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Apresentação 

A ABRAGESP (Associação Brasileira de Gestão do Esporte) completa 10 anos, e a comemoração 

foi coroada com a realização de seu décimo congresso, cumprindo com um dos seus principais 

papéis, o da difusão de conhecimento em Gestão do Esporte no Brasil. O 10º Congresso 

Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE) teve co-realização da Escola de Educação Física e Esporte 

da Universidade de São Paulo (EEFE USP). Da parte da ABRAGESP e da Comissão Científica, 

nossos agradecimentos aos representantes da EEFE USP na organização do evento, a Profa. Dra. 

Flávia da Cunha Bastos e o Prof. Dr. Ary José Rocco Júnior, ao Laboratório de Gestão, Políticas, 

Marketing e Comunicação em Esporte e Educação Física (LAGECOM), às instituições que 

acolheram o 10º CBGE e aos convidados das mesas redondas, painéis, conferências, workshop 

e oficinas. Nesta edição avançamos na qualidade dos trabalhos submetidos, mais um motivo 

para crermos que o 10° CBGE marca a consolidação da ABRAGESP, como também a linha de 

pesquisa em Gestão do Esporte no Brasil. 

Nos Anais do 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte estão os resumos dos pôsteres e 

apresentações orais apresentados durante o evento. Neste ano de 2019, o número de 120 

trabalhos submetidos foi um recorde. Dos resumos submetidos, 107 foram aprovados (59 

comunicações orais e 48 pôsteres). Foram 10 Estados brasileiros representados, além de 1 

resumo de Portugal. Destacamos ainda a entrega dos prêmios: “Flávia da Cunha Bastos” 0 

melhor pôster; “Lamartine DaCosta” - melhor apresentação oral; “José Maurício Capinussú de 

Souza” (in memoriam) - instituição com maior número de trabalhos aprovados e apresentados 

durante o evento.  Os vencedores foram: 

  Prêmio “Flávia da Cunha Bastos”: “Gestão das ligas nacionais: Analisando as diferenças e 

similaridades entre os campeonatos nacionais de futebol” de Renan Barabanov de Assis - 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (pp. 43-

45). 

  Prêmio “Lamartine DaCosta”: “Determinantes sociodemográficos de consumo: Uma análise 

dos espectadores do futebol de Pernambuco” de Willian Gonçalves dos Santos, Marcos Antonio 

Barros Filho, Jorge Eduardo Maciel Gonçalves da Silva, Julia van Rooijen Oliveira e Carlos Augusto 

Mulatinho de Queiroz Pedroso - Universidade de Pernambuco (pp. 123-125). 

  Prêmio “José Maurício Capinussú de Souza”: concedido à Faculdade de Ciências Aplicadas da 

Universidade Estadual de Campinas (FCA-UNICAMP). 

Os Anais deste Congresso trazem um pouco de todo conhecimento discutido e disseminado 

durante o evento, e juntamente com os demais anais das outras 9 edições, representam o 

crescimento e o desenvolvimento da pesquisa em Gestão do Esporte no Brasil. Esperamos que 

este material proporcione reflexões sobre a área e encoraje os já presente e novos 

pesquisadores, a contribuir cada vez mais em prol da Gestão do Esporte no Brasil. 

Boa Leitura! 

 
Profa. Dra. Cacilda Mendes dos Santos Amaral 

Presidente da Comissão Científica 
10° Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte 
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Modelo Multivariado de Valuation nos clubes brasileiros de futebol: Uma aplicação do 
modelo de Markham 

 
Renan Barabanov de Assis 

FEA-USP / FIPECAFI 
renan.assis@usp.br 

 

Introdução e Objetivos: Parte de uma indústria de lazer e entretenimento que cresce de forma 
significativa (Rohde & Breuer, 2016), dentro de um cenário de disputa acirrada por clientes e 
consumidores, os clubes de futebol atraíram, nos últimos anos, a atenção de diversos 
investidores, individuais e coletivos (Szymanski, & Smith, 1997). Transferências milionárias 
(Matesanz, Holzmayer, Torgler, Schmidt & Ortega, 2018), trocas de comando (Holt, 2007), 
valorização de marcas (Maderer, Parganas & Anagnostopoulos, 2018), entre outros tópicos, 
passaram a fazer parte do dia a dia do esporte. Diante do fluxo de recursos e interesses 
envolvidos no jogo, contudo, uma questão primordial ainda permanece: quanto vale realmente 
um clube de futebol profissional? Compreender o valor de um clube profissional, além de 
facilitar o direcionamento e a avaliação de investidores (potenciais e atuais), pode servir 
também para o alinhamento de estratégias de marketing, crescimento e vendas, abertura e 
capacidade de exploração de novos mercados, aprimoramento da negociação de cotas de 
patrocínio, imagem, transmissões e premiações, além de negociações comerciais, de 
financiamento e contratação de atletas, comissão técnica e demais funcionários e parceiros. No 
âmbito do mercado tradicional, nitidamente no segmento das empresas de capital aberto, as 
metodologias de avaliação de empresas variam, muitas vezes utilizadas em conjunto para 
determinar do valor de um negócio: Valor Contábil; Valor Patrimonial de Mercado; Valor de 
Liquidação; Preço/Lucro; Capitalização dos Lucros; Múltiplos de Faturamento; Múltiplos de 
Lucro; Fluxos de Caixa Descontados; Valor Presente Líquido; Opções Reais; TIR e Payback 
(Santos, 2007). No contexto esportivo, diversas medidas de valuation para clubes de futebol 
ganharam espaço nos últimos anos, com organizações e empresas de mídia elaborando rankings 
próprios para divulgar suas metodologias. A revista norte-americana Forbes, por exemplo, 
elabora anualmente sua lista dos clubes de futebol mais valiosos do mundo, seguindo os 
critérios pelos quais também avalia as franquias de maior valor em todos os esportes (Ozanian, 
2018). Empresas de auditoria com alcance global, Deloitte, KPMG e BDO também elaboram 
rankings com metodologias próprias para avaliar as equipes de futebol. Publicado de forma 
quase ininterrupta há duas décadas, a “Deloitte Football Money League” (Deloitte, 2018) 
apresenta anualmente os 30 clubes mais valiosos do mundo, enquanto a KPMG restringe sua 
análise ao contexto europeu, elencando também a cada ano os 32 de maior valor em seu “The 
European Elite” (KPMG, 2018). Tomando por base os ativos com atletas, os ativos fixos (estádios, 
centros de treinamento, etc), o caixa disponível, o potencial de investimentos dos donos e a 
dívida líquida em sua metodologia, a Soccerex elabora anualmente uma lista com os 100 clubes 
mais valiosos do mundo, um ranking mais amplo, envolvendo não apenas equipes europeias, 
como também clubes chineses, norte-americanos, mexicanos, argentinos e brasileiros 
(Soccerex, 2018). Já no cenário nacional, a BDO Brasil publica anualmente o “Valor das Marcas 
e Finanças dos Clubes Brasileiros” (BDO, 2017), ranqueando os 40 clubes mais valiosos do Brasil, 
avaliando as marcas com base em dados financeiros, pesquisas com torcedores, informações de 
marketing e dados econômicos e sociais das equipes brasileiras. Essas diversas metodologias 
aplicadas aos clubes de futebol têm, como desvantagem, a subjetividade e a falta de divulgação 
do formato de cálculo, de forma a permitir a replicação das mesmas para estudos comparativos 
das mais distintas áreas no contexto prático ou acadêmico. Um obstáculo que Markham (2013) 
visa suprir, propondo um modelo de unificação das metodologias, o chamado “Modelo 
Multivariado para Avaliação de Clubes”, especialmente direcionado para equipes da primeira 
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divisão inglesa (Premier League). Enquanto os modelos divulgados ao mercado adotam em sua 
maioria critérios centrais únicos (como valor da marca, total de receitas ou de ativos), o método 
proposto por Markham (2013), ainda que testado em seu trabalho apenas nos clubes britânicos 
participantes da primeira divisão local, não se restringe a uma única variável, contemplando 
valores econômico-financeiros, contábeis, gerenciais e estruturais; Metodologia: Adotando 
procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica, por meio do levantamento de 
referências teóricas já analisadas (Fonseca, 2002), e documental (Gerhardt & Silveira, 2009), o 
estudo visa aplicar o modelo de Markham (2013) em uma amostra de clubes brasileiros, 
verificando sua adequação ao cenário nacional, além de comparar os resultados alcançados com 
as metodologias já presentes e divulgadas nos estudos e publicações que mensuram o valor das 
equipes locais com bases em metodologias distintas. A seleção da amostra foi feita levando em 
consideração todos os times que participaram da Série A do Campeonato Brasileiro nas edições 
de 2017 e 2018. Os dados utilizados no cálculo das metodologias foram colhidos em fontes 
oficiais, tomando por base, por exemplo, as informações contidas nas demonstrações contábeis 
dos clubes profissionais. Em busca de uma padronização das informações, buscou-se utilizar os 
demonstrativos financeiros dos times no exercício de 2017 (apresentados em 2018); Resultados 
Preliminares e Discussão: Na adoção do modelo multivariado de Markham (2013), destaca-se, 
de início, a dificuldade em sua aplicação aos clubes brasileiros por dois fatores: a existência de 
patrimônio líquido negativo (passivo à descoberto) e a operação deficitária em parte dos clubes 
selecionados na amostra. Tais fatores reduzem de forma significativa o valor dos clubes em 
alguns períodos ou mesmo tornam o apurado negativo, situações que não ocorrem no caso das 
metodologias de valor contábil, múltiplos de faturamento, fluxo de caixa descontados e os 
modelos comparativos já publicados por Soccerex e BDO; Conclusões e Considerações Finais: 
Ainda que a metodologia tenha aplicação limitada por algumas características específicas dos 
clubes brasileiros (como patrimônio negativo e prejuízos constantes), é possível identificar a 
relevância do tema para os distintos contextos no qual a pesquisa se insere. Além de permitir 
sua utilização gerencial práticas por clubes e administradores no futebol, o estudo também visa 
contribuir com o cenário acadêmico, testando o modelo em um novo contexto, ampliando a 
discussão acerca de sua adoção e contribuindo com a inserção de uma nova metodologia de 
valoração dos clubes. 
 
Palavras-chave: Valuation no Futebol; Clubes Profissionais; Valor dos Clubes; Gestão do Esporte; 
Contabilidade no Futebol. 
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Introdução: O futebol é importante na sociedade brasileira, pois navega por vários elementos 
culturais e por gerar grandes receitas. E por conceber tamanhas receitas há preocupação com a 
gestão dessas entidades que, segundo Brandão (2012), encontra-se uma tendência de 
profissionalização. No que se refere à importância econômica dos clubes de futebol no Brasil, 
conforme estudo feito pela BDO com 25 clubes brasileiros, em 2017 geraram receita total de R$ 
5,2 bilhões, o que representa um crescimento de 63% em relação a 2013 (R$ 3,2 bilhões), 
evidenciando, portanto, a grande representatividade do futebol para economia. Os clubes de 
futebol no Brasil podem ser classificados como uma Entidade Desportiva, constituída na forma 
de associação civil sem fins econômicos com prazo de duração indeterminado. Conforme 
Dimitropoulos (2010), os clubes da Grécia também podem ser considerados como associações 
desportivas sem fins econômicos. Entretanto, no Brasil se verifica que algumas equipes 
alteraram sua denominação para empresas com finalidade lucrativa, com marco legal pela Lei 
Pelé (Lei 9.615/1998). No que se refere à plataforma teórica, o trabalho tem como 
fundamentações as teorias Trade-Off e Pecking Order para verificar se há convergência no modo 
em como as associações desportivas constroem a estrutura de capital e a relação com o 
endividamento. Nesse sentindo, os pressupostos do Trade-Off relacionam um ponto da 
estrutura de capital onde o lucro fiscal compensará a dívida, assim o benefício fiscal marginal 
sobre a dívida adicional for compensado pelo aumento do valor presente dos custos de 
dificuldades financeiras Myers (1984a). Já a Teoria do Pecking Order, prescreve que as empresas 
optam por recursos de forma hierárquica, selecionando inicialmente as fontes internas e 
posteriormente as externas de maior facilidade e menor custo Myers (1984b). Objetivo: O 
objetivo é analisar as fontes de captação dos recursos e as origens das receitas dos clubes de 
futebol brasileiro entre 2007 e 2018, dividindo-os em dois grupos, verificando se as proporções 
dessas fontes são distintas entre os clubes da elite do futebol em comparação com os demais 
clubes. Método e Análise de Dados: Coletou-se dados de 35 clubes de futebol brasileiro que 
compuseram, tanto da Série A quanto da Série B, das edições de 2007 a 2018, do campeonato 
brasileiro de futebol. Fez-se uma análise das demonstrações contábeis disponibilizadas nos sites 
dos clubes, federações e diários oficiais, obedecendo o aspecto jurídico da Lei 12.395/2011 que 
diz ao qual os clubes precisam publicar balanços anuais em sitio próprio e da liga. Analisando as 
composições de capital de financiamento e de geração de receitas, verifica-se que tais dados, 
como não possuem padronização de divulgação pelos clubes, necessitaram ser tratados e 
organizados. Assim, após essa parametrização, culminaram num banco de dados de mais de 
2.600 registros de tipos de receitas que, após aglutinados os tipos de receitas (dia de jogo, 
direitos econômicos, patrocínio, sociais/clube, transmissão e outras), chegaram a mais de 1,7 
mil observações. Sobre os itens que compõe o passivo e o patrimônio social / líquido, o banco 
de dados contou com mais de 5.000 observações, resultando, após a classificação nas mais 
diversas contas (adiantamentos, contas a pagar / fornecedores, contratos de imagem 
empréstimos, exigibilidades com agentes e outros clubes, impostos e contribuições sociais, 
obrigações trabalhistas, patrimônio social, provisão para contingências, receita antecipada, 
reservas, superávits ou déficits acumulados, transações com partes relacionadas, tributos 
parcelados) em quase 2,8 mil observações. Para análise dos dados, além das disposições em 
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gráficos e tabelas, utilizou-se testes de medianas de kruskal wallis (não paramétrico), uma vez 
que os dados não apresentaram dispersão normal.  Resultados e Discussão: Verificou-se que, 
nos testes realizados, os valores ordinais dos passivos entre os grupos são estatisticamente 
diferentes, ao nível de 1, e do PL ao nível de 5%. Já para os valores relativos, deflacionados pelos 
Passivo Total, ao nível de 5%, tanto para o Passivo Circulante quanto para o Não Circulante. 
Conclusões ou Considerações Finais: pelos resultados encontrados por meio dos testes de 
medianas, verificou-se que a maneira como os clubes se financiam, tanto pelas estratégias de 
receita quanto de financiamento, alteram significativamente entre os clubes que 
permaneceram na série A em relação aos que transitaram pelas demais séries. Dividindo os 
clubes entre os que transitam prioritariamente pela Série A do Brasileiro (elite) e os que circulam 
nas Séries B e C entre 2007 e 2018, verificou-se que esse segundo grupo se financia mais por 
passivos operacionais do que por passivos financeiros. Além disso, esse grupo de equipes 
também se financia mais com capitais de curto prazo, ao invés de utilizar recursos de longo 
prazo, como os clubes da elite o fazem. Como resultado, verificou-se as receitas de Patrocínio e 
de Dia de Jogo não possuem percentual estatisticamente significante diferente entre os clubes 
de elite contra os demais. Contudo, essa diferença é notada nas receitas com Direitos 
Econômicos de Atletas e Direitos de Transmissão. Implicações teóricas e práticas: Tais 
resultados auxiliam na compreensão dos financiamentos das entidades desportivas brasileiras. 
Pode auxiliar também nas estratégias de pesquisas futuras, na busca dos determinantes para as 
maneiras de obtenção de receitas, bem como para a composição da estrutura de capital. Traz 
também resultados práticos que podem interessar os gestores dos clubes de futebol, 
principalmente aos clubes menores, pela obtenção dos caminhos trilhados pelos clubes da elite 
do futebol brasileiro. Para as federações e entidades que controlam as ligas, pode para que elas 
auxiliam os clubes a buscarem novos tipos de receitas, ou maneiras de incrementá-las, para a 
manutenção de suas entidades. 
 
Palavras-chave: Futebol; Receitas; Endividamento; Teoria Trade-Off; Teoria do Pecking Order. 
 
Referências 
BDO. (2018). Valor das marcas dos clubes brasileiros. (Vol. 11). Recuperado de 
https://www.bdo.com.br/getmedia/bdbe347f-51d1-4e73-b11e-
c7afb15b9ee4/11_Valor_das_marcas.pdf.aspx?ext=.pdf&disposition=attachment 
Brandão, A. (2012). O endividamento dos clubes de futebol no Brasil. São Paulo: UPM. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. (2001). Coleção Saraiva de Legislação. 
(21a ed.). São Paulo: Saraiva. 
Dimitropoulos, P. (2010) The Financial Performance of the Greek Football Clubs. Department of 
Sport Management, Smij: (Vol. 6). Recuperado de http://dx.doi.org/10.4127/ch.2010.0042. 
Lei n. 12.395, de 16 de março de 2011 (2011). Dispõe normas gerais sobre desporto. Brasília. 
Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12395.htm 
Myers, S. C. (1984, July 3) The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance, 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

São Paulo, SP Setembro, 8 – 10, 2019 12 

Releitura dos valores de financiamento do esporte de alto rendimento no Brasil de 2010 a 
2014 

 
Rene Fender 

Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 
rene.fender@usp.br 

 
Pedro Cavazzoni 

Confederação Brasileira de Desportos na Neve 
 

Flávia da Cunha Bastos 
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo 

 
Introdução: Com o advento de diferentes eventos esportivos realizados no Brasil nas últimas 
duas décadas, muitos programas e ações de apoio e financiamento do desenvolvimento do 
sistema esportivo brasileiro foram implementados (Meira, Bastos & Böhme, 2012). Um relatório 
para monitorar tais financiamentos foi feito pelo Tribunal de Contas da União em 2014, 
levantando, a partir de diligências “enviadas aos órgãos e entidades participantes”, dados com 
o objetivo de compreender o funcionamento dos componentes do Sistema Nacional do 
Desporto (TCU, 2014). A não ser pelos posteriores trabalhos realizados pelo consórcio do SPLISS 
Brasil que identificou alguns dados do suporte financeiro do esporte no país (Böhme; Bastos, 
2017), este relatório do TCU (2014) é uma das poucas referências que compila dados analisando 
o financiamento do esporte, tendo esse período de 2010-2014 servido de argumentação única 
em diferentes esferas. Exemplos são a utilização desses dados pelo Senado na construção do 
Anteprojeto de Lei Geral do Esporte (BRASIL, 2016), e também na divulgação desses dados em 
programas televisivos de alcance em massa para explicar a situação financeira do esporte no 
país (GLOBO ESPORTE, 2017). Compreendendo o período 2010-2014, o relatório foi 
desenvolvido em meio a Copa do Mundo e Rio 2016, portanto, com dados de processos “em 
andamento” e não finalizados. Objetivo. Fazer uma releitura dos valores do financiamento do 
esporte de alto rendimento no Brasil no período 2010-2014. Métodos e Análise de Dados. De 
abordagem quantitativa, utilizou-se do método de análise documental (Li, Pitts, & Quarterman, 
2008). O relatório TC-021.654/2014-0 do TCU serviu de base para essa análise. Ao invés de 
informações colhidas por intermédio de diligências, para cada valor apresentado pelo TCU o 
presente estudo procurou os dados diretamente com as entidades, acessando na internet os 
diversos tipos de documentos dessas organizações esportivas e empresas estatais (balanços 
financeiros, prestação de contas e relatórios de auditorias), além de comunicação através do 
portal Acesso à Informação. A releitura das fontes de financiamento foi feita separando as 
mesmas por origem dos recursos (públicos, mistos ou privados) e pela finalidade do 
investimento no âmbito público federal. Resultados e Discussão. O valor total no período 2010-
2014 apresentado pelo TCU foi de R$7.698.120.870,57. Na nova contabilização dos dados o valor 
passa para R$ 4.837.682.477,08, uma queda de 37,2%. Um fator que talvez possa explicar essa 
diferença é a discrepância dos valores no quesito Transferências Voluntárias Federais. O valor 
do TCU para este item é R$3.458.109.324. Desconsiderando valores de investimentos em 
futebol, infraestrutura Rio 2016 e esportes não-olímpicos, o valor cai para R$578.456.459,31, 
uma queda de 83,2%. Supõe-se que essa variação de valores no item Transferências Voluntárias 
Federais foi devido ao uso por parte do TCU de dados em que a situação não se encontrava 
como “Pago” ou “Restos Pago”. Isto, pois, até o valor se enquadrar no status de Pago ou Restos 
Pago, ele tramita pela seguinte sequência: “Dotação Inicial > Autorizado > Empenhado > 
Despesa Executada > Pago > Restos Pago”. Vale ressaltar que no próprio relatório TC-
021.654/2014-0 há uma observação indicando que os valores apresentados são os executados. 
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Assim, se feita uma associação da participação relativa das fontes de recursos para o alto 
rendimento, o financiamento público corresponde a 92,8% (R$4.487.293,96) do valor global 
aplicado ao alto rendimento no período 2010-2014 (pelo TCU era de 94%, R$7.346.740.135,76). 
Desconsiderando o financiamento de Estados e Munícipios, das empresas estatais e de 
sociedade de economia mista, no período de 2010-2014 a porcentagem de financiamento por 
fonte pública federal direta é de 61,2% (R$ 2.959.638.500) ante 83,5% (R$6.430.812.158,45) 
apresentado pelo TCU. Conclusões ou Considerações Finais. Esta pesquisa confirmou que o 
esporte de alto rendimento no Brasil possui como principal fonte de recursos as receitas públicas 
federais. O ainda baixo aporte de patrocínio privado parece ser preponderante para esta 
desproporcionalidade entre os financiamentos. Apesar do aumento significativo do 
financiamento público para o esporte ao longo dos últimos anos, é importante considerar alguns 
pontos que fizeram com que esta transformação ocorresse. Os grandes eventos esportivos que 
o Brasil realizou, ou seu período de preparação, demandaram um grande esforço de 
financiamento da União, aumentando temporariamente os investimentos relacionados ao 
esporte. Assim, esta pesquisa analisou o financiamento do esporte separando investimentos 
recorrentes dos investimentos únicos e pontuais para eventos, uma vez que a análise dos dois 
grupos de forma conjunta pode levar a uma interpretação distorcida do investimento no 
desenvolvimento de programas esportivos de alto rendimento. Ou seja, conclui-se que a 
realização desses eventos alterou consideravelmente o curso normal do financiamento público 
no Brasil por um determinado período de tempo. Vale ressaltar que os patrocínios privados aos 
eventos também não foram considerados. Uma das limitações do estudo foi a não comprovação 
de alguns dos itens propostos, por avaliar que estiveram fora do alcance de pesquisa. Além 
disso, como este é um recorte do período 2010 – 2014, ele apresenta visão parcial da situação, 
sem considerar por vezes fatos que estão conectados entre os anos. Exemplos disto é a situação 
do contingenciamento orçamentário que os programas sofreram durantes os anos, ou do atraso 
da liberação e/ou autorização que o Ministério do Esporte por vezes aplicou. Implicações 
teóricas e práticas. Como implicação teórica esta pesquisa traz à discussão a necessidade de se 
apresentar claramente nos relatórios oficiais de financiamento do esporte no Brasil a 
contextualização a qual determinada análise está inserida. Como implicação prática, a pesquisa 
apresenta e discute conceitos que podem ser utilizados pelas autoridades nacionais que 
produzem relatórios do financiamento do esporte no país. 
 
Palavras-chave: Financiamento; Alto Rendimento; Governança; Organizações Esportivas. 
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Introdução: O Brasil vem enfrentando uma intensa crise econômica desde o ano de 2015, 
evidenciada por diferentes indicadores econômicos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas o 
Produto Interno Bruto retraiu 3,8% em 2015 para 3,6% em 2016 (FGV, 2017), a taxa de 
desemprego passou de 6,9% para 11,5% nos anos de 2015 e 2016, atingindo 13,3% no primeiro 
semestre de 2017 (ADVFN, 2017). A inflação passou de 10,67%, em 2015, para 6,28% em 2016 
e seguia com uma variação de 3% em junho de 2017 (ADVFN, 2017). Observou-se uma dívida 
pública que era de R$ 2,79 trilhões em 2015 para R$ 3,11 trilhões em 2016 e atingiu R$ 3,25 
trilhões em junho de 2017 (ADVFN, 2017). Diante desse contexto, é importante analisar como 
cada modelo de negócio vem sendo atingido pelo cenário de crise econômica estabelecida, 
considerando-se que alguns modelos de negócio podem ter apresentando resultados negativos 
e outros podem estar se oportunizando. Nesse mesmo período, publicações referenciam que 
no mercado de academias no Brasil, também foi possível observar uma evolução, porém há uma 
retração na rentabilidade, como afirma a Associação Brasileira de Academias (2017). A partir 
das informações contidas no relatório anual da International Health, Racquet and Sports Club 
Association (2017) três fatores são destacados para caracterizar a evolução do mercado 
brasileiro de academias: número de academias, número de clientes e receitas. Quanto ao 
número de academias, comparando-se os anos de 2015 e 2016 o Brasil se manteve em segundo 
no ranking mundial com 34.509 academias até o final do período de 2016 (IHRSA, 2017). 
Segundo The Ihrsa Global Report (IHRSA, 2015) o Brasil aparece em 2015 como a maior potência 
da América Latina ao se falar em número de clientes em academias, tendo 8 milhões que 
representam o quarto maior número do mundo. Em 2016 esse número subiu para 9,6 milhões 
de usuários (IHRSA, 2017).  No que se refere a receitas o Brasil faturou US$ 2,4 bilhões em 2015 
e US$ 2,1 bilhões em 2016, saindo da 9° posição do ranking mundial para a 10° (IHRSA, 2015). 
Analisando essas variáveis em conjunto, o Brasil apresentou resultados positivos quanto ao 
aumento de volume de mercado, mas é nítido que o cenário econômico limitou uma 
alavancagem financeira. Muitos outros países atingem receitas mais valiosas mesmo 
apresentando um menor número de academias e clientes. Especificamente em relação aos 
modelos de negócio praticados no mercado brasileiro de academias, de acordo com a ACAD 
(2017) existem: Low Cost, High End, Middle Market, Stúdio, Digital e Butique. Após a 
caracterização da crise econômica brasileira e seu reflexo no segmento de serviços no país, 
torna-se importante entender como os principais modelos de negócio das academias atuantes 
no Brasil vem enfrentando essa crise. Dessa forma, a presente pesquisa se justifica uma vez que 
pretende gerar informações para permitir uma melhor compreensão sobre o comportamento 
dos modelos de negócio das academias brasileiras e contribuir com a produção de 
conhecimento à literatura brasileira que é escassa sobre o tema (Menezes, 2013). Objetivos: A 
pesquisa tem o objetivo geral de analisar o impacto da crise econômica que se configura no país 
a partir de 2015 em academias Low Cost, High End, Middle Market e Stúdio. Foram definidos 
como objetivos específicos deste estudo: Verificar como os gestores definem seu 
enquadramento frente aos modelos de negócios estudados; Verificar a percepção dos gestores 
frente a crise econômica; Descrever as dificuldades e as ações gerenciais no enfrentamento da 
crise em cada modelo de negócio; Evidenciar qual (is) modelo (s) tem tido impacto positivo na 
atuação no mercado, segundo as variáveis: Número de alunos, faturamento, valor da 
mensalidade, serviços ofertados e quadro de funcionários. Métodos e Análise de Dados: Esse 
estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, pois não há conhecimento suficiente 
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acumulado na literatura sobre o tema e descritiva porque tem como meta descobrir e expor 
dados reais, precisos e sistemáticos, sem nenhuma intervenção influenciadora do pesquisador. 
A abordagem dessa pesquisa se enquadra predominantemente quantitativa, uma vez que a 
maioria dos dados levantados serão compilados de forma conceitual numérica para expor seus 
resultados e conclusões (LI; PITTS; QUARTERMAN, 2008); THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 
2012). Quanto aos meios, a pesquisa será desenvolvida a partir da coleta de dados no campo 
obtendo-se dados primários junto a gestores de academias (VERGARA, 2010), por meio de um 
questionário de perguntas abertas e fechadas. Resultados Esperados: Entender as ações das 
academias para o enfrentamento da crise, o impacto da crise em cada modelo de negócio e a 
compreensão dos gestores quanto ao seu modelo negócio. Em âmbitos mais macros espera-se 
como impacto dessa pesquisa poder ajudar na caracterização do mercado de academias, tanto 
em questão de modelos de negócio quanto em potencial mercadológico. Futuros e atuais 
empreendedores poderão usar esse estudo como subsídio para a compreensão do mercado de 
academias brasileiro, no que diz respeito a modelo de negócio e sua capacidade de gerar riqueza 
frente a crise econômica estabelecida no país.  
 
