em vista os recentes e os próximos 

megaeventos esportivos acontecerem nos países que representam os BRICS, sendo eles países 

emergentes e em desenvolvimento, o presente estudo visa identificar, através de estudo 

documental: identificar os critérios e indicadores na decisão de escolha desses países como 
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sedes em eventos dessa magnitude e analisar os impactos (econômicos, políticos e ambientais) 

causados pela realização desses eventos no desenvolvimento dos países integrantes dos BRICS. 

 

Palavras chave: BRICS, países emergentes, megaeventos, inserção mundial, impactos.  
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Com o intuito de auxiliar na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Brasil, 

serão necessários, aproximadamente, 70 mil voluntários, os quais serão responsáveis por 

funções como o atendimento ao público, apoio operacional, produção de cerimônias, serviços 

de saúde, esportes, transportes, entre outros. As organizações desses eventos esportivos 

esperam que cada voluntário possua algumas competências particulares, as quais auxiliarão na 

excelência de tais espetáculos. Entre essas competências estão o comprometimento, a adaptação 

e flexibilidade, a proatividade, o trabalho em equipes, a energia, o pensamento e atitudes 

positivas (http://www.rio2016.com/voluntarios). Para que pessoas que já possuam essas 

competências possam ser encontradas, o campo da gestão do esporte faz uso de um subsistema 

muito utilizado, na atualidade, nas áreas de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas das 

empresas, ou seja, o Recrutamento e Seleção de Pessoas. Recrutamento é um conjunto de 

técnicas que buscam a atração de candidatos com capacidade de ocupar cargos dentro das 

organizações e a seleção, compara os requisitos do cargo ou função a ser preenchida, com o 

perfil das características dos candidatos (Chiavenato, 2004). Muitas pessoas com experiência 

neste subsistema estão sendo convidadas a participar, também como voluntárias, no processo 

de escolha daqueles que demonstrarão diretamente suas competências durante os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Os selecionadores dos voluntários deverão comparar as 

pessoas inscritas no processo de escolha, com as necessidades de capital humano do espetáculo 

em questão. Pessoas com habilidades e atributos oferecerão qualidade aos trabalhos do evento, 

sendo que o momento propício de separar aqueles que não atingem as expectativas é antes e 

não depois da porta de entrada (Dessler, 2003). A escolha deverá levar em conta, inclusive, se 

as características das pessoas condizem com os valores, expectativas e estratégias da 

organização (Lacombe, 2005). A escolha de voluntários não é simples, exigindo dos 

selecionadores bons conhecimentos acerca do comportamento humano, pois, ser voluntário, 

requer características pessoais específicas. No evento esportivo, o voluntário passa a ser um 
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agente da hospitalidade, trabalhando com culturas diversas, com a responsabilidade de lidar e 

integrar ao evento pessoas de diferentes religiões, classes sociais e, até mesmo, hábitos (Tadini, 

2006). Entretanto, por ser um número bastante elevado de candidatos e por serem competências 

subjetivas, muitos entraves são capazes de provocar ineficiência dos processos de 

Recrutamento e Seleção, merecendo atenção. Sendo assim, este estudo, de natureza qualitativa, 

objetiva investigar as técnicas e aspectos de tomada de decisão para a seleção dos voluntários 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, com olhares específicos para as competências 

esperadas pela Organização dos Eventos. O estudo encontra-se na fase de término de pesquisa 

bibliográfica, bem como, de construção da revisão de literatura específica. A fase seguinte 

refere-se ao desenvolvimento de pesquisa exploratória. Para a coleta de dados, serão realizadas 

entrevistas com os selecionadores que farão a escolha dos voluntários para trabalharem no 

evento. Os resultados poderão ampliar as reflexões ligadas ao recrutamento e seleção de pessoas 

frente ao voluntariado, favorecendo o enriquecimento de outros estudos. 
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As discussões acerca da gestão do esporte têm sido bastante evidenciadas nos últimos anos, 

considerando o esporte como direito social e as instituições que o implementam, produzem e 

gestam essas políticas (Mazzei & Bastos, 2013). Diante disso, é relevante o enfoque de um 

ordenamento legal capaz de garantir o amparo regulatório para implementação de políticas 

públicas consistentes, orientando as mudanças necessárias na gestão municipal de esporte. O 

acesso ao esporte como forma de democratização e promoção da cidadania e qualidade de vida 

da população deve ser fomentado e tratado como questão de Estado. O esporte enquanto 

fenômeno social, traz o envolvimento do Estado para o seu desenvolvimento na área de política 

pública configurando em amplo objeto de análise a ser abordado sob várias perspectivas, sejam 

governamentais, avaliação de programas, regulamentação, implementação, aplicação de 

recursos públicos, modelos e formas de gestão das entidades responsáveis pelo fomento do 

esporte (Bueno, 2008; Januário, 2010; Mezzadri, Cavichiolli & Souza, 2007). O objetivo deste 

trabalho foi refletir sobre o esporte, analisando as Leis Orgânicas dos 13 municípios 

pertencentes a UMMES (União dos Municípios da Média Sorocabana) do Estado de São Paulo, 

identificar e verificar um ordenamento legal e regulatório de políticas públicas para o esporte. 

O método constituiu-se uma abordagem qualitativa, através da análise documental. O acesso 

aos documentos foi obtido por meio dos sites das prefeituras municipais. A partir desses 

documentos foi realizada uma análise considerando a natureza e a lógica do contexto de forma 

a propor a compreensão do fenômeno em questão, o que permitiu a apreensão e a reflexão sobre 

alguns aspectos e fatores na construção e gestão de políticas públicas para o esporte. 

Verificamos que 10 municípios apresentaram Leis promulgadas entre 1990 a 1993, uma em 

1999 e 2000 e uma não foi possível analisar, sendo que revisões e atualizações das respectivas 

leis aconteceram no período entre de 2004 a 2010, com exceção de uma, revista em 2013. 

Identificamos que quatro municípios apresentam textos idênticos. De forma geral, os textos 

legais propõem estímulo ao esporte com base na Constituição; garantia de espaços de pessoas 
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e deficientes nas atividades esportivas, construção e manutenção de espaços esportivos para a 

sua prática. Também apontam para o incentivo da prática do esporte formal e informal, visando 

a promoção, integração, educação e preservação da saúde. No que se refere as dimensões do 

esporte, dois municípios apresentaram referências aos recursos orçamentários ao esporte 

educacional, participação e o alto rendimento e, apenas um município apresentou a composição, 

funcionamento e atribuições do Conselho Municipal de Esporte. Ainda identificamos que três 

procuram estimular o esporte através das aulas de Educação Física aplicadas na rede oficial de 

ensino. É possível concluir que a compreensão do esporte em bases conceituais se apresenta de 

forma confusa, generalizada e equivocada dificultando o processo de implementação das 

políticas públicas, necessitando de uma revisão e maior aprofundamento para a elaboração das 

leis e que possam contribuir para a viabilidade e exequibilidade, considerando as 

especificidades e as peculiaridades dos municípios envolvidos. 

 

Palavras-chave: gestão do esporte, lei orgânica, políticas públicas, gestor e regulamentação. 
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La importancia e impacto histórico del deporte y la recreación en el desarrollo humano ha 

conllevado a que estos mismos se hallan inmersos en muchas legislaciones. Estatales como 

derechos conexos a los fundamentales, de allí que deben ser garantizados por los Gobiernos, 

quienes lo desarrollan a través de diferentes estrategias como lo son las políticas públicas; 

instrumentos que han conllevado a que exista una garantía real del derecho y una atención 

oportuna a las necesidades de los distintos grupos etarios en temas específicos como el deporte 

y la recreación, por ello y teniendo en cuenta la trascendencia de la infancia y el vinculo de esta 

etapa de la vida con el deporte y la recreación, que sirven como medio de desarrollo integral 

del infante, y también la obligación del Estado como garante de estos derechos, el presente 

trabajo de investigación surgió con la intención de indagar cómo el Gobierno Distrital 

implemento y articulo las políticas públicas de infancia  en la Institución estatal encargada de 

promover el deporte y la recreación  de Bogotá; Instituto Distrital de Recreación Y Deporte 

(IDRD), y cómo allí se articuló dicha política de infancia con la política sectorial de deporte y 

recreación, en sus proyectos y programas dirigidos a la población infantil durante el 2008 al 

2011. 
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Grandes competições esportivas como os Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais são 

excelentes oportunidades para atletas da nação anfitriã. Participando em casa, se diminuem os 

custos e as possibilidades de sucesso se tornam maiores. Entretanto, a participação de atletas 

em eventos esportivos internacionais de grande porte só é válida quando estes possuem um 

nível mínimo condizente com estas competições. As competições locais (de nível regional e 

nacional) são consideradas situações em que os atletas podem alcançar níveis competitivos 

razoáveis, desde de que esses eventos tenham também qualidade considerável, tanto em nível 

técnico-esportivo quanto em nível organizacional.O modelo SPLISS, (Sport Factors Leanding 

to International Sporting Sucess), proposto por De Bosscher et al. (2009), é o resultado dos 

esforços conjuntos de um consórcio internacional de pesquisadores, que pretenderam 

desenvolver um modelo que pudesse ser utilizado por elaboradores de políticas e dirigentes do 

alto rendimento. Com isso é possível comparar e fazer um benchmark das nações no esporte de 

alto rendimento, para medir o desempenho de suas organizações e para avaliar a efetividade das 

políticas nacionais para o esporte de alto rendimento. O modelo é composto por nove pilares. 

O pilar 8 tem como foco as competições internacionais e nacionais. Na avaliação deste pilar 

são considerados três indicadores com 8 Fatores Críticos de Sucesso (FCS), relativos à 

participação dos atletas em competições nacionais e internacionais. O primeiro indicador 

refere-se à existência de um planejamento e um sistema de apoio para a realização de grandes 

eventos esportivos internacionais no país; no segundo é verificado se os atletas têm 

possibilidades e oportunidades de participar de um número suficiente de competições 

internacionais; já o terceiro indicador está relacionado com o nível das competições nacionais 

das quais os atletas participam quando comparadas às competições internacionais. Este trabalho 

tem por objetivo apresentar os resultados brasileiros de uma pesquisa comparativa internacional 

realizado com 16 países, realizadas nos anos de 2011 a 2013, relativos ao Pilar 8 – 

“Competições Nacionais e Internacionais”.  A pesquisa foi realizada com 449 atletas brasileiros 

de alto rendimento, representando 29 modalidades esportivas; 83 técnicos, representando 12 

modalidades esportivas e 10 dirigentes, de 9 modalidades esportivas diferentes. Os participantes 

responderam três questionários sobre o tema que foram disponibilizados on line. De modo 
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geral, os atletas e técnicos julgam que as oportunidades para a participação em eventos 

internacionais são suficientes, porém consideram a quantidade de eventos internacionais 

realizados no país insuficiente. Com relação ao nível das competições nacionais, na opinião dos 

atletas, técnicos e dirigentes pesquisados, são de nível razoável para alto, tanto para atletas 

adultos como para jovens atletas talentosos. O mesmo resultado foi verificado com relação à 

frequência de competições.  Porém, quando são levados em consideração modalidade por 

modalidade, é claro o baixo nível técnico de competições nacionais de alguns esportes, além de 

necessidade de uma melhor organização do calendário esportivo em todas modalidades.  

 

Palavras-chaves: competição internacional, competição nacional, participação, oportunidade, 

eventos esportivos. 
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Nesta pesquisa foram investigadas as relações existentes entre o Governo Federal e outros 

segmentos representativos do esporte brasileiro na busca de viabilizar a criação do Sistema 

Nacional de Esporte (SNE), buscando conhecer a composição da estrutura que organiza o 

esporte no Brasil nos domínios acadêmico, jurídico e político. Para atender a este propósito, foi 

necessário entender como e de que forma o Governo Federal e estas instituições se articularam 

para este fim. No plano metodológico, esta é uma pesquisa documental que adotou uma 

abordagem de cunho qualitativo, caracterizada como um estudo exploratório e descritivo ao se 

considerar o pouco conhecimento a respeito do objeto em estudo e a necessidade de descrevê-

lo por meio de ampla variedade de evidências. A pesquisa teve início com uma consulta e 

mapeamento da produção acadêmica a respeito da temática das políticas públicas do esporte e 

de forma restrita sobre o Sistema Nacional de Esporte no Brasil. Os indicadores deste 

levantamento com foco no sistema nacional de esporte apontou um número quase inexistente 

de trabalhos, considerado insuficiente para o delineamento de um campo específico de estudos 

nesta área. Em seguida, foi feito o acompanhamento da trajetória da legislação esportiva 

brasileira desde 1941, a fim de identificar no texto jurídico através dos artigos e dispositivos 

mais relevantes, as formas de entendimento lugar e o do referido conceito no subcampo 

jurídico-esportivo. Foi possível entender que ao longo da vigência da legislação analisada, 

houve uma acomodação no entendimento dos conceitos atribuídos a “sistema” tendendo a 

concebê-los enquanto uma estrutura e organização hierárquica, ao mesmo tempo, que por conta 

disso foram feitas mudanças nas configurações da estrutura concreta do esporte brasileiro. Por 

fim, buscou-se verificar os princípios que nortearam as ações do governo federal – mediadas 

pelo Ministério do Esporte (ME); indicativos da institucionalização do sistema nacional de 

esporte no país. Efetivamente, as ações ficaram restritas às discussões que aconteceram durante 

a realização das três edições da Conferência Nacional de Esporte (CNE), materializadas nos 

documentos finais destes eventos até 2010. Conclui-se, portanto que o objeto deste estudo 

encontra pouco ou nenhum destaque na pauta dos estudos do subcampo científico-esportivo; 

está previsto nos dispositivos legais do subcampo jurídico-esportivo e já foi tema central nas 

discussões promovidas pelo subcampo político-esportivo, tornando pouco possível estabelecer 

pontos de interseção/ aproximação entre estes subcampos, que não dialogam entre si.  

 

Palavras-chave: sistema nacional de esporte, esporte, políticas públicas de esporte. 
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En el mes de Junio del 2008 y hasta el mes de diciembre de 2009 estuve a cargo de la Dirección 

de Deportes del Municipio de Tonalá en el estado de Jalisco, México. El municipio de Tonalá 

es uno de los cinco municipios más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara, con 

una población de 408.729 habitantes según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía), tiene una extensión territorial de 119.58 kilómetros cuadrados. El deporte en este 

municipio permaneció olvidado ya que es un municipio de artesanos donde los eventos e 

infraestructura están enfocados al fomento de la cultura y la alfarería. A finales del 2008, el 

deporte recibió un impulso importante, al convertir la Dirección de Deportes del municipio en 

un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Municipal denominado “COMUDE 

TONALÁ” (Consejo Municipal del Deporte de Tonalá) e implementar el proyecto “Vía 

RecreActiva”. La Vía RecreActiva en la ciudad de Guadalajara, es un programa social en el 

que se habilitan espacios viales para su empleo masivo con fines recreativos y de esparcimiento 

por personas de todas las edades; operando por seis horas cada domingo. Esta acción implica 

el restringir temporalmente la circulación vehicular-motorizada a lo largo de diversas calles y 

avenidas, tan sólo permitiendo el desplazamiento a través de medios no-motorizados (a pie, 

bicicleta, patines, etc.) dentro de este espacio reservado. En Tonalá, surgió la idea de incorporar 

este proyecto a las Vías RecreActivas ya existentes en los otros tres municipios de la zona 

metropolitana de Guadalajara, con el fin de brindar a los habitantes de varias colonias, la 

posibilidad de vivir la experiencia de practicar actividades deportivas en las calles de su 

municipio. La gestión para su implementación comenzó con la elaboración de los estudios de 

viabilidad y aprobación del presupuesto, todo esto enfocado a una vía de cinco kilómetros que 

se sumarían para formar un total de 65 kilómetros en una sola “Vía Metropolitana”. La 

administración pública de cada municipio gestiona cada vía,  por lo que cada año se asignan los 

recursos tanto económicos como humanos y materiales para su operación. Es un proyecto 

aceptado por la población en el que participan un promedio de 250 mil personas cada semana. 

Sus principales objetivos son ofrecer espacios de esparcimiento para toda la familia, fomentar 

los valores humanos en una sociedad que convive en espacios abiertos, fomentar el 

aprovechamiento del tiempo libre y el ocio, aumentar las prácticas físico-deportivas para 

combatir el estrés y la obesidad que en México es un problema social. Así mismo, para el 

municipio de Tonalá, la conversión de la Dirección de Deportes en un OPD (Organismo Público 

Descentralizado) trajo como beneficio que el municipio pueda disponer de un recurso anual 

asignado exclusivamente para el fomento al deporte en las colonias, la creación de escuelas y 

eventos deportivos, así como el mejoramiento de la infraestructura deportiva. De igual manera, 

permitió que los recursos económicos generados por el deporte sean asignados al deporte y no 

a otros proyectos municipales como se hacía antes de la creación del OPD. 
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Palabras-Clave: Dirección de Deportes, Organismo Público Descentralizado, Vía 

RecreActiva, Consejo Municipal, Administración Pública. 
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Introdução: o processo de elaboração da política nacional de esporte gerou um intenso debate 

acerca da estruturação administrativa e financeira do referido setor, possibilitando assim, que 

tal temática toma-se assento à mesa de discussão acadêmica. Neste sentido Starepravo (2007), 

afirma que, apesar de ser um assunto presente na discussão e nos eventos científicos, a produção 

de conhecimento na área ainda é discreta e voltada aos relatos de experiências, necessitando de 

maior diálogo com as teorias. Desta maneira, o presente trabalho buscou analisar as políticas 

públicas de esporte e lazer implementadas no município de Manoel Vitorino/BA, levando-se 

em consideração à estrutura administrativa e financeira destinada ao setor, frente às 

prerrogativas do sistema nacional de esporte. Metodologia: enquanto procedimento 

metodológico a pesquisa se caracterizou como exploratória, de abordagem qualitativa, visando 

obter uma maior compreensão acerca do tema investigado. No que diz respeito ao instrumento 

de coletas de dados empregou-se a análise documental. Neste contexto, a presente pesquisa 

utilizou como fonte de pesquisa: a lei orgânica do município, as diretrizes orçamentárias, o 

plano diretor participativo referente ao período de 2009 a 2012. Resultados e discussão: através 

da presente investigação constatou-se que o ordenamento legal do município contempla 

algumas diretrizes da política nacional de esporte e que do ponto de vista conceitual, tal 

fenômeno encontra-se pautado nas categorias elencadas por Tubino (2010): esporte-educação, 

esporte-lazer e esporte-desempenho. No que diz respeito à estrutura administrativa, percebeu-

se apenas um setor responsável pelo planejamento, execução e avaliação das políticas públicas 

de esporte e lazer. Em relação à estrutura financeira identificou-se a sobreposição orçamentária 

do esporte de rendimento e do educacional em detrimento ao orçamento destinado ao desporto 

comunitário e ao lazer. Ao mesmo tempo, constatou-se a ausência de apontamentos legais que 

garantam autonomia política e econômica a entidade responsável pelo fenômeno em questão. 

Desta forma, Starepravo (2011) relata que a política pública muitas vezes é “apenas a parte 

mais visível de todo processo desenvolvido em espaço social específico, que comporta disputas, 

relações, alianças, decisões estratégicas e também não planejadas”. Logo, Silva e Abreu (2013) 

apontam para a necessidade de um diálogo constante entre os gestores e a população local, no 

intuito de permitir a materialização do esporte e do lazer enquanto direito social. Considerações 

finais: por fim, espera-se que o executivo municipal investigado possa rever suas ações 
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enquanto órgão promotor de políticas públicas de esporte e lazer, trazendo a tona uma nova 

discussão sobre o assunto, com a finalidade de alicerçar as estruturas administrativas e 

financeiras a partir das diretrizes da política nacional de esporte. 

 

Palavras-chave: esporte, lazer, ordenamento legal. 
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Com o advento da Lei Federal nº 10.671/09, Estatuto do Torcedor (EDT), o Brasil adentrou em 

uma nova realidade em termos de proteção e defesa dos direitos do torcedor. Dentre os assuntos 

abordados por esta legislação estão à garantia das condições de segurança, higiene, 

acessibilidade e conforto nos estádios de futebol. Nessa linha de ação, o artigo 23 menciona em 

sua redação o termo laudos técnicos de estádios os quais foram regulados pós-sanção do EDT 

por meio de decreto presidencial e especificamente por portarias do Ministério do Esporte 

trazendo consigo a inserção dos seguintes documentos: laudo de segurança, laudo de vistoria 

de engenharia, laudo prevenção e combate de incêndio, laudo de condições sanitárias e de 

higiene. Todavia, esse dispositivo legal é pouco conhecido pelo público e não se sabe ao certo 

a eficácia de tal instrumento legal. Nesse contexto, este estudo teve por objetivo geral analisar 

a legislação a respeito de laudos técnicos de estádios e como objetivos específicos: (i) revisar a 

legislação sobre laudos técnicos de estádios; (ii) compreender e revelar o funcionamento do 

instrumento dentro do sistema jurídico e esportivo; (iii) identificar casos que envolveram laudos 

técnicos e uso de estádios; e (iv) verificar como o instrumento tem atuado para beneficiar o 

torcedor. Valendo-se da pesquisa bibliográfica e documental como métodos, pôde-se apurar 

que a legislação está em vigor há cinco anos, possui padrões e normas definidos através de 

modelos próprios para cada laudo, recebeu prazos sua para implantação definitiva no cenário 

brasileiro, e os agentes envolvidos diretamente com a temática são federações estaduais de 

futebol, confederação brasileira de futebol, gestores e proprietários de estádios, polícias 

militares, corpo de bombeiros, vigilâncias sanitárias, engenheiros, arquitetos e Ministérios 

Públicos Estaduais. Em contrapartida, apesar de ser uma obrigatoriedade a ser cumprida pelas 

entidades organizadoras de competições de futebol profissional, que devem encaminhar os 

laudos técnicos para os Ministérios Públicos Estaduais antes do início de competições, a 

legislação não deixa claro a quem pertence o papel fiscalizador sobre os laudos para que estes 

tenham resultados efetivos para atender o torcedor no que tange segurança, condições de 
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higiene e conforto, fato ressaltado pela baixa incidência de casos envolvendo laudos e utilização 

de estádios. Conclui-se que o “sistema laudos” precisa de ajustes e revisão dos modelos em 

lide, para que fique claro quais são os papéis de cada um dos agentes envolvidos, como também 

a ideia central destes documentos, que consiste em atestar as condições dos estádios para o 

torcedor seja preservada. Tal medida é importante para que sua eficácia não seja perdida e não 

torne-se apenas mais uma medida burocrática no Brasil. 

 

Palavras-chave: laudos técnicos, estádios de futebol, regulamentação. 
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Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a configuração das relações entre 

o Estado e o Campo Esportivo Brasileiro tem avançado rapidamente para uma dinâmica de 

estreitamento e consolidação, por meio das parcerias estabelecidas com instituições privadas, 

também denominadas de Terceiro Setor. Nesse contexto, o Poder Público tem realizado ajustes 

com o esse setor “para consecução de fins de interesse comum, como concessões, permissões, 

convênios, contratos de gestão, terceirização e quaisquer outras modalidades admissíveis 

perante o nosso ordenamento jurídico” (Di Pietro, 2006, p. 13). Nesta pesquisa, o foco converge 

para as atuais relações entre o Poder Público e o Campo Esportivo. Segundo Bracht (2005), 

durante a Ditadura Militar (1964-1985) as relações entre o Estado e as instituições esportivas 

assumiram um caráter corporativista, delineado pelas regras impostas por um Estado 

autoritário, praticamente anulando a autonomia dessas instituições. Mesmo com o disposto no 

inciso I do artigo 217 da CF/88, conferindo autonomia às entidades desportivas, dirigentes e 

associações, no que tange à sua organização e funcionamento, o autor destaca que as instituições 

“mesmo no capitalismo avançado, mantêm laços estreitos de ligação com o Estado” (Bracht, 

2005, p. 75). Para melhor compreender tais vínculos, ele afirma que a política esportiva 

brasileira, desde o período posterior à Ditadura, tem reorientado suas relações com a 

organização esportiva, assumindo as características de estruturas neocorporativistas. Aqui, a 

interação com o Estado é feita de maneira voluntária, ou seja, a instituição pode rompê-la a 

qualquer momento. Nesse cenário e com base na análise das particularidades/peculiaridades 

que caracterizam as relações entre o Campo Esportivo, aqui representado pelas Associações 

Esportivas, e o Campo Político-burocrático, especificamente o do município de Maringá/PR, é 

possível identificar traços de dependência tutelar? O recorte temporal adotado é os anos de 2005 

a 2014, onde foram selecionadas as modalidades esportivas que, juntas, receberam por 

intermédio das Associações, por pelo menos seis anos, no mínimo 50% dos recursos orçados 

para o Programa “Repasse da Lei de Incentivo ao Esporte”. Diante desses critérios, serão 

pesquisadas as modalidades: basquetebol, futebol, futsal, handebol e voleibol. Para a 
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consecução do proposto, poderão ser entrevistados: responsável legal que permaneceu no cargo 

por mais tempo e/ou figuras de destaque envolvidas na gestão das modalidades, Secretários de 

Esportes e Lazer, Gerente de Esportes de Rendimento e servidor técnico/administrativo. 