Palavras-chave: crise-econômica; academias brasileiras; modelos de negócio. 
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Introdução: Cárdenas e Feuerschütte (2015) apontam que a Gestão do Esporte (GE) ou, mais 
especificamente, a "Gestão em Educação Física (EF) e Desporto" (CONFEF, 2002, p.1) é apontada 
como uma das sete especificidades da intervenção do profissional em EF. Assim, desde 2002, a 
"administração e/ou gerenciamento de instituições, entidades, órgãos e pessoas jurídicas cujas 
atividades fins sejam atividades físicas e/ou desportivas" é declarada como uma das 
possibilidades de atuação de profissionais formados em EF no Brasil (CONFEF, 2002, p.1). A 
Gestão do Esporte tem sido contemplada nos currículos dos cursos de EF e Esporte durante 
muitos anos com diferentes nomes, tais como, administração esportiva, marketing esportivo, 
gestão do esporte, organização esportiva, dentre outros (De Almeida 2017). Tratando-se de uma 
área recente de atuação e produção acadêmica para o profissional de EF e Esporte, torna-se 
necessário compreender como as disciplinas relacionadas à gestão são desenvolvidas nas 
Universidades Brasileiras. Objetivo: Analisar os ementários das disciplinas relacionadas à GE nos 
cursos de EF das Universidades Federais (UFs) de Minas Gerais (MG). Métodos e Análise de 
Dados: O estudo tem natureza qualitativa e caráter descritivo e documental (Gil, 2008). Buscou-
se compreender a formação relacionada à GE no estado de MG. Para isso, foi realizada uma 
análise da matriz curricular dos cursos em EF em todas as 11 UFs de MG. Foram analisados os 
ementários dos componentes curriculares nos seguintes aspectos: nomenclatura dos 
componentes curriculares; programa dos cursos ou conteúdo programático; período do curso, 
se é obrigatório ou optativo; carga horária teórica e prática; quantidade de disciplinas 
relacionadas. Resultados e Discussão: Constatou-se que das 11 UFs de MG apenas 2 não 
possuem o curso de EF e uma contém o curso, porém nenhuma matéria relacionada a gestão 
do esporte, totalizando assim 8 UFs em MG que contém disciplinas referentes à gestão. Foram 
encontradas 16 disciplinas no total, pelo fato de algumas UFs possuírem mais de uma matéria. 
Deste total, 11 são obrigatórias e 5 são optativas. Os termos mais encontrados nas disciplinas 
foram: Organização, administração ou gestão em Educação Física/Esporte e Lazer (5 
incidências), seguidos de Organização e Gestão de Eventos (3), Políticas Públicas de Esporte e 
Lazer (4). Os termos: estrutura esportiva, empreendedorismo, marketing, foram evidenciados 
em 4 disciplinas. A maioria das disciplinas obrigatórias está nas fases iniciais do curso, e as 
optativas nos anos finais dos cursos. No que tange a carga horaria das disciplinas obrigatórias, 4 
possuem 60 horas, 3 têm 30 horas, 2 disciplinas totalizam 45 horas, 1 com carga horária de 68 
horas e 1 com 75 horas semestrais. Deste total, 439 horas são teóricas e 124 horas práticas. Já 
na análise das optativas, evidenciou-se que todas possuem carga horária de 60 horas, 
totalmente teóricas. Relativo aos programas das disciplinas, a temática mais abordada foi 
Estrutura e organização das Políticas públicas de esporte com 9 incidências, seguidos de: Noções 
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básicas a respeito de técnicas e métodos para organização de eventos (7), Prática de organização 
de eventos (6), Noções básicas sobre as teorias administrativas (6), Elaboração de projetos (5), 
Funções administrativas (5), Sistemas e métodos utilizados nos processos de competições (4), 
Empreendedorismo (3), Marketing esportivo (3), Análise dos campos de atuação da EF (2), 
Elaboração de plano de negócios (2) e Economia do esporte (2). Os temas: Ética na EF, Gestão 
de qualidade, Industria do Esporte e Administração escolar esportiva apareceram somente 1 
vez.  Considerações finais: A partir da coleta de dados foi possível concluir que as disciplinas 
relacionadas à gestão se fazem presentes nos cursos de EF nas UFs do estado de MG, tanto no 
rol das obrigatórias quanto das optativas. Somente um dos cursos analisados não apresentam 
disciplinas relacionadas a este tema. Notou-se uma falta de padronização nas disciplinas, tanto 
no que se refere à nomenclatura, quanto à carga horária e o período do curso. Quanto aos 
ementários dos componentes curriculares verificou-se uma ênfase no desenvolvimento da 
temática Organização de eventos, e que grande parte dos cursos discute as Políticas públicas de 
esporte, as Noções básicas sobre as Teorias administrativas e as funções administrativas. 
Observou-se pouca atenção aos temas relacionados à Análise dos campos de atuação, Economia 
e Indústria do Esporte. Implicações teóricas e práticas: O estudo evidenciou a crescente 
inserção da GE como componente curricular dos cursos de EF de Minas Gerais. Considerando a 
importância da formação para o desenvolvimento das competências necessárias para a atuação 
no mercado de trabalho da EF e esporte, a existência destas disciplinas parece auxiliar na 
capacitação destes profissionais para atuarem neste campo. Torna-se necessária uma maior 
articulação entre as Universidades, professores e pesquisadores do campo da gestão, buscando 
um alinhamento entre as disciplinas trabalhadas, bem como, um maior aprofundamento nas 
discussões sobre a Economia e Indústria do Esporte.   
 
Palavras-chave: Gestão; Educação Física; Esporte; Formação. 
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Introdução: O esporte cresce em todos os aspectos sendo considerado um importante 
fenômeno sociocultural da humanidade (CARVALHO, MARQUES & CARVALHO, 2009). Para 
Ekholm (2013) o esporte pode ser visto como sinônimo de espetáculo, cultura, cidadania, 
geração de empregos, integração social, e suas múltiplas facetas e abrangência o torna 
interessante para realização de pesquisas. Para que organizações de qualquer segmento 
desenvolvam suas atividades é importante que se relacionem com outras organizações, sejam 
elas do mesmo segmento ou segmentos distintos, constituindo assim as redes 
interorganizacionais (GRANOVETTER, 1985; BABIAK, 2007). Objetivo: Reconhecendo a 
importância das redes interorganizacionais para o esporte, o objetivo do estudo é verificar a 
importância da rede de interorganizacional de uma organização esportiva, que neste caso é o 
Clube São José Rugby. O estudo pretende responder à seguinte questão de pesquisa: Como 
ocorre a evolução da rede interorganizacional de uma organização esportiva? Método e Análise 
de Dados: O método utilizado é qualitativo por meio do estudo de caso (YIN, 2015). A coleta de 
dados foi realizada por meio de três fontes de evidências: (1) visitas (para a observação), (2) 
análise de documentos e (3) entrevistas com os gestores (Yin, 2015). Para as entrevistas foi 
desenvolvido pelos autores um roteiro baseando-se nos fundamentos propostos por Zaccarelli 
et al. (2008) para identificar como ocorre a evolução de uma rede interorganizacional. 
Originalmente os fundamentos desenvolvidos por Zaccarelli et al. (2008) estão estruturados 
com foco em rede de negócios em organizações com fins lucrativos, avaliando os seguintes 
pontos: (1) Fidelização Progressiva entre fornecedores e clientes, (2) Compra direta de insumos 
produtores e usuários, (3) Abrangência de negócios na rede, (4) Especialização das empresas 
presentes na rede, (5) Agilidade na substituição de empresas, (6) Homogeneidade na 
intensidade de fluxos, (7) Inovação para alinhamento de negócios, (8) Aperfeiçoamento por 
introdução de novas tecnologias, (9) Compartilhamento de investimentos, riscos e lucros e (10) 
Estratégia de grupo para competir como rede. Não encontrou-se estudos para rede 
interorganizacional em organizações esportivas sem fins lucrativos, por essa razão, foi 
necessário a adaptação dos fundamentos de Zaccarelli et al. (2008). Para tanto, realizaram-se 
pré-testes em duas organizações esportivas sem fins lucrativos, que se assemelham ao clube 
escolhido para a pesquisa, afim de verificar quais seriam as adaptações necessárias e notou-se 
que os fundamentos 6, 8 e 9 não se aplicam às organizações esportivas sem fins lucrativos. Para 
análise dos dados, foi utilizado o software Atlas T.I. para categorizar as entrevistas (Bardin, 1977) 
e para desenvolver e observar a topologia da rede utilizou-se o software VOSVIEWER. 
Resultados e Discussão: Os resultados da pesquisa apontam que a própria rede atrai novas 
organizações para ela mesmo pelo fato de existir parceiros que são interessantes para as demais 
organizações que não fazem parte da mesma rede. As impressões foram que para os gestores 
do clube, pertencer a uma rede de organizações que patrocinam equipes de outras modalidades 
esportivas de maior imagem social, agrega valor e auxilia na imagem profissional pessoal, na 
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imagem positiva do clube e da equipe de alto rendimento. Com base nos fundamentos da 
evolução da rede adaptados de Zaccarelli et al. (2008), o Clube São José Rugby atende a seis 
fundamentos apresentados para a realidade das organizações esportivas. Conclusões: Concluiu-
se que a própria rede interorganizacional do clube atrai novas organizações parceiras para 
ingressar, tornando uma rede variada e uma ferramenta de sobrevivência para o clube. 
Implicações práticas e teóricas: Como implicação prática nota-se que pertencer a uma rede 
interorganizacional pode beneficiar as organizações esportivas quanto a visibilidade, 
principalmente de modalidades que ainda não são muito difundidas no Brasil. Como implicação 
teórica, constatou-se a carência de estudos de redes interorganizacionais no esporte, 
apontando como sugestão para futuros estudos a necessidade de aplicar os fundamentos de 
evolução de redes nos clubes de outras modalidades. 
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Introdução: A cocriação de valor propõe que as organizações ampliem seu foco não enfatizando 
apenas os produtos e serviços, mas que percebam a mudança no comportamento dos clientes, 
que passam de uma postura passiva para uma maneira conectada e informada (Prahalad & 
Ramaswamy,2004), indicando para que as organizações reajam a essa transformação que 
impacta o mercado. Com a ascensão das organizações esportivas e as adequações das práticas 
de atividades físicas ao mundo moderno (Zagnit, Rajan & Basch, 2016), o mercado das 
academias de ginástica é crescente, tornando-as interessante para a realização de pesquisas. O 
diálogo aberto se torna um canal entre clientes e organizações, tornando possível a ocorrência 
do acesso, do compartilhamento dos riscos e da transparência, dando origem aos blocos de 
interação e a bilateralidade para a ocorrência da cocriação de valor. Prahalad & Ramaswamy 
(2004) ao propor a cocriação de valor, destacam a interação entre o cliente e a organização por 
meio dos “blocos de interação”, ou seja, através do DART: Diálogo (D), Acesso (A), Risco (R) e 
Transparência (T). Objetivo: O objetivo do estudo é verificar como a cocriação de valor contribui 
como ferramenta de gestão para academias de ginástica.  A questão de pesquisa norteadora do 
estudo é: Como a cocriação de valor pode contribuir como ferramenta de gestão para as 
academias de ginástica? Método e Análise de Dados: A pesquisa é qualitativa e como método 
optou-se pelo estudo de casos múltiplos em academias de ginástica da Zona Norte de São Paulo. 
Para a coleta dos dados, utilizou-se três fontes de evidências (Yin,2015): (1) Observação, (2) 
Análise de documentos e (3) Roteiro de entrevista semi-estruturada. Para a observação, foram 
realizadas visitas em duas academias que foram escolhidas por conveniência. Para a análise 
documental, além dos websites, foram consultados documentos disponibilizados pelos gestores 
das academias. As entrevistas foram baseadas no roteiro elaborado pelos autores conforme a 
literatura pesquisada e aplicadas a dois gestores em cada academia, totalizando 4 entrevistados. 
Para viabilizar a análise dos dados, com o consentimento e autorização dos respondentes, as 
entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas (Flick, 2009). A técnica 
adotada para análise das entrevistas foi a de análise de conteúdo conforme Bardin (1977, p. 
118). Para categorizar, segundo Bardin (1977), é preciso investigar na literatura os elementos 
previamente, o que permite detectar partes comuns existentes entres elementos ou temas para 
que possam ser categorizados. Neste caso foi definido a categorização baseada no modelo 
DART: Diálogo, Acesso, Risco e Transparência. Resultados e Discussão: Os resultados apontaram 
que na academia 1 há diálogo entre professores e alunos, porém não se observou diálogo dos 
gestores e coordenadores para com os professores e clientes, implicando no acesso. Foi 
observado a transparência do professor com os alunos durante os treinos por meio do 
compartilhamento de informações sobre os riscos inerentes as práticas de atividades físicas. Na 
academia 2 observou-se a presença do diálogo entre os alunos, professores e alunos, entre os 
professores e demais funcionários, porém não foi observado diálogo dos gestores e 
coordenadores para com os professores e clientes. O acesso foi percebido dos professores para 
com os alunos, principalmente em alunos que eram portadores de necessidades especiais, como 
os de doenças ortopédicas e neurológicas. Observou-se que o compartilhamento de riscos é 
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feito pelos professores aos alunos, principalmente nos casos especiais. Os riscos também são 
compartilhados com as famílias ou responsáveis no ingresso dos alunos especiais na academia. 
Foi notório que a cocriação de valor ocorre de forma parcial e inconsciente, pois não havia 
conhecimento prévio dos participantes sobre o tema estudado. Conclusões: Concluiu-se que as 
academias 1 e 2 mesmo sendo considerada de porte pequeno, por ter menor quantidade de 
funcionários e de clientes, esperava-se que o relacionamento poderia ser firmado mais 
facilmente, e na percepção dos gestores o relacionamento é eficaz, porém, ao olhar dos clientes, 
o relacionamento é deficiente e distante, e a principal razão que faz com que os clientes, 
permaneçam clientes, é o preço acessível e o relacionamento com os professores. Sendo assim, 
o professor exerce influência sobre a permanência ou não dos clientes em ambas academias de 
ginástica. Sugere-se que os gestores invistam em conhecimento sobre ferramentas de gestão 
para as organizações esportivas, principalmente sobre cocriação de valor que tem como foco a 
interação entre os interessados envolvidos. Implicações práticas e teóricas: Como implicação 
prática, a cocriação de valor é apoio para conhecer as expectativas dos clientes e por meio dos 
blocos de interação proporcionar experiências memoráveis e fortalecer os laços relacionais. 
Como implicação teórica, o estudo amplia o conhecimento sobre ferramenta de gestão 
estratégica em organizações esportivas. 
 
Palavras-Chave: Cocriação de Valor; Estratégia de gestão; Academia de Ginástica. 
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Introdução: A evolução do futebol no Brasil contemplou uma série de etapas desde Charles 
Miller, no final do Século XIX, como a implantação do profissionalismo dos atletas, os patrocínios 
nos uniformes dos clubes e a introdução de modelos de gestão vindos da Europa, do tipo “clube-
empresa”. Tais avanços exigiram mudanças de paradigma e de formação dos dirigentes, que 
alçaram o futebol brasileiro a um faturamento da ordem de R$ 5 bilhões no ano de 2016 para 
os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e os 4 primeiros colocados da Série B, 
conforme reportagem da Revista Época (2017). Neste contexto, o Esporte Clube Bahia, fundado 
em 1931, se popularizou e se tornou o maior vencedor do Campeonato Baiano, com 48 
conquistas até 2019 e dois títulos de Campeão Brasileiro (1959 e 1988). Entretanto, o clube 
vivenciou uma fase de resultados financeiros, institucionais e futebolísticos desfavoráveis a 
partir da década de 90. Estes resultados ensejaram pressões da torcida para que o clube se 
democratizasse, permitindo eleições diretas para os cargos diretivos, o que foi obtido após uma 
intervenção judicial, em julho de 2013. Assim, viabilizou-se a adoção de princípios de governança 
corporativa, repercutindo em maior transparência na sua gestão e maior visibilidade nacional 
nas suas diversas esferas. No campo teórico, os pressupostos da administração e da subdivisão 
das empresas em áreas mostram que um clube de futebol não difere muito de outras 
corporações, exceto pela área-fim, ou seja, os resultados em campo (Brunoro & Afif, 1997). Esta 
diferença, porém, é muito significativa e decorre da paixão dos torcedores por seus clubes, 
exatamente o fator que torna o futebol uma atividade rentável (Leoncini & Silva, 2004), 
caracterizando-o como uma relação microeconômica diferenciada de consumo dos produtos e 
serviços licenciados. Além disto, foram usados também os princípios de governança corporativa, 
que são transparência, equidade, accountability (prestação de contas) e responsabilidade 
corporativa (IBGC, 2015), que convergem os interesses dos stakeholders e tornam as empresas 
mais confiáveis, portanto, melhores para realizar negócios e se rentabilizar. Ademais, observa-
se que nos clubes brasileiros ainda há os movimentos políticos e eleitorais como obstáculos à 
governança (Battaglia, 2003; Marques & Costa, 2009), distanciando-os do padrão de 
desenvolvimento verificado na Europa, a indústria do futebol que é referência mundial 
(Gammelsæter & Senaux, 2011). Este contraste tem motivado uma discussão sobre os modelos 
de gestão dos clubes, que podem ser dos tipos associativo, o mais comum no Brasil, privado ou 
empresarial, que é comum na Europa e EUA e o misto, também comum na Europa, mais 
especificamente na Alemanha. Objetivo: Este trabalho objetivou analisar possíveis relações de 
influência entre a democratização da gestão e a adoção de princípios de governança corporativa 
e os resultados financeiros, institucionais e futebolísticos de um clube, utilizando o Bahia como 
estudo de caso. Métodos e Análise de Dados: A metodologia deste artigo consistiu em um 
estudo de caso, com abordagem qualitativa e envolveu um roteiro de entrevista semi-
estruturado aplicado a 11 (onze) stakeholders do setor entre dirigentes, ex-dirigentes e 
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do clube, além outros profissionais de outros 
clubes e ex-atletas, bem como houve também pesquisa documental em peças contábeis do 
clube e relatórios de consultorias especializadas, dos anos de 2011 a 2018. Resultados e 
Discussão: A análise das entrevistas e dos dados coletados nos documentos contábeis do clube 
e relatórios de consultorias mostra a evolução dos resultados financeiros, institucionais e 
futebolísticos do Bahia quando comparados aos anteriores à intervenção judicial de 2013. Em 
termos financeiros, foram observados os seguintes resultados entre 2011 e 2018: valor da marca 
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(+ 284,2%), faturamento (+ 269,8%), resultado financeiro (evoluiu de R$ 18,5 milhões de prejuízo 
para R$ 4,4 milhões de lucro) e relação dívida/receita (- 22,1%). Institucionalmente, o Bahia 
melhorou sua imagem junto ao mercado, impactando inclusive nas negociações de atletas, com 
valores cada vez mais significativos, além de atrair profissionais que dispunham de outras 
opções de carreira, bem como tem se destacado também por adotar frequentes ações de 
responsabilidade social. Em campo, o Bahia venceu 5 competições profissionais desde julho de 
2013 frente a uma única conquista nos 10 anos anteriores. Os números apresentados se 
comunicam com os princípios de governança corporativa na medida em que as mudanças de 
gestão tornaram o Bahia um clube mais austero financeiramente e com administrações mais 
eficientes e responsáveis, logo, mais transparente e confiável, com maior propensão a realizar 
novos negócios e aumentar seu potencial financeiro e futebolístico. Considerações Finais: Neste 
artigo conclui-se que a experiência do Bahia com a democratização da gestão e a adoção de 
princípios de governança mostrou que estas práticas podem influenciar no aprimoramento dos 
resultados financeiros, institucionais e futebolísticos, ainda que não possam garantir os últimos. 
Por outro lado, tal vanguarda implica em lidar com a resistência à adaptação e à mudança de 
cultura. Implicações teóricas e práticas: São de confirmação dos argumentos de Brunoro e Afif 
(1997), Leoncini e Silva (2004), Marques e Costa (2009) e do IBGC (2015), que indicam o futebol 
como uma atividade econômica que, apesar de suas especificidades, pode ser administrada em 
grande parte como as empresas de outros segmentos da economia, bem como precisa ser 
rentável e seguir os princípios de boa governança corporativa, além de evidenciar a necessidade 
de uma reformulação imediata para que além dos resultados analisados nesta pesquisa, haja 
uma mudança de postura e uma consequente melhora da imagem. 
 
Palavras-chave: Gestão Democrática; Governança Corporativa; Futebol Brasileiro; Esporte 
Clube Bahia; Administração Esportiva. 
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Introdução e Objetivos: Fundamental na regulação, equilíbrio e sustentabilidade das relações 
no mercado moderno, a governança vem ampliando seu espaço constantemente, ocupando o 
centro do jogo de forças e mecanismos de influência que pautam os relacionamentos 
interempresariais (Rossetti & Andrade, 2004). De forma mais simplificada e concisa, a 
governança pode ser traduzida na forma de um sistema de prestação de contas, monitoramento 
e controle institucional que visa equilibrar os interesses e demandas de todas as partes 
interessadas direta ou indiretamente envolvidas na organização, seja ela de qualquer porte, 
finalidade ou composição estrutural, societária ou legal (Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa [IBGC], 2016). No esporte, sua aplicação e alcance variam de acordo com a 
modalidade, grau de acompanhamento e envolvimento de diversas partes interessadas (Senaux, 
2008). Nesse contexto, os clubes de futebol profissionais se destacam por possuírem, dentro da 
indústria, posição central, semelhante à função institucional exercida pelas figuras corporativas 
no mercado tradicional, sendo o elo central de ligação dos diversos atores que compõem, se 
conectam e interligam por meio de um nexo de contratos, representado pela posição dessas 
entidades, sendo sua análise e entendimento cruciais para a sustentabilidade do segmento 
(Anagnostopoulos, 2011; Esteve, Di Lorenzo, Inglés & Puig, 2011; Miragaia, Ferreira & Carreira, 
2014). Tal posição torna a aplicação dos mecanismos e práticas de governança nos clubes 
profissionais brasileiros uma necessidade no futebol moderno, tendo a análise e identificação 
de tais dispositivos, bem como seu alinhamento aos padrões nacionais e internacionais, 
potencial para diferenciar as equipes de seus concorrentes locais e estrangeiros, além de 
permitir ao mercado, como um todo, aprimorar-se, obtendo vantagem na sua posição dentro 
do segmento de entretenimento e lazer, do qual toma parte o esporte (Walters & Tacon, 2010). 
Considerando essa necessidade, o artigo teve como objetivo principal identificar as principais 
práticas e mecanismos de governança aplicados ou previstos para utilização nos maiores clubes 
de futebol brasileiros profissionais, bem de que forma tais modelos e estruturas são divulgados 
interna e externamente nessas entidades e quais partes interessadas das equipes eles visam 
atender; Método e Análise de Dados: Para alcançar tais objetivos, a pesquisa lançou mão do 
método de levantamento documental. Na primeira parte da pesquisa, o estudo adotará um 
modelo de governança voltado para clubes de futebol profissionais brasileiros, amparado nas 
propostas de organismos como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e na 
literatura prévia, especificamente Assis (2018) e Marques (2014), que propõem estruturas 
especificamente voltadas ao futebol brasileiro de clubes, considerando as particularidades do 
setor. A seleção de um código específico aplicável aos clubes (documento intitulado “Guia das 
Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e Fundações”, lançado em 
2016 pelo IBGC) levou em consideração a formatação dessas entidades, que, via de regra, no 
Brasil, utilizam modelagem similar e distinta das empresas do mercado tradicional, adotando 
natureza jurídica de associação privada cuja principal atividade trata-se de “clubes sociais, 
esportivos e similares”, modelo de consenso em todos os clubes selecionados para o estudo. Na 
sequência, o framework adotado foi verificado em relação aos principais clubes brasileiros, 
levando em consideração sua utilização com base na análise de documentos oficiais ou 
extraoficiais, incluindo estatuto, contrato, comunicado, website, notícias e artigos, obtidos das 
organizações de maneira direta ou indireta, objetivando averiguar quais das estruturas e 
mecanismos são, de fato, praticados pelos clubes. A amostra foi composta por 17 clubes 



   
 

São Paulo, SP Setembro, 8 – 10, 2019 28 

brasileiros, entre eles estando representados ao menos os doze maiores clubes do país em 
termos de faturamento (BDO, 2017; Itaú BBA, 2018; Soccerex, 2018), número de torcedores 
(Capelo, 2018; Datafolha, 2018) e de acordo com o ranking oficial da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF, 2017). A técnica de análise de conteúdo direta (Hsieh & Shannon, 2005; Mayring, 
2004; Weber, 1990) foi aplicada sobre os dados primários, seguido por uma checagem das 
práticas e mecanismos, conforme sugerido pela literatura e documentos levantados; Resultados 
Preliminares e Discussão: É possível perceber que as origens amadoras e o formato de 
administração intrinsecamente relacionado à gestão voluntária e/ou amparada pelo poder 
público, sem fins lucrativos, no cenário da gestão dos clubes de futebol brasileiros traduz-se, em 
sua maioria, em mecanismos de governança incipientes e por vezes ausentes, em um ambiente 
ainda carente de profissionalização e boas práticas. Em geral, dentre as estruturas analisadas, o 
pilar de “Gestão, Funcionamento e Sustentabilidade” possui o maior nível de aplicação entre os 
clubes, principalmente em relação às suas ações e diretrizes relativas aos Conselhos, enquanto 
o pilar “Transparência, Comunicação e Prestação de Contas (Accountability)” conta com o menor 
grau de cumprimento com base na divulgação dos clubes; Conclusões e Considerações Finais: 
Os resultados identificados no estudo permitem alcançar a necessidade de ampliação da adoção 
das estruturas de governança dos clubes brasileiros, tendo como objetivo equipará-los ao 
padrão de boas práticas internacional. Ainda que todos os pilares possuam espaço para 
significativa melhora em seu nível de adoção, “Transparência, Comunicação e Prestação de 
Contas (Accountability)” e “Participação e Democracia” tratam-se daquelas faces nos quais os 
clubes, em geral, obtiveram os menores índices de adoção dos mecanismos de governança. 
Considera-se que a discussão desenvolvida neste trabalho possui potencial de ampliar a 
discussão acerca da utilização das práticas, mecanismos e estruturas de governança nos clubes 
de futebol brasileiros, além de permitir uma comparação prévia frente aos times internacionais, 
seus pontos comuns, possibilidades de melhoria e sua formatação para atender as diversas 
partes a eles relacionados, desde torcedores e associados até patrocinadores, mídia, sociedade 
e governo. 
 
Palavras-chave: Governança no Futebol; Clubes Brasileiros; Gestão do Futebol; Transparência 
no Esporte; Prestação de Contas no Futebol. 
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Introdução: Entendida como um sistema de prestação de contas, monitoramento e controle 
institucional com função essencial de manter o equilíbrio entre as organizações e seus diversos 
atores institucionais, a governança têm sua aplicação no esporte cada vez mais ampliada, sendo 
fundamental para garantir a efetiva aplicação das políticas públicas no contexto esportivo 
(Chalip, 1995). Seu nível de aplicabilidade varia de acordo com a modalidade, grau de 
acompanhamento e envolvimento de diversas partes interessadas nas práticas esportivas 
(Wellens & Jegers, 2014). Segundo Parent & Hoye (2018), há diferenças e similaridades entre os 
vários guias e princípios de governança desenvolvidos por agencias nacionais que gerem o 
esporte, publicados nos últimos 15 anos, para além de uma lacuna de uma abordagem teórica 
consistente ou a conceptualização dos princípios de governança. Esta pesquisa foi desenvolvida 
no intuito de compreender as similaridades e diferenças entre os diferentes guias disponíveis e 
os conceitos apresentados nestes guias. Objetivo: A pesquisa teve como objetivo analisar os 
guias de governança dos órgãos nacionais de gestão do esporte de alto rendimento e os 
princípios de governança por estes elencados. Métodos e Análise de Dados: A pesquisa possui 
abordagem qualitativa, utilizando-se do método de análise documental (Li, Pitts, & Quarterman, 
2008). Foram analisados o guia de governança do Comitê Olímpico Internacional e 11 guias de 
órgãos nacionais/regionais de gestão do esporte (Brasil, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, 
Inglaterra, Estados Unidos, País de Gales, África do Sul, Holanda, Canadá e Japão), totalizando 
12 documentos. A leitura e análise dos documentos foi realizada por pelo menos dois 
pesquisadores independentes, que posteriormente compararam suas análises dos seguintes 
pontos: se o guia apresenta o conceito de governança, se apresenta princípios de governança, 
se utiliza outros guias como referência e se possui embasamento teórico. Resultados e 
Discussão: Dos 12 documentos analisados, apenas 5 apresentam o que os mesmos entendem 
por governança, ou seja, o conceito sob o qual eles se embasam para discutir a governança nas 
organizações esportivas. Os 5 documentos apresentam conceitos que se diferenciam entre si, 
entretanto todos incluem o entendimento de que governança requer o estabelecimento de 
processos robustos. Quanto à indicação de princípios para embasar a governança em 
organizações esportivas, 4 documentos não apresentam princípios, mas trazem recomendações 
ou passos que podem ser implementados para se obter uma boa governança na organização. 
Dos 7 documentos que apresentam princípios para embasar as práticas de governança nas 
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instituições, há uma variedade no número de princípios apresentados, entre 3 e 7. Foram 
identificados 26 diferentes itens, diversamente combinados entre si nos 7 documentos 
analisados que contém princípios de governança. Os mais citados têm relação com: board e 
processos relacionados (9); Transparência (6); Padronização dos Processos (5); Controle (4); 
Cultura Organizacional (4). Dos 12 documentos analisados, 7 indicam que são baseados em 
outros guias de governança já publicados. Metade dos documentos apresenta embasamento 
teórico em sua construção, enquanto que a outra metade não cita referencial teórico nem 
apresenta conceitos com base na literatura existente. Ao analisar os 12 documentos que se 
propõem a serem guias de governança para entidades esportivas, foi possível verificar uma 
divergência de conceitos no geral, como já havia apontado Parent e Hoye (2018). O que se 
entende por governança possui seu ponto de convergência no estabelecimento de processos 
robustos que balizem a gestão realizada nas organizações esportivas, entretanto alguns 
enfatizam estes processos na figura do board da organização, outros indicam ser um processo 
coletivo e sistematizado. Quanto aos princípios, fica ainda mais evidente a divergência do que 
se entende por princípios de governança pelos diferentes órgãos. É possível notar que, apesar 
de apenas 7 dos guias apresentarem princípios, aqueles relacionados ao board e seus processos 
foram identificados 9 vezes, e em apenas 3 guias. Isto porque um dos guias analisados entende 
por princípios apenas processos relacionados ao board da organização. Também é possível notar 
que alguns dos princípios apresentados nos guias podem ser interpretados mais como práticas 
do que como princípios, tais como solidariedade, comunicação, regulamentos, entender o 
panorama esportivo. Parte desse entendimento pode estar relacionado a ausência de debate 
acerca do conceito definidor de governança, assim como dos princípios efetivos que deveriam 
servir de embasamento para a construção das práticas e ferramentas de governança propostas 
pelas entidades que elaboram os guias. Conclusões ou Considerações Finais: Além dos conceitos 
de governança, seus princípios devem ser mais debatidos por pesquisadores, gestores e 
entidades esportivas, a fim de aprimorar os processos nas organizações e construir conceitos 
homogêneos, que dialoguem entre si. Como limitações da pesquisa, citamos a dificuldade em 
encontrar disponível nos sites das entidades os documentos a serem analisados, além de 
documentos referenciados nos guias que não se encontram mais disponíveis. Para estudos 
futuros, indicamos a abordagem de gestores e entidades esportivas que possuem como base a 
governança, se elas se baseiam em guias, o que elas entendem por princípios de governança, e 
quais princípios são balizadores para as práticas que elas exercitam. Implicações teóricas e 
práticas: Como implicação teórica esta pesquisa traz à discussão a necessidade de se apresentar 
claramente nos documentos e guias de governança conceitos claros do que se entende por 
governança nas organizações esportivas, além de discutir como os guias divergem no 
entendimento teórico dos princípios e práticas de governança nas entidades. Como implicação 
prática, a pesquisa apresenta e discute diversos princípios, práticas e ações que podem ser 
utilizados por gestores de entidades esportivas para embasar a construção de processos de 
gestão robustos. 
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Introdução: A percepção da Responsabilidade Social Corporativa (RSC) como um tema balizador 
no comportamento das organizações cresce a cada dia, inclusive no âmbito esportivo. Ela 
representa uma resposta às exigências dos consumidores em relação às organizações e sua 
atuação no mercado, de forma que a empresa seja mais do que um agente econômico produtor 
de riqueza, mas também um agente social, não apenas buscando a obtenção do lucro, mas 
atentando às obrigações inerentes ao seu convívio com a sociedade. Para Lima, Steiner & Boselli 
(2009, p. 1), práticas de RSC através do esporte vêm tornando-se uma das grandes vertentes no 
Brasil e no mundo, através de fundações, institutos, organizações não governamentais. Luz, 
Boer, Moreno, & Campestrini (2012, p. 2) destacam que o cuidado com a Responsabilidade 
Social é evidente em várias organizações e no esporte isto não é diferente “passando a ser um 
campo de atuação e preocupação importante das entidades deste setor de atividade 
econômica”. Neste trabalho estudamos a experiência de interação do binômio RSC e Esporte, 
realizada pela Rede Liberal, afiliada à Rede Globo e integrante do Grupo Liberal que, desde 1993, 
desenvolve o Troféu Romulo Maiorana (TRM) como estímulo à formação e aperfeiçoamento dos 
atletas paraenses, extrapolando a dimensão da missão jornalística de uma emissora de 
televisão. Mas foi somente a partir da 17ª Edição (2010/11), que surgiu a categoria Esporte 
Responsa (ER), inspirado no quadro do programa Globo Esporte, que também tem este título, 
com a finalidade de apoiar iniciativas sociais e destacar o quanto o esporte pode ser importante 
nesse contexto de problemas sociais, especialmente em atendimento aos mais jovens. 
Objetivo(s): O objetivo deste trabalho foi ressaltar a importância de iniciativas de promoção da 
cidadania, utilizando o esporte como fator de desenvolvimento humano, por meio por meio de 
um estudo da categoria ER do TRM. Métodos e Análise de Dados: A metodologia utilizada foi 
qualitativa e exploratória (GIL, 2002), recorrendo a uma análise documental a partir do 
levantamento de dados disponíveis em relatórios das edições anuais do TRM, de anotações e 
conhecimento pessoais do primeiro autor, que integra a equipe de Coordenação Geral da 
premiação, desde a primeira edição do evento, além de matérias em vídeos gravadas com 05 
Coordenadores de Projetos Sociais (CPS) vencedores do ER, sendo os dados analisados  por meio 
de análise interpretativa. Resultados e Discussão: As principais condições para que Projetos 
Sociais concorram a categoria ER do TRM são a utilização do esporte como meio para a formação 
de futuros cidadãos, pela inclusão social de crianças e adolescentes de famílias desfavorecidas 
socioeconomicamente, enfrentarem dificuldades de todas as naturezas na realização do 
trabalho e os membros das Coordenações atuarem voluntariamente, inclusive sem nenhum tipo 
de envolvimento de natureza político-partidária. No período de 2010 a 2019 foram indicados 19 
projetos sociais localizados em municípios do interior do Estado do Pará e da Capital, a cidade 
de Belém, incluindo os Distritos de Mosqueiro e de Icoaraci, sendo que, anualmente, somente 
um é agraciado com o TRM. Além do Troféu alusivo, os agraciados recebem também uma Bolsa 
de Incentivo durante 12 meses. No entanto, além da importância da premiação financeira, os 
CPS consideram significativo o aumento do reconhecimento pela comunidade onde atuam, com 
a credibilidade no trabalho desenvolvido com os jovens e, principalmente, o crescimento de 
doações de materiais e até financeira. Isto foi ratificado pelo Coordenador 1, quando afirmou 
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que “graças a premiação foram fechadas parcerias para atender a demanda maior que passamos 
a ter. Tem crianças vindo até de canoa de outras três comunidades.” A maioria dos voluntários 
não tem formação específica, muitos até com baixo nível de escolaridade, mas apresentam a 
mesma vontade de contribuir para ocupar os participantes de forma educativa. As dificuldades 
com relação a questões como a falta de recursos materiais, financeiros e de infraestrutura física 
são comuns nos Projetos. O Coordenador 4 ressaltou que, apesar das enormes adversidades, 
ele “continuará na luta para manter a oportunidade de mudar vidas”. Considerações Finais: A 
persistência e dedicação adquirem um significado maior ao considerarmos que os CPS atuam, 
diariamente, em suas atividades profissionais, para garantir o sustento das famílias, mas ainda 
encontram fôlego para uma jornada extra de trabalho voluntário, embora nunca tenham 
recebido qualquer tipo de capacitação para este tipo de iniciativa. A criatividade e a 
improvisação são palavras de ordem nestes Projetos Sociais, realizados em áreas de alto índice 
de criminalidade e movidos, quase que exclusivamente, pelo ideal de ajudar a comunidade. 
Implicações Teóricas e Práticas: No Brasil, o tema deste estudo não é abordado com frequência 
pela comunidade acadêmica, havendo poucas publicações que relacionem RSC e Esporte. Em 
2018, durante o 9º Congresso da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, foram 
apresentadas experiências bem-sucedidas sobre o referido binômio, mas a produção mais 
consistente que encontramos ainda é a do Instituto Ayrton Senna, que, com o apoio de seis 
Instituições de Ensino Superior, produziu uma Tecnologia Social em Educação pelo Esporte, 
através da qual durante vários anos mudou a vida de milhares de crianças e adolescentes pelo 
Brasil. Isto acontece porque, somente há pouco tempo, o assunto começou a despertar o 
interesse mais ampliado do meio universitário, através do registro, análise e transmissão de 
conhecimentos adquiridos em práticas desta área. 
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Introdução: O voleibol tem se desenvolvido no Brasil devido principalmente às conquistas no 
cenário internacional, divulgação do esporte e de um modelo de gestão eficiente por parte da 
Confederação (Almeida et al, 2012). O Ranking de jogadores foi criado pela Confederação 
Brasileira de Voleibol (CBV) na temporada de 1992/1993 da Superliga, principal campeonato da 
modalidade, e considerado pela Federação Internacional de Voleibol como um dos principais 
campeonatos nacionais do mundo (FIVB, 2015). De acordo com os documentos oficiais da CBV, 
o Ranking foi criado com a principal finalidade de promover o equilíbrio de forças entre as 
equipes e incentivar os clubes a revelarem jovens talentos, categorizando tecnicamente os 
jogadores e levando em consideração sua carreira e desempenho durante as temporadas 
passadas. Para a temporada 2018/2019, o Ranking foi mantido apenas para a modalidade 
feminina, sendo alegado maior distribuição de forças e competitividade na modalidade 
masculina, ocasionando sua extinção. Assim, a composição das equipes atuantes em cada 
temporada acaba tornando-se uma difícil tarefa para comissão técnica, gestores dos clubes e 
atletas, considerando todos os critérios impostos. O sistema de pontuação por jogadora varia 
de 1 a 7, sendo 7 a maior pontuação. Atribuem-se pontuações máximas às jogadoras que 
representaram a seleção brasileira adulta durante os dois últimos anos. Atletas estrangeiras que 
representaram suas respectivas seleções concedem-se pontuação 6, sendo permitidas apenas 
duas por equipe. Assim, cada equipe poderá ter, atuando em quadra, jogadoras que juntas 
somem no máximo 40 pontos. Objetivo: Diagnosticar e levantar aspectos favoráveis ou não a 
manutenção do Ranking, que sejam relevantes para quem gerencia a equipe – seja comissão 
técnica ou coordenadoria administrativa – quanto para as atletas. Métodos e Análise de dados: 
Realizou-se levantamento documental em sites oficiais da CBV, sites esportivos especializados 
(Globoesporte.com, Lance! e Estadão Esportes) e em bases de dados científicas, a fim de 
identificar aspectos relevantes positivos e negativos para a manutenção do Ranking por meio de 
documentos oficiais dos clubes e da Confederação, e através do discurso e entrevistas de 
gestores, treinadores e atletas nos últimos dez anos, utilizando da análise de caráter qualitativo 
exploratório. Resultados e Discussão: Ao analisar as reportagens com atletas, ficam claros os 
contrapontos baseados principalmente na limitação de atuação por conta da pontuação. Atletas 
como Jaqueline Carvalho e Murilo Endres apontam o Ranking como um restritor de atuação no 
mercado, forçando com que muitos atletas atuem no exterior por, apesar de serem jogadores 
de seleção, não terem oportunidade de atuar em alguma equipe brasileira por não serem 
escolhas ideais na relação investimento/rendimento esportivo, ou devido a variação de 
pontuação no Ranking de um ano para o outro. Atletas e treinadores apontam como fatores 
negativos a relação familiar prejudicada pela distância e/ou preparação para o ciclo olímpico, 
afetada por conta da migração de atletas para clubes do exterior menos expressivos ou mais 
distantes do país de origem dificultando os encontros com a seleção. Apesar das reclamações 
de atletas por não serem adeptos ao Ranking, clubes partícipes da Superliga 2018/2019 votaram 
de forma favorável pela permanência do mesmo na modalidade feminina, sendo extinto na 
modalidade masculina na temporada anterior por não “manter o mesmo propósito”, conforme 
destacado pelo ex jogador e atual gestor de clube Gustavo Endres (Folha, 2018). O único clube 
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a ser contra foi o Dentil/Praia Clube (Lance!, 2019). Atualmente, existem poucos jogadores que 
são formados nas categorias de base dos clubes e que permanecem neles durante um longo 
período, principalmente por uma decisão pessoal dos atletas de sentirem a necessidade de 
passar por experiências internacionais ou de formação técnica com outros treinadores, mas 
também por se sentirem prejudicados com o sistema “forçado” de migração de atletas, 
conforme destacado por Pontes (2018).  Por parte dos treinadores, nota-se uma grande 
preocupação com a formação da equipe de acordo com as características técnicas e pessoais de 
cada atleta, o que acaba sendo dificultado pelo Ranking. De acordo com Pontes (2018), em 
muitas vezes os treinadores acabam abrindo mão de algo considerado ideal para equipe por 
conta da pontuação não permitir que determinado atleta possa atuar naquela equipe. Além 
disso, a viabilidade financeira também é um fator importante para a contratação de jogadores, 
tendo em vista de que o Ranking acaba sendo um balizador de desempenho e, portanto, de 
valorização ou desvalorização dos atletas no mercado nacional e internacional, fazendo com que 
se o clube realmente queira contratar jogadoras de maior pontuação, necessite de maiores 
valores em investimento, aumentando e acirrando assim a busca por patrocinadores que 
acreditem no potencial da equipe. Conclusões: Através dos aspectos levantados, pode-se 
concluir que há diversos desafios e barreiras impostas pelo Ranking que acaba sendo mais 
impositivo do que permissivo. Através dele, a liberdade dos jogadores de escolherem aonde 
podem e querem atuar – levando em consideração suas questões pessoais – diminui, 
restringindo também os treinadores que buscam uma montagem ideal de equipe, e dificultando 
aos gestores de clubes que devem acompanhar o mercado de jogadores e oferecer aos 
membros de comissão técnica as melhores opções possíveis de acordo com o seu poderio 
financeiro e com as possibilidades que o Ranking permite. Embora existam muitos empecilhos 
por conta do Ranking na modalidade feminina, o mesmo manteve-se para a temporada futura, 
demonstrando que de alguma forma os clubes brasileiros ainda o veem como necessário para o 
esporte que, apesar de estar completamente difundido na cultura brasileira e respeitado 
mundialmente, ainda está preso a esses diversos impedimentos, tornando-o ainda um desafio 
existente para atletas, treinadores e gestores de clubes. 
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Introdução: Pons (2013) afirma que a efetiva prática do FA no Brasil iniciou-se em caráter 
informal, na década de 80, no Rio de Janeiro. A partir dos anos 2000, começam a surgir 
campeonatos estaduais e duas grandes ligas, que impulsionaram o surgimento de equipes em 
diversas cidades do país. O propósito do estudo é compreender a gestão dessas equipes no 
desenvolvimento da modalidade. Para isso, o estudo buscou Mazzei e Júnior (2017) que definem 
a gestão esportiva a partir da utilização de conhecimentos das Ciências do Esporte e da 
Administração, entre outras áreas, no gerenciamento de atividades e organizações que 
envolvem o esporte. O trabalho também recorreu a Neto (1998) que estabeleceu modelos de 
análise do desenvolvimento da gestão esportiva, caracterizando-a como amadora ou 
profissional. Objetivo (s): Geral: descrever o processo de surgimento, desenvolvimento e gestão 
de uma equipe de FA em Belo Horizonte/MG. Específicos: compreender os aspectos inerentes à 
gestão esportiva que possibilitaram à equipe chegar à posição que ocupa em âmbito regional e 
nacional; analisar a trajetória de crescimento da equipe; caracterizar a sua gestão esportiva 
atual. Métodos e análise de dados: Tendo como referência Gil (2008), o trabalho e se caracteriza 
como uma pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva, realizada por meio de um estudo de 
caso, tendo utilizado como procedimentos pesquisa bibliográfica, observação, análise de 
documentos e entrevistas. O estudo de caso foi feito no clube de FA América Locomotiva (AL), 
de Belo Horizonte/MG. Os dados foram coletados em consulta a documentos como o estatuto 
e atas, além do planejamento estratégico e da entrevista com o gestor executivo do time. As 
entrevistas foram analisadas de acordo com a técnica de análise de conteúdo, proposta por 
Bardin (2011). Resultados e Discussão: A equipe surgiu em 2005 com o nome BH Goldminers, 
sendo a primeira equipe da modalidade de Minas Gerais. No ano seguinte, com a ideia de gerar 
maior identificação com Minas Gerais e com o público, mudou de nome para Minas Locomotiva 
(ML). Neste ano de 2006, a equipe começa a se estruturar como grupo de praticantes e como 
uma organização esportiva. Foi eleita a primeira diretoria formada por presidente, vice-
presidente e tesoureiro, além dos departamentos de administração e técnico. A participação no 
torneio Pantanal Bowl, em 2007, foi fundamental para o desenvolvimento da gestão, impondo 
uma organização mais sistemática, devido, especialmente, às demandas relacionadas com a 
realização da viagem e a necessidade de arcar com os custos da participação no torneio. Este 
também foi o marco para o desenvolvimento da logística e da gestão do material, na medida em 
que possibilitou o aumento do número de atletas e a realização de partidas como mandante, a 
partir de 2008. O registro formal da equipe se deu neste ano, com o nome de Associação 
Desportiva Minas Locomotiva, associação de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, 
conforme seu estatuto social que também determina a estrutura organizacional: diretoria 
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Executiva, composta por presidente, vice-presidente, diretor de esportes, tesoureiro e 
secretário; conselho fiscal; submetidos à assembleia geral. A formalização possibilitou a busca 
por receitas, sendo a mais significativa, naquele momento, a cobrança de mensalidades dos 
atletas, que eram associados. As receitas permitiram a filiação à Associação de Futebol 
Americano e Bandeira (AFAB), a compra dos equipamentos de segurança da modalidade, além 
do aluguel de campos para treinamentos e jogos. Em 2009, começam a se viabilizar as parcerias 
com empresas. Em seguida, foram criadas equipes de base, o grupo de cheer leaders. Entre os 
anos de 2016 e 2017, o ML contratou uma empresa de consultoria para apoio na realização do 
planejamento estratégico que viabilizou a ampliação das parcerias, o patrocínio, a contratação 
de gestores profissionais. Este desenvolvimento aproximou a equipe do América Futebol Clube, 
que se tornou parceiro, alterando o nome fantasia da equipe para América Locomotiva (AL). 
Conclusões ou Considerações Finais: Tendo em vista os documentos analisados e, 
especialmente, as entrevistas realizadas, foi possível categorizar, conforme Bardin (2011), as 
práticas de gestão da equipe, o que permitiu caracterizar a gestão atual do AL como amadora, 
porém em transição para profissional.  A classificação como uma gestão amadora se fundamenta 
em sua formalização como associação sem fins lucrativos; na sua dependência das mensalidades 
pagas pelos associados, especialmente os atletas; pelo pagamento de ajuda de custos à 
comissão técnica; entre outros aspectos. A transição para uma gestão profissional pode ser 
verificada pelas estratégias de parcerias, patrocínio e pela realização de planejamento 
estratégico, que geraram maior complexificação da estrutura de gestão e dos processos que 
envolvem a realização das atividades da equipe. Implicações teóricas e práticas: do ponto de 
vista teórico: (1) contribui para compreensão do surgimento e desenvolvimento do FA no país; 
(2) descreve o processo de criação e desenvolvimento de uma equipe esportiva da modalidade; 
(3) aporta contribuições para a teoria gestão esportiva, especialmente em relação à discussão 
sobre amadorismo e profissionalismo. Do ponto de vista prático: (1) pode ajudar gestores da 
área no processo de criação e desenvolvimento de equipes; (2) auxilia no processo de 
profissionalização da gestão de equipes esportivas. 
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Introdução: considerado como uma importante ferramenta de desenvolvimento sociocultural, 
o esporte é um direito social entre muitos outros. Como diversos autores apontam, o 
desenvolvimento do esporte no âmbito social contribui para melhorar os serviços nas áreas de 
saúde, educação, recreação e lazer, treinamento, diminuição de comportamentos antissociais, 
além de contribuir com a geração de empregos (Guest, 2005; Larkin, 2008; Day, Gordon & Fink, 
2012). Pelo fato do Estado e a iniciativa privada não conseguirem garantir plenamente este 
direito social, é atribuída às organizações do Terceiro Setor (OTS) a função de difundir e 
fomentar a prática esportiva em seus diversos segmentos (Falconer; 1999; Anheier, 2000). O 
conhecimento especializado das OTS e a capacidade abrangente de atendimento territorial 
periférico parecem fortalecer as ações de parceria entre os setores público e privado. De tal 
modo, a expertise e a estabilidade da estrutura vocacional das OTS reforça a visão do 
comprometimento na execução de serviços de responsabilidades dos outros dois setores. A 
partir deste argumento, quando as organizações utilizam o esporte como negócio, faz-se 
necessário compreender como o esporte incorpora benefícios sociais nas comunidades. Então, 
ao integrar iniciativas de responsabilidade social como atributo da gestão de negócios, as 
organizações, seus líderes e equipes têm oportunidades para modelar práticas estratégicas 
socialmente responsáveis, incluindo o contexto do esporte (Ratten, 2010). Objetivos: este 
estudo descreve as características da formação e evolução da visão compartilhada de equipes 
de direção de quatro pequenas organizações esportivas do Terceiro Setor (POETS); identifica e 
apresenta os principais atores internos que compõem a equipe de direção e como elas se 
formam; os processos e os contextos de ocorrência das interações dos atores da equipe de 
direção; os elementos de formação da visão compartilhada pela equipe de direção; além dos 
fatores que influenciam a evolução da visão compartilhada pela equipe de direção. A visão 
compartilhada é entendida como a imagem mental compartilhada por um conjunto de 
indivíduos diante de uma condição futura desejada a alcançar. A estrutura teórica do presente 
estudo percorre por conceitos relativos à visão compartilhada e conversa estratégica das 
equipes de direção no contexto da gestão de POETS. Métodos e análise de dados: a abordagem 
metodológica é descritiva e baseada em métodos qualitativos de pesquisa e no estudo multicaso 
(Yin, 2015; Eisenhardt, 1989b; Lima 2010). A coleta dos dados foi realizada por meio de 
entrevistas em profundidade. Esta análise inclui etapas de análise intracaso e intercaso, segundo 
as recomendações de Miles e Huberman (1994) e Lima (2010), de modo a apresentar a relação 
entre variáveis por meio de esquemas e quadros representativos para organizar e proporcionar 
maior clareza aos dados da pesquisa. Para melhor análise dos dados, foi utilizado o software 
Atlas-ti a fim de se obter uma maior profundidade e nível de detalhamento do estudo. 
Resultados e discussões: as análises revelam que a formação e a evolução da visão comum das 
equipas de direção são alimentados por novos elementos  de visão compartilhados (NEV). Estes 
são gerados na subjetividade dos membros da equipe de direção sob a influência de fatores de 
influência (FI). A “conversa estratégica”, o “modo de ser”, as “imagens individuais”, as “imagens 
compartilhadas” e “a visão individual” são os mais importantes FI para explicar o fenômeno 
estudado em todos os casos de POETS. A formação e evolução da visão compartilhada das 
equipes de direção estão associadas com as modificações das atividades e do pensamento nas 
PEOTS. As alterações da visão são geradas por um circuito duplo de processo de aprendizagem 
(Argyris & Schön, 1978). O processo de aprendizagem em circuito duplo está associado às 
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tipologias de mudanças de visão. Foi observado que o impacto deste processo no sistema de 
atividades de uma POETS pode variar profundamente na visão das organizações. A conversa 
estratégica tem papel fundamental na formação de NEV compartilhada da equipe de direção. A 
participação de cada membro da equipe de direção na geração de NEV compartilhada a partir 
da conversa estratégica é concentrada em sua área de atuação e no seu campo de atividades, 
dependentes de sua formação, experiências e competências. Conclusões ou considerações 
finais: os resultados desta pesquisa revelam que a formação e evolução da visão compartilhada 
entre as equipes de direção são alimentados por NEV compartilhada, que por sua vez são 
gerados na subjetividade de cada membro da equipe de direção, sob a influência de FI e sobre 
a realidade comum da interação entre os membros da equipe de direção. Implicações teóricas 
e práticas: Este estudo pode trazer várias contribuições para o campo de estudo de estratégia 
de POETS. As abordagens teóricas apresentadas vêm a gestão estratégica como um dos 
principais responsáveis pelo desempenho e evolução de OPP. Os FI encontrados e os tipos de 
relações com NEV compartilhada dependem da aprendizagem coletiva nas relações entre os 
membros da equipe de direção. Uma característica fundamental na dinâmica do ciclo de 
mudança da visão compartilhada é que esta deriva diretamente da realidade e do efeito da 
percepção e compreensão dos dirigentes ao alimentar NEV compartilhada ao longo do tempo. 
A equipe de direção, portanto, desempenha um papel importante na formação e na evolução 
da visão compartilhada para a gestão estratégica de POETS. 
 