Também serão analisados documentos disponibilizados no Portal da Transparência Municipal, 

relatórios e informações prestadas por outras Secretarias. Optou-se pela realização de uma 

abordagem metodológica qualitativa de natureza descritiva. Os procedimentos adotados para a 

coleta de dados serão a pesquisa documental, eletrônica e entrevistas semiestruturadas. Os 

dados serão analisados a partir da análise de conteúdo oriunda da transcrição das entrevistas 

gravadas e informações obtidas nos documentos utilizados. Será utilizada a teoria sociológica 

de Pierre Bourdieu, em particular a Teoria dos Campos, além da contribuição do referencial 

teórico de Klaus Frey, principalmente no mapeamento da dimensão arena política que pode ser 

conceituada como sendo os processos de enfrentamento e acordo nas várias instâncias políticas, 

diferenciadas pelo seu cunho distributivo, redistributivo, regulatório ou constitutivo (Frey, 

2000). 

 

Palavras-chave: poder público, dependência tutelar, campo esportivo, associações esportivas, 

incentivo ao esporte. 
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Segundo Arretche (1998) a avaliação de políticas públicas pode ser concebida através de 

critérios de eficácia, efetividade e eficiência. De acordo com Figueiredo e Figueiredo (1986) a 

avaliação de políticas públicas é materializada através da adoção de métodos e técnicas de 

pesquisa capazes de estabelecer uma causalidade entre um dado programa e um determinado 

resultado. A avaliação de políticas públicas é a última fase do policy cycle apresentado por Frey 

(2000), que afirma ainda que a fase de avaliação é indispensável para o desenvolvimento e 

adaptação ininterrupta dos instrumentos de ação pública. Portanto, avaliar as políticas públicas 

desenvolvidas pelo Estado é fundamental para o sucesso da mesma. Este trabalho objetiva 

compreender a realidade da política pública de esportes da Região Metropolitana do Recife 

(RMR). Destarte, a partir da análise dos dados coletados pelo projeto de Saúde e Atividade 

Física como decorrência da Copa do Mundo de Futebol de 2014, desenvolvido pelo Laboratório 

de Gestão do Esporte e Políticas Públicas (LabGEsPP), através de entrevistas com os secretários 

de esporte dos 14 municípios da RMR, verificou-se a ausência de processos avaliativos 

referente às políticas públicas de esporte da referida região. Assim, buscou-se a formulação de 

hipóteses para aprofundar a análise e os resultados. É incontestável que esse fenômeno pode 

ser explicado por diversos fatores, entre eles a escassez de instrumentos avaliativos, as baixas 

formações específicas dos gestores, a ausência de cultura de avaliação em políticas de esportes 

no cenário brasileiro e, em concordância com Trevisan e Bellen (2008), a visão de que a 

avaliação é um processo gerador de burocracia. Compreendemos, entretanto, que avaliar as 

políticas públicas e seus programas é fundamental para acertar o rumo, possibilitando a 

efetivação de direitos, tal como o contido no artigo 217 (Brasil, 1988), a universalização do 

acesso e a garantia da qualidade de políticas de esporte. 

 

Palavras-chave: avaliação, políticas públicas, políticas de esporte. 
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A preocupação com o ser humano como parte integrante da natureza, que influencia e é 

influenciado pelo meio ambiente, norteou o desenvolvimento de “ações verdes” na Secretaria 

de Esportes, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo culminando em 2013 na criação do 

PEMA – Programa Esporte e Meio Ambiente. Em 2005, por iniciativa do coordenador do 

torneio Taça Cidade São Paulo de Futebol, foram distribuídos saquinhos de lixo aos presentes 

no jogo de abertura, convidando-os a refletirem e agirem de forma responsável em relação ao 

espaço que ocupamos e dividimos. Dois anos depois, em 2007, deu-se início ao plantio de 

árvores nativas: caroba, ipê roxo e pau-brasil tendo como protagonistas as crianças participantes 

da Taça SP e seus treinadores cujos participantes eram times de escolas municipais e estaduais, 

escolinhas de futebol, associações, times dos clubes municipais, entidades de bairros, de dentro 

e fora da cidade. Em 2010, o embrião do PEMA evoluiu para o lançamento da Taça Mais Verde, 

quando a SEME assume seu compromisso com a questão ambiental, instituindo como critério 

de desempate dos classificados da fase regional para a fase municipal ou eliminatória da Taça 

SP: 1) plantio de muda de árvore nativa; 2) visita a um parque; 3) reciclagem (recolhimento e 

destinação de descartados); 4) recuperação de espaços (transformação de áreas 

degradadas/abandonadas em hortas, jardins, gramados e afins); e 5) ação de livre criação 

(palestras educativas, participação em trilhas, entre outras). Em 2013 finalmente, foi criado o 

PEMA – Programa Esporte e Meio Ambiente, formalizando esse movimento de cunho holístico 

baseado na concepção sistêmica que busca sensibilizar os envolvidos para o cuidado consigo, 

com o outro e com o espaço compartilhado. O público inicial formado por crianças da Taça 

Mais Verde e seus treinadores passa, com a criação do PEMA, a atender também grupos de 

idosos inscritos nos programas da Secretaria.  É de sua atribuição coordenar ações educativas 

tais como trilhas guiadas, oficinas de plantio, de reaproveitamento de materiais, de coleta de 

lixo, realizar e fomentar o plantio e manutenção de árvores junto aos clubes da própria 

Secretaria e equipamentos da administração indireta, focando não somente os atletas, mas 

também seus treinadores, assistentes e familiares. Tem como parceira, desde os primórdios, a 

Secretaria do Verde e Meio Ambiente fornecendo mudas e o programa Trilhas Urbanas, 

também da Secretaria do Verde. Em 2014 a Taça Mais Verde sofreu interrupção devido à 

mudança de coordenação que entedia não haver relação entre esporte e meio ambiente. Uma 



 

São Paulo – SP – Brasil  79 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

nova alteração de gestores participantes da Taça Mais Verde. Outras quinhentas árvores foram 

plantadas pela coordenação do PEMA. Por se tratar de uma proposta inovadora sua aceitação 

entre gestores não encontra unanimidade, no entanto o processo de educação e transformação 

continua entre usuários e profissionais envolvidos. Conforme declarou Otávio Tavares (2002) 

“o esporte deve colocar-se no sentido de desenvolver um conceito mais moderno, mais amplo 

e mais fundamental, que é o da sustentabilidade.” (p. 5). 

 

Palavras-chave: esporte e meio ambiente, perspectiva sistêmica. 
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El Deporte Extremo: “Desde de Pedagogia Ludica, el Deporte Extremo una Nueva 

Mirada Administrativa y de Experiencia para la Enseñanza en Espacios Educativos” 

 

Hernan Smith Angulo Gomez 

Docente Ocasional 

Universidad de los Llanos 

Departamento: Meta 

Villavicencio / Colombia   

hernansmithangulo@hotmail.com 

 

Es el comportamiento global del ser humano un espacio que invita a analizar las nuevas 

tendencias deportivas que se enmarcan en limites propios de nuestra naturaleza, en lugares que 

se encierran en una plétora de segmentos estructurales bordeados por  líneas arquitectónicas o 

que “simplemente” se acogen al mundo creativo y de interacción del cuerpo – elemento en el 

tiempo; esta, que se  ha desplegado de forma progresiva y por la respuesta del ser humano al 

emprender un camino siamés (Cuerpo y entorno) enmarcando nuevas posibilidades que se 

compenetran con la pintura de la realidad visibilizando la responsabilidad de administrar y 

exponer esta nueva línea del hombre en los espacios propios del deporte en la naturaleza, 

encerrando características específicas y normas que las acompaña para ser realizadas, 

provocando una serie experiencias antónimas a las que se concentran en la sociedad 

actualmente. Es de esta forma  donde nace la necesidad de generar una nueva propuesta que 

encierre estrategia administrativa y educativa con fundamentos creativos y responsables 

(cuerpo y entorno), direccionando entonces la XVI Muestra Pedagógica  del Programa de 

Educación Física y  Deporte, como elemento principal al postular en el recinto académico los 

deportes extremos con una estructura de aprendizaje teórico practico  enmarcados  en ejercicios 

de asimilación y aplicación destacándose a su vez en cada una, la planeación, organización, 

ejecución y control de las actividades. Todo ello conlleva a una participación proactiva del 

futuro docente al disponer en sus procesos pertinentes, acciones indivisibles e inherentes de una 

estructura valida de la administración y la educación. Es importante para nosotros entonces, 

brindar nuevas experiencias y poder generar a consideraciones muy respetuosas, un momento 

de análisis, interpretación, argumentación y exposición de tendencias que pueden ser parte en 

años futuros de la historia de nuestra humanidad, y por ende un soporte para la investigación o 

postulaciones de nuevas ponencias de la administración deportiva. 

 

Palabras-clave: deporte extremo, administración, pedagogía lúdica, estrategias, espacios 

educativos. 
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Programa Ruas de Lazer da Prefeitura de São Paulo: modernização na Gestão do 

Esporte e Lazer para melhoria no atendimento a população. 

 

Alan Queiroz da Costa 

PPGCOM-ECA/USP, Doutorando em Ciências da Comunicação 
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Especialista em Treinamento Esportivo 

 

O programa Ruas de Lazer é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 

Recreação de São Paulo (SEME) iniciada na década de 70 e atualmente gerida pela 

Coordenadoria de Gestão de Políticas de Esporte e Lazer (CGPE) - Núcleo das Políticas de 

Esporte e Lazer (NPEL), que oferece à população a oportunidade de organização, execução e 

desfrute de atividades de lazer e recreação nas ruas da cidade, transformando-as em ambientes 

de convivência e estimulando a apropriação dos espaços públicos pela população.  O programa 

Ruas de Lazer foi um das primeiras atividades relacionado à área de esporte e lazer da Secretaria 

Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo (SEME), tendo sido implantada, em 

1976, a primeira Rua de Lazer da cidade sendo esse, então, o programa pioneiro de lazer e 

recreação e que se encontra em atividade até os dias de hoje. Como a missão da SEME é 

“formular políticas, fomentar e apoiar projetos e ações que incorporem atividades físicas de 

esporte e lazer aos hábitos de vida saudável da população paulistana”, o programa Ruas de 

Lazer é uma das atividades que concretamente podem ser consideradas como oportunidade para 

o cidadão usufruir seu tempo livre de maneira saudável e que complementa uma vasta rede de 

atrações culturais e de lazer, pois nem sempre o cidadão pode (e quer) dispor de seu tempo livre 

nessas opções. Por tratar-se de uma iniciativa popular, os procedimentos para implantação de 

Ruas de Lazer na cidade de São Paulo foram regulamentados através da Portaria Conjunta 

municipal 01/90 de 06 de março de 1990, das Secretarias Municipal de Esportes, Lazer e 

Recreação e Administrações Regionais.  Atualmente programa passou por uma avaliação para 

que pudéssemos dar maior apoio, orientação e manutenção das 1077 ruas de lazer cadastradas 

(Outubro /2013). Após a pesquisa, foram identificadas alterações importantes na quantidade de 

ruas que realmente funcionavam com o propósito do programa (certa de 10% das 1077 ruas) 

bem como novas realidades em cada região da cidade. Com isso, foram propostas uma série de 

alterações na gestão do programa e a revisão da portaria para atualizações e melhorias no 

processo de gestão.  Com isso, todos tramites necessários e justificativas plausíveis aos órgão 

responsáveis foram feitos junto com a solicitação de alteração no decreto. Essas solicitações 

foram atendidas e culmiaramcom a publicação, no dia 13/11/2014 a nova regulamentação à Lei 

nº 12.264, de 11 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a implantação de áreas de lazer em 

vias públicas. Ainda teremos muitos desafios, porém resultados positivos são identificados além 

dessa alteração de decreto, como a apropriação do conceito de autonomia em todas as instâncias 

envolvidas, bem como a falta de envolvimento de alguns gestores públicos que são os 
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interlocutores entre população e poder público, porém, consideramos que, para a população, o 

programa Ruas de Lazer é de grande importância como forma de garantir os direitos ao lazer e 

cidadania. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Esporte e Lazer, Gestão do Esporte e Lazer, Ruas de 

Lazer. 
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Disseminação de Políticas Públicas de Esporte Educacional no Brasil: Debates e 

Limitações à Luz dos Conceitos de best practices e Inovações 
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Adriano José Rossetto Junior 

Pontifícia Universidade Católica -SP e Instituto Esporte e Educação, Doutorando 

 

Lúcia Maria Machado Bógus 

Pontifícia Universidade Católica –SP – Observatório das Metrópoles, Doutora 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais com governos descentralizados e políticas 

localizadas nos mais diversos setores sociais (Dagnino,2002). O Ministério dos Esportes é uma 

instituição relativamente nova que gerencia e sistematiza algumas ações de fomento ao esporte 

no país, mas sem políticas suficientemente delimitadas sobre investimentos, universalização e 

definição do papel dos diferentes atores no cenário nacional. Considerando que o esporte é um 

fenômeno social polissêmico, multifacetado e diversificado que se manifesta socialmente das 

dimensões de Rendimento / Lazer e Educacional, cabe refletir que o conceito de esporte 

educacional na legislação brasileira é vago e superficial e faz-se necessário um aprofundamento 

crítico-intelectual para melhor compreender o potencial educacional do fenômeno 

esporte  (Marchi Jr., 2004; Tubino, 2010). O objetivo deste estudo foi verificar se, e em que 

medida, a implantação de ações esportivas nos modelos de replicação e Best practices adotados 

frequentemente nos níveis subnacionais de governo são viáveis e oferecem condições de se 

converterem em políticas públicas de esporte. O estudo compreende a análise de programa 

nacional de formação de professores para atuarem na dimensão educacional do esporte, 

financiado por uma empresa estatal, realizado por uma instituição esportiva do terceiro setor 

entre os anos de 2012 e 2014. Foram analisados os impactos nas mudanças das práticas 

profissionais e a implantação e perpetuação de políticas públicas esportivas em cada uma das 

municipalidades acompanhadas. Os resultados demonstraram que a inobservância das 

diferenças de cada localidade implicaram na impossibilidade de que os programas se 

configurassem políticas públicas de esporte e, ainda, a replicação de um modelo bem sucedido 

em uma determinada localidade não se configura como modelo livre de infalibilidade em 

quaisquer outras ocasiões e localidades. O modelo básico adotado nos níveis 

subnacionais(inclusive internacionais) de governo é a replicação de experiências prévias sob a 

denominação de boas práticas  (Farah, 2008; Dagnino, 2002). A literatura específica da 

economia política demonstra que a replicação ignora características de cada localidade e as boas 

práticas vêem-se inviabilizadas em curto prazo. Uma possibilidade que se concretizem as 

propostas de políticas públicas para o esporte é a assunção de novas metodologias e politicas 

de acesso esportivo consideras inovações como a resposta a um desafio ou problema, que pode 
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ser útil a outros, como parte de um repertório de alternativas a serem consideradas por aqueles 

que enfrentam problemas similares, mas que não esgotam as possibilidades de intervenções no 

amplo espectro de atividades do esporte educacional e que se, apenas, como uma alternativa 

em um vasto repertório de possibilidades. A transformação/assunção de 

programas/projetos/ações específicos em políticas públicas universalizadas pressupõe a 

execução de um apanhado de atividades previamente planejadas que permitam aos agentes 

receptores de diferentes localidades/instituições/municipalidades ou governos avaliarem suas 

necessidades específicas, a viabilidade de disseminação da inovação anunciada e as vantagens 

populacionais contrapostas aos recursos necessários para a implantação da política pública. 

Enquanto o modelo Best practices for predominante nas propostas subnacionais de atendimento 

em esporte educacional continuaremos distante da constituição do que se pretende chamar de 

política pública do esporte e do utópico Sistema Nacional de Esporte.  

 

Palavras-chaves: políticas públicas, esporte educacional, gestão do esporte, políticas públicas 

de esporte.  
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Lei Federal de Incentivo ao Esporte  
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Eliana de Toledo 

Prof. Dr. da Universidade Estadual de Campinas, Doutora 

 

O artigo 217, da Constituição Brasileira de 1988, assume como “dever do Estado fomentar 

práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um” (Constituição, 1988). 

Desde então, o fomento a projetos desportivos, cada vez mais passou a estar diretamente ligado 

ao poder público, por diferentes caminhos da gestão pública, cabendo ao poder privado ter o 

papel de patrocinador, apoiador ou provedor de estruturas esportivas em suas próprias empresas 

(ressaltando que os clubes, associações, fundações e ONGs não possuem fins lucrativos, 

portanto, não estão nesse escopo). Esse cenário tem sofrido mudanças, desde a criação e 

promulgação da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, que “trata-se de um instrumento legal que 

abre uma possibilidade nova e diferenciada de captação de recursos para o fomento, estímulo e 

promoção de atividades de caráter desportivo (...)” (Rezende, 2012), dado que a mesma “prevê 

a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas destinarem uma parcela do imposto de renda 

devido em benefício de projetos desportivos” (Lei n. 11.438, 2006), respectivamente até 6% e 

até 1%, para fomentar projetos nas 3 dimensões desportivas: Alto Rendimento, Participação e 

Educacional. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento 

e uma análise, por meio de pesquisa documental, de todos os projetos aprovados pela Lei 

Federal de Incentivo ao Esporte, no período de 2007 a 2013. Assim, foram elencadas as 

variáveis/categorias (dimensão esportiva, ano, recurso, projetos, perfil do doador – física ou 

jurídica) e compilado seus dados. O primeiro método de análise foi comparativo acerca do 

volume de projetos por dimensão esportiva/recurso por ano, obtendo-se como resultado o 

aumento expressivo do volume captado para o financiamento desses projetos, de 2007 a 2013, 

com destaque para o Esporte de Participação. Realizou-se também uma análise comparativa 

acerca do perfil dos doadores (pessoa física ou jurídica) /por ano/por dimensão esportiva e 

constatou-se em todas as dimensões o aumento gradativo da participação das pessoas físicas 

como doadoras dos 6% do imposto de renda devido, além da colaboração das empresas que 

praticamente se manteve. De maneira geral, conclui-se que a partir dessa Lei, houve uma nova 

possibilidade de investimento no setor desportivo, consolidando um novo modelo de parceria 

público-privada em prol do desenvolvimento do desporto. 

 

Palavras-chave: política, esporte, projetos, financiamentos, Brasil. 
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O foco deste relato técnico esta concentrado na implantação do projeto piloto de atividade física 

e esportiva direcionada a população de terceira idade no Clube-Escola Pelezão, Edson Arantes 

do Nascimento. Fundado em 1974, o local tinha uma média de atendimento de 1.500 

pessoas/mês. Com a transformação em Clube Escola, estima-se que o número de usuários 

atualmente chegue a 4 mil pessoas por mês, grande parte desses freqüentadores pessoas idosas. 

Pesquisas atuais sobre o envelhecimento da população brasileira afirmam que de fato o numero 

da população idosa cresce a cada ano chegando a representar 11% da população total. Nesta 

perspectiva, pode-se afirmar que o Brasil caminha para se tornar um país com percentual de 

população idosa bem próxima ao de países desenvolvidos. Este envelhecimento populacional é 

possível graças aos avanços na área da saúde o que proporcionou um aumento da qualidade de 

vida e um aumento na expectativa de vida da população. De acordo com dados do Censo 

Populacional de 2010, a expectativa de vida da população brasileira era de 73,1 anos. Entre as 

mulheres verificou-se um maior crescimento deste coeficiente, passando de 66,3 anos para 77 

anos; já entre os homens, embora o avanço tenha sido menor esta expectativa passou de 66,3 

anos para 69,4 anos. O projeto piloto implantado em janeiro de 2014 é composto por uma equipe 

formada por duas professoras de educação física, funcionárias do Clube Escola Pelezão, duas 

alunas estagiárias e uma voluntária, oriundas do curso de Educação Física de Universidade 

Particular da zona oeste da cidade, parceira na implantação do projeto piloto, que a cada 

semestre anuncia em seus quadros de avisos a possibilidade de indicação dos alunos para 

estagiarem no projeto. O projeto conta com atualmente com 45 participantes, sendo 35 do sexo 

feminino (78,0%) e 10 do sexo masculino (22,0%) com idade acima de 70 anos de vida. A 

participação no projeto é de forma voluntária podendo o interessado manifestar interesse em 

participar e se desligar no momento que mais lhe convier. As atividades do projeto são 

realizadas três vezes por semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira), no horário de 09:00h 

às 11:00h. São desenvolvidas atividades como caminhada, dinâmicas de grupo, atividades 

rítmicas, jogos pré-esportivos e recreativos, jogos aquáticos e hidroginástica. Durante as 

atividades são utilizados materiais como bolas dente de leite, bolas de basquete e voleibol, bolas 

de tênis, bastões, cones, arcos e materiais alternativos. Os dados preliminares apontam que 

grande parte dos interessados em participar está em consonância com o objetivo principal do 

projeto piloto a ser desenvolvido, mostrando as razões para participarem, intenção de fazer 

atividade física, acompanhar o cônjuge, emagrecer, busca de integração social, incentivo de 

familiares, indicação médica e busca de atividades para crescimento pessoal. Neste sentindo o 
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projeto piloto adquiriu uma importância para a comunidade podendo se tornar efetivo após a 

avaliação que ocorrerá na primeira quinzena de dezembro de 2014, com os atuais participantes. 

 

Palavras chaves: atividade física, envelhecimento, qualidade de vida, terceira idade.  
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Com a criação do Ministério do Esporte, projetos, programas e ações relacionadas à oferta e 

gestão do esporte e lazer começaram a ser pensados e desenvolvidos, dentre eles, as 

Conferências Nacionais do Esporte (CNEs). Configuradas com um espaço de debate, 

formulação e deliberação de políticas públicas de esporte e lazer para o país, as duas primeiras 

edições das CNEs focalizaram a (re)construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer (SNEL) 

e Política Nacional de Esporte (PNE) ao reconhecer que graves problemas impediam o 

desenvolvimento do esporte e lazer no país. O texto oficial da II CNE afirma que os princípios 

defendidos na PNE deveriam referenciar um novo sistema baseado na inclusão social, na 

democratização da gestão e na universalização do esporte e lazer como direito de cada um e 

dever do Estado. Assim, o SNEL seria definido segundo o texto como: “Articulação de agentes 

– entidades, organizações sociais, instituições e seus sujeitos – que têm como finalidade e 

responsabilidade, o oferecimento das condições para a prática do esporte nos municípios, 

estados e União” (Brasil, 2006). Mediante essas constatações, passamos a refletir em 

questionamentos em relação ao SNEL e a gestão pública do esporte e lazer como: O SNEL está 

configurado como um campo que une a gestão do esporte e lazer nos âmbitos federal, estadual 

e municipal? Como o âmbito municipal se configura atualmente em relação à oferta do esporte 

e lazer? E, em relação a esta oferta, como a gestão pública do esporte e lazer está configurada? 

Como são e como atuam os gestores que configuram o SNEL? Frente a essas indagações, o 

presente estudo propõe-se a analisar a gestão pública do esporte e lazer em municípios do 

Estado do Paraná frente à proposta de (re)construção do SNEL e da PNE. Em relação à coleta 

de dados, será utilizado o banco de dados do Projeto de Pesquisa “Análise dos agentes públicos 

do Sistema Nacional de Esporte”, composto por transcrições de entrevistas realizadas junto ao 

gestor municipal maior responsável pelas políticas públicas de esporte e lazer (Secretário ou 

Diretor de Esporte e Lazer) e dados de questionários aplicados com os agentes públicos 

municipais (professores e profissionais técnicos municipais do esporte e lazer). Esse material 

está sendo coletado em municípios do estado do Paraná de grande porte (entre 100.001 e 900 

mil habitantes); médio porte (entre 50.001 e 100 mil habitantes); pequeno porte II (entre 20.001 

e 50 mil habitantes); e pequeno porte I (até 20 mil habitantes) (Instituto Brasileiro de Geografia 

e estatísitca, 2010). Esses dados serão confrontados com afirmações presentes em documentos 
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oficias das CNEs, Constituição de 1988 e Lei Geral do Esporte e analisados em diálogo com o 

referencial teórico pautado na Teoria dos Campos, de Pierre Bourdieu. 