Palavras chave: Visão Compartilhada; Equipes de Direção; Conversa Estratégica; Pequenas 
Organizações Esportivas; Terceiro Setor. 
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Introdução e objetivo(s): O Futebol Americano (FA) surgiu nos Estados Unidos entre 1850 e 
1860, através de jovens oriundos de classes socioeconômicas privilegiadas que foram estudar 
na Inglaterra e voltaram com conhecimento sobre o futebol (soccer) e o rugby (A História, 2019). 
Cerca de 130 anos após a sua criação, o Futebol Americano chegou no Brasil, no ano de 1986, 
através de estudantes cariocas. Em 1991 surgiu a primeira equipe de FA em Joinville – SC, o 
Blackhawks, hoje chamado Joinville Panzers. Em 2000, foi disputado pela primeira vez um 
campeonato nacional, sem todos os equipamentos oficiais, o Torneio Touchdown, atualmente 
denominado Brasil Futebol Americano (BFA). Desde então o FA cresceu a ponto de clubes de 
futebol começarem a investir na modalidade, dentre eles está a Associação Atlética Ponte Preta 
e o Ponte Preta Gorilas (Salão Oval, 2019). O objetivo deste trabalho é analisar as mudanças em 
um time de futebol americano após a parceria firmada com um clube de futebol (Ponte Preta 
Gorilas), para isso faremos uma comparação com um time que está no mesmo nível em 
campeonatos, porém não tem parceria firmada com nenhum clube de futebol (Piracicaba Cane 
Cutters). Métodos: Foi realizada uma pesquisa qualitativa, explicativa, através de levantamento 
e análise documental, segundo os conceitos de Vergara (2010) e Almeida (2011). Os documentos 
analisados são notícias oriundas de reportagens e conteúdos disponíveis em sites especializados 
sobre esporte em geral e o Futebol Americano no Brasil. De um modo geral, foram levantadas 
notícias que envolvessem: alterações políticas e estruturais nos times Ponte Preta Gorilas e 
Piracicaba Cane Cutters; origem e repasse de recursos financeiros advindos do clube Ponte 
Preta; notícias sobre o desempenho dos times e mudanças na gestão. Para analisar e comparar 
o desempenho das duas equipes, foi levado em conta a participação e colocação das mesmas 
em campeonatos que ambas participaram. Além disso, foram colocadas em pautas as conquistas 
administrativas das equipes. Resultados e Discussão: Após analisar os históricos de 
campeonatos dos times, foi possível verificar uma realidade diferente entre as duas equipes, 
começando pelo ano de formação e as modalidades praticadas pelas mesmas. O Piracicaba Cane 
Cutters foi fundado em 2009 já com este nome, possuindo apenas um time de flag football 
masculino, tendo incluído um time feminino em 2014 e a modalidade full pads em 2015. Já o 
Ponte Preta Gorilas foi fundado em 2010 como Itatiba Priests, com apenas o time de full pads, 
incluindo o flag football feminino e masculino apenas em 2019. A gestão das equipes é outra 
diferença que deve ser apontada, pois foi a principal motivação para a realização deste trabalho. 
Desde sua fundação, o Cane Cutters recebe apoio da prefeitura de Piracicaba, sendo que em 
2018 foi cedido ao time um terreno de 10.000 m² para ser utilizado em parceria com o Piracicaba 
Rugby. Quando se analisa a história do Gorilas, podemos ver que o time foi vinculado a três 
nomes ao longo de sua trajetória. Desde sua fundação contou com o apoio da prefeitura de 
Itatiba, e em 2012, este apoio foi continuado pela prefeitura de Vinhedo, mudando o nome do 
time para Vinhedo Lumberjacks, ao qual foi cedido um terreno para treinamento do time. Em 
2015, o time firmou parceria com a Associação Atlética Ponte Preta, passando a se chamar Ponte 
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Preta Gorilas, a qual permanece até os dias de hoje juntamente com o apoio da prefeitura de 
Vinhedo. Quanto ao desempenho das equipes, nos campeonatos disputados vemos outra 
grande diferença, o Piracicaba Cane Cutters tem um total de 5 conquistas, todas com o time de 
flag football masculino, sendo elas: Caipira Bowl 2012, 2013 e 2014, e Campeonato Paulista de 
Flag 2013 e 2014. Já o Ponte Preta Gorilas tem um total de 2 conquistas, ambas anteriores à 
parceria com a AAPP, todas com o time full pads, sendo elas: Taça São Paulo 2011 e Taça 9 de 
Julho 2013. Com os resultados encontrados até o momento podemos considerar o fato de um 
time ter ou não parceria com um clube de futebol não influencia no seu desempenho em campo, 
porém ainda serão analisadas as conquistas administrativas de cada equipe para poder concluir 
de fato em quais pontos esses tipos de parcerias influenciam o desenvolvimento do futebol 
americano no Brasil. Além disso, ainda serão buscados exemplos na literatura que indicarão se 
o fator parceria com clube de futebol intervêm no desempenho de um time. Conclusões ou 
Considerações Finais; O trabalho ainda está em andamento e em fase de busca e análise de 
dados da gestão das equipes, porém, já tendo analisado os campeonatos e classificações de 
ambas, foi possível concluir, até o momento, que, o fato de um time de futebol americano se 
aliar a um clube de futebol, não é um fator que influencie a ponto de melhorar o desempenho 
de um time em campo, por outro lado, é capaz de proporcionar à equipe uma melhor estrutura 
para treinamento e conceder equipamentos de qualidade, como uniformes e materiais de 
treino. Esperamos que, ao fim deste trabalho, seja possível ver as mudanças e conquistas 
administrativas de cada equipe, e assim comparar e concluir em quais fatores a parceria entre 
time de futebol americano e clube de futebol pode influenciar. 
Palavras-chave: Futebol Americano; Desempenho; Gestão do Esporte. 
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Introdução e Objetivos: A crescente comercialização do esporte moderno, fenômeno intenso 
no futebol profissional, criou um cenário de destaque e evidência para competições como 
Premier League, La Liga, Bundesliga e Serie A, levantando uma questão fundamental: afinal, 
qual a melhor forma de administrar uma competição de futebol profissional? Por trás dessa 
questão, está o fato de tais torneios serem os principais torneios do esporte nacional, 
concentrando os times mais relevantes, movimentando recursos e atraindo a atenção e 
participação de diversos stakeholders. Em um contexto esportivo concentrado, principalmente, 
na análise das equipes esportivas ou na figura dos atletas, pouca atenção é direcionada ao tema 
das competições profissionais, que enfrentam um acirramento na competição por espectadores 
frente à outras formas de entretenimento (Kunkel, Funk & King, 2014) e obstáculos adicionais à 
outras indústrias, como o desenho do modelo ideal de disputa esportiva que atraia espectadores 
e consumidores (Szymanski, 2003). No ambiente norte-americano, por exemplo, composto por 
uma indústria que movimenta anualmente mais de 440 milhões de dólares (Plunkett, 2008), um 
cenário de aumento de custos e queda na frequência (Howard & Crompton, 1995) apresenta 
um desafio adicional na formatação de ligas formadas pelos mais de 600 times profissionais 
(Badenhausen, Ozanian, & Settimi, 2010). Temas como o equilíbrio competitivo e balanço 
financeiro entre os clubes-membros (Fort, 2017; Késenne, 2015), o gerenciamento de marca 
(Leeds, Von Allmen & Matheson, 2018) e a formatação da estrutura nos modelos aberto ou 
fechado (Gayant & Le Pape, 2017; Pawlowski & Nalbantis, 2015) se fazem presentes entre as 
questões essenciais no que tange aos torneios profissionais esportivos. Outro ponto crucial 
envolve a instabilidade financeira do grupo de clubes envolvidos na disputa. Numa análise 
panorâmica dos principais campeonatos nacionais europeus, chama a atenção para a situação 
de crise que atinge grande parte dos clubes que os compõem (Ascari & Gagnepain, 2006; 
Baroncelli & Lago, 2006; Barros, 2006; Buraimo, Simmons & Szymanski, 2006; Dejonghe & 
Vandeweghe, 2006; Frick & Prinz, 2006; Gouguet & Primault, 2006; Morrow, 2006). Ainda que 
o objetivo final de competições do tipo sejam coroar o melhor time em âmbito nacional, cada 
uma adota formato e estruturas distintas entre si, com clubes participantes que podem tratar-
se de potências de alcance global ou equipes recém fundadas ou localizadas em cidades 
provincianas, de forma que gerenciar competições desse formato e alcance, resulta em um 
desafio complexo para ligas ou federações responsáveis pela execução de tais torneios 
nacionais. Assim, considerando as particularidades históricas, culturais, sociais, legais e 
econômicas, identificar no que se assemelham ou se diferenciam os campeonatos nacionais 
permite a compreensão das estratégias e ações adotadas que funcionam ou não, colaborando 
para o sucesso ou fracasso no desenvolvimento das competições nacionais e, por consequência, 
de seus clubes participantes. Com esse objetivo, o estudo visa traduzir o conceito de boa gestão 
e sucesso profissional e esportivo de um torneio por meio da análise de seus dados; Método e 
Análise de Dados: Para identificar as similaridades e diferenças entre os torneios nacionais, o 
estudo adotou a técnica de análise fatorial exploratória, uma das principais maneiras de se 
operacionalizar conceitos nas ciências sociais (Figueiredo Filho & Silva Júnior, 2010), consistindo 
na redução de uma grande quantidade de variáveis observadas a um número reduzido de 
fatores, ou dimensões que explicam boa parte das características observadas das variáveis (Hair, 
Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006), permitindo ao pesquisador a criação de indicadores 
primariamente não observáveis formados pelo agrupamento das variáveis (Fávero, Belfiore, 
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Silva & Chan, 2009). Visando identificar características comuns nas divisões de elite em países 
europeus e sul-americanos, foram utilizadas variáveis como equilíbrio competitivo, conquistas 
internacionais continentais e globais, quantidade de clubes, número de partidas, público médio, 
receita com direitos de transmissão, valor dos elencos e faturamento total. Entre os 
campeonatos selecionados, fazem parte do estudo competições europeias e sul-americanas; 
Resultados Preliminares e Discussão: Emergiram da análise fatorial construída com base nos 
dados previamente colhidos alguns padrões e dimensões latentes que permitiram o 
agrupamento dos dados em fatores denominados pelos autores esportivos, estruturais, 
históricos e econômico-financeiros. Esses fatores ou combinações das variáveis originais 
permitem compreender relações ou conexões comuns que complementam ou detalham 
informações aos dados originais, padrões que não necessariamente são identificados nos 
estágios primários da observação bruta de dados; Conclusões e Considerações Finais: É possível 
alcançar, com base na pesquisa, que os formatos de competição, período de disputa, duração, 
tamanho e composição de tais torneios costumam variar de forma significativa de acordo com 
o país, assim como o volume de recursos atraídos, a popularidade e o interesse e dedicação por 
parte das equipes, tornando complexa a tarefa de gerenciar a organização de tais torneios. A 
relevância de seu desenvolvimento se aplica, entretanto, pelo elevado potencial de contribuição 
prática e teórica. Acredita-se que o estudo contribua para o desenvolvimento dos campeonatos 
nacionais, em âmbito econômico-financeiro ou esportivo, além de proporcionar a comparação 
entre práticas de sucesso e medidas que direcionem de forma eficiente as estratégias de 
desenvolvimento dos principais torneios nacionais, alavancando sua evolução, o fortalecimento 
de seus clubes e do esporte como indústria em geral. 
 
Palavras-chave: Ligas nacionais; Campeonatos profissionais de futebol; Gestão do esporte; 
Administração do Futebol; Gerenciamento de competições. 
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Introdução: A 129ª sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI), em 2016 no Rio de Janeiro, 
definiu a inclusão da Modalidade Esportiva de Combate Karate ao programa esportivo dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020. Dessa forma, processos de gestão no que diz respeito a este esporte 
e suas organizações em específico possivelmente sofreram consequências. Segundo Mazzei e 
Rocco Júnior (2017), processos de gestão são ações que podem ser exercidos em organizações 
esportivas possuindo uma relação direta na efetivação de seus objetivos. Ao mesmo tempo, 
existe na literatura internacional, diferentes modelos e parâmetros que podem ser norteadores 
quando o objetivo esportivo está ligado ao desempenho internacional de uma modalidade 
Olímpica. Afim de analisar o que foi realizado nos últimos anos quanto aos fatores cruciais para 
o desenvolvimento do karate de alto rendimento no Brasil, será feita uma análise sobre o que a 
Confederação Brasileira de Karate (CBK) realizou para que este esporte tenha condições de 
alcançar o sucesso esportivo, principalmente quanto ao desempenho dos atletas brasileiros nos 
Jogos Olímpicos de 2020. Para isso, a perspectiva do modelo Sports Policy factors Leading to 
International Sporting Sucess (SPLISS) (De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg, & Shibli, 2006) 
será utilizada. Objetivo(s): Este estudo possui como objetivo investigar, a partir de 2016, os 
efeitos causados pela inclusão do karate ao programa esportivo Olímpico, no que se refere aos 
processos de gestão e ao desenvolvimento do karate no Brasil a partir do modelo SPLISS, os 
quais, consequentemente interferem no desempenho do país nesta modalidade nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020. Métodos e Análise de Dados: Para este estudo, serão realizadas 
entrevistas semiestruturadas com atletas, ex-atletas, treinadores e gestores, do qual a autora 
deste projeto possui acesso por conveniência. Ao mesmo tempo, serão selecionados indivíduos 
que possuem experiência internacional de competições a partir de 2012, ou seja, um ciclo antes 
da inclusão do karate no programa Olímpico e um ciclo depois deste fato, e que antecede os 
Jogos Olímpicos de 2020. Estima-se que sejam 8 entrevistados participantes da pesquisa. As 
perguntas serão baseadas por um número de temas chave, norteadas pelo modelo SPLISS, mas 
que permitem a sondagem e elaboração de novas questões relacionadas com os tópicos do 
problema (Creswell, 2010). As entrevistas serão gravadas, posteriormente transcritas e 
analisadas através de Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Resultados e Discussão: Em uma 
análise preliminar, mas superficial, identifica-se que a principal organização do karate no Brasil, 
a CBK, tem uma gestão interessante perante a comparação com outras confederações 
brasileiras olímpicas. Parece demonstrar processos de gestão efetivos quanto às necessidades 
esportivas de alto rendimento. No entanto, ao se utilizar o SPLISS, pode ser que existam lacunas 
nos Pilares 3 e 4, ligados à participação esportiva e ao desenvolvimento de talentos. Tais 
possíveis evidências não deixam de se assemelhar com os resultados gerais do país e com outra 
confederação de uma modalidade esportivas de combate (Böhme & Bastos, 2016; Mazzei, 
Vieira, Silva Neto, & Bastos, 2012). Conclusões: A CBK passou a receber recursos estatais 
recentemente, devido a inclusão do karate no programa Olímpico oficial. Apesar de existência 
longínqua, a CBK apresenta indícios de gestão compatíveis com confederações mais “novas”, o 
que remete à existência de processos de gestão coerentes com a necessidade do esporte atual, 
conforme sugerido em Mazzei, Yamamoto, Cury e Bastos (2014). Espera-se que com o decorrer 
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do desenvolvimento do projeto, se identifique de forma mais profunda, resultados concretos 
sobre a gestão de processos importantes para o alcance do sucesso esportivo internacional 
desta modalidade, inclusive considerando o desempenho nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. 
Implicações teóricas e práticas: Estudos que envolvem confederações de modalidades Olímpicas 
no Brasil são necessários, e devem ser realizados continuamente, no sentido de os mesmos 
proporcionarem avaliação longitudinal e com parâmetros reconhecidos internacionalmente. 
 
Palavras-chave: Karate; Fatores de Gestão; Sucesso; Jogos Olímpicos; Gestão do Esporte. 
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Introdução: A Gestão do Esporte está no imbicar de conhecimentos aplicados de Ciências de 
Esportes e da Administração no gerenciamento de diferentes atividades e organizações 
existentes que envolvam o fenômeno Esporte (Mazzei & Rocco Júnior, 2017). É plausível 
ressaltar o fenômeno Esporte é como uma das maiores manifestações da humanidade, seja em 
aspectos culturais, sociais e econômicos (Rubio, 2010). Portanto, a gestão esportiva se difere 
das outras atividades corporativas, justamente pela paixão e envolvimento social, que 
caracterizam, sobremaneira, o fenômeno Esporte. Nele, sonhos, vidas e histórias não podem ser 
precificados e bons resultados administrativos só fazem sentido com resultados esportivos, e 
vice e versa. Por outro lado, a imprevisibilidade a que o Esporte está suscetível é tamanho, que 
permite o rondar do fracasso ronda até mesmo sobre os que possuem condições favoráveis em 
termos econômicos, administrativos (Mazzei & Rocco Júnior, n.d.). O que não impede que 
organizações esportivas busquem a diminuição dessa imprevisibilidade inerente ao fenômeno 
esportivo através de processos de gestão e visão estratégica. Para O’Boyle (2014), uma boa 
gestão caracteriza-se pela obtenção de informações específicas e gerais que favoreçam a 
existência processos de decisão mais consistentes, tanto para escolhas estratégicas gerenciais 
quanto para esportivas. Podemos afirmar, deste modo, que o êxito de um trabalho de um clube 
ou um treinador esportivo não está relacionado apenas aos números de vitórias que uma equipe 
logra dentro de uma competição, existindo inúmeras variáveis em torno da gestão de recursos 
e estratégias, passíveis de interpretação e análise de fatores dentro das circunstâncias 
envolvidas (Martens, 1981; Silva 2018). Por consequência, a função do analista de desempenho 
no Esporte ganha importância na medida em que a coleta de dados de performance da própria 
equipe e/ou dos adversários implicam em tomadas de decisões diferentes na gestão esportiva. 
Existe, no entanto, predileção para que essa coleta de dados priorize ações técnico-táticas de 
jogo, bem como a caracterização energética-funcional dos atletas, sendo menos abordadas 
aquelas que englobam a gestão de um clube (Silva, et al, 2011). Objetivo(s): Identificar a 
existência de departamentos de análise de desempenho nos clubes de futebol que disputam a 
Série A-1 e A-2 do Campeonato Paulista de Futebol de 2019. Métodos e Análise de Dados: A 
metodologia utilizada neste estudo está fundamentada na taxionomia apresentada por Vergara 
(2010). Quantos aos fins, a pesquisa é descritiva, pois apresenta as características de um 
determinado fenômeno, podendo essa descrição estabelecer correlações explicativas sobre o 
problema ou não. Quantos aos meios, a pesquisa se enquadra em investigação documental, em 
qual é realizada análise nos sites dos clubes de futebol que disputaram a série A-1 e A-2 do 
Campeonato Paulista em 2019. Os dados identificados foram quantificados com estatística 
descritiva. Resultados e Discussão: Os resultados obtidos mostram que menos da metade dos 
clubes que integraram o primeiro e segundo escalões do futebol profissional no estado de São 
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Paulo em 2019 apresentam, um profissional designado à função de análise de desempenho. Dos 
32 clubes, 19 (59%) não possuíam este profissional durante o período de competição – disputada 
entre janeiro e abril de 2019. Somente 13 (41%) clubes possuíam este profissional, sendo que 
nove (28%) deles disputaram a série A-1 e quatro (13%) a série A-2. Na coleta dos dados também 
foi possível observar que três clubes que possuem a sua sede na cidade de São Paulo (Sport 
Clube Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras e São Paulo Futebol Clube) possuem 
uma equipe com mais de um profissional responsável pela análise de desempenho. Conclusões: 
O objetivo do estudo primou pela averiguação do número de clubes, que disputaram a série A-
1 e A-2 do Campeonato Paulista no ano de 2019, a possuir um analista de desempenho como 
membro da sua comissão técnica no período equivalente a competição. Com isso, podemos 
concluir que o número de profissionais dedicados a essa área ainda não é expressivo comparado 
com a quantidade de clubes que participam da competição. Visto que, como constatado em 
estudos anteriores, o papel do analista de desempenho possui grande relevância tanto ao 
trabalho do treinador quanto para os membros que administram o clube, em função da 
possibilidade em associar e analisar diferentes tipos de dados de natureza tático-estratégica, 
energético-funcional ou busca por atletas que atendem as características buscadas pelo 
treinador para aplicá-las dentro do jogo. Entretanto, sabe que o uso da análise de desempenho 
no Brasil, é subvalorizado, principalmente em termos de gestão. Implicações teóricas e práticas: 
Este presente trabalho servirá como sustentação para o desenvolvimento de uma pesquisa 
científica mais profunda, que pretende investigar através da perspectiva dos analistas de 
desempenho que compõem comissões técnicas de equipes de futebol no Brasil, quais são as 
competências necessárias à função e que tipo de dados são priorizados pelos mesmos no 
momento que realizam a coleta dos dados necessários. Pode-se abrir uma nova perspectiva para 
atuação profissional e para a gestão mais efetiva de clubes de futebol no país. 
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Introdução e objetivos: O rugby no Brasil vem mudando seu patamar e ganhando mais 
visibilidade em competições internacionais, principalmente com os bons resultados da seleção 
nacional masculina de Rugby XV e da seleção feminina de Rugby Sevens. Observando o 
planejamento da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) no ciclo de 2017 a 2023, a seleção 
masculina superou o projetado, ganhando o título sul-americano pela primeira vez na história 
em 2018 e em 2019 a seleção feminina conseguiu se classificar para a principal divisão do 
campeonato mundial de seven-a-side e para a Olimpíada de Tóquio 2020. Apesar disso, é 
necessário investir e pensar em metas a longo prazo, tendo os planejamentos estratégicos as 
diretrizes para melhores possibilidades para o cumprimento de objetivos definidos por uma 
gestão (Mazzei, Vieira, Silva Neto, & Bastos, 2012). Com a preocupação em aumentar e manter 
o nível das seleções principais do Brasil nos próximos anos, o objetivo do trabalho é identificar 
o que é proposto pela Confederação Brasileira de Rugby para o desenvolvimento e descoberta 
de novos talentos para a seleção. Nenhum trabalho com esse tema específico foi encontrado, 
logo a importância de se ter um primeiro para impulsionar mais pesquisas no futuro, organizar 
dados encontrados e dar uma maior perspectiva ao assunto o trazendo para debate. Métodos: 
O estudo possui um contexto descritivo, através de análise documental, buscando correlações 
entre as variáveis servindo como base para possíveis explicações (Thomas & Nelson, 2002). 
Foram coletadas informações no site da Confederação Brasileira de Rugby e respectivos 
documentos: Relatório de Área Desenvolvimento 2014 – 2016, Relatório de Área Alto 
Rendimento 2014 – 2016, Revisão Estratégica de Alto Rendimento: 2015 – 2021, Mapa 
Estratégico CBRu 2017 – 2023 e Brasil Rugby Annual Report 2017, com foco na identificação 
sobre as propostas relacionadas com categorias de base e desenvolvimento de talentos na 
modalidade. Resultados e discussões: Foi possível identificar projetos da confederação para 
preparar profissionais capacitados, com cursos oferecidos pela CBRu e validados pela World 
Rugby que é o órgão responsável pelo Rugby Union. O número de treinadores, professores e 
gestores na área cresceu muito em relação aos anos anteriores (levando em conta 2014 a 2016). 
Consequentemente, também entre 2014 e 2016 o número de escolas que tem o rugby como 
um dos esportes a serem ensinados na educação física cresceu assim como o número de 
praticantes. Identificou-se na categoria juvenil um aumento significativo de praticantes, 
principalmente do gênero feminino. No ano de 2017 a América do Sul migrou de Menores de 19 
para Menores de 20, ficando compatível com outras regiões do mundo, o que ocasionou uma 
mudança no planejamento. Como estratégia para internacionalizar essa categoria e propiciar 
uma renovação mais eficaz das seleções adultas, mais jogos contra outras seleções da América 
do Sul e entre as academias foram realizados, aumentando assim o nível de competitividade e 
fazer com que os jogadores tenham mais jogos no ano. Também foram feitas ações para que 
jogadores abaixo de 18 anos fizessem seletivas organizadas pela confederação com o intuito de 
incorporarem o Sistema de Alto Rendimento para futuramente estarem na Seleção M18. 
Também em 2017, 5 jogadores da categoria de base integraram a seleção principal para 
amistosos e para participar do Americas Rugby Championship, que é um campeonato entre 
seleções de alguns países pertencentes à América de Norte e América do Sul. É o campeonato 
com o maior nível esportivo que o Brasil participa. Apesar dessas ações, nos documentos não é 
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mostrado o número de atletas de base que permanecem no esporte até o alto rendimento, o 
que é algo muito importante para o processo de desenvolvimento das seleções. Levando em 
conta a falta de popularidade e desconhecimento aprofundado do esporte pelo público em 
geral, é necessário pensar em formas e processos que realizem e garantam o desenvolvimento 
de talentos esportivos. Já existem opções como o Bolsa Atleta, que visa o financiamento de 
atletas seja qual for a idade de competição, mas é preciso que os programas de desenvolvimento 
de talentos se desvinculem do estado e passem a visualizar um modelo holístico, onde não só o 
financeiro, mas o suporte em outras áreas (principalmente o educacional) se torne relevante e 
levado em conta no processo (Mazzei, Meira, Bastos, Böhme, & De Bosscher, 2015; Wylleman, 
Reints, & De Knop, 2013). Conclusões ou Considerações Finais: As informações pesquisadas 
mostram que a CBRu planeja estrategicamente suas ações, que supostamente alcançarão o 
sucesso esportivo internacional. Claro que existe a ressalva de que o que existe nos documentos 
pode ser diferente em termos práticos. Futuras pesquisas podem aprofundar essa relação entre 
documentos/prática investigando as ações e consequências a partir da opinião de gestores, 
treinadores e atletas. Implicações teóricas e práticas: É de grande importância que o resultado 
esportivo seja sustentável, ou seja, para que o sucesso esportivo internacional seja alcançado, é 
fundamental que gerações de atletas sejam formadas e desenvolvidas uma após a outra. Talvez 
a necessidade de resultados a curto prazo, interesses de grupos que comandam as principais 
organizações esportivas no Brasil, confirmem que a lógica no Brasil não valoriza o 
desenvolvimento de talentos esportivos, conforme apontado em algumas referências (Böhme 
& Bastos, 2016; Mazzei et al., 2015). 
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Introdução: O Programa Forças no Esporte (PROFESP) é uma derivação do Programa Segundo 
Tempo (PST), do então Ministério do Esporte, hoje Secretaria Especial do Esporte do Ministério 
da Cidadania do Governo Federal, na vertente do “Esporte Educacional, de Lazer e Inclusão 
Social”, ou seja, implantando ações de esporte educacional para atender crianças, adolescentes 
e jovens, ofertando múltiplas vivências esportivas e ações de cidadania para seu 
desenvolvimento integral, com ênfase nas áreas geográficas em situação de vulnerabilidade 
social, com financiamento e capacitação de recursos humanos, aquisição e distribuição material 
didático e esportivo, por meio da implantação de Núcleos, existente desde 2003. Portanto, como 
tal, trata-se este da “vertente” militar do PST, cabendo à realização de atividades esportivas, de 
lazer e cidadania dentro de Organizações Militares (OM) espalhadas pelo Brasil, aplicadas no 
contra turno escolar de crianças com idade de 06 a 17 anos, de ambos os sexos. O programa 
conta ainda com o apoio de vários órgãos que compõem a rede de apoio ao desenvolvimento 
amplo e integral aos atendidos pelo programa, tais como Secretaria Especial do 
Desenvolvimento Social e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O PROFESP 
tem como suas vantagens a capilaridade de atuação e de instalações adequadas para tal prática 
em todo Brasil. Atualmente, o programa atende mais de 29 mil crianças em todo país, em mais 
de 117 núcleos das três Forças Armadas – Marinha, Exército e Força Aérea. Um dos maiores 
núcleos do PROFESP, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) está 
localizado na Avenida Brasil, no bairro da Penha e atende em seu projeto esportivo, ambos os 
sexos, na faixa etária de 06 a 17 anos, crianças e adolescentes, residentes nas comunidades: 
Acari, Marcílio Dias, Vila do João, Amorim, Costa Barros, Cordovil e Nova Holanda, comunidades 
pertencentes ao Complexo da Penha e adjacências. O CEFAN atende aproximadamente 500 
crianças e adolescentes. Objetivos: Relatar a experiência do programa de política pública 
denominado Programa Forças no Esporte em sua realização no CEFAN/MB e sua contribuição 
para o esporte, o lazer e a inclusão social de crianças e adolescentes proporcionando melhores 
oportunidades na vida para os mesmos. Implantação desde 2003 vem crescendo de acordo com 
a demanda e possibilidades de atendimento em suas instalações, em um crescente, sendo os 
atendimentos/ano: 2003 a 2009-150 crianças; 2009 a 2015-200 crianças; 2015 a 2016-350 
crianças; 2017 até os dias atuais-500 crianças.Trata-se de um bom Programa e continua 
existindo até hoje, tanto no CEFAN quanto em outras Organizações Militares das Forças 
Armadas. Resultados e Reflexões: Através da inserção de crianças e adolescentes no PROFESP, 
o CEFAN vem colhendo bons resultados desde o início do atendimento aos participantes sejam 
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eles por intermédio do acompanhamento escolar de cada indivíduo, na condução e 
encaminhamento de adolescentes ao mercado de trabalho com parcerias bem formalizadas, 
como SESI/SENAI. Também é notório a introdução de tantos outros jovens em projetos 
específicos de modalidades esportivas de rendimento, como no caso do Levantamento de Peso 
Olímpico (LPO), Taekwondo, Atletismo e Orientação, modalidades atendidas pelo CEFAN, 
muitos deles como descobertas de talentos esportivos, ganhadores de várias competições no 
âmbito regional, nacional e até internacional. Alguns deles são inseridos inclusive no Programa 
de Atletas de Alto Rendimento (PAAR) das Forças Armadas - programa mantido pelo Ministério 
da Defesa desde 2008. Este visa à detecção e retenção de talentos esportivos em apoio ao 
esporte nacional, seja na representação nos jogos militares quanto no esporte nacional como 
um todo. Conclusão: Como apresentado, o PROFESP é um programa de excelência, capaz de 
auxiliar na mudança de conceitos e de encaminhar crianças e adolescentes, mesmo que 
inseridos em ambientes contraditórios de risco e de vulnerabilidade social, para que alcancem 
o controle de suas próprias vidas, pela oferta de oportunidade para escolhas positivas e boas 
referências, especialmente as esportivas, de modo que tenham a oportunidade de acumular 
experiências positivas em sua formação profissional e de não transgredir as normas sociais em 
suas escolhas pessoais. 
 