 

Palavras-chave: políticas públicas municipais de esporte e lazer, sistema nacional de esporte 

e lazer, política nacional do esporte, gestão pública municipal. 
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O presente trabalho é recorte de uma pesquisa maior que está em curso do Laboratório em 

Gestão do Esporte e Políticas Públicas, da Universidade Federal de Pernambuco, financiada 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto em tela de 

título ‘Copa do Mundo de Futebol em 2014: Quais os Impactos e Induções ao Desenvolvimento 

de Programas de Atividades Físicas, Saúde e Cultura Esportiva no Estado de Pernambuco-

Brasil?’’. Tem como objetivo realizar estudos sobre gestão de políticas públicas de esporte e 

lazer, considerando planejamento, formação e gestão de pessoas, atividades, ação comunitária, 

animação sociocultural, metodologias, controle social, dentre outros, enquanto consequência 

da Copa do Mundo na referida Região Metropolitana do Recife (RMR). Corroborando com esta 

perspectiva, este trabalho tem como perspectiva analisar os mecanismos de avaliação das 

políticas públicas da referida região. Para coleta e delineação de informações, procedimentos 

relacionados às entrevistas semiestruturadas foram aplicados com os gestores das quatorze 

secretarias da referida região. As propostas teóricas de Triviños (1987) e Manzine (1990/1991) 

orientaram a criação do roteiro supracitado. Jannuzzi (2005) aponta os indicadores sociais como 

subsídios a serem utilizados no planejamento, formulação e na avaliação das políticas públicas. 

Para além destes fatores, prestam-se a um maior aprofundamento da análise teórica das 

dimensões sociais e políticas. Esta última assertiva reitera, que o uso dos indicadores sociais é 

indispensável para a esfera governamental, uma vez que o serviço público dialoga diretamente 

com a sociedade civil, propondo mudanças em diversos aspectos das políticas de esporte. Os 

resultados da pesquisa apontam um déficit teórico, técnico e metodológico concernente aos 

mecanismos avaliativos das políticas públicas, e tratando-se do uso de indicadores sociais, fica 

claro que nenhum órgão público avaliado faz uso de tais ferramentas. 

 

Palavras-chave: avaliação de políticas públicas, indicadores sociais, copa do mundo FIFA 

2014. 
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Fundada em 16 de abril de 1994 a União dos Municípios da Média Sorocabana (UMMES) é 

uma entidade considerada como consórcio intermunicipal, isto é, é uma organização que visa 

contribuir ao fomento de articulação e a racionalização das atividades municipais com políticas 

públicas de áreas como social, saúde, esportiva, cultural entre outras. A atuação se dá de forma 

cooperada visando fatores em comum. Ela é composta por 13 municípios, localizada na região 

sudoeste do Estado de São Paulo, próxima à divisa do Estado do Paraná sendo eles: Bernardino 

de Campos, Canitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Ibirarema, Ipaussu, Óleo, Ourinhos, 

Ribeirão do Sul, Salto Grande, São Pedro do Turvo, Santa Cruz do Rio Pardo, e Timburi. Esses 

municípios têm trabalhado em parceria para o desenvolvimento do Esporte na região. Mas, 

quem são e o que pensam os gestores de esporte na implementação e desenvolvimento das 

políticas públicas de esporte e lazer nos municípios pertencentes à UMMES? O trabalho tem 

como objeto de estudo a gestão do esporte frente as políticas públicas de esporte e lazer dos 

municípios pertencentes a essa associação. Seu objetivo geral é compreender a percepção dos 

gestores de esporte sobre a política pública esportiva brasileira. O nosso universo de análise se 

dará com 13 gestores esportivos públicos municipais pertencentes a UMMES. Trata-se de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva e interpretativa das ações dos indivíduos em seus 

ambientes e contextos sociais. A coleta de dados será realizada através da aplicação de 

questionário e entrevista semiestruturada. Para a análise dos dados optamos pela análise de 

conteúdo proposta por Bardin (2000), por entender que essa técnica busca a compreensão do 

significado das falas dos sujeitos para além dos limites, daquilo que é descrito possibilitando 

uma melhor interpretação da realidade. É neste âmbito complexo e diversificado que 

pretendemos desenvolver nosso trabalho sob a temática da gestão do esporte nos municípios 

envolvidos e que poderá vir a auxiliar de forma mais efetiva numa melhor compreensão da 

realidade desse cenário esportivo propiciando novas perspectivas que buscarão contribuir para 

as cidades dessa região. Sendo assim, se faz necessário verificar e conhecer mais 

profundamente a verdadeira situação de como se desenvolvem as gestões das políticas públicas 

de esporte nesses locais, bem como outros indicadores que possam fornecer informações que 

contribuam de maneira eficaz na construção de melhores programas de esporte levando a um 

compromisso político com a sociedade e com os diferentes segmentos sociais. Entende-se que 

não se trata de uma discussão inovadora, mas que pretende avançar na compreensão dos 

envolvidos, municípios, governantes, gestores e sociedade e suas relações estabelecidas 

buscando desta forma um aprofundamento do entendimento para colaborar na formulação e 
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implementação de políticas públicas de esporte de acordo com as informações levantadas bem 

como as principais influencias que pautarão as ações futuras dentro dos interesses, anseios e 

necessidades das sociedades envolvidas. 

 

Palavras-chave: gestão do esporte, gestor do esporte, políticas públicas, esporte e lazer, gestão 

esportiva. 
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Devido ao crescente número de pesquisas apontando a importância da prática esportiva e da 

atividade física na manutenção da saúde, surge a necessidade de discussões sobre políticas 

públicas que visem ampliar a demanda e a participação popular nestas práticas.  Foi na 

Inglaterra que se criaram as primeiras iniciativas de institucionalização das diversas 

modalidades esportivas, destacando o país na organização e gestão do esporte e como um dos 

primeiros a estabelecer políticas públicas voltadas para o aumento da participação da população 

em atividades de esporte e lazer. No Brasil, as discussões sobre a importância da participação 

em atividades esportivas, não apenas como ferramenta na formação de atletas, mas, sobretudo, 

como uma perspectiva de ampliação da qualidade de vida, são bastante recentes e ainda 

incipientes, merecendo novos olhares. Sendo assim, o presente estudo, de natureza qualitativa, 

propõe uma comparação na incidência da temática da participação esportiva em documentos de 

políticas públicas de esporte inglês e brasileiro, no sentido de se comparar os modelos de gestão 

e as ações em curso. Para tal, o presente estudo utilizará pesquisa documental unida à técnica 

de análise de conteúdo, conforme descrita por Richardson (2008). Silva e Grigolo (2002) 

afirmam que a pesquisa documental tende a analisar materiais que tenham recebido pouco ou 

nenhum tratamento analítico, buscando organizar informações que se encontram dispersas e 

atribuir-lhes sentido. Como forma de garantir a relevância da pesquisa com outros estudos 

realizados na literatura, os eixos temáticos a serem analisados nos documentos serão 

organizados conforme proposto por Christiansen, Kahlmeier e Racioppi (2014): Informações 

Genéricas, Prazos, Participação de diversas instituições no desenvolvimento da ação, 

Referência a outros documentos nacionais ou internacionais, Relação entre Participação 

Esportiva e saúde, Esporte para todos e esporte de alto rendimento, Infraestrutura, Grupos Alvo, 

Ambientes (escolas, clubes e etc), Implementação, Orçamento e Avaliação. Como 

delineamento da pesquisa, serão considerados documentos que estejam disponíveis online nos 

websites do Ministério do Esporte (Brasil), UK Sports (Inglaterra) e Sport England (Inglaterra). 

A pesquisa encontra-se em andamento, em fase de seleção das informações nos sites apontados 

para o estudo. Os resultados poderão ampliar as reflexões na área e subsidiar novas ações acerca 

da gestão do esporte e formulação de políticas públicas. 
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Nas últimas duas décadas, vimos emergir o chamado Terceiro Setor. Este termo é utilizado para 

designar as organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolvem ações para 

complementar e/ou efetivar a provisão de direitos sociais, tais como educação, saúde, dentre 

outros. Sendo o esporte um direito social assegurado pela Constituição Federal de 1988 (Brasil, 

1988) e pela Lei nº 9.615 (Brasil, 1998), existe a abertura de um espaço para a ação de 

organizações e de projetos de cunho social na área do esporte. Entretanto, não existe um corpo 

de conhecimentos específicos relativos à gestão de organizações do Terceiro Setor que 

desenvolvem ações de esporte (Bastos et al, 2012). Tendo em vista a expressiva participação 

desse setor na atual realidade brasileira e a importância dada ao esporte utilizado como meio 

para alcançar os objetivos de inclusão social, acreditamos que seja pertinente compreendermos 

como se dá a gestão dessas organizações, também conhecidas como Organizações Não-

Governamentais (ONGs). O objetivo final deste trabalho de pesquisa é realizar uma análise dos 

processos de gestão de ONGs que utilizam o esporte em ações sociais. Para tanto, 

estabelecemos os seguintes objetivos intermediários: 1) Analisar o cenário em que as 

organizações estão inseridas; 2) Fazer um levantamento dos instrumentos de gestão utilizados 

pelas ONGs ligadas ao esporte; 3) Identificar pontos críticos e apontar iniciativas bem 

conduzidas já existentes e 4) Apontar indicadores que contribuam para o desenvolvimento de 

práticas e processos de gestão de organizações não-governamentais voltadas ao esporte. Trata-

se de uma pesquisa exploratória e descritiva quanto aos fins e, quantos aos meios, trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo (Vergara, 2009). Definimos como universo 

do estudo as organizações que participam da Rede Esporte pela Mudança Social (REMS). A 

REMS foi lançada no Brasil em 2007 por um grupo de organizações da sociedade civil e, 

atualmente, é formada por 46 organizações brasileiras. As informações obtidas serão analisadas 

por meio de análise de conteúdo (Bardin, 2006). Na primeira etapa, os dados serão coletados 

em documentos das instituições. Na segunda, a coleta se dará por meio da realização de 

entrevistas semi-estruturadas com os gestores. As entrevistas serão conduzidas pela 

pesquisadora com base em roteiro pré-elaborado e os entrevistados serão informados e 

esclarecidos a respeito dos objetivos do estudo, segundo as normas do Comitê de Ética em 

Pesquisa da EEFEUSP. Os dados obtidos na revisão de literatura, na análise documental e na 

pesquisa de campo serão analisados e confrontados de acordo com os objetivos da pesquisa. 

 

Palavras-chave: terceiro setor, organizações não-governamentais, gestão de organizações 

esportivas. 
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O futebol visto pela visão do torcedor vem sofrendo drásticas mudanças ao longo dos anos e 

em uma velocidade acelerada. Alabarces (2011) propõe que o torcedor que rejeita o futebol 

local para identificar-se plenamente com a exibição de times internacionais ainda não existe. 

Assim, o presente estudo analisou e tentou entender porque o torcedor brasileiro se interessa 

cada vez menos com o futebol regional e local, e passa a voltar sua atenção cada vez mais para 

o futebol internacional. Foi elaborado um questionário virtual, enviado para 44 torcedores 

brasileiros de diferentes idades, que acompanham o futebol nacional e internacional. As 

respostas foram analisadas e agrupadas quantitativa e qualitativamente. Para mensurar a sua 

popularidade entre torcedores brasileiros atualmente, foi perguntada a frequência com que é 

acompanhado o futebol internacional e o porquê: 60% da amostra indicou acompanhar muito 

ou de forma razoável (motivos: baixo nível técnico que é praticado no Brasil atualmente; 

excelência na qualidade dos jogadores, majoritariamente dos times europeus; por trabalhar na 

área - sites e jornais esportivos; crescente cobertura da mídia e transmissão dos jogos 

-  televisão, internet, aplicativos, etc; futebol jogado em alto nível em todos os sentidos; melhor 

arbitragem; aporte financeiros muito superior dos times europeus); 3% dos participantes 

mostraram serem torcedores apenas do futebol internacional (pelo fato de seu “time do coração” 

ser um time internacional; devido à baixa qualidade técnica do futebol brasileiro). O 

entendimento da migração de interesse do torcedor brasileiro se torna plausível quando vemos 

a situação atual do futebol nacional. O futebol estrangeiro possui todos os predicados e 

qualidades para que o esporte se torne atrativo e interessante de se acompanhar, ao ponto do 

torcedor começar a ignorar e abdicar do próprio calendário nacional para começar a 

acompanhar de forma parcial ou exclusivamente outras fontes da modalidade. Nível técnico, 

melhores jogadores e arbitragem mais gabaritada parecem se mostrar essenciais para que os 

campeonatos possam despertar o interesse do torcedor. Ainda que com uma pequena amostra 

de indivíduos neste presente estudo, já foi possível notar a presença desse “torcedor global”, 

portando, indo de encontro do que o autor um dia dissera não existir. Dentre os fatores que 

podem explicar tal aparição dessa categoria de torcedor, estão este time internacional já ter sido 

escolhido como seu primeiro time, portanto nem tendo um time nacional; e um outro fator que 

é crucial para o entendimento do presente estudo, que é o fato do futebol internacional, mais 
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especificamente o europeu, ser disparadamente melhor em termos de estrutura e administração 

dos clubes, evidenciado pela parte técnica dos times e dos jogos, em relação ao futebol jogado 

no Brasil.  Assim, remete-se aos vários aspectos do mau gerenciamento do futebol brasileiro, 

como as estruturas organizacionais precárias e ultrapassadas, que se administradas de maneira 

correta por parte dos gestores especializados, consequentemente gerarão frutos para que o nível 

do futebol jogado no Brasil melhore e que se mantenha o interesse do torcedor no futebol 

nacional.  

 

Palavras chave: interesse do torcedor, futebol nacional e internacional, torcedor global, 

gerenciamento do futebol brasileiro. 
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A utilização do marketing como um dos pilares da gestão esportiva é recente, mas já movimenta 

bilhões em todo o mundo e é apontada como peça-chave para o crescimento da indústria do 

esporte. Uma gama de novos bens e serviços associados ao espetáculo esportivo vêm sendo 

oferecidos pelos clubes de futebol aos consumidores do esporte, gerando novas fontes de 

receitas (Fullerton & Merz, 2008). Neste cenário, o marketing esportivo vem passando por 

transformações e redefinindo seu papel na gestão das instituições esportivas. Este artigo é parte 

de um trabalho mais amplo e ainda em construção, sobre a gestão esportiva de clubes de futebol 

brasileiros, com foco na análise da estrutura organizacional, do planejamento estratégico e da 

gestão de marketing e de finanças. Como parte das atividades desenvolvidas na fase 

exploratória do projeto mencionado acima, foi necessário compreender as fontes de receita de 

clubes de futebol, sob a perspectiva de marketing, o que suscitou este artigo.  Foi realizado um 

estudo de caso no Sport Club Corinthians Paulista, no período 2008-2012, com o objetivo 

explorar as fontes de receita do clube, com ênfase em inovações de marketing, aqui entendidas 

como novas fontes de renda, calcadas na promoção do consumo de bens e serviços associados 

à marca esportiva, isto é, ações para a transformação de torcedores em consumidores fiéis. 

Partiu-se da premissa, defendida por pesquisadores da área (Rein, Kotler & Shields, 2008), de 

que o produto central – espetáculo esportivo – vem sendo ampliado e um leque de novos bens 

e serviços vêm sendo oferecidos aos consumidores do esporte (torcedores, fãs, atletas, 

participantes e praticantes de esporte, entre outros), com isso, geram-se novas oportunidades de 

receita, tais como novos tipos de patrocínios e merchandising, turnês e partidas amistosas, rede 

de lojas, licenciamento e franquias, entre outros. No ambiente competitivo em que se encontram 

os clubes, cada vez mais é necessário diversificar sua receita para depender cada vez menos de 
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fontes já consolidadas, como arrecadação dos jogos ou venda de atletas, por exemplo. Realizou-

se um levantamento de dados secundários nos sites do clube e na mídia (matérias publicadas 

sobre o clube no período analisado). As informações coletadas foram então confrontadas com 

o Balanço do Clube no mesmo período (Relatórios de Sustentabilidade GRI, 2008 a 2012). As 

informações foram complementadas por meio de uma entrevista pessoal com o Gerente de 

Marketing do Clube, em foi possível esclarecer movimentos detectados na análise dos dados 

secundários e entender as razões por trás do comportamento apresentado. Os resultados 

mostram que o clube ampliou consideravelmente suas receitas, porém o impacto das inovações 

de marketing, no período analisado, ainda foi pequeno. A entrevista revelou que a gestão de 

produtos licenciados, um dos carros-chefes das inovações de marketing esportivo, vem 

evoluindo a partir de uma postura totalmente reativa e “caseira” para uma gestão estratégica da 

marca Corinthians. Segundo o entrevistado esse processo evolutivo ainda não foi concluído. O 

que sugere que há um caminho ainda a ser trilhado e oportunidades a serem exploradas. 

 

Palavras-chave: gestão de marketing, marketing esportivo, clubes de futebol. 
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No Brasil, o futebol é considerado tão importante que os brasileiros costumam se referir ao seu 

país como o “País do futebol”, ("Natal Brasil", 2006). A seleção brasileira de futebol venceu 

cinco dos vinte torneios da Copa do Mundo, um recorde que é tão longe, inigualável por 

qualquer outro país. O Brasil possui 102 milhões de torcedores que freqüentam os jogos nos 

308 estádios de futebol do país, que, combinados, têm mais de cinco milhões de lugares (Helal 

et al, 2006; Fifa.com., 2010). No entanto, enquanto a importância do futebol no Brasil é 

inquestionável, a monetização de futebol profissional no Brasil está atualmente longe de ser 

ideal, especialmente em comparação com outros países (Leoncini & Silva, 2005). Enquanto a 

indústria do futebol mundial movimenta aproximadamente US$ 250 bilhões de dólares, o 

futebol brasileiro movimenta somente US$ 3,2 bilhões dólares  (HELAL et al., 2006). Com isso 

em mente, o objetivo deste estudo é investigar os fatores motivacionais que influenciam na 

presença dos espectadores nos estádios de futebol profissional na cidade de Florianópolis, Santa 

Catarina, Brasil. A amostra foi composta de espectadores que compareceram à seis jogos de 

futebol profissional (três jogos na Série A e três jogos na Série B), que ocorreram no mês de 

novembro do ano de 2010, na cidade de Florianópolis em Santa Catarina, Brasil. Um total de 

1.089 questionários respondidos foram obtidos: 542 questionários respondidos  pelos 

espectadores na Série A (Avaí Futebol Clube), e 547 questionários respondidos pelos 

espectadores nas Série B (Figueirense Futebol Clube). O instrumento de pesquisa utilizado para 

este estudo foi  a versão da Escala de Motivação para o Consumo do Esporte (Motivation Scale 

for Sport Consumption - MSSC) de Kim & Trail, elaborada em 2010. Para analisar, apresentar 

e descrever os dados foi utilizada a estatística descritiva, por meio de valores de média e desvio 

padrão de acordo com os objetivos propostos. Para analisar os dados qualitativos foi realizada 

uma análise fatorial, agrupando as declarações similares. As diferenças foram analisadas nos 

diferentes perfis  dos espectadores participantes em ambas as ligas (Serie A e Serie B), na 
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interação entre o perfil dos fãs e os fatores que motivam a sua participação em ambas as ligas, 

os fatores motivacionais auto- declarado pelos espectadores que freqüentam ambas as ligas 

futebol profissional no Brasil. Os participantes deste estudo consistiram de fãs de futebol 

brasileiros que freqüentaram seis jogos de futebol profissional da duas principais ligas de 

futebol do Brasil, programadas para ocorrer perto do final da temporada do futebol brasileiro 

anual, em novembro de 2010, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, Brasil. Em 

conclusão, sete fatores motivadores foram evidenciados para ser positivamente relacionado a 

presença do torcedor nos estádios: beleza do jogo, interação social, habilidade física dos atletas, 

realização pessoal, aquisição de conhecimento, drama e distração. Por outro lado, as respostas 

auto-declaradas indicaram que o fator “Identificação” com a equipe está altamente 

correlacionada com a decisão dos espectadores em assistir aos jogos. Espera-se que estes 

resultados irão encontrar alguma aplicação, especialmente com a realização da grandes eventos 

esportivos no Brasil. 

 

Palavras-chave: marketing esportivo, consumidor do esporte, gestão do esporte. 
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O objetivo deste artigo é analisar como a intenção de compra dos torcedores/consumidores se 

difere quando confrontados com dois modelos de camisas do seu clube de preferência. Assim, 

foram apresentados aos torcedores ora modelo da camisa oficial sem patrocínio e ora o modelo 

da camisa oficial com patrocínio. A relação cada vez mais intensa e estreita entre o torcedor e 

seu clube de preferência provocam uma interação importante do ponto de vista de consumo 

para o marketing esportivo (Fleury; Brashear-Alejandro; Feldmann, 2014). De um lado estão 

os torcedores, em grande parte, motivados pelo desejo ou pelo hábito de adquirirem e possuírem 

os produtos oferecidos e ofertados por seus clubes e de outro lado esta o clube interessado em 

satisfazer as necessidades e os desejos desses torcedores, com a intenção de torná-los cada vez 

mais ativos, fieis e leais e a consumirem esses produtos (Kotler; Kartajaya; Setiawan, 2010). 

Assim uma das maneiras para se ativar esses torcedores/consumidores, é o marketing esportivo 

por meio do patrocínio. Um dos mais tradicionais formatos utilizados no Brasil é a utilização 

de marcas nas camisas dos atletas das mais diversas modalidades. O patrocínio pode ser visto 

em vários locais, nas placas nos estádios, no verso dos tickets de ingresso, nas arquibancadas, 

nas revistas e jornais esportivos e nas faixas expostas durante uma partida de futebol (Horowitz 

(2012). Porém, a avaliação de se o uso de patrocínio em camisas de clubes de futebol incomoda 

ou não os torcedores das respectivas equipes ainda não foi contemplada pela literatura 

acadêmica. Os estudos encontrados fazendo referência a esse tipo de patrocínio concentram-se 

em avaliar a intenção de compra de materiais esportivos que utilizam à marca da empresa 

patrocinadora e veiculada diretamente nas camisas dos clubes (Chadwick; Thwaites, 2004). 

Neste contexto o problema de pesquisa está em investigar se a presença de logotipos das 

empresas patrocinadoras nos uniformes, dos quatro grandes clubes de futebol do estado de São 

Paulo, interfere ou não na intenção de compra de torcedores; a coleta de dados foi realizada 

com um questionário semi-estruturado em cinco blocos, baseados em escala Likert de 7 pontos, 

em levantamento realizado com uma amostra aleatória simples de 120 (cento e vinte) 

torcedores, divididos em dois grupos de 60 (sessenta), um com intenção de comprar a camisa 

sem patrocínio e outro de comprar a camisa com patrocínio. Para análise, utilizou-se de análise 

descritiva e testes de diferença de médias para os dois grupos (Marôco, 2014). Com o intuito 
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de se avaliar se atributos como o envolvimento com a temática do futebol, com o clube de 

preferência, com os produtos diretamente ligados aos patrocinadores e com o patrocinador, se 

influencia ou não na intenção do torcedor em comprar a camisa sem patrocínio ou com 

patrocínio. 

 

Palavras chave: comportamento do consumidor, envolvimento, patrocínio esportivo. 
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Nos meses de junho e julho de 2014, o Brasil foi sede da Copa do Mundo FIFA. Para a 

realização da principal competição do futebol mundial no país foram escolhidas doze cidades-

sedes e, em cada uma delas, 12 estádios ou arenas foram construídos ou reformados para atender 

às necessidades deste megaevento. O Governo Federal, o COL e a FIFA assumiram através das 

estratégias estabelecidas para a realização da competição, que tais construções deveriam seguir 

determinadas normas para a correta acomodação dos torcedores. Torcedores que, hoje e em 

competições dessa natureza, são tratados também como consumidores, por sua completa 

adequação às normas de entretenimento e conforto exigidas pelo evento, elevando o preço 

médio dos ingressos, maximizando o lucro da competição. O principal problema abordado neste 

projeto de pesquisa tem sua qualificação sustentada em duas grandes vertentes, intimamente 

relacionadas: 1) a constituição das instalações esportivas como ferramenta da promoção e 

produção do esporte espetáculo; e, 2) o torcedor e fã do esporte futebol, inserido na ótica do 

entretenimento e consumo. Esse projeto de pesquisa apresentou, então, como objetivos 

principais: identificar o perfil do consumidor de frequentadores de estádios de futebol em três 

momentos – antes, durante e depois da Copa do Mundo de 2014; e, avaliar a real percepção dos 

torcedores/consumidores da qualidade e dos benefícios introduzidos nas instalações pelos 

investimentos financeiros realizados para a chamada “Copa das Copas”. Como objetivo 

secundário, este projeto levantou informações importantes para colaborar com a melhoria da 

gestão dos consumidores (torcedores) do futebol brasileiro através do conhecimento sobre suas 

expectativas, o que pode proporcionar o aumento da viabilidade econômico/financeira dos 

novos estádios/arenas e melhora da gestão desses espaços de entretenimento esportivo. Para a 
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realização da pesquisa, aproximadamente dez mil torcedores que frequentaram estádios nos três 

momentos citados responderam questionário padronizado e relacionado sobre o consumo 

ligado ao produto futebol (especificamente ir ao espetáculo). Posteriormente, para fins da 

análise exploratória e descritiva e após tratamento, os dados foram analisados de forma 

qualitativa e quantitativa. De forma preliminar, algumas informações interessantes já foram 

identificadas. Primeiro, o momento Copa do Mundo mostrou que seu público é completamente 

diferente daquele que habitualmente frequenta os estádios de futebol do país. O “torcedor Copa 

do Mundo” é um consumidor que não conhece muito do esporte futebol e está ali, no estádio, 

para ver e ser visto. Entretenimento é o seu objetivo principal. Esse grupo de torcedores “Copa 

do Mundo” representa, assim, um potencial segmento de consumidores com poder econômico 

a ser explorado pelos gestores das novas arenas e estádios do futebol brasileiro. Com relação às 

instalações, a pesquisa constatou que a variável que mais interfere na ida dos torcedores aos 

estádios é a segurança. Segurança é uma variável mais ligada à esfera pública, do que a gestão 

privada das instalações esportivas. Os bilionários investimentos feitos nas reformas e 

construções dos estádios do Mundial são percebidos de forma secundária em relação à questão 

da segurança. 

 

Palavras-chaves: comportamento do consumidor, arenas esportivas, gestão do esporte, 

instalações esportivas, Copa do Mundo 2014. 
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A pesquisa abordou efeitos que um megaevento esportivo tem sobre o país que o sedia. Nesse 

caso, o estudo foi realizado sobre a Copa do Mundo da FIFA 2014, com sede no Brasil, 

escolhida pelo impacto social e econômico e por ser o evento esportivo de maior audiência 

mundial. O foco do trabalho foi o impacto do megaevento nas organizações esportivas do país-

sede até o início do evento, com especial atenção para os clubes de futebol e suas estratégias de 

marketing. Foram analisados os resultados financeiros das organizações até o período da Copa 

2014, além de novas ações de marketing e patrocínios das mesmas. Foi uma pesquisa 

bibliográfica e documental, que se utilizou de publicações científicas da área, de documentos 

oficiais de organizações esportivas e de institutos de pesquisa e empresas de consultoria que 

estudam o universo das entidades esportivas. Os resultados mostraram que a média de público 

no Campeonato Brasileiro de Futebol manteve-se na faixa de 16 a 18 mil pessoas entre 2007 e 

2009, e depois sofreu uma queda de 16%, coincidindo com o início das reformas dos estádios 

do megaevento. No curto prazo, houve um crescimento de 15% de 2012 para 2013, quando 

esses estádios voltaram à atividade. O valor dos ingressos (ticket) médio subiu 30% em 2013. 

As novas arenas obtiveram uma média de público superior à dos estádios antigos, em cerca de 

10 mil pessoas; também superior à média geral. Os resultados são ainda mais interessantes 

quando o estudo compara o ticket médio e as receitas das novas arenas e dos estádios antigos. 

As receitas dos 20 clubes da primeira divisão do campeonato brasileiro de futebol subiram 27% 

nos últimos 4 anos (2009-2013). Os clubes brasileiros obtiveram um aumento das receitas nos 

últimos anos, o que pode ter sido influenciado pela proximidade do megaevento, que traria 

maior atenção para o esporte para as organizações. Apesar de existir um impacto da Copa do 

Mundo FIFA sobre ações de marketing das organizações esportivas e seus resultados, não foi 

possível mensurar esse impacto, em função das variáveis “renegociação do contrato de 

televisão” e “novidade dos novos estádios” que tiveram um impacto que pode ser tão ou mais 

importante do que o megaevento, quando se fala de influência nos clubes de futebol. 

 

Palavras-chave: esporte, megaevento, copa do mundo FIFA 2014, gestão do esporte, 

organizações esportivas 

 

 

 



 

São Paulo – SP – Brasil  110 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

 

Referências  

DaCosta, L.; Corrêa, D.; Rizzuti, E.; Villano, B.; Miragaya, A. (2008). Legado de Megaeventos 

Esportivos. Brasília: Ministério do Esporte. 

 

Mullin, B. J.; Hardy, S.; Sutton, W. A. (2004). Marketing esportivo. Porto Alegre: 

Artmed/Bookman. 

 

Grafietti, C.; Di Caterina, P.; Júnior, J. S. C.; Antonio, A.; Franceschini, J.; Gomes, B. M. et al. 

(2013). Análise Econômico-Financeira dos Clubes Brasileiros de Futebol – Balanço de 2012. 

São Paulo: Itaú BBA. 

 

Kotler, P. (1998). Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle. São Paulo: Atlas. 

 

Roche, M. (2000) Mega-Events and Modernity: Olympics and expos in the growth of global 

culture. Londres: Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

São Paulo – SP – Brasil  111 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

 

Pôsteres 

 

 

A Construção Cultural de uma Modalidade Esportiva e sua Influência no 

Comportamento do Consumidor: Um Estudo de Caso 

 

Lucas Cardoso dos Reis 

UNINOVE, Estundante Gestão de Esporte  

São Paulo, São Paulo, Brasil 

lucas@lucasreis.com.br 

 

A cultura skateboarding possuiu uma identidade própria e peculiar, com músicas e vestuários 

que se misturam e demonstram a participação do indivíduo a esse meio ambiente (Beal & 

Weidman, 1992). Portanto, o que um dia foi tendência, hoje é um mercado que movimenta 

significativamente a economia brasileira e mundial, impulsionado principalmente pelo grande 

crescimento da considerada geração Y, constituída por pessoas nascidas entre 1982 e 2003. No 

qual foram enormemente influenciados por modalidades individuais e ditas “radicais” e, 

impactados com a criação de um dos eventos mais emblemáticos para o crescimento e 

proliferação das modalidades assim classificadas radicais, o X-Games, produzido pela ESPN 

(Entertainment and Sports Programming Network) desde 1995, mais tarde influenciaram a 

criação de outros eventos como, Gravity Games e Dew Action Sports Tour (Bennett & 

Lachowetz, 2004). Na versão brasileira, temos o evento de skate-show chamado Mega Rampa, 

que estreou no Brasil em 2008 e desde então, já teve edições em São Paulo e Rio de Janeiro, 

atraindo milhares de pessoas com uma rampa de 27 metros de altura e 105 metros de extensão. 

O impacto da iniciativa é tão amplo que pode ser caracterizado como, caracteriza-se como um 

megaevento de skate no país, tanto em seu tamanho, como em sua movimentação monetária. 

Os números, pois os números gerados pelo evento impressionam. De acordo, de acordo com 

dados da assessoria de imprensa de um patrocinador oficial da edição 2009 — Oi 

Telecomunicações —, foi contabilizado um aporte financeiro de R$5 milhões para a realização 

do evento. No entanto, na edição de 2008, o retorno de mídia espontânea, rendeu 

aproximadamente R$30 milhões (Brandão & Machado, 2013). Portanto, em razão dos fatores 

expostos a cima, este trabalho intenciona analisar até que ponto a cultura pode manipular as 

necessidades e desejos de consumo de um determinado grupo. Quanto a cultura influência na 

decisão de compra de um produto ou marca. O skateboarding no Brasil, demonstra ser um 

negócio próspero e tem atraído empreendedores a entrarem neste mercado.  Para ter conexão 

com o público da cultura skateboarding — consumidores — é necessário conhecer as suas 

atitudes e anseios, fato que se torna mais factível a quem já está inserido dentro da própria 

cultura do esporte (Tamamar, 2012).  Este trabalho aborda um estudo de caso da marca e skate 

shop InsideOut por meio de análise do conteúdo extraída em entrevista de profundidade 

semiestruturada realizada com o proprietário da marca, Ricardo Lima — gravada e transcrita. 

A investigação busca identificar o quanto os elementos da cultura skateboarding podem 

influenciar os consumidores na decisão de compra dos produtos e marcas da modalidade. E 

quanto é importante sua operação dentro da cultura skate para ser percebido pelos seus fãs. 
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Este estudo tem como objetivo principal verificar as relações possíveis entre o desempenho das 

equipes participantes do Campeonato Brasileiro de 2014 da Série A antes e depois do 

megaevento Copa do Mundo como: a classificação na rodada, o resultado da partida, o tipo da 

rodada, tipo de instalação esportiva, local de origem e região geográfica e as seguintes variáveis 

econômicas: público, renda, taxa de ocupação e ticket médio. Esta pesquisa tem como 

fundamentação teórica estudos sobre instalações esportivas (Clapp & Hakes, 2005), ações de 

precificação em instalações esportivas (Boyd & Boyd, 1998), megaeventos esportivos 

(Cardoso, Fleury, & Malaia, 2013), comportamento do consumidor esportivo (Madalozzo & 

Berber Villar, 2009), performance e o comparecimento do torcedor no estádio (Madrigal & 

James, 1999). As técnicas de análises utilizadas foram descritiva, exploratória, com medidas de 

tendência de dispersão e centralidade, análise de correlação, análise de regressão linear e análise 

de variância para as seguintes variáveis: pontos conquistados, classificação na tabela, 

performance das equipes (resultado das partidas), jogos como visitante e como mandante para 

as 20 equipes que fizeram parte da série A do Campeonato Brasileiro de 2014. Os dados foram 

coletados através de um banco de dados disponibilizados através do site Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF). Os resultados preliminares demonstram que até o momento as 

equipes com melhor desempenho no Campeonato e as que fazem ações estratégicas de 

precificação conseguem atrair mais público e com um ticket médio mais alto quando comparada 

as equipes com pior desempenho e das regiões de origem dos clubes participantes do 

campeonato. 

 

Palavras chave: comportamento do consumidor, precificação, instalações esportivas, 

faturamento com bilheteria. 
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O patrocínio esportivo apresenta-se, cada vez mais, como uma estratégia eficiente para uma 

promoção institucional, bem como dos produtos e/ou serviços das organizações. 

Historicamente desenvolvido por empresas tradicionais, o sponsor esportivo surge também 

como alternativa promocional para instituições de ensino, procurando uma associação aos 

valores do esporte (vitórias, superação, esforço, etc), bem como um retorno de mídia espontânea 

e institucional. Exemplos são muitos, como as universidades Ulbra, Umesp e Unisul. 

Acompanhando a tendência, o Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília 

(IESB) vislumbra, no ano de 2013, a possibilidade de uma promoção institucional a partir do 

investimento no esporte. A cidade de Brasília, apesar de sede do Governo Federal carece, com 

raras exceções, de equipes e/ou esportistas de alto nível. Percebe-se isto principalmente quando 

analisado o cenário futebolístico do Distrito Federal. Inexistência de resultados significativos, 

além de constantes rebaixamentos nas divisões do Campeonato Brasileiro de Futebol, fazem 

parte da realidade destas. Procurando uma modalidade esportiva com identificação junto ao seu 

público-alvo (jovens), além de uma mídia espontânea e posicionamento institucional, o IESB 

inicia uma parceira junto à recem criada equipe do Brasília Vôlei. Iniciativa das medalistas 

olímpicas Leila Barros e Ricarda Lima, e contando com o investimento de grandes empresas 

da região (Banco BRB, Terracap, Bancobrás, SESI, Super Bola, entre outros), a equipe em sua 

primeira temporada conta com qualificadas jogadoras e comissão. As medalistas olímpicas 

Paula Pequeno e Erika Coimbra, assim como o como técnico campeão mundial Sérgio Negrão, 

compõem a equipe. Com seis meses de investimento e o fim da Superliga de Vôlei Feminino 

Temporada 2013-2014, observa-se resultados extremamente significativos para o IESB e o 

Brasília-Vôlei. Com a inserção o logo do IESB nos uniformes de jogo e treino das atletas e da 

comissão técnica, placa no centro de treinamento, backdrop, site e mídias sociais do clube, a 

instituição de ensino superior obteve uma mídia espontânea de R$ 32 milhões. Se comparado 

ao investimento realizado, o retorno foi na ordem de 128 reais para cada real destinado. Soma-

se a isto as estratégias de ativação desenvolvidas, como participação dos atletas e comissão 

técnica na assinatura do contrato de patrocínio, montagem da torcida organizada IESB- Brasília 

Vôlei, distribuição de squeezes e camisetas com assinatura das atletas e ações de endomarketing 

(palestra motivacional da comissão técnica para os dirigentes da instituição, participação dos 

alunos dos cursos de Educação Física, Publicidade e Jornalismo junto à equipe, entre outros). 
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No que tange o Brasília Vôlei, os resultados a partir do patrocínio apresentam-se positivos. Em 

sua primeira participação na Superliga, a equipe termina a competição em oitavo lugar entre as 

quatorze equipes participantes, vencendo confrontos contra equipes tradicionais do voleibol 

brasileiro como o Esporte Clube Pinheiros e SESI. Além disso, obtém o maior público do 

campeonato (7.000 pessoas) no jogo contra o Rio de Janeiro no Ginásio Nilson Nelson. Por 

fim, a partir dos resultados obtidos no processo, é renovado, para a temporada 2104-2015, o 

patrocínio entre o Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília (IESB) e o 

Brasília Vôlei.  

 

Palavras-chave: patrocínio, entidades esportivas, universidade, estratégias, retorno.  
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Para Aaker (1998), uma marca vai além de um ativo estratégico, é um ativo intangível que pode 

ser considerado como a principal fonte de vantagem competitiva da empresa frente ao seu 

mercado. De forma semelhante, Kotler e Keller (2007) defendem que o branding, ou seja, a 

atribuição do poder de uma marca a produtos e serviços, garantirá a criação de vantagem 

competitiva. Dessa forma, é necessário entender como esse poder de marca é criado. Por isso a 

escolha do brand equity que, de forma geral, é entendido como o valor agregado dos produtos 

e serviços. No entanto, conforme descrito por Louro (2000), existem diversas perspectivas nas 

quais o brand equity é abordado: alguns modelos abordam perspectivas exclusivamente 

financeiras; outros, exclusivamente relacionadas ao consumidor; e outras ainda, convergem 

ambas as perspectivas. O presente estudo defende a integração das duas perspectivas e buscou 

modelos integradores para desenvolver a pesquisa junto ao campo escolhido: o mercado dos 

clubes de futebol. Este mercado foi selecionado por apresentar representatividade no Brasil, 

além de envolver um consumidor particular, o torcedor, que é movido por sua paixão e 

fidelidade ao clube. De acordo com Blumenschein (2013), o futebol está entre as atividades 

esportivas mais populares do mundo e, no Brasil, apresenta uma importância sociocultural 

particular, além de seus fluxos monetários representarem cerca de R$ 3,5 bilhões anuais. Para 

Aidar e Faulin (2013), “as leis econômicas que regem o produto futebol são muito especiais”, 

elas combinam: baixa elasticidade de preço, elevada elasticidade de renda, estrutura de mercado 

que exige competição entre os principais agentes e produção de produtos ao consumidor-

torcedor. Além disso, os autores consideram o tamanho da torcida como o principal fator na 

determinação do potencial das receitas. Torcida esta que depende de um relacionamento 

histórico do torcedor com o clube. Será desenvolvido um estudo de caso com a Empresa A, por 

meio de entrevistas em profundidade, aliadas à análise de documentos e registros em arquivos. 

A Empresa A foi escolhida por ser representativa no mercado, estando entre as cinco maiores 

empresas de auditoria e consultoria de marca do mundo, além de elaborar e divulgar anualmente 

um ranking de valor de marca dos clubes de futebol brasileiros. Espera-se que a partir da 

entrevista inicial, novas entrevistas sejam geradas. Os dados obtidos serão triangulados, 

buscando encontrar padrões para a análise dos resultados, que será feita por meio da Análise de 

Conteúdo. Considerando o objetivo principal, que é “entender a integração dos modelos 

teóricos de brand equity, sob a perspectiva financeira e do consumidor, no mercado dos clubes 

de futebol”, espera-se que o estudo de caso permita o entendimento de como a Empresa A 

desenvolve o seu ranking de avaliação de marca dos clubes de futebol. A contribuição teórica 
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para o marketing está, principalmente, na ampliação do escopo dos modelos teóricos integrados 

de brand equity, tratando um consumidor particular, movido pela paixão, além da elaboração 

de um guide line, tanto teórico quanto prático, para o brand equity dos clubes de futebol. 

 

Palavras-chave: brand equity, marca, avaliação de marca, marketing esportivo, futebol. 
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O Marketing Esportivo vem se mostrando cada vez mais uma importante ferramenta de 

alavancagem financeira para clubes de futebol. Mesmo com tamanha relevância, percebemos 

um déficit de estudos acerca do assunto. Este artigo faz parte de um projeto de pesquisa ainda 

em andamento, com o propósito de analisar a administração de clubes de futebol brasileiros, 

com foco na análise da estrutura organizacional, do planejamento estratégico, da gestão de 

marketing e de finanças. A partir dos dados coletados para tal projeto, direcionou-se a análise 

para três clubes de futebol do Estado de São Paulo: o Santos Futebol Clube; o Sport Club 

Corinthians Paulista e o São Paulo Futebol Clube, buscando as principais semelhanças e 

diferenças em relação ao marketing praticado pelos respectivos clubes. A escolha dos clubes se 

deu pelo fato de se sediarem no mesmo Estado e estarem entre as dez maiores torcidas do país 

(LANCE!-IBOPE, 2014). O marco teórico que serviu de referência para a coleta e análise dos 

dados teve como ponto de partida o trabalho de Rein, Kotler e Shields (2008), que defende 

visão de entidades esportivas como marcas centradas nos fãs. Em clubes de futebol, a análise 

do vínculo entre o clube e o seu torcedor (“cliente” na ótica mercadológica) se dá, 

tradicionalmente, através do desempenho esportivo, o que demonstra uma fragilidade, pois está 

totalmente atrelado a um fator fora do controle do gestor (vitórias e derrotas). Esse fator torna 

a gestão de marketing do clube reativa e pouco profissional. A saída, segundo os autores citados, 

é criar elos mais duradouros e que não estejam exclusivamente atrelados a vitórias, mas sim, 

por meio de uma abordagem sistêmica baseada na promoção da marca, enfatizando a análise 

de mercado, integrando estratégias de comunicação modernas e promovendo um processo de 

mudanças com um foco central e obrigatório na conexão com os torcedores. Nesse contexto, 

procurou-se entender como os três clubes analisados, objetos do estudo, desenvolvem esses elos 

com seus torcedores, bem como as ações de marketing que pratica para alcançar essa ligação 

(Rein, Kotler & Shields, 2008). Para isso, utilizou-se o método do estudo de caso (Yin, 2001) 

e com o uso de roteiros semi-estruturados, foram realizadas entrevistas com gestores dos três 

clubes. As entrevistas tiveram uma duração média de 2h00, foram gravadas, transcritas e serão 

analisadas por meio da análise de conteúdo (Bardin, 1979). 
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Nas últimas décadas, devido à grande mobilização em torno de si, o futebol tornou-se um 

negócio a nível mundial. Isso pode ser verificado pelas parcerias entre empresas investidoras e 

clubes, o que sinaliza a necessidade de novas perspectivas de gestão (Leoncini & Silva, 2005). 

Neste contexto, o nível de profissionalização tem aumentado exponencialmente nos últimos 

anos como em situações relacionadas à comercialização de direitos de transmissão televisiva, 

em primeiro lugar e, em seguida, o desenvolvimento de merchandising (Gómez & Opazo, 

2007). Para Mallagrino (2011), a área de marketing tornou-se estratégica para que o clube atinja 

seus objetivos, uma vez que sua principal função é fazer com que o clube centralize o seu 

compromisso com as partes envolvidas no negócio futebol, oferecendo-lhes melhorias e 

atributos que superem expectativas e maximizem benefícios. Assim, o principal objetivo deste 

trabalho foi identificar e analisar as ações do Sport Club Corinthians Paulista no período de 

2008 a 2013 em relação às estratégias de marketing esportivo e que o aproximam de uma gestão 

profissionalizada por envolver, para isso, um corpo de profissionais capacitados, diferenciando-

o dos demais clubes brasileiros de futebol. Devido às necessidades e oportunidades 

apresentadas pelo mercado do futebol, é cada vez mais necessária uma profissionalização da 

gestão esportiva e o nível de evolução é alcançado com o rompimento de práticas amadoras e 

a adoção de novas posturas na organização, com ênfase principal no marketing e nas finanças 

(Japiassu, 1990; Proni, 2000). A escolha do Sport Club Corinthians Paulista foi pelo seu 

destaque no futebol nacional e internacional através do número de torcedores e pelas ações de 

marketing que vêm sendo desenvolvidas pelo clube e que apresentaram resultados satisfatórios. 

Para atender aos objetivos deste trabalho realizou-se uma coleta e análise de dados a partir dos 

Relatórios de Sustentabilidade, que apresentam informações do período de 2008 a 2013, e é 

disponibilizado no site www.corinthians.com.br. Analisando os resultados ficou evidente que 

a profissionalização da gestão esportiva e o aprimoramento dos conceitos e da utilização do 

marketing esportivo foram e são os diferenciais do Sport Club Corinthians Paulista e que tais 

diferenciais são observados através dos programas e ações tomados pelo clube que resultaram 

em expressivas alterações na receita do mesmo. Outra constatação foi que as conquistas de 
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títulos e o bom desempenho do clube nos campeonatos favoreceram o aumento da receita, 

através do aumento das cotas de patrocínio, maior visibilidade da marca, adesão dos torcedores 

aos programas de sócio torcedor e do crescimento da arrecadação de bilheteria e dos direitos de 

televisão, isto é, conclui-se que o desempenho do time é fundamental para o aumento da receita 

e o desempenho favorável do clube deve ser explorado ao máximo uma vez que o futebol é 

inconstante, relacionando-se a geração de receitas à obtenção de resultados. Conforme 

verificado, são necessárias a quebra de paradigmas e a profissionalização do futebol, tratando-

o como negócio, assim como fez o Sport Club Corinthians Paulista, que modificou suas 

estruturas e se transformou, atualmente, em uma das marcas esportivas mais valiosas do futebol 

brasileiro. 
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Trazidos por Charles Miller, rugby e futebol durante o século vinte tiveram caminhos bem 

distintos (Mills, 2005). O avanço nas telecomunicações contribuiu para a difusão do rugby pelo 

Brasil (Franceschi Neto, 2012). A demanda pela organização da modalidade e o seu retorno ao 

programa Olímpico a partir dos Jogos do Rio de Janeiro motivaram a formação da 

Confederação Brasileira de Rugby (CBRu)  no início de 2010, que sucedeu antigas entidades 

que existiam desde 1963. No início, contávamos com um cenário de desconfiança, com um 

produto pouco elaborado e, portanto, pouco acessível. A equipe de trabalho era muito pequena 

e a sua coesão foi fundamental para termos bons resultados (Chelladurai, 2006). Priorizamos a 

rápida informação e uma relação próxima com os praticantes, simpatizantes e torcedores. Desde 

o princípio tomamos cuidado em nossas ações dentro e fora de campo, porque tínhamos que 

difundir – sobretudo - a cultura do jogo de rugby. Com a ajuda de um patrocinador, foi elaborada 

a campanha “O rugby ainda vai ser grande no Brasil”, com bom-humor ao reconhecer o rugby 

como muito pouco conhecido, mas que crescia através de indicadores pouco significativos, 

porém verdadeiros. Criamos com isso uma base sólida que nos proporcionou um crescimento 

maior.  Em um segundo momento, a procura de maior espaço, passamos a trabalhar com a TV 

por assinatura e as redes sociais. Nossa base foi em um produto bem feito, acessível e bem 

entregue: jogos com início na hora marcada, com alta competitividade (por isso a busca de 

recursos da Lei de Incentivo ao Esporte), em campos exclusivos para o rugby e divulgação dos 

resultados em tempo real. Outra iniciativa foi em aproximar as seleções brasileiras dos 

torcedores, simpatizantes e potenciais fãs. Por isso foi criado um planejamento para a alta 

competição das seleções masculinas (adulta e juvenil) e feminina. Dessa maneira, as equipes 

nacionais passaram a participar de torneios internacionais com maior regularidade. Isso passou 

a dar maior competitividade a um grupo de elite de jogadores, que passaram a compartilhar o 

conhecimento dentro dos clubes.  Ao mesmo tempo foi constituído um corpo de profissionais 

para trabalhar no desenvolvimento da modalidade, em formar educadores que difundissem o 

esporte nas escolas e outros projetos e, dessa forma, a renovar e aumentar a base de fãs, 

simpatizantes, praticantes e atletas em potencial. Nas três frentes (alta competição, 

desenvolvimento e marketing), foi de fundamental importância formar equipes de trabalho que 

compreendessem o planejamento estratégico e os objetivos da organização (Taylor, Doherty & 

McGraw, 2007; Engelberg, Skinner & Zakus, 2011). Atualmente a Confederação Brasileira de 

Rugby promove torneios consolidados. Na primeira transmissão pela televisão da partida final 

do seu principal campeonato, em 2011, a audiência foi de 4,5 milhões de telespectadores. Nas 

redes sociais, a página do facebook da CBRu é a terceira mais popular entre todas as 

confederações.  
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Os esportes são exercícios físicos bem populares, pois, são atividades estimulantes e alguns de 

fácil acesso para todas as classes. Sendo assim, é comum encontrar pessoas praticando 

atividades esportivas, sendo elas crianças, adolescentes e adultos, visando tanto à promoção da 

saúde, esporte-educação ou rendimento. Mas, hoje, o esporte não se sustenta apenas pela 

prática, mas também, pelo número de adeptos que acompanham os espetáculos esportivos. 