Palavras-chave: PROFESP; Forças Armadas; Gestão esportiva; Inclusão social; Cidadania. 
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Introdução: Nas últimas décadas o Brasil tem tido diversas oportunidades de mostrar potencial 
em grandes competições esportivas, sediando diversos eventos como mundiais, jogos olímpicos 
e pan-americanos. Isso acabou contribuindo para o surgimento de cada vez mais temáticas 
envolvendo a gestão esportiva e o perfil dos gestores das organizações (Meira, Bastos, & Bõhme, 
2012; Miranda, Barros Filho, Silva, Figueirêdo, & Pedroso, 2017). Assim, adentrando então ao 
viés da aplicabilidade da gestão, o campo esportivo, denominado por Bourdieu (1993), é todo 
um espaço social constituído pelos agentes que realizam a oferta e a demanda de práticas 
esportivas. Sendo perceptível questões de poder, fica claro a existência também de uma 
dimensão política através da mediação dos eventos das modalidades esportivas: as chamadas 
federações e confederações do esporte, que fomentam o esporte e gerenciam suas regras e 
competições. Com isso, qualquer modalidade que não seja o futebol ainda recebe pouca 
atenção e visibilidade do ponto de vista gerencial e acadêmico no Brasil. A Confederação 
Brasileira de Ginástica - CBG e as federações filiadas enfrentam dificuldades na disseminação e 
desenvolvimento do esporte, e consequentemente, na obtenção de grandes conquistas nas 
modalidades (Figueirôa, Mazzei, & Bastos, 2014). Assim, esse estudo de caso tem sua 
importância na busca por um melhor entendimento da situação dessa modalidade no país. 
Objetivo: Analisar os aspectos da gestão da Confederação Brasileira de Ginástica, a fim de 
compreender a importância dessa função e consequentemente visualizar um pouco do cenário 
em que a ginástica se encontra no país. Métodos e análise de dados: A pesquisa caracteriza-se 
como um estudo de caso. Segundo Thomas e Nelson (2002), é um tipo de pesquisa que investiga 
um caso (fenômeno ou situação) em profundidade para obter uma ampla compreensão, a qual 
poderá contribuir para explicar casos similares. Assim, houve uma descrição das informações 
nos documentos e arquivos presentes no site da CBG levando em consideração uma análise do 
tipo SWOT – no formato de apresentação de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades – que 
é uma das etapas do planejamento estratégico de organizações (Kotler, 2006). Resultados: 
Fundada em 1978, a CBG conta com um total de 24 federações envolvidas e engloba seis 
modalidades da ginástica - artística, rítmica, de trampolim, acrobática, aeróbica e para todos – 
na qual apenas três – artística, feminina e de trampolim - contêm seleções olímpicas. Sendo uma 
organização ela necessita de um planejamento estratégico, que é um processo gerencial no qual 
irá estabelecer um conjunto de ações estruturadas, baseada em suas diretrizes e nos fatores 
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internos e externos à empresa, na perspectiva de atingir seus objetivos a médio e longo prazo 
(Souza, 2007). Com isso, a CBG se apropria desse planejamento, possuindo uma missão, visão e 
valores que buscam desenvolver as competências dos próprios gestores, dos clientes e das 
modalidades além de aprimorar os processos internos e os resultados obtidos com o esporte. 
Possuindo esse mapa estratégico além de regulamentos, códigos de taxas e demonstrações 
contábeis principalmente dos anos de 2012 até 2018, essas caracterizam as forças presentes na 
organização, seguindo o raciocínio de SWOT. Em contrapartida, o Estado, além de financiar as 
instituições privadas, estabelece apenas algumas normas de gestão a serem cumpridas por elas, 
mas não dirime sobre um mínimo a respeito das ações práticas e serem realizadas para o 
desenvolvimento da(s) modalidade(s) que as mesmas dirigem (Canan, Rojo, & Starepravo, 
2018). Neste sentido, na aplicação prática desse planejamento há dificuldades, que acabam 
sendo consequências das fraquezas e das ameaças no cenário esportivo. A desigual situação do 
esporte nas diferentes regiões do país é um exemplo de fraqueza, a qual acaba se relacionando 
com o lado financeiro tornando-se uma das ameaças no cenário ginástico e do esporte em geral. 
Por outro lado, a figura do gestor vem crescendo nos últimos tempos, e além desse cenário ser 
uma oportunidade da gestão vale ressaltar também do ponto de vista do investimento a 
aproximação dos Jogos Olímpicos de 2020 tende a movimentar a rede esportiva e 
consequentemente a ginástica. Conclusão: Na análise realizada, a gestão da CBG conta com 
problemas na distribuição dos recursos financeiros, que são aplicados desigualmente nas 
regiões do Brasil e entre as diferentes demandas, com uma baixa entrada de verba e com 
ausência de cadastros de técnicos, árbitros e atletas nas diferentes modalidades, além de não 
ser articulada com as 24 federações envolvidas quando se trata da regulamentação e 
oficialização de aspectos administrativos e técnicos. Esses se relacionam com as fraquezas e 
ameaças já ditas, necessitando de uma gestão mais eficiente e coordenada por órgãos 
governamentais e nacionais do esporte, diagnosticando assim, um pouco do cenário gímnico 
atual. Implicações teórica e práticas: Com isso, novos estudos devem ser feitos seguindo essa 
temática, objetivando visualizar a relação da gestão e da ginástica no país, nos estados e nas 
diferentes federações, visando um diagnóstico geral da modalidade. Deve ocorrer também uma 
maior movimentação de eventos e cursos que incentive não só a formação de mais gestores no 
âmbito esportivo como o aperfeiçoamento dos já existentes, principalmente nessa área da 
ginástica que tem capacidade de crescer muito mais com ajuda dessas funções. 
 
Palavras-chave: Ginástica; Gestão do Esporte; Confederação. 
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Introdução: Em pesquisa apresentada pelo Ministério do Esporte (2015) realizada pelo IBGE no 
ano de 2013, revela que o sedentarismo no Brasil está diretamente relacionado à idade do 
indivíduo, onde quanto mais anos ele tiver maior o percentual de sedentarismo. As informações 
dessa pesquisa relatam que 69,8% das pessoas que responderam, justificaram seu abandono 
em praticar esporte por falta de tempo em função das novas prioridades (trabalho, estudos, 
família). Apesar da alta quantidade de sedentários revelados na pesquisa, outro dado aponta 
que aproximadamente um terço (32%) dos brasileiros ativos praticam suas atividades físicas em 
instalações pagas e estruturadas. Esse dado reforça uma das hipóteses desse estudo, que 
acredita no interesse e necessidade das pessoas frequentarem locais com suporte de 
treinamento adequado e seguro para a evolução de prática de atividade física. Pode-se dizer 
que eles contribuem de forma atuante na rotina das pessoas, oferecendo mais opções de lazer 
para depois do trabalho, por isso é natural que nas grandes cidades exista maior demanda e 
participação. Logo subentende-se que nas pequenas cidades a população também possa 
usufruir desses benefícios, dentro das suas limitações e características particulares. Conforme 
aponta Pieron (2004), a busca pela prática esportiva é um componente crescente na sociedade 
visto como uma ferramenta preventiva de doenças, um desenvolvedor de percepções sociais e 
formas de lazer. Fajersztajn, Veras e Saldiva (2016) definem a prática esportiva como um dos 
elementos a serem influenciados e influenciadores na promoção de saúde física e mental dos 
integrantes das comunidades. Quando se trata do tema empreendedorismo, alguns fatores são 
indispensáveis de serem pensados. A criação de um plano de negócios é o ponto inicial para 
planejamento e visualização do todo. Ele é o desenvolvimento ordenado de um raciocínio sobre 
uma ideia ou ação de uma empresa. Dentro desse planejamento inicial, é possível delinear 
formas de identificação da existência ou não de público suficiente, buscando a continuidade e 
crescimento da atividade proposta pelo novo empreendimento. A ferramenta do plano de 
negócios, por conter instrumentos que antecipam a visualização das necessidades, possibilita 
uma análise do planejamento a curto, médio e longo prazos, contribuindo assim no 
acompanhamento do desenvolvimento da empresa para compreender se a mesma encontra-se 
no caminho desejável auxiliando o gestor em suas tomadas de decisões. A ideia básica que está 
por trás da elaboração de um Plano de Negócio, é oferecer ao tomador de decisões indicadores 
consistentes que apresentem o dimensionamento potencial dos ganhos, ou a minimização de 
perdas, frente aos riscos inerentes do negócio em análise (Cecconello e Ajzental, 2008, p.3). 
Dentre as várias demandas que um plano de negócios precisa atender, a verificação da 
localização ser ou não adequada é uma das primeiras ações que precisam de atenção, pois 
podem antever a possibilidade de não sucesso do investimento. Para aumentar as chances de 
negócio em uma cidade pequena será necessário levar em consideração vários aspectos de 
forma detalhada, e levantar formas práticas e viáveis para desenvolver ações com propostas de 
sanar as dificuldades ou obstáculos que possam surgir através do olhar crítico da pesquisa. Por 
isso esse estudo pretende através de uma reflexão direcionada, construir um plano de negócios 
onde a empresa com o viés esportivo, seja bem-sucedida em uma pequena cidade oferecendo 
a possibilidade de desenvolver as atividades de forma atraente e contínua para a comunidade 
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presente que estiver disposta a participar e pagar pelo serviço. Objetivo: Avaliar e identificar 
informações relevantes que envolvem a criação e desenvolvimento de uma empresa voltada 
para o ramo esportivo, na cidade de Frutal-MG. No primeiro momento, desenvolver um 
empreendimento esportivo com intuito de ser bem-sucedido financeiramente dentro da 
comunidade alvo escolhida (Frutal-MG), através da disponibilidade e oferecimento de opções 
de práticas esportivas variadas, criando um novo canal para lazer, saúde e sociabilização. E em 
um segundo momento, verificar a viabilidade de expandir culturalmente a comunidade tirando 
o foco de determinadas modalidades dominantes, através da possibilidade de expansão do 
negócio. Método e Análise de Dados: Está sendo realizada uma revisão bibliográfica, que 
envolve de forma geral o assunto empreendedorismo, plano de negócios e gestão esportiva. 
Também será feito uso da ferramenta de elaboração de projetos, denominado “Canvas”, onde 
introduzirá o direcionamento de olhar crítico para situações existentes e necessidades da 
comunidade alvo escolhida. Por fim, realizar pesquisas de mercado, como sugere KOTLER, de 
caráter exploratória seguida da descritiva e casual, para corroborar as ideias do que será 
essencial para levantamento de dados quantitativos com especificidade nas características 
desse ambiente escolhido. Resultados e Discussões: Foi realizado um levantamento de 
percepções através do “Business Model Canvas”, que permitiu elaborar uma base personalizada 
de plano de negócios. Tendo como foco as características da cidade Frutal-MG, com o primeiro 
passo prático do estudo foi obtido uma série de apontamentos baseados na cidade escolhida 
como predefinição do público alvo de interesse, definição da proposta de valor, formas de se 
obter renda, entre outros, sendo eles elementos fundamentais para elaboração do próximo 
passo do estudo, que será elaborar três pesquisas de mercado com a população para quantificar. 
CONCLUSÃO: Nesse primeiro momento o processo de avaliação dos dados iniciais levantados 
com a elaboração do “Canvas” e a revisão bibliográfica realizada até então, estão indicando que 
a hipótese de um empreendimento esportivo através da visão de um Plano de Negócios pode 
ser a princípio adequada. Implicações Teóricas e Práticas: Como o trabalho apresentado se 
encontra em fase inicial, não há elementos suficientes para a apresentação deste item. 
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Introdução: Considerada como uma recente área de investigação acadêmica e de atuação 
profissional (ROCHA e BASTOS, 2011), o campo da gestão consiste em uma das diversas 
possibilidades de intervenção do profissional de Educação Física (EF). A ampliação da atuação 
deste profissional está presente na Resolução CNE/CES 07/2004 que define a gestão de 
empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas como uma de suas 
responsabilidades. Da mesma maneira, o “Documento de intervenção do profissional de 
Educação Física”, publicado pelo Conselho Federal de Educação (CONFEF) no ano de 2002, 
assegura que a “Gestão da Educação Física e do Desporto” é um campo de intervenção relativo 
ao profissional da área. Quanto à formação, as Resoluções 07 de 2004, 02 de 2015 e 06 de 2018, 
do Conselho Nacional de Educação, reconhecem a gestão como conhecimento a ser tratado nos 
cursos de graduação, tanto no bacharelado como na licenciatura. Objetivo(s): O objetivo geral 
deste estudo foi analisar a presença de conhecimento sobre o campo da gestão na formação do 
professor e do profissional de EF considerando as matrizes curriculares de cursos de graduação 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. Como objetivos específicos, buscou identificar 
nas legislações e diretrizes curriculares para formação em bacharelado e licenciatura em 
Educação Física as abordagens relacionadas à temática de gestão ao longo da história nos 
documentos revogados até os vigentes; analisar que conhecimentos relacionados à gestão da 
Educação Física são contemplados para atuação nas áreas de intervenção (educação, saúde, 
lazer e performance); e ainda, analisar as coerências e incoerências entre o que se propõe nos 
projetos pedagógicos dos cursos  e o que se concretiza pela matriz curricular para a atuação dos 
egressos no campo da gestão. Métodos e análise de dados: trata-se de um estudo qualitativo, 
combinando a pesquisa bibliográfica e a documental. A pesquisa documental se baseou na 
análise dos projetos pedagógicos e matrizes curriculares. Os dados foram analisados de acordo 
com a técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011). Foram analisados os 
currículos de dezenove (19) Instituições de Ensino Superior.  Resultados e Discussão: Partindo 
da compreensão de currículo proposta por Silva (2010), foram identificados conhecimentos, 
competências e habilidades relacionados à gestão, previstos nas Diretrizes Curriculares vigentes 
e que devem ser desenvolvidos ao longo da graduação em EF. Quanto aos cursos, a pesquisa 
verificou uma presença maior do conteúdo nos cursos de bacharelado, sendo vinte e oito (28) 
disciplinas em quinze (15) cursos. Na licenciatura foram treze (13) disciplinas em onze (11) 
cursos. Há cursos em que as disciplinas são optativas e outros em que são obrigatórias. Além 
disso, percebeu-se uma grande heterogeneidade na forma como o tema é tratado nos cursos, 
em relação aos nomes das disciplinas, aos conceitos e conteúdos previstos nestes currículos. No 
que diz respeito às ementas, notou-se uma ênfase na abordagem da gestão do esporte, de 
eventos escolares e do marketing esportivo. Foi possível, também, identificar a compreensão 
multidisciplinar da gestão, na medida em que as ementas apresentaram saberes de diversas 
áreas de conhecimento como a Administração, o Direito, a Comunicação, a Publicidade e 
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Propaganda, a Contabilidade, a Arquitetura, a Engenharia, a Psicologia, além da Educação Física. 
Outro aspecto que ficou evidenciado, foi a presença restrita de atividades acadêmicas, como 
estágios e práticas como componente curricular, relacionadas à gestão, limitando-se o 
tratamento do conteúdo à oferta da disciplina. Conclusões ou Considerações Finais: Apesar de 
a gestão estar presente nas diretrizes para a formação superior em EF desde 1934, o seu 
reconhecimento como um campo de atuação é recente e ainda pouco apropriado. No que diz 
respeito aos cursos analisados, a presença dos conhecimentos de gestão ainda é pouco 
consistente nos currículos de formação inicial em Educação Física, sendo necessário avançar na 
compreensão do papel do egresso da EF na gestão das organizações em que atuam e na clareza 
dos saberes que devem ser ensinados sobre a temática nos cursos de graduação. Implicações 
teóricas e práticas: do ponto de vista teórico: (1) contribui para melhor delimitação da gestão 
esportiva enquanto área de estudos multidisciplinar e sua relação com a EF; (2) identifica 
conhecimentos, habilidades e competências relacionadas com a gestão e que devem ser 
desenvolvidas nos cursos de graduação;  (3) aporta contribuições para a compreensão da teoria 
do currículo enquanto conjunto de experiências de um processo de formação e campo de 
batalha dos diferentes saberes por hegemonia. Do ponto de vista prático: (1) auxilia no 
aprimoramento dos currículos dos cursos de graduação; (2) evidencia uma área de atuação 
profissional relevante e em crescimento; (3) suscita o desenvolvimento de práticas formativas 
que superem a compreensão reducionista de currículo estritamente disciplinar. 
 
Palavras-chave: Educação física; Gestão; Currículo; Graduação. 
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Introdução: Com o número dos Boxes de CrossFit crescendo dia após dia, a concorrência tende 
a aumentar, por exemplo, a grande quantidade de Boxes de treinamento não licenciados pela 
marca CrossFit, chamados de Cross Training, por isto é necessário compreender que para 
trabalhar como Gestor Esportivo, não basta simplesmente ter sido um bom atleta em 
determinada modalidade ou ter amor pelo esporte (Ferraz, Lopes & Teotônio, 2010). É 
indispensável a compreensão de algumas competências especificas por parte do Gestor 
Esportivo, sendo estas: comprometer-se, ter responsabilidade e visão estratégica, poder de 
decisão, aprender a lidar com críticas e sugestões, captar recursos, saber se comunicar, além de 
dominar os processos administrativos (Calicckio et al., 2014). Para facilitar tal compreensão das 
características de um Gestor Esportivo, no Brasil, algumas entidades têm sido criadas em prol 
da área, tais como: Associação Brasileira de Gestão do Esporte (ABRAGESP), Associação 
Brasileira de Profissionais e Empresas de Marketing Esportivo (ABRAPEME), Associação 
Brasileira de Marketing Esportivo (ABME), Academia Brasileira de Marketing Esportivo 
(ABRAESPORTE), Associação Brasileira dos Lojistas de Equipamentos e Materiais Esportivos 
(ABRALEME), Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD) e Associação Brasileira da 
Indústria do Esporte (ABRIESP). Segundo Ganacio & Maoski (2018), o CrossFit surge como uma 
das modalidades que mais vem atraindo o público, devido a promessa de resultados satisfatórios 
em um curto período de tempo, também apontam que o atendimento prestado pelos 
profissionais dos Boxes e a variação dos exercícios nos treinos, são fatores que influenciam na 
escolha da modalidade. Atualmente a marca Crossfit conta com mais de 14 mil Boxes afiliados 
em todo o mundo, destes, 1.151 se encontram no Brasil, sendo 39 no estado do Ceará e 31 na 
capital Fortaleza (CrossFit, 2019a). Segundo a Associação Brasileira de Academias [ACAD] (2017), 
de acordo com o levantamento mais atual, realizado no Brasil, o país tem um número superior 
a 34 mil academias, com cerca de 9 milhões de clientes, gerando assim uma movimentação por 
volta de US$ 2 bilhões anuais, já o CrossFit, é um novo entrante no mercado que vem 
movimentando milhões no mercado fitness, pois trata-se de uma marca que é vendida para 
potencializar a mesma (Morais, 2018, p.14). Criado pelo Norte-Americano Greg Glassman em 
1995 na cidade de Santa Cruz, estado da Califórnia, o CrossFit é um programa de treino baseado 
em movimentos funcionais constantemente variados e executado em alta intensidade, a sua 
finalidade é permitir o desenvolvimento de diversas capacidades corporais (CrossFit, 2019b; 
2019c). Com o aumento da preocupação não só da população brasileira, mas mundial com a 
saúde, qualidade de vida e principalmente da estética, faz com que o mercado fitness cresça em 
demasia. O grande número de modalidades aquece o mercado tornando ainda mais atrativo ao 
consumidor, que sempre está em busca de novas experiências e novidades. Objetivos: 
identificar o perfil profissional dos gestores dos Boxes de CrossFit licenciados pela marca na 
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cidade de Fortaleza-CE; identificar a formação profissional dos gestores dos Boxes de Crossfit. 
Métodos e Análise de Dados: esta pesquisa se caracteriza como exploratório-descritiva com 
abordagem quantiqualitativa. A amostra será composta por 31 instalações de Boxes de Crossfit 
licenciados, na cidade de Fortaleza/CE. Será aplicado um questionário com 10 perguntas 
referentes à identificação do perfil do gestor de cada Box. Os dados serão expressos através de 
uma análise descritiva, recorrendo posteriormente a apresentação dos resultados em gráficos, 
realizado por meio do programa Microsoft Excel For Windows. Resultados e discussão: pesquisa 
em andamento. Implicações teóricas e práticas: esperamos com este trabalho contribuir para 
uma nova perspectiva à necessidade da formação em Gestão Esportiva para aqueles que 
almejam realizar tal empreendimento, e assim cooperar com o crescimento da marca CrossFit 
no Brasil, ampliando as oportunidades também de emprego aos profissionais responsáveis por 
ministrarem as aulas nos locais onde houverem Boxes instalados.  
 
Palavras-chave: Gestão Esportiva; Perfil do gestor; CrossFit. 
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Introdução: O surgimento e posterior evolução da gestão do esporte advém de uma 
necessidade histórica relacionada a uma melhor “organização” das diferentes práticas 
esportivas e seus respectivos responsáveis. Ao mesmo tempo, a mesma necessidade citada 
acima, trouxe ou evidenciou a carência de profissionais capacitados para realizar as funções 
relacionadas à gestão do esporte. Para Rocha e Bastos (2011), esta realidade tem estimulado 
uma aproximação entre a universidade e a intervenção profissional nesta temática, 
proporcionando um desenvolvimento de estudos científicos sobre, e consolidando a gestão do 
esporte como uma nova área acadêmica. Entretanto, este desenvolvimento ainda é lento no 
Brasil, segundo outros e esses próprios autores (Rocha & Bastos, 2011). Um dos problemas que 
podem ser observados na área acadêmica nacional pode estar na variedade de definições ou 
perspectivas do conceito sobre Gestão do Esporte (Mazzei & Bastos, 2012). Essa variedade gira 
um pouco em torno dos diferentes olhares científicos sobre a área (Rocha & Bastos, 2011) ou 
de variabilidade relacionada à sua aplicação prática (Mattar & Mattar, 2013). Objetivo: Este 
trabalho irá apresentar proposta de projeto de pesquisa que tem por objetivo principal definir, 
conforme a contemporaneidade dos assuntos, qual é o conceito de gestão, quais suas 
semelhanças e especificidades com o termo administração, o que consequentemente irá 
proporcionar um melhor delineamento conceitual da Gestão do Esporte. Pretende-se nos 
objetivos secundários também dar foco as possíveis aplicações dos conceitos em um universo 
prático de ações ou organizações do Esporte. Métodos e Análise de Dados: A metodologia 
utilizada nesta pesquisa será baseada na taxionomia apresentada por Vergara (2010), que 
subdivide os processos metodológicos em dois aspectos: primeiro quantos aos fins e segundo 
quanto aos meios. Quanto aos fins, a pesquisa descritiva, expondo e apresentando de forma 
clara os princípios e conceito de “gestão” e “administração”, de forma a facilitar sua aplicação 
com o esporte. Quanto aos meios, será utilizada a pesquisa bibliográfica sistematizada (Vergara, 
2010), onde será feito uma busca por livros de literatura básica e essencial sobre a área de 
Administração na biblioteca da unidade de ensino onde os autores atuam (onde inclusive está 
alocado o curso de Administração). Os descritores utilizados serão: “gestão”, “administração” e 
“administração e gestão”. A partir dos livros identificados sobre esse tema, será feito uma 
rodada de verificação no portal Google Acadêmico, com intuito de identificar as produções mais 
citadas por outros autores. Assim, as obras selecionadas para análise serão aquelas mais citadas, 
sendo que o número máximo de obras e autores que será utilizado ainda será definido durante 
o decorrer do projeto. Para a análise dos conceitos e sua elucidação, será utilizado o método do 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), conforme proposto por Lefèvre e Lefèvre (2003). Resultados 
e Discussão: Este resumo se trata de uma proposta de projeto de pesquisa, mesmo assim, de 
forma preliminar identifica-se que, pode-se encontrar alguns poucos consensos sobre a gestão 
e gestão do esporte, como por exemplo: A importância e a necessidade de conhecimentos 
multidisciplinares por parte dos profissionais, e a aplicação prática da Ciência da Administração 
em um objeto ou fenômeno da humanidade. Esta indispensável relação entre as áreas de 
conhecimento e objeto, é explicado pelo fato de que “É preciso conhecer, saber fazer, fazer e 
refletir sobre o que está sendo gerido” (Mazzei & Rocco Júnior, n.d.; Pires & Sarmento, 2001). 
Conclusões: Conjuntamente aos conhecimentos multidisciplinares, a importância de que 
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qualquer que seja o conceito de gestão e administração, que esse seja inerente, pertinente e 
coerente com a definição e importância contemporânea, econômica, social e cultural do 
fenômeno esporte. Ou seja, gerir o esporte necessita de um entendimento e tratamento 
especializado sobre o gerenciamento e aplicações envoltas às práticas esportivas, respeitando 
toda a história do esporte e sua evolução na história humana. Implicações teóricas e práticas: 
Desta forma, a partir de mais dados que serão coletados, este projeto pretende contribuir com 
a compreensão da gestão do esporte enquanto área das Ciências do Esporte, e na formação de 
profissionais desta área, que demanda de uma profundidade em termos de conceitos.  
 