Segundo Meenaghan (2001) a indústria do esporte está em permanente crescimento, 

principalmente, nos dias de hoje, quando esse produto esportivo passou a se transformar em 

negócio para clubes, entidades e organizações. Percebendo essa fatia do mercado, várias 

empresas de segmentos distintos buscam alternativas viáveis para se aliar ao esporte, sendo 

cada vez mais comum a estruturação de um marketing empresarial voltado para a área esportiva 

(Sá & Almeida 2012). Dentro desse mercado esportivo, um segmento em especial está se 

tornando um forte componente na área do marketing, o patrocínio esportivo, no qual empresas 

se ligam a eventos, clubes, entidades ou projetos esportivos a fim de associar seu produto ou 

serviço ao esporte (Fernandes, 2009). O objetivo do estudo foi avaliar o grau de interesse das 

empresas, em treze possíveis retornos obtidos por meio do patrocínio esportivo, e caracterizar 

as empresas que investem em patrocínio esportivo. Para tanto, foram utilizados dados 

secundários obtidos pelo Questionário de Patrocínio, aplicado pela Associação dos Esportistas 

de Lavras e Região (ASDELA), em abril de 2014, em 15 empresas. A análise dos dados foi 

feita pela planilha eletrônica Excel 2010, através do uso de estatística descritiva (distribuição 

de frequências simples em termos percentuais). De acordo com os resultados, pode-se concluir 

que dos treze possíveis retornos citados na pesquisa, apenas um retorno obteve média inferior 

a 1,5 (médio interesse), mostrando um elevado grau de interesse das empresas nos retornos que 

o patrocínio esportivo pode oferecer, comprovado pela média geral dos resultados que foi de 

2,35 se caracterizando como muito interesse. Além disso, é importante ressaltar o fato de que 

as empresas em questão, na maioria das vezes que patrocinaram algum tipo de ação, obtiveram 

o retorno esperado, o que indica uma forte tendência a continuar patrocinando. Esses dados 

fornecem aos idealizadores de projetos, atletas profissionais e amadores, eventos e programas 

esportivos, informações sobre o perfil das empresas que tendem a investir no esporte, podendo 

auxiliá-los em elaboração de propostas de patrocínio mais adequadas, a fim de satisfazer as 

necessidades das empresas e captar recursos para os projetos esportivos, dando continuidade a 
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ideias inovadoras no esporte. O estudo apresentou treze possíveis retornos que podem ser 

oferecidos às empresas que pretendem investir em patrocínio esportivo, bastando apenas aos 

captadores de recursos, estruturarem os argumentos para terem sucesso no fechamento das 

propostas. 
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Os motivos persuasivos que impelem uma pessoa a definir um comportamento ou a aderir a 

determinadas práticas de consumo e vivências, são de natureza complexa e dependem de 

diversos fatores de ordem pessoal e cultural. Alguns campos do conhecimento, referentes, 

sobretudo à gestão e marketing, já voltam seus olhares para compreender os aspectos cognitivos 

e afetivos envolvidos nas tomadas de decisão para o consumo de determinados produtos. Nos 

contextos do esporte e do lazer, particularmente focalizando os eventos turísticos, nota-se, na 

literatura acadêmica, uma atenção e esforço, mas, ainda, uma lacuna, na busca pela 

compreensão sobre os motivos definidores de condutas e atitudes, bem como, os impactos 

dessas escolhas. Com base no referencial teórico utilizado, para além dos fatores ligados com 

os aspectos práticos e atrativos das vivências envolvendo o turismo e o esporte, o grande desafio 

atual para as áreas de gestão e marketing esportivo e do lazer é buscar perceber e compreender 

os fatores subjetivos, capazes de provocar a adesão de pessoas aos produtos relacionados a 

eventos esportivos e lazer/turísticos e o modo como as estratégias de gestão e marketing se 

apropriam dessas nuances (Schwartz, 1977; Foxall & Goldsmith,1994). Na área de marketing, 

um de seus segmentos, referente ao marketing experiencial (Schmitt, (2010), tem se 

aproximado desses desafios, sobretudo na área de consumo de bens e serviços, já se mostrando 

eficaz, uma vez que levam em consideração, em suas estratégias de ação, diversos fatores 

subjetivos e do campo emocional, que podem fazer a experiência ser marcante e significativa, 

a ponto de motivar o consumo (Carù & Cova, 2006). Entretanto, ao se associar o marketing 

experiencial aos campos do esporte e do lazer/turismo, nota-se, ainda, uma escassez de 

referenciais que privilegiem esta abordagem (Chanavat & Bodet, 2014). Sendo assim, este 

estudo, de natureza quali-quantitativa, tem por objetivo investigar, como o marketing 

experiencial pode se relacionar diretamente à perspectiva de espectadores de eventos esportivos 

e de consumidores de eventos turísticos, motivando-os e os impelindo a estas práticas. No 

delineamento do estudo, este encontra-se em andamento, em fase de término de pesquisa 

bibliográfica e construção da revisão de literatura específica. A fase seguinte é referente ao 
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desenvolvimento de uma pesquisa exploratória, utilizando-se como instrumento para coleta de 

dados, entrevistas com participantes de eventos esportivos e turísticos, no sentido de se 

compreender os principais fatores subjetivos que levam à vivência de experiências 

significativas. Os resultados poderão ampliar as reflexões no campo da gestão de eventos em 

ambos os segmentos e enriquecer novos estudos na área. 
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Brasília é uma metrópole de colonização recente. Em seus 54 anos chegou a uma população de 

2,7 milhões de habitantes. Nas primeiras décadas, seus habitantes eram formados por migrantes 

oriundos das diferentes regiões do país. Esta diversidade social conferiu à nova capital traços 

de desterro cultural e simbólico. Nas décadas de 60 e 70 era comum ouvir que “Brasília era 

uma cidade fria”, tamanha a dificuldade dos relacionamentos afetivos, o que se explicava pelo 

fragmentado e diferenciado processo de ocupação. No começo da nova capital, poucos e 

escassos eram os momentos de celebração e comemoração comunitária. No entanto, um deles 

sempre chamou a atenção por sua capacidade em aglutinar as pessoas fazendo-as vivenciar e 

partilhar momentos e sentimentos de identidade coletiva: as práticas esportivas. Esporte é 

símbolo onde as sociedades se projetam. Ele possui enorme capacidade em criar heróis, mitos, 

ídolos, figuras emblemáticas, em revelar arquétipos, estimular lealdades e rivalidades. Pouco 

ainda se sabe sobre os espaços e as pessoas que construíram o esporte nas primeiras décadas de 

Brasília. As partidas inesquecíveis, a emoção, a ansiedade, a alegria e a tristeza fascinavam os 

torcedores de ontem e de hoje. Esta história silenciosa e invisível deve ser contada. Quantas 

conquistas, vitórias e atletas que proporcionaram orgulho às diferentes gerações não caíram no 

esquecimento? Detentores de um incomensurável capital simbólico esportivo guardam na 

memória um saber e uma vivencia que, se não aproveitada, se perderá no decurso da história. 

De igual forma, entende-se que a memória exerce importante função na promoção do esporte e 

como uma ferramenta de gestão. Desconhecer os feitos esportivos, esquecer ex-atletas, 

desvalorizar momentos de construção de uma sociedade limita, restringe e dificulta o 

fortalecimento da identidade esportiva de uma população, reduzindo, consequentemente, as 

perspectivas de novas oportunidades na área de gestão e marketing esportivo. Portanto, esta 

pesquisa - em andamento – tem como objetivo resgatar e preservar a memória do esporte de 

Brasília, buscando compreender as potencialidades deste segmento para o atual processo de 

gestão do esporte brasiliense. O trabalho vem resgatando a história do voleibol de Brasília, seu 

início, suas principais equipes, os grandes atletas, as competições, os técnicos e formadores, o 

sucesso, o fracasso, o acervo existente e todo material que possa compor a história do voleibol 

candango, culminando em uma exposição durante a Superliga de Voleibol Feminino na 

Temporada 2014/15 nos jogos da equipe do Brasília Vôlei. Por fim, analisar-se-á 

qualitativamente a relação dos torcedores da equipe candanga após a vivência com a história 

do voleibol de Brasília, facilitando e/ou direcionando o desenvolvimento de ações de ativação 

de patrocínio, promoções e criação de novos negócios e/ou produtos esportivos. 
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Os Jogos Paraolímpicos são o segundo maior evento esportivo mundial em número de atletas e 

representam uma oportunidade única de se sensibilizar as pessoas a respeito de questões 

relativas ao esporte paraolímpico e de se combater estereótipos relacionados a atletas e não 

atletas com deficiência.  A despeito desta oportunidade, o esporte Paraolímpico continua 

ficando à margem da cobertura midiática (de Leseleuc, Pappous, & Marcellini, 2010; Pappous, 

Marcellini, de Leseleuc, 2011a) e os atletas paraolímpicos têm sido retratados de forma 

pejorativa e prejudicial pela mídia. Esta tem reforçando visões tradicionais e “medicalizadas” 

das pessoas com deficiência (Pappous, Marcellini, & de Leseleuc, 2011b). Durante a preparação 

para os Jogos Paraolímpicos de Londres em  2012, o Reino Unido realizou uma campanha de 

marketing objetivando modificar as atitudes da população em relação às pessoas com 

deficiência.  Considerando que a mídia é uma instituição poderosa no sentido de veicular 

informações que podem gerar conhecimentos, percepções e atitudes relacionadas com 

fenômenos sociais e culturais além da realidade imediata das pessoas, o British Paralympic 

Association (Associação Paraolímpica Britânica) criou um guia para auxiliar os jornalistas a 

reportar o esporte Paraolímpico de forma social e politicamente correta.   Neste contexto nos 

perguntamos: o que poderíamos nós brasileiros fazer para maximizar a oportunidade de se 

promover uma imagem mais positiva do esporte e dos atletas paraolímpicos durante os Jogos 

Rio 2016?  Considerando esta problemática, o objetivo deste trabalho é o de apresentar os 

resultados parciais de um projeto de pesquisa, onde dentre diferentes questões, estamos 

averiguando como a mídia brasileira retratou o esporte Paraolímpico durante os Jogos 

Paraolímpicos de Londres em 2012.   Os dados estão sendo coletados nos textos e imagens 

presentes na Folha de São Paulo e nos conteúdos e imagens apresentados na cobertura 
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jornalística da TV Record, emissora oficial daquela edição dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos. O nosso recorte temporal compreende o período da realização dos Jogos 

Paraolímpicos de 2012, bem como uma semana antes e depois dos mesmos.   A análise de dados 

será realizada de duas formas:  A primeira será feita de forma indutiva, com foco nos temas, 

mensagens e problemáticas emergentes, tendo como base procedimentos da teoria 

fundamentada nos dados. A segunda se baseará no guia produzido pela British Paralympic 

Association (2012), adaptado para a realidade cultural e linguística do Brasil.  Uma das 

perguntas que buscaremos responder com base neste guia é a seguinte: Os atletas com 

deficiência foram retratados como atletas de alto nível? As mídias analisadas focalizaram mais 

as suas habilidades e conquistas ou as suas deficiências e sacrifícios que tiveram que fazer para 

superar estas deficiências? Ao termino deste trabalho, pretendemos produzir um guia para 

auxiliar na produção e gestão de informação jornalística relacionada com o esporte 

paraolímpico. Pretendemos também contribuir para com a construção de uma cultura acerca do 

esporte paraolímpico, onde atletas paraolímpicos sejam retratados de forma mais realística e 

positiva, dando-lhes a visibilidade que merecem e oferecendo subsídios para que pessoas com 

deficiência possam ser reconhecidas pelas suas habilidades, ganhem mais espaço no mercado 

publicitário de patrocinadores e possam melhor superar as barreiras e preconceitos que tendem 

a enfrentar em seu dia a dia.  

 

Palavras-chave: mídia; esporte paraolímpico; atleta paraolímpico; pessoas com deficiência; 

jogos Paraolímpicos.  
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Esta pesquisa em andamento propõe o desenvolvimento de uma investigação sobre a gestão 

estratégica de imagens simbólicas referentes ao Brasil, ao povo e à cultura brasileira no contexto 

da realização da Copa do Mundo de 2014. Para isso, vamos observar a comunicação oficial 

desenvolvida pela organizadora, a Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado), no 

âmbito da transmissão desse megaevento: vinheta de abertura, teasers e recursos audiovisuais 

complementares. Na complementação, analisaremos também o material de natureza similar 

desenvolvido pela Rede Globo, a principal parceira midiática da organizadora do evento em 

território brasileiro, para a transmissão dos eventos e jogos relacionados a esse megaevento 

esportivo. Aceitando-se que um dos fatores que marca o evento futebolístico destacado foi a 

intensa politização após os protestos de junho de 2013, questionamos como esses dois agentes 

esportivos-econômicos, importantes para a realização da atividade competitiva de nível 

mundial, contribuíram para a construção do imaginário social sobre a edição brasileira da maior 

competição do futebol. É pressuposto desta proposta de pesquisa que estudar as imagens 

relacionadas ao universo do esporte, principalmente as do esporte que gera espetáculo nos 

megaeventos esportivos, torna-se relevante para a Comunicação Social. O ambiente midiático 

surgido no contexto de Copas do Mundo da Fifa e Olimpíadas é a fonte de sistemas complexos 

de produção de imagens e símbolos sociais com viés de importante instrumento do mercado e 

dos interesses públicos e privados. O que torna essa pesquisa ainda mais relevante é o fato de 

que, após protestos populares de junho de 2013, surge um cenário politizado com críticas à 

realização da Copa do Mundo do Brasil. Sabendo-se que a Copa do Mundo é um megaevento 

que envolveu o investimento de recursos públicos diretos e indiretos de mais de 30 bilhões de 

reais e uma movimentação publicitária de mais de 1 bilhão, segundo dados do mercado pós-

evento, entendemos como importante analisar o ambiente e a construção midiática de 

imaginários relacionados a essa atividade. A partir da pesquisa aqui proposta, objetivamos: 1. 

Estudar as campanhas audiovisuais oficiais de Fifa e Rede Globo para entender a construção de 

vinhetas, teasers e outros produtos de comunicação da Copa do Mundo como evento; 2. 

Destacar nos produtos destacados, a partir das ações de Rede Globo e Fifa, as estratégias 

envolvendo o uso de imagens simbólicas sobre o Brasil; 3. refletir sobre o cenário de Copa do 

Mundo do Brasil, na relação entre esporte e política e 4. inferir, ainda que introdutoriamente, 

sobre a estratégia economicamente estruturada em cada um dos agentes destacados sobre uso 

de imagens e o potencial de comunicação dessas no ambiente do megaevento futebolístico.  São 

referências iniciais desta pesquisa: a Teoria dos Megaeventos Esportivos, com Maurice Roche 
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(2000) e DaCosta (2008) e diálogos com teorias sobre imagem e convergência de mídia, como 

Flusser (1985), Bourdieu (2005), Debord (1997) e Jenkins (2009). Assim, estudos como esse, 

mais que criar registros da realização do mundial de futebol de 2014, contribuem para a 

evolução do conhecimento na área de comunicação e gestão do esporte para futuras situações 

similares ou correlatas.  

 

Palavras-Chave: Copa do Mundo 2014, megaeventos esportivos, gestão da imagem, 

ambientes midiáticos, imagens de Brasil.  
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A procura por atividades de aventura na natureza vem crescendo no Brasil, sendo fonte de 

empregos e receitas para empresas públicas e privadas (Coriolano & Morais, 2011). Os 

investimentos neste ramo vêm aumentando, ampliando a oferta de atividades, adesão de pessoas 

não esportistas, recursos e equipamentos seguros. Em se tratando da gestão e do marketing, os 

desafios acerca dos meios de divulgação e as formas de adesão a esta área do turismo e do lazer 

são grandes, levando ao surgimento da ABETA – Associação Brasileira de Empresas de 

Ecoturismo e Turismo de Aventura. Esta congrega empresas de eventos e consultoria, escola 

de atividades, meios de hospedagem, agências de viagens, atrativos turísticos e operadoras, 

tendo por finalidade representar, qualificar e promover seus associados, por meio de ações e 

parcerias e a disseminação da oferta mais segura de atividades de aventura (ABETA,   2014), 

sendo importante polo de divulgação. O objetivo deste estudo foi analisar o site da ABETA em 

relação à gestão da informação e ao marketing de empresas brasileiras associadas. Para tanto, 

este estudo de natureza qualitativa uniu pesquisas bibliográfica e exploratória, no intuito de 

verificar as informações contidas no site da ABETA em relação às empresas brasileiras 

associadas. A pesquisa encontra-se em andamento, e os dados discutidos neste estudo foram 

somente do estado de São Paulo. Os resultados preliminares indicam que, a busca realizada no 

site da ABETA para o estado de São Paulo identificou 27 empresas associadas, sendo 24 

empresas que oferecem serviços voltados especificamente para atividades de aventura. Após a 

busca, aparecem os dados das empresas associadas, bem como o nome e a logomarca, uma 

breve apresentação sobre a empresa, o endereço, o e-mail e o link para o site de cada empresa. 

Este ponto, especificamente, facilita o acesso à informação, porém, na apresentação, não se 

segue um padrão, nem um tamanho específico de texto, observando-se disparidade de 

informações referentes às atividades que são oferecidas. Mesmo as que apresentam o repertório 

de atividades, ao se clicar no link do site da própria empresa, o número de atividades oferecidas 

é maior, comparando as que foram divulgadas no site da ABETA. Portanto, não existe um 
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padrão em relação ao tamanho do texto de apresentação de cada empresa no site da ABETA, 

ou ao conteúdo exposto, o que deveria ocorrer, para melhorar a comunicação e o acesso às 

informações. Entre as atividades mais oferecidas pelas empresas paulistas estão a caminhada, 

a tirolesa, o rafting, o canionismo, o rapel e o bóia-cross, informações estas, verificadas 

somente por meio da busca no próprio site da empresa e não no site da ABETA. Portanto, 

reitera-se por meio dos resultados preliminares, a necessidade de melhoria na gestão da 

informação e a preocupação com a qualidade do que é disponibilizado no site da ABETA, tendo 

em vista seu significado e importância na atualidade. 

 

Palavras-chave: gestão da informação, marketing, atividades de aventura, lazer, turismo 
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A relação de reciprocidade entre mídia e esporte (Pires, 2006) que se estabelece pela via 

comercial mediada, principalmente, através dos direitos de transmissão, do marketing e da 

publicidade esportiva, estreitou-se com a chegada da Copa ao Brasil e ganhou mais força na 

construção dos discursos e dos imaginários acerca do fenômeno no país. Além dessa dimensão 

mercadológica do negócio envolvida na realização de um megaevento como a Copa do Mundo, 

a sua espetacularização é elemento chave e corriqueiro na conformação do discurso midiático-

esportivo. Nesse sentido, junto a dimensão da publicidade, o jornalismo esportivo tem, 

tradicionalmente, desenvolvido o seu trabalho de veicular notícias utilizando-se de estratégias 

que vão além do princípio jornalístico de informar, envolvendo em seus discursos elementos 

muitas vezes voltados ao entretenimento. Visto o incisivo discurso acerca da realização dos 

megaeventos no Brasil, que é, na maioria das vezes, permeado pelas estreitas relações de 

interesses comerciais recíprocos entre a mídia e o esporte. Junto a isso, destacando-se o modo 

como o jornalismo esportivo tem se comportado na cobertura do esporte e, sobretudo, desses 

megaeventos, entrelaçando informação e entretenimento. Este estudo tem como objetivo: 

caracterizar o conteúdo do jornalismo esportivo de uma mídia impressa local de Curitiba na 

cobertura da Copa do Mundo 2014. A pesquisa descritiva de cunho quanti-qualitativo foi 

desenvolvida em duas etapas. No primeiro momento, recolhemos todas as edições da editoria 

esportiva do jornal impresso Gazeta do Povo durante o período de 1º de junho a 31 de julho de 

2014 com o intuito de visualizar quais foram os conteúdos abordados no período que antecedeu, 

demarcou e sucedeu o evento. Durante a fase de coleta de dados a editoria esportiva publicou, 

para além do caderno esportivo, um caderno especial chamado “Copa 2014 Brasil” entre 03 de 

junho e 15 de julho de 2014. Foram tabuladas 2183 notícias e identificadas as seguintes 

informações: data de publicação, dia da semana, caderno (esportivo ou “Copa 2014 Brasil”), 

página, classificação (matéria, nota, coluna ou charge), produtor da reportagem, título, subtítulo 
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(linhas finas) e modalidade esportiva. Na segunda etapa da pesquisa, focalizamos a análise no 

caderno especial “Copa 2014 Brasil” e as reportagens desse caderno foram descritas e 

tematizadas. As temáticas que apareceram com menor recorrência foram aglutinadas na 

categoria “Outros”, chegando-se ao número total de 35 temáticas. Para cada uma das temáticas, 

fizemos uma descrição detalhada que serviu como subsídio para compreender como elas 

permearam a cobertura jornalística da Copa do Mundo de 2014. As categorias temáticas 

definidas a partir dos dados foram: amistosos; arbitragem; aspectos psicológicos; atletas; CBF; 

celebridades; cidades; coletiva de imprensa; competição; cultura; economia; estádios; 

expectativa de jogo; festividades; FIFA; Gazeta; história; ingressos; jogo; lesões; mercado 

esportivo; mídia; patrocinadores; política; protestos; redes sociais; seleções; tática; técnica; 

torcida; treinadores; treinos; turismo; e outros. A partir do aprofundamento analítico desses 

conteúdos esportivos acreditamos ser possível identificar o modo como uma mídia impressa 

local pode operar na cobertura jornalística de um megaevento, veiculando informações e 

discursos que podem contribuir na conformação da cultura esportiva de uma cidade, estado e 

país. 

 

Palavras-chave: Copa do Mundo FIFA 2014, mídia, jornalismo esportivo, cultura esportiva.  
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Discussões sobre a formação de profissionais nas mais diferentes áreas tem uma estreita relação 

com o momento histórico vivido. A relevância de uma área acadêmica ou o enfoque em 

determinadas disciplinas são variáveis, assim como o perfil do profissional que atuará nela. 

Esses pontos podem ser observados se realizarmos um breve resgate histórico desde os anos 

1980, a partir de estudos que discutem a formação profissional na área da Educação Física no 

Brasil. Em linhas gerais, durante a década de 1980 e 1990, a formação profissional da Educação 

Física era acrítica, enfatizada no esporte como rendimento máximo e a necessidade do saber 

fazer para daí poder ensinar (Darido, 1995). De hoje para o futuro, há uma tendência de novas 

mudanças que provavelmente sejam incorporadas vagarosamente pelas universidades. Nesse 

sentido, perguntamos: quais aspectos devem ser enfatizados na formação de profissionais que 

atuarão na gestão esportiva e de lazer, considerando os desafios impostos à universidade do 

século XXI? Como objetivo desse relato, apresentamos os subsídios teóricos que embasaram o 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da UFPR, Setor litoral e por consequência a proposta da 

formação em gestão do esporte e lazer na instituição. Entre essas referenciais, destacamos as 

contribuições de Boaventura de Sousa Santos quanto à atuação da universidade no século XXI, 

no que refere-se ao conhecimento pluriversitário. É desenvolvido a partir da realidade, sendo 

que o princípio organizador da sua produção é a aplicação que lhe pode ser dada. A formulação 

dos problemas e a determinação dos critérios de relevância destes são realizadas conjuntamente 

por pesquisadores e população (Sousa Santos, 2004). No PPP da UFPR Litoral verificamos 

algumas possibilidades de aproximação com esse conceito: destaca-se que o fundamento básico 

de atuação dessa Universidade é a reflexão acerca da realidade concreta do lugar, como fonte 

mailto:ricardo.sonoda@ufpr.br
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primeira. A partir dessa ação realiza-se o diálogo com o conhecimento sistematizado, a fim de 

efetuar a organização curricular e o desenvolvimento de projetos que devem partir dos alunos 

e envolver os professores e a comunidade (UFPR, 2008). A partir de então, baseado nessas 

premissas, esse projeto articulou seu currículo em três grandes fases: “conhecer e 

compreender”, “compreender e propor” e “propor e agir”. São desenvolvidas dentro de três 

grandes módulos que dialeticamente se constituem e organizam todos os cursos: Projetos de 

Aprendizagem, Interações Culturais e Humanísticas e Fundamentos Teórico-práticos. Esse 

processo prevê espaços de interação e aprendizagem entre alunos, professores e comunidade, 

contempla conteúdos interdisciplinares não mais focados apenas em aspectos puramente 

técnicos e preconiza projetos com perspectivas reais de aplicação, ou seja, construídos a partir 

da realidade. Em relação à gestão do esporte e lazer, essa visão sistêmica do processo de 

formação profissional possibilita a utilização sustentável das peculiaridades regionais 

considerando a população residente e turística, de forma a estarem integradas com as 

necessidades e demandas locais. Num longo prazo, a partir de uma formação profissional 

multifacetada, é possível esperar uma ação educativa e de intervenção na coletividade pautada 

cientificamente, ao mesmo tempo em que consonante com a realidade local. 

 

Palavras-chave: formação profissional, esporte, lazer, UFPR Litoral. 
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Este relato é oriundo de um programa de bolsa de iniciação à gestão de uma Universidade 

Federal, intitulada “apoio à gestão do curso de educação física”, que visou colocar o aluno 

bolsista na função de auxiliar na gestão dos espaços, materiais, agenda e nas demandas 

cotidianas das atividades específicas do curso de Educação Física desta universidade, localizada 

no estado de São Paulo. As atividades do curso necessitam de diversos espaços e materiais 

peculiares devido à essência do próprio curso. As aulas práticas acontecem em um clube 

próximo à universidade, envolvendo quadras e piscina. O projeto teve o intuito de suprir as 

necessidades da falta de uma rotina e organização dos espaços e matérias do curso, uma vez 

que, não há um profissional especifico para tal atividade. Viera e Stucchi (2007), explicitam 

que “existe a falta de um gestor esportivo especializado e sua necessidade tanto em instituições 

públicas como particulares”, desta maneira o projeto veio de encontro a esta necessidade para 

gerir as demandas do curso e possibilitar a exposição do aluno bolsista frente a tomada de 

decisão referente à vivência em gestão esportiva. Para elencar as necessidades, adotamos como 

metodologia encontros periódicos, reuniões e acompanhamento e debater ideias, para que 

pudéssemos saná-las. As atividades desenvolvidas foram elaboradas de acordo com as 

necessidades discutidas em nossas reuniões, de modo que, em primeiro momento a gestão dos 

espaços e materiais era a prioridade. No que diz respeito a gestão dos espaços elaboramos uma 

tabela listando todas as aulas do curso, sejam elas teóricas ou práticas, onde constava o docente 

responsável, o local e o horário da aula, bem como a esta tabela foi acrescida projetos de 

extensão, iniciações cientificas, que utilizavam dos espaços do curso. Em relação à gestão dos 

materiais, atualizamos o inventário, descriminando os materiais presentes no almoxarifado do 

curso, neste inventário estava incluso o nome do objeto, o tipo e a quantidade.  Implementar as 

atividades desenvolvidas foi bastante interessante, uma vez que, pudemos perceber o quão foi 

importante não apenas para o curso de Educação Física, como também para a equipe de 

servidores terceirizados da Universidade, já que através da implementação da tabela com 

horários dos espaços ocupados pelo curso, os servidores conseguiam realizar o seu trabalho, 

como por exemplo, a limpeza, onde de posse da tabela poderiam limpar os espaços em horários 

alternativos em que o curso não utilizariam determinado espaço. As atividades propostas neste 

projeto claramente tiveram impacto nas ações cotidianas do curso de educação física. Esses 

impactos se devem ao fato de proporcionarem um melhor espaço-tempo para as aulas de 

educação física e reverberaram positivamente no âmbito do referido curso. Fica evidente a 

potência das ações do projeto para gestão destes espaços, mas principalmente no que tange a 
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formação do aluno bolsista, que pode participar dos bastidores da organização do curso e se 

apropriar de uma área de conhecimento da educação física, a gestão esportiva, de forma teórico-

prática. 

 

Palavras-chave: gestão de espaços esportivos 
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Este estudo apresenta resultados parciais da pesquisa em andamento realizada por integrantes do Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer, da Universidade Estadual de Maringá, 

que busca diagnosticar e analisar as principais características e modo de ação dos agentes públicos 

municipais que compõe o Sistema Nacional de Esporte e Lazer (SNEL) no estado do Paraná - Brasil. 

Essa problematização foi pensada frente à consideração que o SNEL tem sido estruturado, segundo 

documentos oficiais, com ênfase na municipalização (Brasil, 2006), e que não há dados consistentes 

acerca de quem são os agentes públicos que compõe o SNEL. Para tanto, o presente recorte investigativo 

objetivou diagnosticar o perfil de gestores públicos do esporte e lazer de municípios do Paraná de 

pequeno porte I – até 20 mil habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 2010). Os dados 

foram coletados em 19 municípios por meio de entrevistas semiestruturadas com 19 gestores públicos 

municipais responsáveis pelas políticas públicas de esporte e lazer (secretários ou diretores municipais 

de esporte e lazer). A partir da transcrição das entrevistas, foram consideradas algumas variáveis para 

esse estudo, quais sejam: data de nascimento; sexo; escolaridade; cargo/função atual; e renda mensal 

relacionada à função que desempenha. Os resultados serão apresentados a partir da estatística descritiva 

(média, desvio padrão, frequência e percentual). Constatou-se que a média de idade dos gestores é de 

41,8 anos (± 11,5 anos); onde 89,5% são homens e apenas 10,5% mulheres. Quanto à escolaridade, 3 

gestores apresentam o ensino fundamental completo; 6 sujeitos com ensino médio completo; e 10 

sujeitos com o ensino superior completo. Em relação ao cargo desempenhado, 36,8% são diretores, 

10,5% diretoras e 52,6% da amostra são secretários, todos do sexo masculino. Essa diferença é percebida 

                                                           
1 O estudo em questão apresenta-se como um recorte investigativo do Projeto “Análise dos agentes públicos do 

Sistema Nacional de Esporte” financiado pelo ME/CNPq. 
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uma vez que os órgãos responsáveis pela gestão do esporte e lazer nos municípios podem variar entre 

Secretarias, Departamentos, Autarquias ou Fundações. Ainda relacionado ao cargo, 26,3% dos gestores 

ingressaram por meio de concurso público e 73,7% por indicação ou convite da administração superior 

(prefeito ou secretários). Relacionado à renda, 31,6% dos gestores recebem de 1 a 3 salários mínimos; 

36,8% de 3 a 5 salários mínimos; e 31,6% recebem mais de 5 salários mínimos. A partir da análise 

descritiva e cruzamento de alguns dados, diagnosticou-se, nos 19 municípios pesquisados, o perfil dos 

gestores atuantes, em que a maioria são homens, com média de idade 41,8 anos, com ensino superior 

completo e renda entre 3 a 5 salários mínimos. Este trabalho estabelece um perfil de 24% dos agentes 

do total da amostra da coleta de dados realizada em todo o estado. Entende-se como necessário a 

conclusão das coletas e análises que constituem o projeto de pesquisa para que, a partir do quantitativo 

dos gestores públicos municipais que fazem parte do SNEL nos diferentes municípios do Paraná 

possamos construir um material que possa fornecer subsídios à formulação de políticas de formação 

continuada de agentes públicos que compõe o SNEL e atuam nas políticas públicas de esporte e lazer. 

 

Palavras-chave: políticas públicas, gestores públicos, sistema nacional de esporte e lazer, gestão do 

esporte e lazer, municípios. 
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A gestão eficiente do esporte pode auxiliar a estabelecer um estreitamento de relações entre 

comunidade, poder público e outros segmentos da sociedade e inclusive, representa um fator 

potencial para o aprimoramento da qualidade de vida. Nesta perspectiva, é de suma importância 

a formação adequada de gestores, neste campo do esporte, capacitados para ampliar iniciativas 

mais efetivas. Entretanto, pouco se conhece sobre a oferta de cursos de formação nesta área. 

Portanto, este estudo, de natureza qualitativa, teve o objetivo de investigar o oferecimento de 

cursos de especialização em Gestão no Esporte no Brasil. Para tanto, este estudo foi 

desenvolvido em duas etapas, uma referente a uma pesquisa bibliográfica e outra a uma 

pesquisa exploratória, a qual foi realizada no item busca textual, no site do Ministério da 

Educação, no link do Sistema emec, o qual disponibiliza uma base de dados de Instituições de 

Educação Superior e cursos cadastrados. A busca foi feita por curso de especialização, nome 

do curso, utilizando os termos: gestão do esporte, gestão esportiva, administração do esporte, 

administração esportiva, marketing do esporte e marketing esportivo. Os resultados indicaram, 

ao utilizar o termo gestão do esporte, 05 cursos ativos, sendo que destes, 02 estavam na área de 

saúde e bem-estar, 02 em ciências sociais, negócios e direito e 01 em humanidades e artes, 04 

são presenciais e 01 à distância, todos com carga horária igual ou superior à 360h, 03 no Rio 

Grande do Sul e 02 no Rio de Janeiro; para gestão esportiva também foram encontrados 05 

cursos ativos, destes 02 na área de saúde e bem-estar, 02 ciências sociais, negócios e direito e 

01 serviços, 04 são presenciais e 01 à distância, todos com carga horária igual ou superior à 

360h, 02 na Bahia, 01 Minas Gerais, 01 Santa Catarina e 01 São Paulo; para administração 

esportiva encontrou-se 01 curso ativo, na área de saúde e bem-estar social, presencial, com 

360h, no Rio de Janeiro; para marketing esportivo foram encontrados 11 cursos ativos, destes 

09 na área de ciências sociais, negócios e direito, 01 saúde e bem-estar social e 01 educação, 

10 presenciais e 01 à distância, todos com carga horária igual ou superior à 360h, 05 em São 

Paulo, 02 Minas Gerais, 02 Rio de Janeiro, 01 Pernambuco e 01 ofertado em 07 estados 
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diferentes; já para administração do esporte e marketing do esporte não foram encontrados 

nenhum registro. Com base nos resultados do estudo, notou-se um número relativamente baixo 

de cursos de formação em gestão no esporte, em nível de especialização.  Torna-se premente 

maior disseminação destes cursos, visando atender todas as regiões, com áreas mais 

diversificadas, favorecendo a formação de um número maior de gestores capacitados para 

subsidiar e aprimorar esse setor no Brasil. 

 

Palavras-chave: formação, especialização, gestão no esporte, Brasil. 
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O esporte é um fenômeno que vem crescendo, como poucas áreas de negócio pelo mundo e 

ganhando dimensões cada vez maiores em suas diversas formas de manifestação, o que vem 

apontando para a necessidade de uma condução profissionalizada, ou seja, a busca por 

profissionais qualificados para o exercício da gestão no esporte encontra-se em ascendência nas 

últimas décadas (Chadwick, 2009; Studer, Schelesinger & Nagel, 2014). Um exemplo disso é 

o aumento significativo, apontado por Kaiser e Beech (2012), do número de cursos de 

Administração Esportiva no Norte Europeu, nos últimos anos, devendo-se esse fato, ao lugar 

de destaque que o esporte vem ocupando mundialmente, o que os EUA já perceberam há quase 

seis décadas (Rocha & Bastos, 2011).  Diante desse fato, esse estudo objetiva investigar a 

importância de uma gestão profissionalizada nos negócios do esporte, por meio da análise do 

perfil e da formação acadêmica dos gestores de Centros de Lazer e Esportes (CLEs) de uma 

empresa privada sem fins lucrativos, no estado de São Paulo e a relação da especialização em 

Administração com os resultados obtidos por esses gestores. Esses Centros de Lazer e Esporte, 

oferecem práticas esportivas variadas como: formação e iniciação esportiva, campeonatos 

esportivos, festivais, corridas de rua, ginásticas de academia e musculação, aulas de dança, 

esporte de rendimento, programas de qualidade de vida e instalações esportivas para livre 

utilização, onde é desenvolvida a gestão: das instalações, dos equipamentos e materiais, de 

pessoas, da qualidade e dos resultados. Foram levantados dados de 54 gestores de CLEs 

localizadas em 50 cidades do Estado de São Paulo, por meio de bases de dados secundárias 

fornecidas pela empresa. Foram levantados, perfil demográfico: faixa etária, sexo, tempo de 

casa (tempo de atuação in loco) e contratação direta (contratados do mercado de trabalho para 

atuar diretamente como gestor), dados sobre a formação acadêmica (Graduação e 

Especialização) e dados sobre a produtividade dessas unidades, por meio de relatórios 

estatísticos mensais, para a análise do desempenho dos gestores, quanto ao alcance ou não de 
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suas metas. Os dados serão analisados quantitativamente pelo método Qui-Quadrado, adotando 

o nível de significância de p < 0,5, através do programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) - Versão 21, para avaliar a relação da Especialização em Administração com 

o desempenho desses gestores esportivos. Posteriormente os resultados serão descritos 

qualitativamente.  

 

Palavras-chave: especialização, administração, desempenho, gestão esportiva.  
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Com o grande número de instituições públicas e privadas que trabalham com o esporte no Brasil 

(Rocha e Bastos, 2011) e consequente aumento da quantidade de eventos relacionados a área 

(Mazzei, Santos, Bastos e Böhme, 2012), surge a necessidade de identificar o perfil dos gestores 

esportivos que atuam no país buscando verificar a formação destes profissionais. A formação 

do gestor no Brasil não tem diretriz específica, muitas vezes ficando sob a responsabilidade das 

próprias organizações o desenvolvimento desse recurso humano. Em termos de levantamentos 

sobre o processo de formação do gestor, os estudos são raros na literatura nacional (Mocsányi 

e Bastos, 2005; Mazzei, Amaya e Bastos, 2013). Dessa forma, esse estudo de caráter 

exploratório e descritivo, através de levantamento documental, tem como objetivo realizar uma 

pesquisa bibliográfica para quantificar e identificar as pesquisas voltadas ao perfil e formação 

do gestor esportivo no Brasil. Os dados foram obtidos em bases de dados (Google Acadêmico, 

CAPES, EBSCO e Scopus), utilizando como palavras chave: “administrador esportivo”, 

“formação e gestor esportivo”, “gestor e administração esportiva”, “gestor esportivo” e 

“recursos humanos e administração esportiva”. Como resultado, foram encontrados nove 

estudos, que utilizaram o questionário como método e que identificaram o Gestor Esportivo 

como sendo a maioria do sexo masculino e com ensino superior. Nestes estudos, encontramos 

uma variação de 7 a 263 indivíduos, de 30 a 60 anos de idade, sendo que 5 tiveram como público 

alvo gestores de clubes (4 com atuação no esporte de competição e 1 sócio cultural), 2 de 

academias, 1 de projetos esportivos financiados pelo governo e 1 com diversos tipos de 

organizações. Quanto a localização dos sujeitos das pesquisas, 4 foram realizadas com pessoas 

de todas as regiões do país, 3 de municípios específicos e 2 do Distrito Federal. Com relação a 

formação, 6 citam a prevalência da Educação Física e relatam a realização de pós-graduação 

por parte dos gestores. Esses resultados indicam que apesar de poucas pesquisas encontradas, é 

possível identificar um gestor com formação e especialização. No entanto, nos estudos não são 

realizadas análises especificas em relação ao conteúdo e qualidade da formação. Sugere-se a 

continuidade das pesquisas na área para abranger o maior número de gestores de instituições 

que desenvolvem o esporte no país e a consequente caracterização e as possíveis lacunas na 

formação destes profissionais. 

 

Palavras-chave: gestão do esporte, gestor, formação. 
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Os estudos sobre a formação dos profissionais da gestão esportiva no Brasil, têm se tornado assunto de 

diversas discussões em pesquisas na área, em que sua finalidade é entender o processo de formação, 

identificar falhas e apontar perspectivas para a sua melhora. Esta área envolve a aplicação dos conceitos 

e teorias gerais da administração, esporte e aos diferentes papéis que ele desempenha na sociedade 

contemporânea. O estudo da gestão esportiva engloba conhecimentos multidisciplinares como 

economia, marketing, esporte, políticas públicas e etc. A área da gestão esportiva passou a ser divulgada 

com maior consistência a partir dos anos sessenta do século passado (Rocha  & Bastos, 2011). Em 1985, 

existiam por volta de 40 programas de graduação em gestão do esporte nos Estados Unidos, e hoje em 

dia mais de 300 universidades americanas possuem programas de graduação, pós-graduação, mestrado 

e doutorado na área da gestão esportiva (Masteralexis, Barr, & Hums, 2014). No Brasil diferentes 

universidades e faculdades passaram a oferecer de maneira crescente a disciplina de 

“Administração/Gestão Esportiva” e cursos de extensão universitária, de especialização, e de curta 

duração para um público de educação física, esporte e não profissionais que atuam em organizações 

esportivas. Verifica-se então que no campo da formação do profissional para atuar na área no Brasil 

ações têm sido desenvolvidas, mas a simples frequência de “administradores/gestores esportivos” em 

cursos que repassem e discutam superficialmente os conceitos básicos da área não será suficiente para 

a qualificação ideal do profissional no ramo da gestão. Aliado ao crescente número dos cursos de 

educação física no estado de Pernambuco surgiu, então, a necessidade de mais estudos acerca das 

disciplinas e das cargas horárias ministradas nos cursos. A presente pesquisa, quanto aos fins, se 

caracteriza como descritiva, e explicativa, uma vez que pretende expor características de determinada 

população e exploratória, pois há pouco conhecimento acumulado e estruturado sobre o tema (Vergara, 

2006). Pretende-se com este estudo traçar um perfil das cargas horárias e os conteúdos abordados 

relacionados a gestão esportiva nos cursos de graduação em educação física no estado de Pernambuco. 

Serão utilizados dados fornecidos pelos sites das Instituições de Ensino Superior (IES) e documentos do 

MEC, para assim podermos discutir se as disciplinas são suficientes para a formação de um profissional 

de educação física apto a lidar com a área, e com esta análise conseguir dados para contribuir na 

qualidade e desenvolvimento do ensino da gestão esportiva  no estado.  

 

Palavras-chave: gestão esportiva, formação acadêmica, currículos da graduação. 
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No ano de 2001 a Universidade do sul de Santa Catarina lançou um projeto audacioso: o primeiro 

“Curso de Bacharelado em Educação Física com foco em Gestão do Esporte”. O Projeto Pedagógico 

do Curso (2001) oferecia  mais de 500 horas de conteúdo específico nesta temática. Desta carga 

horária,  360 horas foram ministradas em disciplinas como: Gestão Estratégica I e II, Gestão Financeira, 

Gestão de Eventos Esportivos, Gestão de Projetos e Marketing Esportivo. Além disso, o projeto 

contemplava um estágio obrigatório de 150 horas especificamente em alguma organização esportiva da 

escolha do aluno. Após a primeira experiência, o projeto pedagógico já passou por duas reformulações 

nos anos de 2009 e 2013,  e atualmente, mais específico que no primeiro,  continua-se oferecendo  mais 

de 400 horas de Gestão do Esporte no currículo, com conteúdos como: Gestão de Eventos Esportivos, 

Gestão e Empreendedorismo, Gestão de Pessoas e Carreiras, Comunicação e Marketing Esportivo, 

Gestão de Projetos e Instalações Esportivas, e estágio específico em gestão do esporte. Após a 

concretização do curso em nível de graduação, um dos grandes desafios passou a ser implantar um Curso 

de Pós Graduação. Em setembro de 2013, consolidando ainda mais a identidade na área, concretizou-se 

mais um projeto com a abertura da primeira turma da “Pós Graduação Lato Sensu em Gestão do 

Esporte” da Unisul. Fazendo parte deste projeto, foram convidados as principais referências da Gestão 

do Esporte no Brasil, como Prof. Dr. Lamartine Costa, Profa. Dra. Flávia Bastos, Prof. Dr. Paulo 

Henrique de Azevedo entre outros. Elaborando um projeto pedagógico inovador e reunindo profissionais 

de referência no Brasil, foi iniciado o curso com 32 alunos matriculados. O curso é composto de 360 

horas, com certificação de Especialista em Gestão do Esporte, é realizado no Centro de Florianópolis 

em encontros quinzenais, e tem a duração de 14 meses de aula.  Atualmente finaliza-se a primeira 

turma  e já encaminhou-se o novo projeto pedagógico para iniciar em Abril de 2015. O novo projeto do 

curso é composto por seis certificações, que em conjunto formam o curso completo: Empreendedorismo 

esportivo, Gestão de Negócios Esportivos, Marketing Esportivo, Gestão de Projetos e Eventos 

Esportivos, Assessoria Esportiva, Projeto de Conclusão.  Prezando pela educação continuada, a Unisul 

emplaca ainda neste ano mais um curso inovador: “Esporte nos Estados Unidos”. O curso com 

certificação universitária de 30 horas,  fechou turma com 10 alunos e está embarcando dia 06 de 

Dezembro de 2014 para a cidade de Johnson City - TN, com retorno agendado para o dia 20 de 

Dezembro. O foco do curso envolve conhecer duas universidades americanas (East Tennessee State 

University, e University of Tennessee), visitando toda a estrutura universitária e esportiva, com tour 

guiado e palestras com professores brasileiros doutores em gestão do esporte diretamente 

envolvidos.  Além disso, o grupo vai permanecer por oito dias na cidade de Atlanta, onde vivenciará 

dois jogos profissionais, um da NBA, e outro da NFL, além de fazer tour por quatro grandes instalações 

esportivas de basquete, futebol americano, baseball, e instalações olímpicas. Com este cenário a Unisul 

destaca-se e consolida-se junto formação em Gestão do Esporte no Brasil. 

 

Palavras-chave:  formação em gestão do esporte, pós-graduação, educação física; 
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O presente estudo pretende efetuar uma análise sobre a profissão de Personal Trainer 

verificando suas rotinas e dificuldades no dia-a-dia. O mercado Fitness e principalmente o 

treinamento personalizado estão em grande crescimento o Personal Trainer é uma das 20 

profissões mais cobiçadas no mundo (Chiu, Student, Lee & Lin, 2010) e, além disso, o Brasil é 

o segundo país em número de academias no mundo e isso acaba impactando no aumento de 

Personal Trainers no mercado, uma vez que é uma profissão prestigiada, valorizada e com 

remunerações atrativas para quem ingressa nesse mercado de trabalho. Logo, o foco do presente 

relato é conhecer melhor esse profissional, verificando suas rotinas, comportamentos e 

dificuldades, entre elas questões relacionadas a aspectos administrativos e de marketing, isso 

porque quando os assuntos administração e marketing são questionados praticamente esses 

especialistas sentem-se despreparado com o termo (Júnior, 2012). Portanto, checaremos as 

informações pertinentes à atuação de cinco voluntários buscando conhecer suas realidades 

como dados como local de trabalho, quanto tempo atuam na atividade de PT, o ticket médio 

dos seus serviços, quantas horas de trabalho semanal, o custo mensal para se transferirem de 

um local para o outro e alimentação, utilização de parceria com outros profissionais e/ou em 

outras áreas para captação de novos clientes, usa estratégias administrativas e/ou de marketing, 

quantas horas por semana gasta com locomoção, grau de especialização e disponibilidade de 

tempo para outras atividades, afinal, assim como qualquer empresa, oferecer um serviço de 

treinamento personalizado de qualidade é fundamental para o sucesso (Silva, Junior, & 

Stecklow, 2013). A importância do relato técnico vai ao encontro das dificuldades dos 

educadores físicos nas áreas ligadas a administração e marketing, visto que sua formação não 

conta o enfoque necessário para atuarem com treinamento personalizado, porque além de 

cuidarem da saúde dos clientes, ainda precisam gerir suas carreiras, cuidar da sua imagem e 

lidar com as dificuldades de trabalhar em uma grande cidade como São Paulo. 