Palavras-chave: Gestão do Esporte; Conceito; Formação esportiva. 
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Introdução: A partir de uma necessidade de desenvolver as competências empreendedoras, a 
Universidade aparece com um papel estratégico muito importante e, para que atinja esses 
objetivos, surgem as Empresas Juniores (EJs) como meio de complementar os conhecimentos 
através de uma vivência prática (Campos et al, 2014). A EJ é então uma empresa formada por 
graduandos que prestam serviços ligados à sua futura área de atuação para micro e pequenas 
empresas, e no seu dia a dia proporciona ao membro uma diversidade de aprendizados como, 
o aprendizado por gestão, por desenvolvimento de projetos e da cultura empreendedora (Brasil 
Júnior, 2012). Desde a década de 80 quando surgiu a primeira EJ no país, o número está 
crescendo potencialmente, somando em 2018 mais de 600 EJs federadas ao núcleo nacional 
(Brasil Júnior, 2019). A área da Educação Física acompanha o desenvolvimento em potencial da 
criação de EJs, a cada ano surgem novas iniciativas na área, logo, se viu a necessidade de mapear 
quais serviços são oferecidos por essas empresas e quais as maiores dificuldades no seu dia a 
dia. Objetivo: Identificar quais serviços oferecidos pelas EJs da área da Educação Física no país 
e quais as dificuldades permeiam o desenvolvimento destas empresas. Métodos e Análise de 
dados: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e caráter exploratório, realizado por meio 
de pesquisa de campo. A amostra do estudo foi composta por 11 membros de EJs da área da 
Educação Física de universidades brasileiras. Foram incluídos os membros que compunham 
qualquer uma das diretorias de empresa e que aceitaram participar da pesquisa. Para coleta de 
dados foi utilizado um questionário, contendo perguntas abertas e fechadas sobre o perfil da 
empresa, quais os serviços que a empresa oferecia ao mercado e quais as maiores dificuldades 
enfrentadas pela EJ. A coleta de dados foi realizada online, através da plataforma Google Docs. 
Os dados foram analisados descritivamente, por meio da Técnica da Análise de Conteúdo 
Temático (Bardin, 2011). Resultados e Discussão: Os dados foram analisados a partir de três 
eixos. No Eixo 1 – Perfil das EJs foi encontrado que 18% das empresas pesquisadas ainda não 
definiram os serviços a serem prestados, por estarem em um estado mais embrionário como 
empresa, dado que demonstra o recente envolvimento da área no movimento. Todas as EJs 
analisadas se localizam na região Sudeste do Brasil, sendo 54% no estado de Minas Gerais e 46% 
no estado de São Paulo, dessas empresas, 91% estão vinculadas a uma instituição pública do 
país. Segundos dados da Brasil Junior e time global, atualmente existem 1227 empresas juniores 
no mundo, mais de 600 no Brasil e 137 em Minas Gerais e 32 da área da Educação Física. No 
Eixo 2 – Serviços Oferecidos observou-se que a organização de eventos esportivos foi o serviço 
mais oferecido presente em 73% das empresas. Outras funções presentes na carta de serviços 
de algumas empresas foram: consultoria e avaliação física (45%), arbitragem (18%), eventos 
científicos (36%), recreação (45%) e ginástica laboral (9%). É clara a grande influência dos 
eventos esportivos na Educação Física e isso se reflete na criação da carta de serviços de uma 
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empresa da área, aparecendo então na maioria das EJs. No entanto, as EJs da área da Educação 
Física devem ser consideradas para atuar de forma mais ampla do que apenas a para 
“organização de eventos”, pois, é possível encontrar uma gama diversificada de serviços que 
podem ser melhor explorados pelas empresas como exemplo, consultorias, pesquisas de 
mercado, entre outros. Já no Eixo 3 – Dificuldade encontrada foi possível verificar que a mais 
citada foi a falta de interesse e engajamento dos alunos e professores do curso (45%), além da 
precificação dos serviços e sua adesão no mercado (36%), a estruturação de uma carta de 
serviços (9%) e a percepção de limites de até onde podem atuar devido a regulamentação do 
Conselho Regional de Educação Física (9%). A falta de interesse e engajamento de professores e 
alunos pode ser justificada pela dificuldade de estabelecimento da Gestão do Esporte na área 
da Educação Física, bem como, o pouco espaço para esta discussão nos cursos de formação. 
Segundo Bastos e Rocha (2011) a Gestão no Esporte vem amadurecendo e ganhando espaço 
mundial, porém no Brasil isso ainda é embrionário, algo que deveria mudar com o 
acontecimento de megaeventos no país. Conclusão: O objetivo desse trabalho foi identificar e 
discutir os serviços oferecidos pelas empresas juniores da Educação Física e suas dificuldades, 
assim através do questionário elaborado foi possível perceber atitudes e pensamentos 
enraizados nos estudantes da área como a grande relação com os eventos esportivos, e a falta 
de engajamento com o movimento. Aspectos que devem ser olhados cuidadosamente e que 
podem se tornar um diferencial para o crescimento da empresa no futuro. Implicações Teórico 
e Práticas: Com base nos resultados obtidos neste trabalho, é possível visualizar caminhos para 
uma estruturação de uma carta de serviços novas, que atinja um novo público ou de uma forma 
diferente, podendo ser algo que faça a empresa se despontar no mercado e ir além da 
organização de eventos desportivos, levando em consideração que a área de conhecimento da 
Educação Física oferece múltiplas oportunidades de atuação na área da gestão. Outro aspecto 
a se considerar é a importância do envolvimento do graduando em Educação Física no campo 
da gestão, sendo as EJs um espaço profícuo para o estreitamento da relação da Universidade 
com o campo de atuação na área da Educação Física. 
 
Palavras-chave: Empresa Júnior; Educação Física; Organização de Eventos. 
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Apresentação da problemática: A gestão e a organização de eventos esportivos são temas 
importantes a serem abordados na formação dos futuros profissionais das Ciências do Esporte. 
Para além de sua conceituação, alguns autores defendem que sua aprendizagem envolve 
organizar um evento em termos práticos e reais (Gillespie & McDonald, 2015; Masterman, 
2014). Com a prática da corrida de rua conquistando cada vez mais adeptos, os eventos e 
competições de corrida de rua tem sido cada vez mais frequente, porém a sua gestão e 
organização não é uma tarefa simples. Com o objetivo de transmitir este conhecimento sobre a 
organização de corridas de rua, um docente do curso de Ciências do Esporte da Faculdade de 
Ciências Aplicadas (FCA) da UNICAMP convidou um organizador de eventos deste gênero para a 
ministrar uma palestra para os alunos no ano de 2010. Assim, inspirados e buscando adquirir 
este conhecimento aliado a prática, professores e alunos da FCA/UNICAMP, campus localizado 
na cidade de Limeira/SP, organizaram 3 corridas de rua com a parceria de um organizador 
experiente da cidade local. Assim, o objetivo deste relato é apresentar o histórico das iniciativas 
de eventos presentes em um curso de Ciências do Esporte e seus desdobramentos ao longo do 
tempo, iniciando em 2010 até o ano de 2019. Resultados e Reflexões: Em 2012 e 2013, a partir 
da iniciativa de alguns alunos do curso de graduação em Ciências do Esporte FCA/UNICAMP da 
turma 2010, foi organizado o primeiro e segundo “Super revezamento 30k”, uma corrida de rua 
de revezamento onde os atletas tinham como objetivo completar 30 km, se dividindo em 
equipes de até 6 pessoas. Por se tratar da primeira experiência de alunos e professores em uma 
organização de corrida de rua, o risco foi mitigado ao realizar uma parceria com um organizador 
de longa data da cidade de Limeira/SP. Na primeira edição realizada em 2012 houve 300 
inscrições, já na segunda edição realizada em 2013 recebemos quase 600 inscrições. Por ter sido 
um evento onde a iniciativa ocorreu a partir de alguns alunos e de alguns professores, houve 
uma dificuldade após os alunos da turma 2010 se formarem em transmitir o conhecimento 
adquirido para os novos alunos ingressantes no curso, o que dificultou ainda mais a continuidade 
na organização da corrida nos anos subsequentes. No entanto, estes dois primeiros eventos, 
além de ter contribuído para a formação dos alunos que participaram de sua organização, 
inspirou a fundação da empresa júnior de ciências do esporte, nutrição e saúde, cujo um dos 
motivos de sua criação era possibilitar que houvesse a continuidade na organização de eventos 
esportivos. Em 2019, a partir da iniciativa de um novo docente da FCA/UNICAMP foi retomada 
a organização das corridas de rua no campus, com a “Volta da FCA-UNICAMP”. Esta nova 
iniciativa consistia em correr a maior distância possível em equipes de até 6 pessoas em 2 horas 
de prova, houveram 200 inscrições e por ter sido um evento organizado a partir da disciplina 
“Programas Esporte Lazer no Setor Público e Privado – Organização de Eventos Esportivos”, foi 
possível uma melhor difusão do conhecimento de gestão e organização de eventos esportivos 
para os alunos do curso de Ciências do Esporte (por volta de 60 alunos), e espera-se que 
organização da corrida de rua possa se tornar um evento anual. A iniciativa de 2019 também 
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contou com coleta de dados, vinculados à identificação de fatores motivacionais de corredores 
de rua, além de identificação do perfil do consumidor esportivo, também vinculado ao 
fenômeno das corridas de rua. As iniciativas de pesquisa foram vinculadas à dois projetos de 
iniciação científica. Conclusão: A partir desta experiência pode-se destacar que a organização 
de eventos esportivos por parte das universidades, ou seja, uma atividade de Extensão, é uma 
ferramenta importante para capacitar os futuros profissionais das Ciências do Esporte, se 
configurando assim como uma atividade de Ensino, além de aproximar a comunidade da cidade 
com o campus da universidade em um evento de Extensão (motivação e necessidade estratégica 
do campus), sem contar que a organização do evento de 2019 ainda possibilitou a vivência de 
coleta de dados e Pesquisa para alguns alunos. Concluindo, eventos esportivos, seja qual for seu 
tipo, se bem organizados e estruturados, podem contemplar os três pilares da universidade 
públicas (Ensino-Pesquisa-Extensão), além de tornar a universidade como parte integrante de 
fato no contexto em que está inserida. 
 
Palavras-chave: Corrida de rua, Gestão do esporte, Evento esportivo. 
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Apresentação da Problemática: Cresce a cada dia o interesse por sediar eventos esportivos em 
todo o mundo. Sarmento (2010) afirma que os eventos esportivos têm todas as características 
gerais de um evento qualquer, contudo, são acrescidos de um conjunto de especificidades. O 
autor ainda evidencia que existe uma interface de quem o idealiza, produz e consome de forma 
direta ou indireta. Nesse sentido Constantino (2006) ainda refere que o evento esportivo pode 
ser um excelente fator de notoriedade para os organizadores, para seus participantes e para o 
local que sedia o evento. Em razão desse fator, o evento fortalece o senso de comunidade por 
parte dos residentes do local onde ele transcorre, bem como promove maior interação dos 
diferentes grupos étnicos, reforçando, por sua vez, o sentimento de compartilhamento advindo 
da experiência vivenciada (Ohmann Jones & Wilkes, 2006). É possível afirmar, portanto, que o 
evento advém, na sua gênese, de uma necessidade humana de expressar sentimentos, emoções 
e compartilhá-los socialmente em virtude de um determinado fato ou acontecimento. Segundo 
Ohmann, Jones & Wilkes (2006), todos os eventos esportivos têm, independentemente de sua 
dimensão, a capacidade de promover impacto na comunidade onde ele se realiza. Esse 
desenvolvimento do mercado dos eventos desportivos tem repercussão direta na oferta e 
demanda desse novo tipo de negócio, como exemplo: o aumento da procura do espectador de 
massa do esporte; graças à enorme popularidade e aceitação, atualmente o número de entrada 
de participantes em um evento dessa natureza é limitado; o aumento em consonância da oferta 
de tais “produtos”, demonstrado claramente pelo número de eventos que podemos presenciar 
atualmente. Milhares de eventos esportivos são realizados em todo o mundo, direcionados 
tanto para a elite esportiva e social quanto para as camadas mais desfavorecidas da sociedade 
(Brighenti et al., 2005) e há uma necessidade de levar em consideração os anseios e 
necessidades da população que reside na sede do evento, quando nas fases de planejamento e 
operacionalização das propostas (Seixas, 2012). A literatura ainda sugere que assistir a eventos 
esportivos, ou presenciar, atrai turistas pelo fato de que eles podem participar ativamente de 
tais espetáculos, por exemplo, maratonas, jogos de futebol, handebol, voleibol, dentre outros 
(Gibson, 1998). Neste sentido há uma necessidade de compreender os desafios de gerenciar 
eventos dessa natureza, para maximizar resultados. Objetivo: Descrever os desafios 
encontrados no processo de planejamento e operacionalização de ações para a Copa 2014 em 
Pernambuco. Resultados e Reflexões: Fruto de relações estabelecidas entre diferentes órgãos 
do Governo do Estado de Pernambuco e o Governo Federal, via Ministério dos Esportes, o 
planejamento local envolveu diversas ações que contemplaram as áreas de comunicação e 
marketing da cidade-cede (Recife), relacionamento com a FIFA e seus patrocinadores nas 
ativações de suas marcas, visitas, avaliação e seleção dos COTs (Campos Oficiais de 
Treinamento) e CTs ( Centro de Treinamentos de Seleção) e programa de voluntariado estadual. 
Nem sempre os objetivos entre a cidade-sede e FIFA estavam alinhados. Apoiado sobre o termo 
de compromisso assinado pelas cidades, constantemente, havia limitações que atrasavam ou 
inviabilizavam ações locais. As avaliações pós-evento, motivam reflexões sobre as dificuldades 
encontradas pelos órgãos locais, no que diz respeito ao desenvolvimento de ações que 
agreguem valor às marcas institucionais estaduais, bem como a limitação no atendimento à 
obrigações contidas no Host City Agreement, assinado por todas as cidades-sede, por conta dos 
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entraves existentes na legislação brasileira. Conclusões: Sediar megaeventos esportivos requer 
compreensão prévia de direitos e deveres da sede. Apesar de possibilidades de ações pelas 
instituições locais, como ativações que fortalecem a cultura local e agregam valor às suas 
marcas, localizam-se, sobretudo, na mobilização da população no sentido de despertar maior 
engajamento junto ao evento, ainda que a relação de participação efetiva no evento, como 
telespectador, não seja materializada. 
 
Palavras-chave: Eventos Esportivos; Copa 2014; Planejamento; Operacionalização. 
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Introdução: Os países do BRICS sediaram diversos megaeventos esportivos nas últimas duas 
décadas (Fender, 2018). Além das Copas do Mundo FIFA e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, outra esfera que estes países usaram como inserção 
no mercado esportivo deu-se através da Fórmula 1 (F1). Caracterizados por serem países em 
desenvolvimento e com capacidade de rápido crescimento econômico (O’Neill, 2001), os 
integrantes do BRICS encontraram no calendário da Fórmula 1 grandes oportunidades de 
ganharem maior visibilidade e representatividade mundial (Almeida & Marchi Júnior, 2014), 
além de praticar a diplomacia internacional com o propósito de projetar e estimular o soft power 
no sistema internacional (Grix & Lee, 2013). Dessa maneira, os países do BRICS se alinharam 
para que de alguma forma usufruíssem da visibilidade do certame para se promover. Objetivo: 
Este estudo teve como objetivo identificar as ações e estratégias que Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul usaram através da F1 como meio de inserção mundial. Métodos e Análise de 
Dados: O presente estudo caracteriza-se por ser qualitativo, exploratório e ser um estudo de 
caso (Gil, 2006, p. 73), tendo sido adotado a pesquisa de caráter bibliográfico como meio de 
investigação (Li, Pitts & Quarterman, 2008). Assim, além da revisão da literatura para 
contextualização teórica e científica do tema (estudos e pesquisas publicados em revistas e 
periódicos), o estudo utilizou fontes documentais para levantamento das informações, como 
sites oficiais das organizações ligadas a Fórmula 1, edições virtuais de jornais e blogs. Resultados 
e Discussão: Foram identificadas quatro categorias distintas de ações ou estratégias. No que 
tange a questão dos países se mobilizarem para sediarem um GP de F1, destacam-se as 
iniciativas do governo chinês de desenvolver um circuito e incluí-lo como uma etapa da F1, da 
oportunidade que o governo russo teve de fazer valer os investimentos feitos para os Jogos 
Olímpicos de Sochi 2014 e aproveitar o antigo desejo da F1 ter uma corrida no país, e da Índia, 
que apesar de não ter tido qualquer apoio do governo, aproveitou o “boom” de popularidade 
que o esporte teve no país após a criação da equipe Force India. Em uma segunda categoria, a 
criação ou formação de equipes ou escuderias que representem de alguma forma os países. Na 
Índia, a porta de entrada do país na F1 foi através da criação da equipe Force India por um 
empresário indiano que comprou uma antiga escuderia. A nova equipe, fez menção do país no 
próprio nome, suas cores e bandeira. A Rússia, também através da compra de uma antiga 
escuderia, inseriu no grid a equipe Marussia F1 Team. Contudo, o desenvolvimento da equipe 
não obteve tanto êxito, e por diferentes motivos, sua participação foi breve no certame. Outra 
estratégia foi a tentativa de inserir pilotos “locais”, nascidos nos países e que de alguma forma 
representassem suas nações. A Rússia, também como forma de impulsionar o esporte, teve 
principalmente na presença do piloto Daniil Kvyat esta oportunidade. No caso da Índia o próprio 
dono da Force India desenvolveu um programa de identificação de talentos no país para 
preparar um piloto indiano que pudesse ascender à F1. No entanto, o fim da Force India fez esse 
processo se tornar mais difícil. A China ainda caminha lentamente no desenvolvimento de 
pilotos locais, enquanto que o Brasil em 2018 deixou de ter um piloto no grid pela primeira vez 
desde 1970. A quarta ação foi o fato de algumas empresas sediadas nos países usarem as 
equipes da F1 para estamparem suas marcas em forma de patrocínios. No Brasil, destacam-se 
as empresas estatais Banco do Brasil e Petrobras, visando ou a expansão de mercado como 
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também reforçar sua imagem e reputação da empresa. No caso da Índia, a exposição de marcas 
aconteceu de forma concomitante com a criação da equipe Force India. Isto, pois, o dono da 
equipe é um empresário indiano que possui, por exemplo, marcas de bebida e companhia área, 
e que consequentemente tiveram suas marcas associadas à equipe de F1. Conclusões ou 
Considerações Finais: Os países do BRICS, excetuando-se a África do Sul, usaram de pelo uma 
dessas ações ou estratégias como tentativa de inserção mundial. Apesar de algumas ações 
terem surtido efeito e tido continuidade até hoje, algumas delas, e por diferentes motivos, 
acabaram por terem sido interrompidas. Assim, acredita-se que além do aporte, principalmente 
financeiro, também é fundamental desenvolver a cultura do esporte da Fórmula 1 nos países. 
Ressalta-se também que nem sempre uma ação ou estratégia teve participação direta dos 
governos ou algo como se fosse uma atitude oficial dos países. Algumas delas tiveram 
intermédio de empresários e empresas locais. Como limitações da pesquisa, destaca-se o 
desencontro de informações sobre o mesmo tema que diferentes portais de notícias por vezes 
publicou. Os casos encontrados ressaltam a importância política que tais eventos esportivos 
ganharam. Acreditando que cenários similares aconteçam em outros países emergentes, 
recomenda-se novos estudos em busca de novos exemplos. Implicações teóricas e práticas: 
Como implicação teórica esta pesquisa traz à discussão a necessidade e importância dos países 
que almejam ingressar na F1 de conhecerem todas as nuances e particularidades que o esporte 
representa, além de discutir algumas das ações e estratégias mais comumente realizadas para 
tal. Como implicação prática, a pesquisa apresenta e discute diferentes estratégias e ações que 
podem ser utilizados por gestores governamentais ou empresariais para embasar o 
planejamento de eventos e ações na Fórmula 1 ou outras áreas esportivas.  
 
Palavras-chave: BRICS; Fórmula 1; Estratégias; Soft Power; Inserção mundial. 
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Introdução: A qualidade, enquanto uma avaliação subjetiva feita pelos consumidores após a 
compra ou o uso, é difícil de ser medida. A qualidade do serviço tem atraído o interesse de 
pesquisadores e profissionais no contexto de eventos esportivos, principalmente pela influência 
nos vários aspectos psicológicos e comportamentais (Yoshida & James, 2010). De acordo com 
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), a qualidade percebida é o julgamento do consumidor 
sobre o nível de excelência ou de superioridade de uma entidade ou de um produto. A qualidade 
do serviço e a satisfação estão relacionados às experiências de lazer (Theodorakis, Kaplanidou 
& Karabaxoglou, 2015). Baseada na definição de Yoshida & James (2010), a satisfação dos 
corredores com o evento esportivo é prazerosa caso a sua participação no evento e/ou os 
serviços auxiliares prestados durante o evento seja satisfatório. A Volta USP é um tradicional 
evento da cidade de Ribeirão Preto, e em 2019 foi realizado pela décima sétima vez. Os atletas, 
corredores da comunidade USP e externa, percorrem os percursos de 5 km e 10 km pelas ruas 
do Campus da USP, com destaque para a largada e chegada na pista de atletismo do centro 
esportivo. Objetivos: Esta pesquisa teve como objetivos: (1) descrever a percepção da qualidade 
do serviço oferecido em evento esportivo de corrida de rua, (2) comparar a percepção de 
qualidade de serviço entre corredores sem vínculo com a USP Ribeirão Preto e corredores 
vinculados à instituição, e (3) verificar se as dimensões da qualidade do serviço podem explicar 
a variância na satisfação e na felicidade em participar da corrida. Método e Análise de Dados: 
Corredores de rua (n = 164) responderam a um questionário online sobre qualidade de serviço, 
satisfação e felicidade em participar do evento. Baseando-se na literatura, foram investigados 
três constructos sobre qualidade de serviço: ambiente físico, qualidade da interação e qualidade 
dos resultados (Theodorakis et al., 2015). Os itens das escalas de qualidade de serviço e 
satisfação foram dados a partir de uma escala de Likert, variando de (1) discordo plenamente e 
(7) concordo plenamente. Os itens da escala de felicidade (Theodorakis et al., 2015) foram 
respondidos a partir de uma escala de Likert, com respostas variando entre (1) nem um pouco 
feliz e (5) extremamente feliz. A análise de dados foi realizada através do software SPSS 20.0 via 
estatística descritiva. Os sujeitos da pesquisa foram participantes da XVII Volta USP realizada em 
Ribeirão Preto (SP) em junho de 2019. Cinco dias após a realização do evento, o questionário foi 
enviado por e-mail aos 558 corredores inscritos na prova, sendo que 164 retornaram 
questionários utilizáveis e 06 não receberam a pesquisa (erro de envio). A taxa de respondentes 
foi de 29,3%. Resultados e Discussão:  65,2% dos corredores eram do sexo masculino, 50,6% 
afirmaram ser casados e 61,6% responderam que não tem filho. 54,9% da amostra afirmaram 
correr sozinhos. Grande parte dos respondentes afirmaram participar mais de provas de 5 km e 
10 km (90,6%). Em relação ao vínculo institucional, 39,6% dos corredores afirmaram não 
participar da comunidade USP. Os respondentes da amostra tinham idade entre 18 e 76 anos 
(M = 38,2 anos; DP = 12,6), que possuíam uma média de 5,57 anos (DP = 6,92) de experiência 
em treinar corrida e treinavam corrida entre 1 e 7 vezes por semana (M = 2,8 vezes por semana; 
DP = 1,1), durante 56,5 minutos em média (DP = 24,9). Os corredores afirmaram que 
participaram em média de 6,92 corridas de rua (DP = 6,97) nos últimos doze meses. Com relação 
à qualidade de serviço, a dimensão qualidade dos resultados (M = 6,3; DP = 0,9) foi melhor 
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avaliada pelos respondentes se comparados à qualidade da interação (M = 6,2; DP = 1,2) e a 
qualidade do ambiente (M = 5,9; DP = 0,9). A variável satisfação também foi bem avaliada pelos 
respondentes (M = 6,3; DP = 1,0). Considerando a escala de 1 a 5 utilizada, o nível de felicidade 
com o evento esportivo informado pelos corredores teve média de 4,5(DP = 0,6). Conclusões: 
Conclui-se que os constructos relacionados a fatores intrínsecos (qualidade dos resultados, 
satisfação e lealdade) foram melhor avaliados pelos participantes do evento esportivo de 
corrida.  Implicações teóricas e práticas: Levando em consideração os achados de Theodorakis 
et al. (2015), existe a possibilidade de constructos como a satisfação e a felicidade serem 
manipulados diretamente através de uma experiência positiva de participação em eventos 
esportivos de alta qualidade.  
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Boas práticas em gestão de projetos aplicadas no projeto Sesc Verão 2019 
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Apresentação da problemática: O Serviço Social do Comércio (Sesc) é uma entidade privada, 
mantida pelos empresários do comércio de bens, turismo e serviços, cujo objetivo é 
proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida aos trabalhadores deste setor e suas famílias. 
Hoje, há 41 unidades no estado de São Paulo destinadas à cultura, esporte, saúde, alimentação, 
desenvolvimento infanto-juvenil e demais áreas de atuação. Anualmente, entre os meses de 
janeiro e fevereiro, acontece o Sesc Verão, ação nacional para abordar sobre a inclusão do 
esporte e da atividade física no dia a dia, em benefício do bem-estar, da qualidade de vida e da 
cidadania. Em 2019, as unidades do estado de São Paulo elaboraram suas atividades tendo como 
base o eixo norteador: “As atividades físicas e esportivas como espaço de melhoria das relações 
sociais”. O Sesc Verão, em função de sua importância institucional e duração, demanda 
estruturação e execução de diversos processos, objetivando cumprimento de prazos, 
alinhamento com eixo norteador e direcionamento das atividades ao público habitualmente 
atendido, além de alcançar o maior número pessoas, direta ou indiretamente. Vale ressaltar a 
importância da execução das etapas desse projeto para a qualidade do serviço final oferecido 
para a população. Dessa forma, a equipe da unidade Sesc 24 de Maio, localizada no centro da 
cidade de São Paulo, uniu às experiências e lições aprendidas nas edições anteriores, algumas 
das boas práticas da área de conhecimento da gestão de projetos.  Objetivos: Apresentar as 
boas práticas aplicadas no projeto Sesc Verão 2019 pela equipe do Sesc 24 de Maio.  Descrição 
da implementação: Inicialmente, considerando o eixo norteador e a duração do projeto, a 
equipe definiu o tema das atividades por meio de brainstorms e material disponível na literatura. 
Em seguida, as etapas do projeto foram definidas, estimadas e sequenciadas conforme 
prioridades. Com auxílio de um software, o controle do cronograma e registros das informações 
foi organizado e disponibilizado para outros setores envolvidos. As ações de maior 
complexidade, tais como instalações cenográficas, negociações com fornecedores, elaboração 
e formalização de contratos, foram antecipadas, superestimando suas durações para evitar 
riscos relacionados aos prazos. A concepção das atividades programáticas, incluindo escolha de 
modalidades, duração, local e fornecedores, foi compartilhada com membros da equipe (líderes, 
professores e estagiários), aumentando, assim, o engajamento na execução e possibilitando 
melhor gerenciamento e definição do uso de recursos. Para o controle financeiro foram feitas 
estimativas de custos que, posteriormente, foram utilizadas durante a negociação com 
fornecedores. Durante a execução das atividades programáticas, o controle da qualidade foi 
compartilhado entre os membros da equipe, sendo que os professores e estagiários 
acompanharam integralmente as atividades e interviram quando necessário. Ao término da 
execução do projeto, reuniões de avaliação permitiram documentar a avaliação de cada 
atividade, gerando documento de lições aprendidas e que foi compartilhado posteriormente 
com outras unidades do Sesc São Paulo.  Resultados: A equipe do Sesc 24 de Maio propôs o 
tema "A imigração e a prática esportiva na cidade de São Paulo", apresentando o papel e a 
importância do associativismo nas diversas colônias de imigrantes no processo de construção 
do cenário esportivo paulistano. A partir da análise histórica do tema, as atividades 
programáticas contemplaram manifestações esportivas, artísticas, culturais e gastronômicas de 
diferentes colônias. A programação esportiva incluiu 13 apresentações esportivas (1024 
atendimentos), 200 aulas abertas (3403 atendimentos), 2 festivais esportivos (26 
atendimentos), 358 vivências e recreações esportivas (34142 atendimentos). A área de 
alimentação apresentou 8 atividades (300 atendimentos). Um dos locais onde as atividades 
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foram desenvolvidas continha instalações de textos e imagens relacionadas ao tema e 
ambientação cenográfica com elementos de clubes esportivos constituídos pelos imigrantes no 
início do século XX. Complementar à instalação, foram produzidos cartões postais com imagens 
de imigrantes praticando atividades esportivas. As etapas de realização desse projeto 
aconteceram entre os meses de julho de 2018 e março de 2019.  
Reflexões: A clareza do escopo do projeto possibilitou o envolvimento de toda a equipe do 
núcleo de esportes e otimização da ocupação de diversos espaços, alcançando elevado número 
de atendimentos em cada uma das atividades. A cenografia permitiu imersão na temática por 
meio dos materiais gráficos de comunicação, flâmulas, pisos e equipamentos esportivos, móveis 
e jogos de tabuleiro. O uso extensivo das ferramentas e recursos disponíveis na instituição 
facilitou o controle do cronograma, monitoramento dos riscos, condução e controle das 
aquisições, tendo impacto direto na qualidade percebida das entregas. O gerente de projetos 
desempenhou papel fundamental nesta realização, seu conhecimento sobre as partes 
interessadas, recursos e ferramentas possibilitou que maximizar os resultados.  Conclusão: O 
uso de boas práticas em gerenciamento de projetos e das ferramentas disponíveis, além da 
discussão dos processos de organização e de gestão de eventos esportivos, se mostrou eficaz 
para atingir os resultados almejados, atendendo às necessidades e expectativas das partes 
interessadas. Portanto, os processos de gerenciamento de projetos não devem se basear apenas 
em experiências individuais, mas sim de um olhar estratégico dos gestores para potencializar os 
resultados com os recursos e ferramentas disponíveis. 
 