 

Palavras chave: personal trainer, treinamento individualizado, administração, marketing. 
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Estudié la Licenciatura en Cultura Física y Deportes en la Universidad de Guadalajara México 

de 1999 al año 2003, la licenciatura se divide en 4 áreas de las cuales el alumno escoge una de 

ellas para su especialidad; entrenamiento deportivo, educación física y recreación, 

rehabilitación física y administración deportiva. De los estudiantes de mi generación que en 

total fuimos 45, solo yo tomé la especialidad en Administración Deportiva, esto debido a una 

clara idea de querer dedicarme a la organización de eventos deportivos y la gestión del deporte 

en el ámbito público principalmente. Las asignaturas de la especialidad eran impartidas en su 

mayoría por ex atletas destacados que se dedicaban a la docencia pero sin contar con una 

experiencia laboral en el tema de la gestión. Esto provocó que al terminar mi carrera y obtener 

mi titulación como Licenciado en Cultura Física y Deportes con especialidad en Administración 

Deportiva, sintiera que mi formación académica no estuviera completa al no recibir los 

conocimientos teóricos adecuados. Por esta razón, decidí seguir mi formación profesional por 

mi cuenta. En el año 2006, cursé el MBA en Sports Management en la Escuela de 

Administración de Empresas de Barcelona, España. La decisión de estudiar en el extranjero fue 

porque en México el tema de la Administración del Deporte es muy atrasado sobre todo lo fue 

durante el período de mis estudios de Licenciatura. En ese entonces, en Guadalajara no existía 

ningún posgrado con esa especialidad. De hecho en todo el país apenas si existía en un par de 

Universidades que lo ofertaban y con muy poca experiencia. Es por esto que me decidí a 

estudiar en España. A partir del año 2008, tras la designación de Guadalajara como sede de los 

Juegos Panamericanos, surge en la ciudad la necesidad de contar con opciones de 

especialización en Gestión Deportiva y es entonces cuando la universidad privada, UVM 

(Universidad del Valle de México) ofertó la Licenciatura de Administración del Deporte y la 

Recreación.  A partir del año 2010 comencé a impartir clases en esta licenciatura. Fue hasta el 

año 2012 que otras universidades privadas y la universidad pública UdeG (Universidad de 

Guadalajara), ofertan opciones de posgrado con áreas de especialidad en Administración 

Deportiva. Actualmente imparto la asignatura de Administración del Deporte en la UdeG, 

siendo este mi segundo semestre, me he encontrado que desde mis estudios de Licenciatura, la 

especialidad de Administración del Deporte ha estado muy descuidada. A principios del año 

2014 presenté a las autoridades de la licenciatura, una propuesta para actualizar el programa de 

estudio de dicha asignatura con el fin de brindar a los alumnos las herramientas necesarias desde 

un punto de vista teórico pero con el respaldo de mi experiencia laboral de más de 10 años, para 

desempeñarse como gestores del deporte en una sociedad cada vez más demandante de 

profesionales de la materia. Me fue aprobada la propuesta y desde febrero del 2014 imparto 

esta materia tanto en licenciatura como en posgrado obteniendo gran satisfacción de ver los 
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frutos que los alumnos rinden después de seis meses de ver temas relacionados a la Gestión 

Deportiva, independientemente de la especialidad que cada alumno escoja al término de su 

carrera. 

 

Palabras Clave: Evolución, Gestor Deportivo, Especialidad, Posgrados, Universidades. 
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Universidade de São Paulo, Mestranda 

 

Um campo de estudo que possui profissionais preparados, organizações dedicadas ao avanço 

da área, um corpo de conhecimento e literatura próprio em relação à teoria e a prática e o 

desenvolvimento da pesquisa se solidifica como legítimo e com credibilidade (Pitts, 2001; 

Slack, 1991; Chalip, 2006). Sendo a NASSM e a EASM organizações que promovem a área 

em termos acadêmicos e em eventos e publicações voltadas à difusão de pesquisas científicas, 

e associações recentes, como a ALGEDE, que também possuem o intuito de contribuir para a 

promoção da área no continente latinoamericano, propomos analisar a produção nos eventos de 

tais associações. As análises sobre a produção na área vêm crescendo, algumas voltadas aos 

temas de estudo (Han & Kane, 2007, 2008). A questão metodológica tem sido abordada por 

autores como Li, Pitts e Quarterman (2008) que afirmam que a pesquisa na área tem 

predominantemente o paradigma positivista. Dada a importância de se ter um panorama do 

conhecimento construído, o propósito deste estudo é apresentar e analisar os fins e os meios de 

pesquisa na produção apresentada nos congressos da NASSM, EASM e ALGEDE. Nesta 

pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica foram consultados os abstract books dos 

congressos realizados pelas associações em 2013 sobre “sport marketing” e “governance in 

sport(s)”, temáticas comuns aos três eventos. Foram identificados 107 resumos de 

apresentações orais (trabalhos concluídos). Os resumos foram categorizados com base na 

taxionomia de Vergara (2010) quanto ao fim e aos meios utilizados para a pesquisa por 3 

pesquisadores. Em 39% dos resumos não estão especificados os fins da pesquisa. Nos demais, 

os mais citados são fins explicativos, exploratórios e metodológicos. Evidencia-se uma carência 

de pesquisas aplicadas e investigações intervencionistas. Quanto aos meios, 46% é pesquisa de 
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campo, seguido pelas pesquisas documentais, bibliográficas e pesquisa de campo aliada à 

análise documental. Pesquisas de laboratório, experimentais, participantes e pesquisa-ação são 

pouco encontradas. Não há presença de estudos bibliográficos nas apresentações da EASM. Os 

resumos apresentados no congresso da ALGEDE somam apenas 3,7% do total de resumos, 

destacando-se por serem todas pesquisas descritivas. Quanto aos meios, segue a tendência geral 

dos resultados. Apesar da característica aplicada que área possui (Soucie, 1998; Chalip, 2006; 

Li; Pitts & Quarterman, 2008) não foi encontrada uma porcentagem significante de estudos 

aplicados/intervencionistas, o que nos leva a refletir sobre o estágio em que o campo de estudo 

se encontra e a escolha que os pesquisadores têm realizado para suas pesquisas. A maioria dos 

estudos é de pesquisa de campo, no entanto pesquisas com intervenção participativa na 

realidade social são pouco comuns. A maioria dos pesquisadores não deixa claro em seus textos 

os fins das pesquisas. Levando-se em consideração que a associação Latino Americana está 

ainda em seu terceiro congresso, observou-se que o número de resumos apresentados é menor 

e com menor rigor quanto a declaração de fins e meios. Este panorama nos dá uma visão de 

onde estão as lacunas do campo de estudo. Dessa forma, evidenciam-se elementos para o 

direcionamento de pesquisas bem como para a prática, para resultados mais eficientes e 

assertivos. 

Palavras-chave: gestão do esporte, pesquisa, NAASM, EASM, ALGEDE. 
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No competitivo ambiente do esporte de alto rendimento internacional, há o interesse por parte 

dos gestores e pesquisadores em explicar as razões para o sucesso esportivo alcançado por 

alguns e não por outros. Como frequentemente citado, o Judô é considerado um esporte de 

combate popular em termos mundiais; mais de 180 países são filiados a Federação de Judô 

Internacional (FIJ) (Peset et al., 2013). A inclusão do Judô nos Jogos Olímpicos foi crucial para 

o futuro deste esporte. Para além de sua universalização e de outros fatos, por ser um esporte 

disputado nos Jogos despertou em atletas de diferentes países o desejo da conquista da medalha 

Olímpica, levando ao aumento da competitividade no contexto internacional deste esporte. O 

Judô é apenas um exemplo entre muitos outros esportes. Em geral, os esportes de alto 

rendimento apresentam uma tendência internacional - mais e mais países estão investindo e 

buscando sucesso em grandes eventos esportivos mundiais, principalmente nos Jogos 

Olímpicos; e diferentes países têm desenvolvido a capacidade de ganhar medalhas no contexto 

internacional (De Bosscher et al., 2008; Shibli et al., 2013). Portanto, o objetivo deste artigo é 

identificar os fatores críticos de sucesso no Judô internacional, através de entrevistas com 

atletas, técnicos, gestores e especialistas dos principais países que tiveram sucesso neste esporte 

durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012. É um estudo exploratório, onde os resultados 

trazem reflexões e fornecerão a base para a pesquisas que buscam objetivos semelhantes. As 

transcrições das entrevistas realizadas com 29 indivíduos foram analisadas através de Análise 

de Conteúdo, utilizando o software QSR NVivio10. Foram identificados 643 elementos textuais 

que foram agrupados em 12 categorias, criadas ou adaptadas a partir dos estudos de De 

Bosscher et al. (2006) e Bayle e Robinson (2007). Em ordem de importância, segundo a opinião 

de atletas, técnicos, gestores e especialistas, para se ter sucesso no Judô internacional, as 12 

categorias são: 01 Estrutura, organização e sistema esportivo; 02 Participação esportiva em 

todos os níveis; 03 Recursos financeiros; 04 Qualidade dos técnicos; 05 Competições e 

treinamentos de campo; 06 Suporte para (pós)carreira dos atletas; 07 Interesse político, da 
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indústria e da mídia esportiva; 08 Tradição e história do esporte; 09 Instalações esportivas; 10 

Espírito de luta e profissionalismo do esporte; 11 Identificação de talentos; 12 Suporte científico 

e inovação. Todos os fatores críticos (categorias) de sucesso no Judô internacional identificados 

no presente estudo traz reflexões iniciais, bem como fornecem as bases para outras pesquisas 

que buscam objetivos semelhantes. Cada país ou organizações esportivas podem utilizar as 12 

categorias encontradas para o desenvolvimento de Judô e encontrar uma sinergia especial para 

realizar os fatores críticos apresentados. Estudos futuros poderão confirmar quantitativamente 

as categorias identificadas ou comparar os resultados aqui apresentados com o Judô com outros 

esportes. 

 

Palavras-chave: judô; esporte de alto rendimento, gestão do esporte. 
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O esporte universitário brasileiro é visto como um setor esportivo peculiar, por ser considerado 

de alto potencial de crescimento, porém, pouco assistido por pesquisas científicas na área de 

gestão. Além desta realidade, este setor é abarcado por pouca visibilidade e falta de 

investimento público e privado. O estado de Minas Gerais possui uma das mais antigas e 

tradicionais federações do esporte universitário do Brasil: Federação Universitária Mineira de 

Esporte (FUME) e em virtude deste fato, merece uma atenção para trabalhos na área. O 

desenvolvimento da integração, a troca de informações e acesso a conteúdos entre as IES torna-

se primordial para o crescimento e capacitação dos gestores esportivos que trabalham nas IES 

filiadas a federação. Essa pesquisa busca a criação de um projeto de sistema integrado entre os 

gestores das universidades para propiciar maior integração entre os gestores. Além da criação 

desta plataforma de dados, esta dissertação tem como objetivos: definir o perfil sócio-

demográfico dos gestores esportivos, identificar os aspectos de liderança dos gestores 

esportivos e apresentar os procedimentos para a criação da plataforma de dados, bem como a 

escolha dos conteúdos e disposição no site. De caráter descritivo, esta pesquisa utilizou o 

método netnográfico para coleta dos dados. Foram aplicados 3 instrumentos (entre 

questionários e entrevista) em 10 gestores de 10 diferentes universidades filiadas a FUME por 

meio da plataforma Google Drive®. De todas as universidades estudadas, 7 possuem gestão 

discente (média de idade de 24,43 anos; Não possuem capacitação em gestão) e 3 possuem 

gestão institucional (média de idade de 36,67 anos; somente 1 possui capacitação). Todas as 

IES possuem problemas com financiamento, porém em média apresentam boas condições de 

trabalho, salvo exceções. Como competências, objetivos e condições de trabalho podemos 

destacar liderança, trabalho coletivo, aumentar número de projetos esportivos, condições 

precárias e aceitáveis de trabalho. Percebeu-se, portanto uma falta de integração entre as IES. 

O planejamento da plataforma de dados atendeu as características colhidas pelos instrumentos 

utilizados podendo ser utilizada para capacitação dos gestores e divulgação de projetos para 

interessados em esporte universitário. 

Palavra-chave: gestão esportiva, esporte universitário, tecnologias, desenvolvimento humano. 
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O modelo de negócio refere-se ao conjunto de capacidades organizacionais que proporcionam 

a criação de valor em harmonia com os seus objetivos econômicos, sociais e estratégicos 

(Osterwalder et al., 2005; Zott, Amit & Massa, 2010). Esses modelos de negócio podem ser 

analisados observados e comparados para mostrar indicadores que suportam a tomada de 

decisão nas organizações (Osterwalder, 2004; Osterwalder et al., 2005;). A AIGD é uma 

organização que funciona numa lógica informal, buscando construir uma rede de contatos entre 

pessoas e organizações para desenvolver a área da gestão desportiva nos países de língua 

portuguesa e espanhola. A construção de uma rede dentro de uma lógica de funcionamento 

informal obriga a AIGD a construir um modelo de funcionamento diferente dos comumente 

encontrados em organizações desse gênero. Dessa forma, o presente estudo busca compreender 

o modelo de negócio utilizado pela AIGD para desenvolver suas atividades, através de uma 

análise de suas quatro estruturas internas (Comunicação Web, Reuniões Virtuais, Eventos e 

Revista Intercontinental de Gestão Desportiva). O principal objetivo da pesquisa é avaliar como 

a AIGD cria, captura e entrega valor. Para tal utilizou-se como referencial o Business Model 

Canvas de Osterwalder e Pigneur (2010). O Business Model Canvas foi desenvolvido como 

uma ferramenta que visa apresentar um modelo de negócio de forma simples, relevante e 

intuitivamente compreensível e, ao mesmo tempo, que sem simplificar em excesso as 

complexidades de como as empresas funcionam (Osterwalder & Pigneur, 2010). Deste modo, 

no Business Model Canvas, são utilizados nove blocos por segmento: Segmento de Clientes; 

Proposta de Valor; Canais; Relação Com os Clientes; Fluxos de Rendimento; Recursos-chave; 

Atividades-chave; Parcerias-chave; Estrutura de Custos. A presente investigação é 

caracterizada como um estudo de caso com abordagem qualitativa. A recolha das informações 

foi realizada por análise documental, observação direta e entrevistas do tipo semi-estruturada. 

Os resultados da analise do Business Model Canvas apresentado pelas quatro estruturas nos 

mostram um modelo de negócio centrado em disseminar conhecimentos a cerca da Gestão 

Desportiva (Proposta de Valor) de forma gratuita ao seu segmento de membros/participantes. 

Todo o modelo molda-se visando construir e entregar essa proposta de maneira gratuita. Esses 

fatores realçam a cooperação e a informalidade na busca por manter o funcionamento do 
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modelo de negócio sem geração de custos, tanto para a organização como para os 

membros/participantes. Essas são características que moldam a AIGD. Observou-se também 

que as três estruturas – Comunicação Web, Reuniões Virtuais e Eventos – possuem um modelo 

de negócio compartilhado, sendo uma estrutura dependente da outra, já o modelo da Revista 

Intercontinental de Gestão Esportiva funciona de forma mais independente. Além disso, pode-

se concluir que as características apresentadas por esse modelo de negócio possuem influência 

direta da estrutura organizacional que é uma estrutura informal.  

 

Palavras-chave: Aliança Intercontinental de Gestão Esportiva - AIGD, modelo de negócio, 

business model CANVAS. 
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Desde a realização dos XV Jogos Pan-americanos, na cidade do Rio de Janeiro, em 2007, houve 

a visualização de um marco para a chamada década de ouro do esporte brasileiro. A realização, 

no período de dez anos, dos Jogos Pan e Parapan-americanos, Jogos Mundiais Militares, Copa 

do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos fizeram do esporte protagonista, 

voltando o foco para as questões ligadas à infraestrutura e as praças esportivas utilizadas nesses 

eventos. O legado tornou-se termo comum nas conversas esportivas e o mote para a realização 

dos chamados megaeventos. Entretanto, o país não entrou na rota dos eventos esportivos no 

século XXI. Desde 1919, com a realização dos Jogos Sul-Americanos de Futebol, no Estádio 

das Laranjeiras, realizam-se eventos com a participação de outros países em nosso território. 

Toda a discussão alardeada anteriormente deve ser vista com ressalvas, pois infraestrutura, 

política esportiva e legado vêm fazendo parte do imaginário esportivo no país há quase um 

século. É certo que anteriormente ao período denominado como a década de ouro do esporte, 

tais temas eram relegados. Posto isso, o presente estudo pretende levantar os eventos esportivos 

realizados na cidade do Rio de Janeiro desde 1919, classificando-os de acordo com a 

nomenclatura proposta por Parent e Smith-Swan (2013) nas seis tipologias apresentadas para 

eventos. Para os autores, os eventos podem ser classificados como: a) eventos locais; b) 

festivais; c) eventos de grande magnitude, subdivididos em: c1) hallmark; c2) larga escala e, 

c3) megaeventos. A metodologia a ser utilizada foi o levantamento a partir de fontes 

secundárias, com o delineamento a partir de eventos nos âmbitos internacional e regional. A 

cidade do Rio de Janeiro destaca-se pela quantidade de eventos esportivos realizados nos 

equipamentos sediados no seu território, inferindo-se que a cidade apresenta certo grau de 

expertise na realização de eventos esportivos. Entretanto, conclui-se que há a uma falta de 

gestão do conhecimento nessa área e, concomitantemente, infere-se a tradição da cidade 

Olímpica em realizar eventos esportivos, destacando-se a última década, quando foram 
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realizados o Pan e o Parapan Americano em 2007, os Jogos Mundiais Militares em 2011 e a 

Copa do Mundo de Futebol em 2014.  

 

Palavras-chave: gestão do conhecimento, equipamento esportivo; evento esportivo 
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A literatura científica indica que o desenvolvimento da carreira do atleta passa por várias 

transições previsíveis, logo são necessárias várias formas de suporte para auxiliar o atleta a 

evoluir no esporte. (Stambulova, Alfermann, Statler & Côté, 2009) Para isso foi investigada a 

percepção de atletas de modalidades aquáticas sobre os serviços de apoio utilizados durante a 

carreira esportiva. Participaram do estudo 49 atletas (26 homens e 23 mulheres) com idade 

média de 22 anos. Foi considerado como critério de inclusão os atletas contemplados pelo 

programa Bolsa Atleta ou o vínculo com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. 

Inicialmente foi obtida a autorização do Comitê de Ética Institucional e da Secretaria Nacional 

de Esporte de Alto Rendimento para a realização da pesquisa. Os atletas foram informados por 

meios eletrônicos a respeito do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para. O instrumento utilizado para realização do estudo foi desenvolvido por 

DeBoscher De Knop, Van Buttenburg, Shibli e Bingham (2009) e traduzido para o português 

por Böhme e Bastos (no prelo). A teoria desenvolvida por De Bosscher et. al (2009) trata de 

diversos aspectos para o desenvolvimento do esporte, dentre os quais o suporte na carreira do 

atleta, sendo parte do questionário dedicado a avaliar os serviços de apoio que os atletas 

recebem, considerando o acesso e qualidade de tais serviços. Por último é registrada a opinião 

do atleta sobre a qualidade dos serviços utilizados nos últimos 12 meses. A coleta de dados foi 

realizada no período entre julho de 2012 e janeiro de 2013. Os questionários foram 

encaminhados por meio digital para todos os atletas. Para o registro das respostas e análise dos 

dados foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corp., Redmond, 

Washington). Através da observação da frequência de resposta identificou-se a percepção de 

atletas a respeito da qualidade dos serviços de apoio utilizada. No âmbito da ciência do esporte, 

53,1% dos atletas elencaram receber serviços como de preparação física, mas não podem contar 

com serviços como biomecânica (53,1%), nutrição (32,7%), fisiologia (55,1%) e psicologia 

(49,0%). No âmbito dos serviços de medicina esportiva 36,7% dos atletas citaram receber apoio 

fisioterápico, mas não tem sido assistidos em massagem (42,9%) e medicina esportiva (42,9%). 
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No que se refere ao suporte durante a carreira esportiva 71,4% dos atletas citam não ter serviços 

como assessoria de carreira, 77,6% deles não possuem assessoria jurídica, 71,4% não são 

contemplados com assessoria de imprensa e 34,7% também não recebem qualquer outro serviço 

que não tenha sido mencionado no questionário. A falta de recursos pode ser um empecilho 

para o desenvolvimento do atleta de alto rendimento (Woods, 2011). Diante disso, os serviços 

de apoio podem fornecer condição necessária para que os objetivos sejam atendidos. No 

entanto, essa não parece ser a realidade dos atletas de modalidades aquáticas. Sendo assim, com 

foco no desenvolvimento de atletas de alto rendimento, é necessária a elaboração de programas 

que ofereçam suporte durante a carreira esportiva para que o atleta possa se desenvolver da 

iniciação ao alto rendimento. 

 

Palavras-chave: esporte, alto rendimento, apoio, carreira. 
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Com a escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 

2016, iniciou-se a discussão sobre o desempenho do país, principalmente após o lançamento do 

Plano Brasil Medalhas em setembro de 2012. Entretanto, após a divulgação das metas para 

2016 (top 5 no Paralímpico e Top 10 no Olímpico) não observou-se avanços na gestão das 

entidades administrativas no que concerne às ferramentas de gestão aplicáveis ao ambiente 

micro, um daqueles que são responsáveis pelo sucesso esportivo de uma nação e, definido por 

De Bosscher et al. (2008) como sendo o ambiente que afeta diretamente o sucesso individual 

do atleta. Estudos apontaram variáveis que influenciam o desempenho dos atletas, entretanto 

sem apresentarem qualquer sistematização de trabalho dessas variáveis. Outro grupo de autores 

levantaram as categorias que influenciam o desempenho de uma nação. Cabe ressaltar que 

alguns dos fatores encontrados podem ser controlados (treinamento) diferentemente de outros 

(genética), além da estrutura necessária aos treinamentos. E, pode-se perceber que países como 

Austrália, Reino Unido e China, nessa busca do sucesso esportivo, adotaram elementos que 

afetam diretamente os atletas e, consequentemente, os próprios resultados. A alocação dos 

recursos escassos deve ser feita de forma eficaz, sendo aportada de acordo com as deficiências 

percebidas no cotidiano do atleta, voltando-se para a busca por melhores resultados e, 

diminuindo o gap percebido por Böhlke (2006) nesse nível de atuação. Posto isso, o estudo 

apresenta como objetivo, a partir do contexto do ambiente do atleta, levantar as variáveis 

aplicáveis ao sucesso individual do atleta. O referencial teórico a ser utilizado abordará o 

ambiente do atleta, o resultado esportivo, que é o efeito de uma ação voltada às atividades 

desenvolvidas pelo atleta ou equipe para fins de competição. Como consequência dessa ação, 

espera-se que o resultado seja positivo, havendo melhora em relação à marcação anterior. E, a 

gestão por resultados, que pretende combater a falta de direcionamento no trabalho de uma 

organização, havendo a necessidade de se manter o acompanhamento com o intuito de tornar 

ágeis as tomadas de decisão e as correções de rumo. O estudo terá abordagem qualitativa e terá 

aplicação no campo operacional do esporte, sendo conduzida através de pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa tem origem nos pilares do SPLISS e nos estudos selecionados que, com a análise 

https://docs.google.com/document/d/13Fjx_RW8RNBahZaDFgOppR8-2vUJ3wl0xd-Nb3tWMmc/edit#heading=h.1fob9te
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de conteúdo, definida por Bardin (2010) como uma técnica capaz de categorizar e permitir 

inferências sobre o conteúdo descrito tornou possível o diagnóstico de nove categorias com as 

respectivas variáveis.  Dentre as categorias adotadas, observou-se uma matriz com categorias 

direta e indiretamente ligadas ao ambiente do atleta, assim como, ações desenvolvidas ao nível 

macro e ao nível micro. Concluiu-se que o atleta, stakeholder responsável pelo nível 

operacional e aquele envolvido diretamente com a obtenção dos resultados, deve ter o 

acompanhamento e o controle como rotina nos seus treinamentos, sendo possível, assim, a 

possível correção do rumo do trabalho. 

  

Palavras-Chave: ambiente do atleta, gestão, performance, resultado, sucesso esportivo 
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A aposentadoria no esporte é concebida como um processo de reconstrução pessoal. Quando 

atletas deixam o esporte torna-se necessário renegociar suas disposições e desenvolver novas 

formas de interagir com o entorno. (Barker, Barker-Ruchti, Rynne & Lee, 2014) Neste sentido, 

todo apoio é fundamental. O propósito deste estudo foi pesquisar a percepção de atletas de 

handebol sobre os serviços de apoio disponíveis pós-carreira esportiva. Participaram 39 atletas 

com idade média de 25 anos. Para inclusão na pesquisa foram considerados os atletas 

beneficiados pelo programa Bolsa Atleta ou o registro na Confederação Brasileira de Handebol. 