Palavras-chave: Eventos esportivos; gestão do esporte; processos de gestão. 
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Introdução: O Serviço Social da Indústria (SESI) é uma organização nacional sem fins lucrativos, 
mantida por recursos provenientes de contribuições mensais compulsórias das indústrias. O SESI 
é uma entidade de direito privado, nos termos do direito civil, estruturada em base federativa, 
criada pelo Decreto-Lei nº 9.403, de 25 de junho de 1946, que está presente nos 27 estados da 
federação através de seus Departamentos Regionais prestando serviços de Lazer, Saúde, 
Esporte, Responsabilidade Social, Nutrição e Educação (Varotti & Malaia, 2016). O SESI tem o 
esporte como prática educativa, recreativa e de competição, cujo primeiro resultado efetivo foi 
a promoção, em 1947, dos Jogos Desportivos Operários, em São Paulo, entre 1 e 4 de maio no 
Estádio do Pacaembu, semente da Olímpiada Operária Brasileira. Em 1947, a competição contou 
com a participação de mais de 2.500 atletas trabalhadores da indústria e significou o ponto de 
partida de um relacionamento sólido com o esporte de participação, até desembocar nos 
projetos atuais, que incluem os programas de formação e desenvolvimento, aperfeiçoamento 
técnico e o gerenciamento de equipes profissionais em dez modalidades de esporte de 
rendimento (Martins, 2013). Em 1950 as Olimpíadas Operárias se transformaram em um evento 
nacional, que hoje é reconhecido como Jogos Operários do SESI, o qual se tornou o maior festival 
esportivo industriário até hoje. A forma de gestão dos Jogos do SESI passou por várias mudanças 
de procedimentos ao longo dos anos, sendo a última mudança implantada no ano de 2013. Com 
o grande aumento do número de trabalhadores participantes dos Jogos do Sesi foi necessária a 
criação de um modelo de gestão online da organização e um monitoramento das ações junto às 
empresas participantes, além da necessidade de atualização ao acesso às mais diversas 
modalidades esportivas, culturais e participativas. Dessa forma, questionar-se-á se as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) envolvidas na gestão dos Jogos do SESI são as 
responsáveis por garantir a continuidade da quantidade e qualidade dos Jogos, no caso deste 
estudo, na cidade de Rio Claro e ainda aumentar sua capacidade de atuação. Objetivo: Sendo 
assim, neste estudo, analisaremos a efetividade da funcionalidade da ferramenta tecnológica de 
gestão esportiva do SESI e buscaremos compreender a organização da gestão dos Jogos do SESI 
de Rio Claro a partir da implantação desta tecnologia da Informação e comunicação. Métodos e 
Análise de Dados: Esse estudo terá como recorte a unidade do SESI de Rio Claro, a qual será 
investigada nos aspectos referentes às mudanças de procedimentos da gestão (TICs) ao longo 
dos anos, verificando o que favoreceu para que os Jogos do SESI de Rio Claro tenham se tornado 
os maiores do Estado de São Paulo. Entendemos que este representa um trabalho de 
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abordagem quali-quantitava, de caráter exploratório e descritivo. Serão levantados dados sobre 
a quantidade de atletas, modalidades e empresas envolvidas nos Jogos do SESI nos últimos anos. 
Também iremos mensurar aspectos que envolvem a qualidade do serviço prestado com o uso 
tecnologia e sistematização do procedimento de gestão, como a plataforma de comunicação, 
de divulgação e de inscrição. Neste estudo serão considerados: Participantes: atletas dos Jogos 
do SESI de Rio Claro, os gestores de cada empresa envolvida e funcionários estratégicos do 
próprio SESI que atuam na gestão do evento. Após a elaboração, o questionário semiestruturado 
será aplicado a partir do envio do mesmo por e-mail. Também utilizaremos como fonte de dados 
os bancos de dados dos eventos, tanto os que estão na plataforma de gestão online como os 
bancos de dados que não estão disponíveis na plataforma. Os questionários serão analisados a 
partir da metodologia de análise de conteúdo e os dados obtidos a partir dos bancos de dados, 
após sua organização e tabulação, serão analisados com o Excel 2016®. Considerações Finais: 
Esperamos, com este estudo, contribuir com a compreensão da qualidade do serviço prestado 
na unidade do SESI Rio Claro, bem como apresentar sugestões para o aprimoramento da 
plataforma online de gestão de evento do SESI. 
 
Palavras-chave: Evento Esportivo; Processos de Gestão de Eventos Esportivos; Tecnologia e 
Gestão do Esporte. 
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Apresentação da problemática: Em 2015, a International Sports and Culture Association (ISCA) 
apresentou ao mundo, dentre os eventos da campanha NowWeMOVE, o projeto “No Elevators 
Day” celebrado na última quarta-feira do mês de abril. Nesta ocasião, diferente de suas já 
tradicionais campanhas de estímulo à promoção de uma vida saudável por meio da prática 
salutar de esportes e atividades físicas, agregava a essa esfera a reflexão quanto ao 
comportamento sedentário, incentivando, além da prática de esportes, o adotar de um dia a dia 
mais ativo. Pouco tempo depois, em 2017 o projeto começou a ganhar ainda mais atenção, ao 
ser celebrado de maneira extraoficial na campanha “A hora tomamos las escaleras” na 
Colômbia. Em 2018, com o apoio do Sesc São Paulo e de outras instituições pelo mundo, o 
evento se globalizou, chegando em 2019 contando com organizadores locais em mais de 150 
cidades pelo mundo. Descrição da implementação: Na segunda edição brasileira do evento (que 
aconteceu em 2019), o Sesc São Paulo e a ISCA convidaram parceiros e contataram instituições 
com o objetivo de incentivar o adotar de hábitos saudáveis, estimular a reflexão quanto ao uso 
dos elevadores e rampas como único meio de transporte dentro de um edifício e promover 
atividades divertidas e atrativas para os mais variados públicos. O Sesc São Paulo coordenou o 
evento no Brasil e contou com mais de 35 parceiros cadastrados que promoveram atividades 
em seus espaços, entre eles vale destacar a DX Consultoria Esportiva, a Secretaria de Esportes 
de Embu Guaçu, o Instituto Barrichello, Instituto Compartilhar, a Rede de Esporte pela Mudança 
Social (REMS), a Rede de Televisão EcoTV, o São Paulo Athletic Club (SPAC) e o São Paulo F.C. 
Além dos parceiros, o Sesc São Paulo promoveu o evento em 17 unidades do estado. Parceiros 
e unidades juntas totalizaram um número de mais de 100 atividades ofertadas ao público, que 
compuseram uma programação variada com atividades como treinos abertos utilizando a 
escada como equipamento esportivo, corridas verticais, ações de comunicação visual, 
intervenções artísticas e palestras. Resultados e Reflexões: O projeto como um todo atendeu 
apenas no dia do evento, a saber 29 de abril de 2019, um número total de 10.346 pessoas, os 
resultados em alcance de mídia também foram interessantes totalizando 2 entradas no Bom Dia 
SP, 1 entrada no SPTV, 1 entrada no Mais Você (Link ao vivo nacional), 2 entradas RIT TV 
(nacional), entrada e menção no EPTV e menção na rádio CBN. Além de 26 registros feitos pelo 
Clipping da assessoria de imprensa contratada, que englobou artigos de sites esportivos, de 
cultura, do Sesc e de variedades. Vale destacar os números obtidos da parceria com os 
professores da rede pública de Embu-Guaçu que gerou juntos atenderam 905 crianças e jovens, 
com o São Paulo F.C que alcançou 1050 pessoas entre atletas e frequentadores do clube e da 
DX Consultoria Esportiva que atendeu 190 adultos e idosos promovendo ações gratuitas em 
parques da grande São Paulo. Destacaram-se também 3 ações promovidas por unidades do Sesc 
São Paulo, foram elas o “Desafio: Yoga, Escada e Treino”, ação criativa promovida pelo Sesc Vila 
Mariana e que atendeu 30 pessoas em um grande circuito englobando as 3 atividades citadas, a 
palestra e treino “ Vai de Escada” promovida pelo Sesc Consolação e ministrada pelo professor 
de educação física Fernando Franco  do projeto Escadaria Fê Franco e as ações de comunicação 
visual junto às empresas da região na qual está inserido o Sesc Sâo José dos Campos.  No 
Instagram foram, até então, totalizaram-se mais de 1000 interações utilizando as 
#diasemelevador, #diamundialsemelevador e #noelevatorsday . Conclusão: O Dia Sem Elevador 
2019 foi um sucesso tanto qualitativamente, vide a simplicidade da mensagem, quanto 
quantitativamente quando analisado os números dos atendimentos totais. Os números de 
atendimento foram 3 vezes maiores do que os de 2018, alavancados pelos parceiros que 



   
 

São Paulo, SP Setembro, 8 – 10, 2019 82 

totalizaram mais de 60% do volume total de pessoas alcançadas. A mensagem do uso das 
escadas e rampas chegou ao público tanto online quanto pelos meios de comunicação 
tradicionais, graças a já mencionada simplicidade da proposta, mas também ao ineditismo da 
campanha. Para 2020, o Sesc continuará como evento agregando cada vez mais ao escopo de 
atividades e programações os conceitos de Comportamento Sedentário e Atividade física, junto 
do incentivo a mudança atitudinal da população. 
 
Palavras-chave: Evento; Comportamento sedentário; Vida ativa; Campanha internacional; Sesc 
São Paulo 
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Introdução: As pesquisas e os estudos acadêmicos referentes à gestão e utilização dos espaços 
e equipamentos públicos nos contextos do esporte e do lazer, podem favorecer a análise e novas 
tomadas de decisões, por parte do poder públicos, quanto à oferta de atividades, bem como, 
pela população em geral, no que tange à forma de utilização com qualidade de tais espaços. 
Entretanto, notam-se, ainda, lacunas pouco exploradas, sobretudo acerca dos impactos que a 
falta de gestão adequada pode causar. Aspectos como a gestão e a difusão de informações e os 
possíveis impactos da utilização ou avaliação de tais espaços, podem ser citados como fatores 
incipientes na temática (Costa & Leite, 2017; Cassotta, Lucas, Blattmann & Viera, 2017; Dalkir, 
2017). Além disto, segundo os mesmos autores, estudos já desenvolvidos acerca destas 
temáticas encontram-se dispersos em diferentes áreas, sendo, inclusive, abordado de modo 
secundário, o aspecto relacionado aos espaços. Objetivo: Analisar a produção científica recente 
sobre o estado da arte dos estudos acadêmicos sobre espaços de esporte e lazer e suas relações 
com as políticas públicas. Métodos e Análise de Dados: Para a realização da revisão sistemática 
de literatura, foi feita uma busca nas seguintes bases de dados: Scopus, SPORTDiscus, Web of 
Science, Pro Quest e SciELO. A seleção das bases de dados tomou por norte a conformidade dos 
limites dos assuntos pretendidos e, também, as bases disponíveis online e com livre acesso pela 
instituição de ensino onde está pesquisa foi realizada. A busca foi realizada no título dos artigos, 
utilizando-se os seguintes termos e o operador booleano: “sport and leisure management” OR 
“sport space” OR “leisure space” OR “sport equipment” OR “leisure equipment” OR “public sport 
policy” OR “public leisure policy” e a data de publicação dos artigos não deveria ser menor do 
que 2013. Esta revisão sistemática foi realizada durante o período temporal de julho a outubro 
de 2017. Resultados e Discussão: Por meio desta busca inicial, realizada nos títulos dos estudos, 
encontrou-se um total de 142 artigos (Scopus = 68, SPORTDiscus = 17, Web of Science = 46, Pro 
Quest = 5, SciELO = 6). Destes, foi realizada, então, a leitura dos títulos, sendo excluídos os 
repetidos, resultando 95 artigos. A partir destes 95 artigos, foi realizada a leitura dos resumos e 
todos os artigos completos relevantes à temática foram selecionados, sendo excluídos os 
estudos que não estavam associados diretamente à gestão de espaços públicos nos contextos 
do esporte e do lazer e às Políticas Públicas de esporte e lazer nestes espaços, resultando, desta 
forma, um total de 7 artigos, os quais se enquadraram nos critérios de inclusão estabelecidos. 
Os dados foram analisados por meio da Técnica de Análise de Conteúdo. Os artigos analisados 
abrangeram diferentes áreas do conhecimento, tais como, as Ciências do Esporte, Geografia, 
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Arquitetura e Urbanismo e Sociologia. Foram percebidos três blocos de temas ressaltados nos 
estudos analisados, sendo estes: a adequação de Políticas Públicas, o uso e apropriação dos 
espaços e a categorização dos espaços. Nota-se, porém, uma predominância do enfoque sobre 
Políticas Públicas, no ponto de vista das atividades e projetos realizados em tais espaços, 
deixando de lado, muitas vezes, os aspectos relacionados aos espaços em si. Considerações 
Finais: Com base nos resultados, pode-se perceber que o tema referente às Políticas Públicas 
nos contextos do esporte e do lazer tem sido focalizado atualmente, nos estudos, entretanto, 
os espaços públicos neste contexto, e os aspectos diretamente relacionados a estes, como 
infraestrutura, acessibilidade, manutenção periódica, utilização adequada, entre outro, ainda 
são tratados de forma secundária. Também se nota a necessidade de uma gestão da informação 
adequada, no que tange à utilização e oportunidades que os espaços públicos no contexto do 
lazer podem oferecer. Uma eficiente gestão da informação pode contribuir na disseminação de 
informações específicas, trazendo para a população, dados referentes às atividades, projetos e 
oportunidades. Implicações teóricas e práticas: Este campo de estudo carece de novas 
pesquisas, com a intenção de aprofundar as investigações sobre a temática, a fim de enriquecer 
as perspectivas de promoção de novos encaminhamentos em âmbito acadêmico, bem como, 
desencadear novos subsídios para a implementação de novas Políticas Públicas e outras 
abordagens, capazes de revitalizar as reflexões na área. 
 
Palavras-chave: Espaços; Esporte; Lazer; Políticas públicas; Gestão. 
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Introdução: A disseminação dos esportes eletrônicos reivindica um novo olhar no campo das 
pesquisas e estudos acadêmicos, referente ao âmbito da gestão e da utilização de espaços e 
equipamentos específicos nos contextos do esporte e do lazer na atualidade. Conquanto já seja 
reconhecido o massivo e crescente interesse pelos eSports em todo o mundo (Reitman, 
Anderson-Coto, Wu, Lee, & Steinkuehler, 2019, Steinkuehler, 2019), pouco, ainda se conhece 
sobre as novas tendências das arenas construídas especificamente para estas modalidades, 
especialmente no que tange às suas necessidades especificas e diferenças estruturais voltadas 
a atender as exigências tecnológicas e da tecnologia da informação (TI) que tais modalidades 
requerem. Objetivo: Sendo assim, o objetivo deste estudo foi identificar os detalhes relativos 
ao delineamento, design e especificidades do planejamento e construção das principais arenas 
para o desenvolvimento de treinamentos e eventos competitivos envolvendo os eSports. 
Método: O estudo, de natureza qualitativa, foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória, 
utilizando-se como método uma pesquisa documental, realizada nos documentos referentes 
aos projetos de 2 das principais arenas de eSports do mundo, sendo elas, à Philadelphia Fusion 
Arena, nos USA e à arena da LGD Gaming, em Hangzhou, Macau, China, onde foram analisados 
os itens relativos a infraestrutura destas arenas. Resultados: Os resultados indicam que o 
projeto da arena americana evidência que esta possui 3500 lugares, constando de 5,5 mil m2, 
tendo recebido um investimento de cerca de 50 milhões de dólares. Esta arena foi prevista para 
sediar grandes competições e eventos de eSports, além de possibilitar espaços para treinamento 
de atletas, com vestiário e área de lounge, associando, inclusive, um complexo esportivo, lojas, 
infraestrutura de alimentação e hospedagem e espaços tecnológicos de interação, diversas 
portas USB nos próprios assentos e telas personalizáveis. Quanto à arena chinesa, ela foi 
projetada para atender 15 mil espectadores, sendo que o projeto inclui, além dos estádios de 
games, uma academia para treinamento de eSports, a instalação de um hotel temático e 
infraestrutura de atendimento emergencial de saúde para jogadores. O design destas arenas de 
eSports é definido com o intuito de propiciar experiências imersivas amplificadas, tanto de 
imagem, como de iluminação e de som, tendo como princípios fundamentais do delineamento 
do design, conforme Mirakian (2019), o tempo de tela otimizando as linhas de visão entre os 
assentos dos espectadores e as diversas telas expostas; o modo furtivo, com zonas com 
sonorização limitada, sobretudo em jogos multiplayer, para prevenir a direta interação com os 
espectadores e a recepção de spoylers provenientes dos fãs; alta tecnologia digital, para que os 
espectadores possam selecionar, capturar e transmitir conteúdos e produtos, sendo que o 
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sucesso de uma competição também depende destas tecnologias, sobretudo, as tecnologias 
envolvendo o campo da tecnologia da informação (TI), tais como qualidade da transmissão de 
dados; liberdade de circulação, para que o espectador possa explorar os diversos locais, sem 
perder os detalhes das competições. Considerações Finais: Estes espaços e equipamentos de 
esporte e lazer próprios para o desenvolvimento dos eSports buscam proporcionar aos adeptos 
um local específico para tais modalidades, fidelizando e incentivando estes, tanto em relação ao 
aspecto social, de integração estre os próprios espectadores, quanto em espaços para interação 
entre os espectadores e os ciberatletas que estão participando das competições. Compreender 
o delineamento e o design dessas estruturas é penetrar nas especificidades e na caracterização 
dos eSports (Scholz, 2019, Silva, Fukushima, Tavares, Pacheco, & Schwartz, 2018), sendo 
necessário um olhar diferenciado das estruturas comumente utilizadas para o desenvolvimento 
dos esportes tradicionais, sobretudo na necessidade de implantação de tecnologias de 
qualidade, a fim de proporcionar aos ciberatletas e aos espectadores uma experiência positiva. 
Implicações teóricas e práticas: Voltar a atenção para as especificidades desses locais 
envolvendo eSports requer e potencializa novas perspectivas dentro do campo da gestão do 
esporte e do lazer, haja vista que estas iniciativas bastante importantes afetam e impactam 
diversas áreas, como a economia, a administração e o turismo e suas interfaces.  
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Introdução: Sediar grandes eventos esportivos tornou-se nos últimos 30 anos uma 
oportunidade de impulsionar a economia, aumentar projeção política internacional, trazer 
investimento nas áreas de mobilidade urbana, telecomunicações e aumento significativo na 
entrada de divisas com setor de turismo (Xianting, Young, Xiaoliang & Shiaojun, 2011). Para isso 
os países cada vez mais desenvolvem políticas públicas de esportes visando à candidatura para 
sediar tais eventos, sejam eles países desenvolvidos ou emergentes (Chalip, 2004).  Com este 
fenômeno as arenas esportivas passam a ter uma revolução em sua arquitetura, devendo 
atender exigências internacionais levando em consideração ambientes internos capazes de 
atender várias modalidades esportivas, promovendo conforto térmico e qualidade do ar no 
interior das arenas esportivas, tendo em vista a influência destes fatores no desempenho dos 
atletas, uma vez que altas temperaturas e umidade causam fadiga esportiva (Jiexiu & Lianshi, 
2008). Existem as seguintes características de condicionamento de ar, a saber: 1) o ar 
condicionado tende a ser fornecido a partir do telhado - mais econômica; e 2) transição do fluxo 
de ar de forma padrão em vários pontos – mais eficiente (Bin, Xiaojun, Xianting & Qisen, 2002). 
Nesse sentido, as arenas esportivas estão cada vez maiores e são usadas cada vez mais, com isso 
os projetos de sistema de ar condicionado devem ter uma atenção maior ao quesito de 
operacionalidade, visando a redução do consumo de energia e custos operacionais tendo 
exigências distintas de parâmetros de condicionamento de ar, uma vez que, o controle de 
velocidade do ar, temperatura e umidade devem obedecer rígidos critérios, enquanto a área de 
arquibancada deve atender a necessidade de conforto térmico dos espectadores, a arena de 
competição é a área mais importante de atuação do sistema de ar condicionado. Objetivos:  O 
objetivo desse estudo é analisar as melhores características do sistema de ar condicionado 
buscando o conforto térmico e a qualidade do ar para construção e operação das arenas 
esportivas. Método: A pesquisa será qualitativa, de natureza aplicada e quanto aos 
procedimentos técnicos e coletas de dados, será realizado um estudo de caso múltiplo em 03 
arenas esportivas na Cidade de São Paulo. A coleta de evidências, segundo Yin (2015), realizar-
se-á através de: (1) Observação, (2) Análise de documentos e (3) Entrevista. Para a observação, 
serão realizadas visitas nas três arenas esportivas mais utilizadas na cidade de São Paulo. Para 
análise dos documentos foram consultados o website oficial dos Clubes de Futebol e de 
empresas de gestão das arenas esportivas.  As entrevistas serão semi-estruturadas e serão 
aplicadas a um gestor em cada arena. Com o consentimento e autorização dos respondentes, as 
entrevistas serão gravadas em áudio e posteriormente transcritas para apoiar a interpretação 
dos resultados. Resultados Preliminares: Nas três arenas pesquisadas, existem problemas na 
concepção de projetos de ar condicionado que pode causar um funcionamento deficiente e 
obter parâmetros de qualidade do ar insatisfatórios e alto consumo de energia, além da 
necessidade de levar em consideração as diferentes exigências térmicas do ambiente, entre a 
área de competição e demais setores da arena esportiva, devendo ter sistemas de ar 
condicionados divididos por área, para que as correntes de ar não sejam misturadas, 
necessidades essas que não foram consideradas nas respectivas construções. Conclusão: A fim 
de reduzir o custo de operação optou-se por um sistema mais econômico em detrimento da 
utilização de sistemas mais eficientes e de energias naturais, tais como a energia solar e 
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tecnologia geotérmica.  Analisando as causas de baixa eficiência dos sistemas de ar 
condicionado, constata-se que faltam métodos de controle efetivos para o consumo térmico e 
qualidade do ar. Notou-se por fim que o sistema quando funcionando adequadamente pode 
exercer influência sobre a maior permanência ou não dos frequentadores das arenas esportivas. 
Espera-se que este estudo contribua para a adequação dos projetos de sistemas de refrigeração 
e ventilação de espaços esportivos, viabilizando procedimentos de manutenção e permitindo 
que investidores possam tomar melhores decisões quanto aos sistemas e as tecnologias 
empregadas para a uma melhor qualidade do ar e do conforto térmico dos ambientes e espaços 
esportivos. 
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Introdução: Para que políticas públicas relacionadas às práticas esportivas sejam boas e efetivas, 
elas devem levar em conta: Estruturas e instalações para práticas esportivas; Apoio de 
organizações esportivas e Programas pedagogicamente planejados e executáveis, condizentes 
com o público alvo (Carvalho, 2014). Especificamente sobre estruturas e instalações esportivas, 
essas devem estar alocadas em locais estratégicos para que possam favorecer e atender a 
população ao seu redor, além de dispor de boas condições. Nesse sentido, estudos prévios à 
implantação destas instalações esportivas são necessários para obter informações referentes à 
população do município, bem como seu respectivo perfil socioeconômico (Cunha, 2007). Para 
isso, um instrumento eficaz para a obtenção destes dados geográficos e socioeconômicos é o 
Sistema de Informação Geográfica (SIG), também conhecido como metodologia de análise 
georreferencial. No entanto, devido à linguagem técnica e ferramentas de manuseio específicas 
deste instrumento, ele é pouco utilizado nas áreas de gestão e políticas do esporte. Objetivo(s): 
Esta pesquisa teve como objetivo principal apresentar a metodologia SIG como instrumento 
capaz de auxiliar a gestão de instalações esportivas públicas a partir de um estudo de caso com 
piscinas municipais de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Além deste, este estudo 
visou ainda apresentar as condições da infraestrutura do espaço físico de cada uma dessas 
piscinas. Métodos e Análise de Dados: A metodologia abordada fez uso de pesquisa documental 
a fim de determinar a quantidade das piscinas públicas municipais existentes na cidade de 
Limeira-SP; e do mecanismo de análise SIG, onde foram analisados a localização das piscinas, 
estimativa de população atingida e respectivo perfil, considerando dados educacionais, 
econômicos, populacionais e de vulnerabilidade social. Para tal análise foi estipulado um raio de 
1 quilômetro a partir de cada piscina para delimitar sua respectiva área de abrangência. Além 
disso, foram analisadas as condições dos recintos (que compreende apenas o espaço para 
prática esportiva) e instalações esportivas (além do recinto, estrutura para atendimento ao 
público) (Cunha, 2007; Sarmento, 2006). Para análise das condições, foi levado em consideração, 
com relação ao recinto:  limpeza da água, aquecimento da piscina, bloco de partida, 
bandeirinhas, raias e azulejos da piscina; e com relação às instalações: limpeza do vestiário, 
aquecimento do chuveiro, armário guarda-volumes, acessibilidade, materiais para a prática, 
cobertura e arquibancada. Estes itens foram classificados qualitativamente entre as categorias 
Inexistente, Ruim, Satisfatório e Bom. Resultados e Discussão: Foram identificadas 9 piscinas de 
gestão municipal, sendo que em 6 destas está prevista a oferta de aulas de natação segundo a 
Carta de Serviços de 2018 da Prefeitura Municipal de Limeira, disponibilizada no site da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Através do método SIG, os resultados obtidos foram de 
que a piscina menos populosa atinge 8.876 habitantes e 2.855 domicílios, enquanto a mais 
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populosa abrange 23.309 habitantes e 7.145 domicílios. Os dados educacionais mostram que a 
distribuição de escolas não é equitativa, pois os números variam de 4 a 37 escolas no entorno 
dessas 9 piscinas públicas. Do mesmo modo, os dados econômicos também apresentam 
distribuição bem variada, com rendimentos médios domiciliares variando entre R$1.190,41 e 
R$13.930,47; e com rendimentos per capita que variam entre R$356,72 e R$4.432,45. Com 
relação aos dados populacionais, foi analisada a proporção de crianças no entorno de cada 
piscina, que varia entre 4,11 e 8,01. Por fim, a vulnerabilidade social da maioria das piscinas é 
classificada como Muito Baixa segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), com 
exceção de uma que é considerada de Vulnerabilidade Média. Já os resultados obtidos pela 
análise qualitativa da condição de cada piscina e de seu entorno evidenciam que, agrupando os 
resultados obtidos em todas as categorias de análise, estas apresentam um quadro entre Ruim 
e Satisfatório. Mapas ilustrativos serão apresentados no evento. No sentido de elaboração e 
desenvolvimento de boas políticas públicas esportivas, análises mais detalhadas dos resultados 
do georreferenciamento e das condições das instalações podem e devem ser aplicadas, visando 
avaliar e buscar melhorias na gestão destas instalações e na efetividade das políticas do esporte, 
conforme recomendado por autores desta área temática (Böhme & Bastos, 2016; Carvalho, 
2014; Mezzadri, 2014). Conclusões: Com este estudo conclui-se que o instrumento SIG pode ser 
utilizado para melhor compreender as condições das instalações esportivas e de seu entorno, 
de modo a servir de auxílio para uma gestão mais efetiva das mesmas. Além de possibilitar a 
organização de políticas públicas, aproximando os projetos esportivos da realidade da 
população atendida. Implicações teóricas e práticas: Na teoria, este estudo pode servir como 
base para que demais autores do tema busquem aplicar o SIG em outros cenários que envolvam 
o esporte, considerando que ainda é pouco conhecido e utilizado. Já na prática, a utilização do 
SIG pode auxiliar na decisão de construção de novas instalações esportivas, determinar a área 
de abrangência destas instalações, além de proporcionar informações sobre as dinâmicas da 
população do seu entorno a fim de propor projetos esportivos mais coerentes com o público 
alvo. 
 