Após autorização da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento e do Comitê de Ética 

Institucional para a realização da pesquisa, os atletas receberam informações a respeito da 

pesquisa por meios eletrônicos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

instrumento utilizado foi desenvolvido por De Bosscher, De Knop, Van Buttenburg, Shibli e 

Bingham (2009) e traduzido por Böhme e Bastos (no prelo). A teoria desenvolvida por De 

Bosscher et al (2009) trata dos aspectos para o desenvolvimento do esporte, dentre os quais o 

suporte na carreira do atleta, sendo que parte do questionário busca avaliar os serviços de apoio 

que os atletas recebem, considerando aspectos como acesso e qualidade de tais serviços que o 

auxiliem no final da sua carreira esportiva. Os questionários foram encaminhados por meio 

digital no período entre julho de 2012 e janeiro de 2013. Para o registro e análise dos dados foi 

utilizado o programa Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corp., Redmond, Washington). 

Para análise dos resultados foi verificada a frequência de resposta. Os resultados obtidos 

indicam que 51,3% dos atletas declaram que podem contar com algum serviço de apoio, 28,2% 

não podem e 20,5% não sabem. Dentre tais serviços 10,3% mencionam programas específicos; 

17,9% citam psicologia esportiva, 20,5% indicam a construção de rede social, 20,5% informam 

a construção de rede profissional, 17,9% apontam a elaboração e adaptação do currículo 

educacional, 15,4% se referem à assessoria de carreira,  17,9% assinalam o apoio financeiro e 

17,9% citam o aconselhamento financeiro. Além disso, 46,1% afirmam estarem mal informados 

sobre os serviços de apoio disponíveis depois da carreira esportiva e sobre o futuro profissional, 

64,1% alegam que o apoio pós-carreira esportiva é mal desenvolvido, 51,3% expressam 

preocupação com o que vai acontecer depois da carreira de atleta, 33,3% relatam que as 

preocupações com o futuro fora do esporte afetam negativamente a capacidade de concentração 



 

São Paulo – SP – Brasil  172 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

enquanto atleta de alto rendimento, 87,2% destacam as perspectivas de carreira dos atletas de 

alto rendimento após a sua aposentadoria como grave problema no Brasil e 87,2% declaram 

que depois da carreira esportiva esperam encontrar brevemente um trabalho de acordo com a 

sua educação e interesse. A aposentadoria é compreendida de maneira muito menos 

problemática quando é planejada como um processo e não um evento. (Terregrosa, Boixadós 

& Cruz, 2004) Assim, torna-se indispensável a elaboração de programas de planejamento e 

suporte visando a adaptação do atleta para esta etapa. (Kadlcik e Flemr, 2008). 

 

Palavras-chave: esporte, aposentadoria, alto-rendimento, transição. 
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Considerando que a corrida de rua é uma prática que está em constante crescimento, seja pela 

sua acessibilidade como pelo seu benefício à saúde, e sabendo que também há o consequente 

crescimento de programas de assessoria esportiva, observou-se a importância de investigar mais 

profundamente os gestores de grupos de corrida, a fim de colaborar no aperfeiçoamento da 

formação de futuros profissionais (Bastos et al., 2006). Tendo em vista que na literatura há 

pouco sobre o tema, o estudo tem como objetivo preencher essa lacuna e analisar o perfil do 

gestor de grupo de corrida da cidade de Recife, Pernambuco, compreendendo que compete aos 

gestores o sucesso da organização. Foi respondido, por oito gestores, um questionário contendo 

questões abertas e fechadas, divida em três partes. Na primeira parte questões pessoais sobre os 

gestores, na segunda parte questões referentes ao gestor em atuação no grupo de corrida e na 

terceira parte, questões referentes a informações sobre o grupo de corrida. Quanto ao critério 

de exclusão, não participaram da pesquisa, grupos associados a academias fitness e como 

critério de inclusão, gestores do mais alto cargo hierárquico da organização foram convidados 

a participar, também não foram excluídos grupos que, além do treino sistematizado de corrida, 

também apresentam caminhada e treinamento funcional dentre suas opções de exercício físico. 

Observou-se então que 87,5% são do gênero Masculino, resultado que ratifica os que foram 

encontrado em diversos estudos, dentre eles os de Bastos et al. (2006), Silva & Netto (2010) e 

Azevêdo, Barros & Suaidem (2004), apresentaram uma média de idade de 42,38 anos e são em 

sua maioria casados, quadro semelhante ao que Azevedo & Barros (2004) observaram, onde 

foi visto uma média de 42,11 anos e em sua maioria também casados. Quanto ao nível de 

escolaridade, notou-se que os gestores são bem preparados e possuem no mínimo Superior 

completo, sendo 50% com pós-graduação lato sensu e 12,5% com pós-doutorado. Foi relatado 

que dedicam tempo aos: Recursos Humanos, Gestão Projetos, Gestão de Eventos, Gestão 

Financeira, Marketing, Administração e Turismo Desportivo, porém, nenhum relatou dispender 

tempo com a Gestão de Instalação Esportiva, consequência da acessibilidade que a prática 

proporciona. Sobre as funções administrativas, foi visto que todos têm preocupações com a 

Avaliação, Controle, Direção, Coordenação, Organização, porém apenas na função do 

Planejamento, foi visto que 100% dos gestores executam no grupo de corrida. Podemos concluir 

então, que pelo menos para esse grupo, há uma tendência da administração das atividades de 

serem geridas por profissionais com formação especializada. 
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Para Meyer e Rowan citados por Gonçalves e Carvalho (2006), a interpretação dos modelos de 

gestão e os processos de tomada de decisão adotados pelas organizações somente são possíveis 

a partir da análise do contexto em que estas estão envolvidas. Sendo assim, no cenário do 

futebol, esse estudo mostra-se adequado na medida em que os contextos e valores aos quais ele 

se subordina se alteraram profundamente nos últimos anos, transformando-se em um grande 

negócio e migrando de uma organização baseada em valores e tradições, para outra que enfatiza 

critérios de eficiência, de rentabilidade e de competitividade. Assim, diante da importância de 

estudos que contemplem a gestão financeira dos clubes de futebol e que tornaram-se essenciais 

para compreender as mudanças na natureza organizacional deste esporte no Brasil foram 

delineados como principais objetivos deste trabalho a identificação e a análise dos indicadores 

financeiros do Sport Club Corinthians Paulista no período de 2008 a 2013 afim de caracterizar 

sua situação financeira. De acordo com Peleias citado por Santos (2011), para avaliar o 

desempenho financeiro de clubes de futebol, assim como em qualquer organização, há 

necessidade de um referencial ou um parâmetro contra o qual os desempenhos serão 

confrontados. Em função dessa necessidade, pode-se afirmar que os indicadores financeiros, 

conforme Assaf Neto (2010), constituem uma das temáticas de estudo mais importantes da 

gestão de uma organização, pois despertam grande interesse tanto nos administradores internos, 

quanto em diversos segmentos externos à organização. Para Groppelli e Nikbakht (2002), a 

partir das Demonstrações Contábeis podem ser extraídos dados para várias análises e uma delas 

é a realização de uma verificação dos índices financeiros por meio da Análise de Balanços. Para 

este estudo, a coleta de dados foi realizada por meio do levantamento das Demonstrações 

Contábeis e outros documentos do Sport Club Corinthians Paulista, disponibilizadas no site do 

clube (www.corinthians.com.br), relativos ao período de 2008-2013. A escolha do clube foi 

devido ao fato de que este possui uma das maiores torcidas do Brasil, com aproximadamente 

26 milhões de torcedores, segundo pesquisa realizada pelo IBOPE em 2010 e, em 2014, 

inaugurou uma das mais modernas arenas esportivas brasileiras que, inclusive, sediou a partida 

de abertura da Copa do Mundo de 2014 realizada no Brasil. Ressalta-se também que as 

Demonstrações Contábeis do Sport Club Corinthians Paulista utilizadas neste estudo 

consideram o Departamento de Futebol e o Departamento de Clube Social e Esportes 

Amadores. Os resultados permitiram concluir que embora apresentasse alto grau de 

endividamento e baixo grau de solvência, o Sport Club Corinthians Paulista revelou tendências 
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de melhora nos índices de Composição do Endividamento e Liquidez Geral, consequências da 

adoção de uma política de concentração de financiamentos predominantemente baseados nos 

vencimentos a longo prazo. Além disso, o clube investiu em melhorias no Clube Social e 

também aguarda um significativo retorno com os aumentos das contribuições dos sócios e da 

exploração de publicidade dentro das dependências do clube. Normalmente essas ações 

propiciam ganhos de credibilidade em relação aos investidores e ampliam as oportunidades para 

novos negócios. 
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A prática desportiva sempre foi de extrema importância pelo facto de contribuir positivamente 

para o desenvolvimento sociocultural e psicomotor dos seus praticantes. Este desenvolvimento 

é reflexo do tipo de liderança que os treinadores empregam/utlizam nos seus processos de 

gestão da equipa o que determinar o sucesso ou o fracasso nos treinos e nas competições. Os 

atletas moldam o seu comportamento em função do estilo de liderança do seu treinador. A 

pesquisa teve como objectivo analisar os estilos de liderança autopercepcionado pelos 

treinadores de voleibol e futebol em alguns clubes de Moçambique. O estudo foi realizado na 

cidade de Maputo e de Chimoio com treinadores de 6 equipes, sendo 3 de futebol (Ferroviário 

de Maputo, Clube Desportivo de Maxaquene e o Grupo Desportivo de Maputo) e 3 de voleibol 

(Metalúrgica, Oseo, e Liga Muçulmana). As equipas seleccionadas são de alto rendimento nas 

referidas modalidades e categorias por terem sido campeões nacionais. A amostra foi 

constituída por 6 treinadores, todos com nível superior e residentes na cidade de Chimoio. O 

questionário baseou-se no modelo multidimensional de liderança no Esporte (ELD) usada 

mundialmente na liderança dos treinadores composto por 40 itens que correspondem a cinco 

(5) dimensões de comportamento do treinador. Para análise de dados, usamos a estatística 

descritiva. Os resultados os treinadores de futebol optam pelos estilos de liderança treino- 

instrução com a média de 4,8  0,2, seguido de Reforço (4,7  0,3) e Suporte Social (4,1 0.3) 

para gerir/liderar as suas equipas e os de voleibol optam valorizam os estilos de liderança 

autocrático (3,3±0,2), seguido pela dimensão treino instrução (3,2±0,6) e reforço (3,1±0,6), 

como os mais usados para liderar as suas equipas. Em função destes resultados, concluimos que 

os treinadores de futebol valorizam o estilo de liderança treino- instrução que demonstra 

apreocupação destes no melhoramento do rendimento com vista a obtenção de melhores 

resultados e os de voleibol, o estilo autocrático o que demonstra a predominância de autonomia 

do treinador na tomada de decisões, preocupados com a obtenção dos melhores resultados. 
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A consolidação da Responsabilidade Social como elemento importante no planejamento das 

organizações representa uma resposta às exigências dos consumidores, pois enquanto o Estado 

se retira, gradualmente, da tradicional posição de provedor do bem-estar e responsável pela 

execução de políticas sociais, as populações mais desfavorecidas sofrem as consequências desta 

política governamental. Mas, ao mesmo tempo, as empresas percebem suas responsabilidades 

no cenário de exclusão e injustiça social e, neste contexto, o Esporte surge como eixo 

estruturador de vários programas sociais, a partir de sua capacidade de atrair participantes e 

mobilizar o interesse de agentes financeiros, em ações que objetivam a formação do cidadão e 

não do campeão. No Pará, são raras as entidades esportivas que desenvolvem projetos sociais 

com ênfase no esporte, a maioria ficando restrita a iniciativas como jogos beneficentes ou apoio 

a campanhas e doações, conforme constatado através do levantamento nos sites dos clubes 

integrantes da primeira divisão do campeonato paraense de futebol no ano de 2014 e das 

Federações de modalidades amadoras com maior número de praticantes. Por isto, nos dias 26 e 

27 de novembro de 2014, acontecerá um Seminário reunindo representantes de Clubes e 

Federações, órgãos governamentais, instituições de ensino superior, associações de classe e 

empresas patrocinadoras com objetivo de identificar as causas destas evidências, provocar 

reflexões entre as lideranças esportivas locais sobre a importância de ações de Responsabilidade 

Social e ir um pouco além, apresentando algumas estratégias para a implantação de unidades 

específicas nestas Instituições, com destaques aos procedimentos e rotinas necessários à 

implantação e funcionamento de Diretorias de Responsabilidade Social. Em seguida, durante 

doze meses, será disponibilizado um serviço gratuito de assessoria para o acompanhamento 

desta implantação. Então, no final de 2015, será feito mais um levantamento, para verificação 

do impacto destas intervenções entre as entidades esportivas locais. A investigação será do tipo 

pesquisa-ação, com aspectos exploratórios e qualitativos, e conclusões a partir da análise do 

Relatório Final do serviço de assessoria, de entrevistas com dirigentes e do levantamento de 

novas informações futuramente disponíveis nos sites. Para a apresentação dos resultados será 

realizado outro Seminário, em 2015, com a possibilidade de uma publicação impressa e 

disseminação virtual através do site do CEGED / UFPA. 

 

Palavras-chave: responsabilidade social, esporte, cidadania 
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A temática da Gestão Esportiva cada vez se aponta como uma ferramenta de alcance da eficácia 

no segmento. O objetivo desse estudo é analisar a produção científico-acadêmica em Gestão 

Esportiva no Brasil, na base de dado da Revista Conexão. Trata-se de uma pesquisa com método 

descrito-analítico, com abordagem qualitativa. Para Moreira e Caleffe (2006), a partir da 

pesquisa descritiva os problemas podem ser resolvidos e a prática melhorada por meio da 

observação objetiva e minuciosa. Foi realizada uma busca na base de dados da Revista Conexão 

da Unicamp, de produções publicadas entre os anos de 2011 e 2014. A dinâmica ocorreu da 

seguinte forma: Inicialmente foi levantado produções científicas que tinham como Título, as 

palavras “Gestão” ou “Administração”, na mesma toada em um segundo momento buscou-se 

selecionar entre as pesquisas, os estudos que possuíam como palavra chave, o termo “Gestão 

do Esporte”. A partir desta analise, identificamos 06 (seis) produções que tratavam da temática 

de Gestão de Esporte. Nessa toada percebeu-se o quanto ainda existe uma carência nas 

produções nesse cunho. Como produto final essa investigação as pesquisas apontam que em 

razão do profissional de educação física possuir essa base de conhecimento esportivo, ele deve 

aperfeiçoar suas habilidades como Gestor de Esporte, e a universidade deve ser esse catalizador 

quanto ao aprofundamento desta investigação, disponibilizando ações de pesquisa, ensino e 

extensão. Em outro giro se destacou a necessidade da intersetoralidade ocorrer na esfera 

pública, através da participação popular não apenas com opiniões, mas com acesso a 

mecanismos que contribuam na decisão. Portanto as pesquisas em sua grande maioria destacam 

a importância do professor de Educação Física aprimorar suas habilidades gerenciais para 

conduzir com eficácia, a administração esportiva, mas o número de produção ainda necessidade 

de um crescimento. 

 

Palavras-chaves: esportes, organização e administração. 

 

Referências: 

Vieira, T.P. & Stucchi, S. (2007). Relações preliminares entre  a  gestão  esportiva  e  o  

profissional  de educação física. Conexões, 5(2), 113-128. 

Cazetto,  F.  F.,  Montagner,  P.  C.  &  Lollo,  P.  C.  (2010).  A  competição  de  judô  dos  m

ais  jovens:  o discurso dos responsáveis pelas agremiações. Conexões, 8(2), 159-173. 

Pedroso, C. A. M. de Q. , Menezes, V. G. de & Lopes, J. P.S. de R. (2011). Gestão de 

Equipamentos Esportivos: Analise dos Equipamentos do Recife-Pe. Conexões, 9(2), 18-48. 



 

São Paulo – SP – Brasil  182 

19, 20 e 21 de Março de 2015 

Anais do IV Congreso de La Asociación  

Latinoamericana de Gerencia Deportiva 

 

O Perfil do Gestor das Federações de Judô Filiadas à Confederação Brasileira de Judô - 

CBJ 

 

Wallace Henrique Gonçalves de Andrade Lima 

Universidade de Pernambuco, Graduando  

Recife/ Pernambuco, Brasil 

wallaceesefupe@gmail.com  

 

Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso 

Universidade de Pernambuco, Mestre 

 

Marcos Antonio Barros Filho 

Universidade de Pernambuco, Graduando 

 

Alinne Marques Ferreira Nascimento 

Universidade de Pernambuco, Graduada 

 

Thiago Coelho de Aguiar Silva  

Universidade de Pernambuco, Mestre 

 

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro, as modalidades 

olímpicas passaram a receber um aumento nos investimentos destinados para o fomento e 

desenvolvimento do esporte. O judô está entre as modalidades que mais conquistaram medalhas 

para o Brasil nas últimas edições dos jogos, e atualmente é regido pela Federação Internacional 

de Judô (IFJ) e no país pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ).  Com um número de 2,5 

milhões de adeptos e 27 federações espalhadas pelo país, o esporte caracteriza-se um nicho de 

mercado com boas possibilidades de negócio (CBJ, 2014). As federações de modalidades 

esportivas são instituições especificas para o fomento do esporte. Um dos fatores determinantes 

para a otimização dos recursos destinados ao desenvolvimento da modalidade, é uma boa 

administração destas organizações esportivas. Pedroso et al. (2010) consideram que o gestor 

esportivo deve ser suficientemente capacitado para dirigir uma organização esportiva. Anchieta 

(2010) determina que o papel  do gestor esportivo é desenvolver o esporte da melhor forma 

possível e que isto só poderá ser realizado quando se existe uma base sólida de formação, 

capacidades e competências fundamentais para as funções de um gestor. Com isso o objetivo 

deste estudo é descrever e caracterizar o perfil dos gestores das federações de judô existentes 

no Brasil, filiadas a Confederação Brasileira de Judô. O trabalho busca, a partir de uma pesquisa 

de campo exploratória e descritiva, identificar e expor características de uma população 

específica. A técnica de amostragem utilizada será por conveniência, e o método de coleta de 

dados será a aplicação de questionário. O primeiro contato com os presidentes das federações 

de judô acontecerá via e-mail e telefone, informando o objetivo da pesquisa, e posteriormente 

será encaminhado um outro e-mail com um link do questionário adaptado de Bastos et al. (2011) 

que deve ser respondido pelo gestor. O questionário  irá conter o termo de consentimento livre 

esclarecido e perguntas relacionadas com: a) Faixa etária, b) Sexo, c) Escolaridade, d) Tempo 

de atuação, e) Cargo, f) Via de acesso ao cargo, g) Subordinação, h) Remuneração, i) Áreas de 
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responsabilidade. Os dados serão coletados pelo programa Surveymonkey e analisados através 

de estatística descritiva paramétrica, pelo software estatístico SPSS 20.0, onde serão realizadas 

as análises de distribuição de frequências e verificação das medidas de tendência central, que 

serão apresentadas em tabelas e gráficos. 

 

Palavras-chave: gestão esportiva, perfil do gestor, organizações esportivas  
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O programa Atleta do Futuro – SESI SP busca formar atletas de alto rendimento a partir de uma 

metodologia considerada inovadora no contexto esportivo, desenvolvida pelo mesmo (Sesi, 

2013a). Além disso, o programa ainda caracteriza-se por um “serviço na área de formação 

sócio-esportiva, que promove o incentivo à prática esportiva e à disseminação dos valores do 

esporte para crianças e jovens de 6 a 17 anos” (Sesi, 2013c). O alinhamento da formação do 

atleta de alto rendimento passa por três etapas: 1 - Aperfeiçoamento esportivo, que promove o 

incentivo à participação em competições e à disseminação dos valores do esporte, 2 - 

treinamento esportivo, no qual o objetivo está em fomentar o treinamento sistematizado dos 

alunos/atletas e a participação destes, em competições, e 3 - treinamento de alto nível, que visa 

o alcance do alto desempenho individual. Essa divisão é caracterizada no Treinamento a Longo 

Prazo – TLP, que é um método/teoria fundamentado na definição de objetivos, seguindo a 

perspectiva de curto, médio e longo prazo (Sesi, 2013b), e traz alguns paralelos com a própria 

teoria do treinamento esportivo (Matveiev, 1977; Platonov, 2008) e com outras da gestão da 

carreira esportiva do atleta (como a de Teodorescu e Urzeala, 2013). Essa pesquisa, de caráter 

documental, tem como objetivo analisar como está se constituindo o processo de gestão da 

carreira do aluno ingressante no programa, desde sua entrada na categoria iniciante até sua 

inclusão em seleções, na categoria do alto rendimento. As variáveis/categorias que estão sendo 

analisadas são: incidência de alunos no aperfeiçoamento esportivo (fase 1) e fatores que 

influenciam a passagem ou entrada para o próxima etapa (treinamento esportivo - fase 2); 

incidência de alunos na fase 2 e fatores que influenciam a manutenção e passagem do aluno 

para a fase 3; e aspectos decisivos para a entrada e manutenção do aluno na fase 3 (alto nível). 

Pretende-se realizar uma abordagem metodológica de análise quali-quanti (qualitativa e 

quantitativa), dado que estaremos analisando dados numéricos acerca do volume de alunos nas 

três etapas da carreira esportiva (comparação e inter-relação, segundo Lakatos e Markoni, 

2009), e  uma análise qualitativa, acerca dos fatores que influenciam a entrada e manutenção 

dos alunos de uma etapa para outra da carreira esportiva proposta pelo SESI (análise de 

conteúdo de Bardin, 1977). Sendo assim, espera-se colher dados suficientes para relatar o 

sucesso ou declínio do atual programa a partir do ano de 2013, assim como, a ele ofertar 

propostas de aperfeiçoamento. 
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O Laboratório de Treinamento em Esporte para Crianças e Adolescentes (LATECA) da Escola 

de Educação Física e Esporte (EEFE) da Universidade de São Paulo (USP) vem desenvolvendo, 

ao longo de 2014, o projeto “Análise das Políticas e do Clima/Ambiente para o Esporte de Alto 

Rendimento nos Diferentes Níveis de Organização Governamental e Não Governamental 

Brasileiros – com Ênfase para as Relações do Esporte Escolar e Esporte de Participação com 

Programs de Identificação e Desenvolvimento de Talentos Esportivos”, que terá como um de 

seus produtos finais o Indicador de Desenvolvimento do Esporte para Estados e Capitais do 

Brasil, composto por fontes primárias e secundárias de dados, além de entrevistas 

semiestruturadas a gestores do esporte. O indicador em questão trabalha com nove pilares 

associados ao sucesso esportivo internacional, a saber:1) suporte financeiro; 2) organização e 

estrutura de políticas para o esporte; 3) participação e esporte de base; 4) identificação de 

talentos e sistema de desenvolvimento; 5) suporte para atletas e pós-carreira; 6) instalações 

esportivas; 7) desenvolvimento e suporte para técnicos; 8) competições nacionais e 

internacionais; 9) pesquisa científica. As nove dimensões foram identificadas e validadas 

academicamente pelo consórcio SPLISS “Sports Policies Leading to Sporting Success”, 

firmado entre as instituições Vrije Universiteit Brussel, Bélgica; Victoria University, Austrália; 

Sheffield Hallam University e UK Sports. Neste contexto, o Brasil, por meio da EEFE-USP, é 

um colaborador e parceiro, e vem adaptando os resultados da pesquisa internacional para a 

mensuração do desenvolvimento do esporte em Estados e capitais brasileiros. O objetivo deste 

artigo é, portanto, descrever o processo de adaptação do indicador internacional, bem como a 

composição técnica nos nove pilares. Serão explicitados os critérios adotados para a pontuação 

em cada uma das dimensões e em seus “fatores críticos de sucesso” – denominação conferida 

a cada uma das subdivisões dos pilares. O processo de quantificar informações obtidas a partir 

de entrevistas semiestruturadas a gestores do esporte também será detalhado neste texto. 

Pretende-se, finalmente, que o Indicador de Desenvolvimento do Esporte seja mais um 

elemento norteador para a formulação e avaliação de políticas públicas para o esporte no Brasil, 

desde o estímulo à prática esportiva durante a educação básica até o esporte de alto rendimento. 

Ressalta-se ainda que, às vésperas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro em 

2016, as informações produzidas para a construção do indicador poderão ser utilizadas na 

comparação científica do desempenho do Brasil, de Estados e capitais com o de países com 

rendimento importante no esporte internacional. 
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