Palavras-chave: Gestão de instalações; Política esportiva; sistema de informação geográfica; 
infraestrutura; piscinas 
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Introdução: Foi-se o tempo em que os estádios no Brasil serviam apenas para sediar partidas de 
futebol. Como um de seus legados, a Copa do Mundo de 2014 trouxe e deixou as novas arenas, 
que são verdadeiros centros de entretenimento com as mais diversas utilidades que juntam uma 
arquitetura de design inovador, conforto, interação e outras diversas possibilidades comerciais 
(Mazzei & Rocco & Oliveira, 2015). Para Cardia (2014), a gestão de arenas envolve uma série de 
processos e variáveis que podem possibilitar ótimos retornos, tanto no âmbito econômico 
quanto no resultado esportivo. Também promovem, de certa forma, o desenvolvimento das 
cidades e regiões onde estão inseridas, valorizam a marca (neste caso, dos clubes de futebol), 
atraem investimentos, novos consumidores e fomentam receitas financeiras, tornando-se um 
fator determinante no sucesso esportivo (Gold & Gold, 2011). Por outro lado, levando-se em 
consideração a complexidade que essas novas instalações exigem, deve-se pensar muito bem 
antes de simplesmente executar e construir o projeto. Para que este empreendimento seja 
sustentável, tanto financeiramente como socialmente, é preciso que alguns requisitos sejam 
planejados de forma racional e com muita cautela, principalmente quanto ao financiamento da 
instalação (Rocco Júnior & Mazzei, 2018). Por outro lado, apesar do período dos megaeventos 
no Brasil ter sido visto como uma oportunidade de crescimento da gestão do esporte, até o 
momento continua-se com uma perspectiva de falta de profissionalismo, ausência de 
transparência e descontinuidade nas boas iniciativas projetadas ou implementadas, além de 
falta de visão estratégica, ineficácia, irresponsabilidade, dentre outros (Mazzei & Rocco Júnior, 
2017). Fatos inclusive identificados no futebol e respectivamente às suas instalações, 
organizações e campeonatos. Objetivos: Identificar, desde 2014, como a Arena Beira-Rio, Arena 
do Grêmio (ambas de Porto Alegre), Arena Corinthians e Allianz Parque (ambas de São Paulo) se 
constituíram quanto ao seu financiamento e a sua gestão, partindo do princípio que foram 
arenas construídas em 2014, duas visando a Copa do Mundo de Futebol e outras duas não.  
Métodos e análise de dados: essa pesquisa se constitui como descritiva qualitativa, de forma 
que, através da identificação de informações, pontos positivos e negativos relacionados a gestão 
das arenas de futebol no Brasil, especificamente, Beira-Rio, Grêmio, Corinthians e Allianz 
Parque. Os dados analisados têm origem de sites e documentos oficiais dos clubes, estatuto, 
demonstrativo financeiro, Portal de Transparência da Copa, notícias e reportagens específicas. 
Desta forma, se tratou de uma Análise Documental, organizada a partir dos seguintes dados: 
Financiamento da Instalação (Valor do investimento, custo por assento, proveniência) e Modelo 
de Gestão (método de pagamento de investimento e fontes de receita).  Resultados e 
discussões: A partir da organização citada acima, seguem os resultados: Allianz Parque, 
Investimento: R$ 650.000.000,00; Custo por assento: R$ 14.869,00; Proveniência: WTorre S/A; 
Modelo de Gestão: o financiador tem direito de utilizar a arena durante os dias onde não há 
jogos de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras com participação do clube em 20% dos lucros 
de revenda e aluguel de espaço e 5% do que é faturado com serviços, somando-se um reajuste 
de 5% em ambas a cada 5 anos, durante 30 anos. Arena Corinthians, Investimento: R$ 
1.150.000.000,00; Custo por assento: R$ 23.371,00; Proveniência: BNDES e CIDs; Modelo de 
Gestão: Sport Club Corinthians Paulista pagará, com todas as despesas financeiras extras, R$ 
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1,79 bilhão e ter controle total da exploração do seu estádio. Arena Beira-Rio, Investimento: R$ 
330.000.000,00; Custo por assento: R$ 6.600,00; Proveniência: BNDES e Brio; Modelo de Gestão: 
como método de pagamento o Sport Club Internacional permite que o grupo Brio explore por 
20 anos as receitas relativas aos seguintes serviços e áreas do estádio, 184 Camarotes e Sky 
Boxes, 5.000 cadeiras VIPs, aproximadamente 6.000 m2 de área comercial para locação, 3.000 
vagas de estacionamento no edifício-garagem, venda do marketing esportivo do estádio, 
exploração de shows e eventos. O clube ainda tem direitos sobre a venda de ingressos em dias 
de jogos e 2100 vagas de estacionamento. Arena Grêmio, Investimento: R$ 600.000.000,00; 
Custo por assento: R$ 9.910,00; Proveniência: OAS (55%) e Grêmio (45%); Modelo de Gestão: 
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense pagará R$ 384.000.000,00 em 19 anos. Nos primeiros 7 anos 
o clube pagará R$ 168.000.000,00 (R$ 2.000.000,00 mensalmente), para quitar a dívida com o 
BNDES. Para os próximos 12 anos seguintes, o pagamento será feito para a OAS, que receberá 
R$ 216.000.000,00 (R$ 1,5 mensalmente). O clube também cede a área do Estádio Olímpico, 
avaliada em R$ 180 milhões, em definitivo à OAS. A renda dos jogos realizados na Arena vai para 
o caixa da Arena Porto-Alegrense (gestora da arena). Mas parte deste valor é recebido pelo 
Grêmio através do quadro social – os sócios pagam direto ao clube. Para acomodar os associados 
nas partidas, o Grêmio paga R$ 1,5 milhão mensal à gestora do estádio. Conclusões: Não é 
possível determinar de fato qual melhor modelo, mas alguns resultados e dados apontam 
caminhos para este tipo de afirmação. Conclui-se que as arenas para a Copa tiveram 
financiamento via banco estatal e uma gestão financeira e da arena nacionais. A Arena Grêmio, 
que não foi para a Copa, também teve parte de seu financiamento via banco estatal, mas outra 
parte com a iniciativa privada (empreiteira e ativos imobiliários). O Allianz Parque, que não foi 
usada na Copa, mas que parece ter o melhor modelo dos quatro analisados, teve seu 
financiamento e modelo todo ligado com a iniciativa Privada, inclusive com gestão de 
consultorias internacionais em seu início. Assim, os modelos são diversos, mas que a questão da 
gestão prévia e capacitada é fundamental para que uma arena tenha êxito, sustentabilidade 
financeira, social e também esportiva. Implicações teóricas e práticas: O estudo traz à tona a 
importância das arenas como auxiliador no sucesso dos clubes de futebol, assim como as 
melhores práticas de gestão das mesmas, tratando desde o seu financiamento, até o seu 
impacto prático. No contexto teórico, abre-se uma reflexão sobre a temática relaciona com a 
gestão de instalações esportivas, principalmente no que tange os processos (pré, durante e pós) 
gestão deste tipo de espações e na formação deste tipo de profissional ou da equipe 
multidisciplinar ligado ao empreendimento. 
 
Palavras-chave: Arena; futebol; gestão de arenas. 
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Introdução: Segundo Mello (2013), a acelerada evolução da tecnologia, aliada à crescente 
exigência dos usuários por mais conforto e experiências que vão além do evento esportivo em 
si, faz com que a “vida útil” de um estádio gire em torno de 30 anos. A já conhecida dificuldade 
em manter e operar um equipamento desta magnitude têm ocasionado, ao longo dos anos, a 
degradação e o abandono dessas construções; mesmo edificações recentes, como é o caso de 
alguns estádios que foram construídos ou reformados para receber jogos da Copa do Mundo 
Fifa em 2014, já enfrentam problemas estruturais pela falta de uso e, portanto, de manutenção 
constantes. Além disso, alguns ainda enfrentam dificuldades captar investimentos (via naming 
rights e até concessões por meio de parcerias com o setor privado e público) justamente por 
não terem sido projetados para serem espaços multiuso (ou seja, com estruturas apropriadas 
para receberem outros eventos culturais). Outra questão que deve ser apurada são as novas 
dinâmicas do mercado de produtos e serviços; segundo Chaves, Bittencourt & Taralli (2013), as 
empresas têm utilizados metodologias de design focando cada vez mais nas necessidades e 
desejos de seus clientes, usuários e consumidores, tornando-os elementos-chave para o 
desenvolvimento de novos projetos e/ou inovação de processos. Mapear tais valores tornou-se 
essencial para romper diversos paradigmas e, portanto, apresentar possibilidades mais 
assertivas para solucionar problemas e tornar-se uma referência valorosa no mercado. Ao que 
tudo indica, tal mudança chegou à concepção dos espaços esportivos: antes, o que era pré-
estabelecido apenas por meio de questões racionais (técnicas e normativas), hoje privilegia 
aspectos emocionais (sensoriais e afetivos). Neste contexto, o projeto de remodelação do Camp 
Nou, que faz parte de uma proposta de intervenção ainda maior, conhecida como “Espai Barça” 
(FC Barcelona, 2019), apresenta uma inovação interessante no âmbito do projeto para 
edificações esportivas deste tipo: seu plano de trabalho foi gerado por meio de informações 
bottom-up, ao invés de top-down (Headspeath, 2019); ou seja, as principais estratégias da 
remodelação foram geradas por meio colaborativo, nas quais os usuários, sócios, funcionários 
da base do clube e moradores do entorno do estádio, participaram ativamente das tomadas de 
decisão da diretoria do FC Barcelona, apontando quais deveriam ser as principais melhorias na 
edificação. Objetivo: Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar a proposta de remodelação 
do Camp Nou sob a ótica do CX (Customer Experience Marketing - Marketing focado na 
Experiência do Consumidor), apontando pontos positivos e negativos no contexto arquitetônico, 
construtivo e de gestão (manutenção e operação) relacionados a essa nova estratégia entre 
Branding e Arquitetura. Método e Análise dos Dados: Como métodos e análise de dados, a 
pesquisa contempla a revisão da bibliografia pertinente ao tema, tanto sobre a arquitetura de 
estádios e arenas, quanto sobre as novas metodologias aplicadas ao CX para produtos e serviços, 
tais como: a aplicação do chamado Kit de Ferramentas do Human Centered Design (Design 
Centrado no Usuário), alguns instrumentos relevantes do Design Thinking que analisam o 
comportamento do usuário/consumidor, como o Mapa de Valores e Jornada do Consumidor, e 
cases arquitetônicos que tenham sido concebidos por meio do projeto colaborativo, para ilustrar 
potencialidades e deficiências deste tipo de processo, auxiliando no entendimento e compilação 
das informações encontradas, embasando os resultados. Por ser uma pesquisa em andamento, 
os resultados ainda não estão claros; no entanto, é possível averiguar que as implicações 
teóricas e práticas se configuram, a priori, em como relacionar a concepção desses novos 
espaços com instrumentos e metodologias comportamentais recentes, vindas de outras áreas 
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do conhecimento, a possibilidade de encontrar soluções e apontar problemas ainda na fase de 
planejamento dessas edificações, e a aplicação/adaptação deste modelo para a realidade da 
arquitetura esportiva brasileira.  
 
Palavras-chave: Experiência; Consumidor; Remodelagem; Camp Nou; CX. 
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Introdução: Desde a criação do voleibol nos Estados Unidos da América em 1895, a modalidade 
passou por grandes mudanças e evoluções, tanto no que diz respeito ao jogo - técnico e tático 
– quanto ao nível organizacional e de profissionalização (Almeida, Vlastuin, Marchi Júnior, & 
Bravo, 2012; Bizzocchi, 2016). No Brasil, atualmente, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) 
é considerada uma entidade inovadora e de vanguarda, um modelo de gestão e 
profissionalização do esporte. A Superliga é o principal torneio entre clubes da modalidade no 
país, nas versões masculina e feminina. Na edição 2017/2018, foram 288 jogos, 420 atletas, 79 
treinadores e 24 supervisores, além de mais de 450 mil espectadores nos ginásios. Este trabalho 
se ocupa da descrição do trabalho dos supervisores das equipes de Voleibol. A profissionalização 
e a visão do voleibol como negócio fez com que as instituições e cargos da gestão esportiva, 
independentemente do nível hierárquico, buscassem a excelência de todos profissionais 
envolvidos. Para as equipes atingirem os melhores resultados em quadra, existem gestores 
esportivos responsáveis por múltiplas tarefas e situados em diferentes linhas hierárquicas 
(Rocha & Bastos, 2011). Nas organizações esportivas existem gestores no vértice estratégico, 
responsáveis pelas decisões estratégicas, na linha intermédia, que se conectam com a cúpula 
estratégica e o núcleo operacional, e, na base operacional, que proporcionam todo suporte 
administrativo à comissão técnica e atletas (Mintzberg, 2003). Para que haja excelência no 
desempenho das atividades organizacionais esportivas, é necessário que o gestor esportivo 
tenha a definição correta e clara suas responsabilidades, desde suas funções, passando pelo 
limite hierárquico, ou seja, até onde ele deve intervir para garantir a comunicação e a boa 
interação entre os níveis hierárquicos envolvidos (Sarmento, 2011). Objetivo(s): identificar as 
funções do supervisor de voleibol feminino brasileiro; caracterizar e delimitar o cargo e sua área 
de atuação hierárquica; identificar a importância desta função para a equipe. Métodos e análise 
de dados: a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, com foco exploratório e descritivo, 
em que foi utilizada uma amostragem não probabilística e intencional. Foi utilizada a análise de 
conteúdo aplicada a entrevistas de dois sujeitos (Bardin, 2011; Silverman, 2013; Vergara, 2016).  
O primeiro, o supervisor da seleção brasileira feminina de voleibol, uma entrevista não 
estruturada com função heurística. Para compor o segundo sujeito, do universo de 12, foram 
selecionados aqueles das oito equipes classificadas para a fase final da competição, sendo que 
três deles não puderam participar do estudo, alegando motivos pessoais. Dessa maneira, foram 
entrevistados cinco dos oito supervisores das equipes melhores colocadas na Superliga feminina 
2017/2018, com entrevista semiestruturada, guião validado por peritagem e de função 
confirmatória (Queirós & Graça, 2013; Vala, 2005). Para a recolha das informações utilizou-se 
um aplicativo com a função gravador de um smartphone com sistema operacional iOS.  
Resultados e Discussão: A análise da entrevista do primeiro sujeito identificou como 
responsabilidades do supervisor as funções logísticas, de gestão de materiais esportivos, gestão 
da comunicação, gestão de pessoas e gestão financeira. Mediante a análise das entrevistas do 
segundo sujeito obtivemos a confirmação das funções acima e o surgimento de uma nova 
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função, a gestão do risco. Apesar do esporte brasileiro não possuir um modelo de organograma 
fixo (Rezende, 2000), a análise das entrevistas também permitiu classificar hierarquicamente o 
supervisor como um gestor esportivo de nível operacional, com variações tanto no plano 
superior da pirâmide, quanto a profissionais subordinados a ele. Conclusões ou Considerações 
Finais: o supervisor de voleibol feminino brasileiro é um gestor de nível operacional, que 
necessita ter conhecimentos administrativos, financeiros, de pessoas e de voleibol, ser 
organizado, proativo e disponível, tendo como responsabilidade as funções logísticas, de gestão 
de materiais esportivos, gestão da comunicação, gestão de pessoas, gestão financeira e gestão 
do risco. É um cargo necessário e importante para que outros profissionais não acumulem 
funções e responsabilidades que irão afetar e prejudicar diretamente o desempenho particular 
de suas funções, e, consequentemente os objetivos e propósitos da equipe e da organização. 
Implicações teóricas e práticas: do ponto de vista teórico: (1) identificou o perfil funcional de 
um cargo da gestão esportivo (2) detectou as principais características para exercer o cargo com 
excelência (3) delimitou a posição hierárquica do supervisor de voleibol a nível de gestores. Do 
ponto de vista prático: (1) mediante a comprovação da importância do supervisor, sugere-se a 
regulamentação do cargo e exigência em pré-requisitos para desempenho da função; (2) a 
Confederação Brasileira de Voleibol criar e ofertar cursos de formação específica para os 
supervisores de voleibol; (3) os clubes criarem oportunidades para os supervisores 
desenvolverem os conhecimentos e responsabilidades necessárias para o cargo. (4) os clubes 
que não possuem o organograma bem definido delimitarem a área de atuação do supervisor e 
se certificarem que não há acúmulo de funções. 
 
Palavras-chave: Gestão esportiva; Gestor esportivo; Supervisor; Funções; Voleibol. 
 
Referências 
Almeida, B. S., Vlastuin, J., Marchi Júnior, W., & Bravo, G. (2012). O "pais do futebol" que joga 
com as mãos: A gestão esportiva da confederação brasileira de voleibol. Revista Intercontinental 
de Gestão Desportiva, 2(2), 145-162.  
Bardin, L. (2011). Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70. 
Bizzocchi, C. C. (2016). O voleibol de alto nível: Da iniciação à competição (5ª ed.). Barueri, SP: 
Manole. 
Mintzberg, H. (2003). Criando organizações eficazes: Estruturas em cinco configurações. São 
Paulo: Atlas. 
Queirós, P., & Graça, A. (2013). A análise de conteúdo (enquanto técnica de tratamento da 
informação no âmbito da investigação qualitativa). In I. Mesquita & A. Graça (Eds.), Investigação 
Qualitativa em Desporto (Vol. II). Porto: Centro do Investigação Formação Inovação e Interveção 
em Desporto. 
Rezende, J. R. (2000). Organização e administração no esporte. Rio de Janeiro: Sprint. 
Rocha, C. M. d., & Bastos, F. d. C. (2011). Gestão do esporte: definindo a área. Revista Brasileira 
de Educação Física e Esporte, 25, 91-103.  
Sarmento, J. P. (2011). O conceito de gestão desportiva: Âmbitos de intervenção e perfil de 
funções. In V. Menezes & C. Mulatinho (Eds.), Gestão do esporte: Uma introdução (pp. 13-36). 
Recife: Editora Universitária UFPE. 
Silverman, D. (2013). Doing qualitative research: A practical handbook (4ª ed.). Londres: SAGE 
Publications Limited. 
Vala, J. (2005). A análise de conteúdo. In A. S. Silva & J. M. Pinto (Eds.), Metodologia das ciências 
sociais (13 ed.). Porto: Edições Afrontamento. 
Vergara, S. C. (2016). Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração (16ª ed.). São Paulo: 
Atlas. 
 



   
 

São Paulo, SP Setembro, 8 – 10, 2019 99 

O Papel da liderança do gestor na gestão de organizações esportivas. 
 

Ivens Cordeiro Alves 
Universidade de Pernambuco 

ivens.esef.upe@gmail.com 
 

Marcos Antonio Barros Filho 
Universidade de Pernambuco 

 
Mykaelly Beatriz da Costa Silva 
Universidade de Pernambuco 

 
Jorge Eduardo Maciel Gonçalves da Silva 

Universidade de Pernambuco 
 

Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso 
Universidade de Pernambuco 

 
Introdução: A liderança tem sido um foco de muitas pesquisas e está presente em diferentes 
formações devido à sua importância para indivíduos, empregos e organizações (Megheirkouni, 
2017). Uma discussão acerca da visão mais expansiva da liderança ainda é relativamente nova, 
se alinhando com a construção social da liderança ao promover o ressurgimento de teorias 
alternativas, como liderança autêntica e servidora (Avolio & Mhatre, 2012; Greenleaf, 1998, 
Parris & Welty Peachey, 2013). Neste sentido, no âmbito da gestão esportiva, a liderança é uma 
ferramenta fundamental para o desenvolvimento de um bom trabalho como gestor. A liderança 
em seus diversos conceitos têm influência direta, sendo uma competência fundamental no 
gestor de organizações esportivas e uma maneira de se obter melhores resultados e gerir 
pessoas, então, ao identificar o que se tem produzido em torno da temática proposta, pode se 
pensar em como trabalhar a liderança nas organizações esportivas, fazendo com que as novas 
descobertas possam encorajar os gestores, treinadores e organizações possam enfatiza de 
maneira mais eficaz a prática de liderança no dia a dia. fazendo com que o trabalho na 
organização se mantenha em alto nível. Revisar a literatura acerca deste tema assume um papel 
relevante, pois estabelece uma síntese das evidências encontradas na literatura e permite um 
maior aprofundamento daquilo que já foi estudado. Objetivo: identificar o papel da liderança 
do gestor nas organizações esportivas. Métodos e Análise de Dados: O estudo caracteriza-se 
como uma revisão narrativa da literatura. As bases de dados utilizadas foram Scopus e Web of 
Science. Após a definição das bases, foram selecionados os termos de busca, em concordância 
com a temática da investigação, tais termos foram divididos em dois blocos. No processo de 
realização das buscas, foram utilizadas as ferramentas de busca avançada disponíveis em cada 
base de dados (i.e. operadores booleanos e campos de refinamento), com o intuito de 
potencializar os resultados. Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos originais, 
publicados entre 2014 e 2019, em revistas de gestão e ciências do esporte. Já os critérios de 
exclusão foram: falta de relação com o tema, estudos repetidos e artigos de revisão, ensaios e 
livros. Na busca inicial foram encontrados 673 artigos, após a leitura do título e resumo dos 
artigos, 17 foram considerados elegíveis. Por fim, todos artigos foram lidos na íntegra e 
posteriormente 15 foram incluídos no estudo. Resultados e Discussão: Os artigos apresentaram 
diversos tipos de liderança, sendo eles: liderança compartilhada, liderança comportamental, 
liderança servidora, liderança coletiva, liderança orientada (Megheirkouni, 2017; Han, Lee, 
Beyerlein, & Kolb, 2018). Pode-se afirmar que muitos dos achados trabalham a liderança de 
maneira diferente, sendo ela, uma forma de melhorar o desempenho criativo, autodisciplina e 
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senso de dever, ou também como uma forma do gestor adquirir a confiança da rede de 
colaboradores, tornando a experiência do convívio profissional algo mais dinâmico e produtivo 
(Chelladurai, 1980; Ferkins, Skinner, e Swanson, 2018). Um dos artigos selecionados verificou 
que a liderança dentro dos conselhos de organização de esportes voluntários emana dos 
presidentes de conselho ou dos executivos e que, quando os indivíduos que desempenham 
esses papéis são capazes de desenvolver um relacionamento de trabalho maduro, a capacidade 
de desempenho do conselho é aprimorada (Hoye, 2006). Já em outro estudo que procurou 
relacionar a liderança orientada para a transformação e a produtividade dos gestores de 
educação física em clubes esportivos, os resultados mostraram que essa liderança promoveu 
melhorias das capacidades de criatividade, autodisciplina e senso de dever (Honari, Goudarzi, 
Heidari, & Emami (2010). Outros resultados também evidenciaram que a liderança pode se ligar 
com a inteligência emocional e orientação, duas habilidades fundamentais na gestão de uma 
organização esportiva, uma vez que pode prever sua orientação para o objetivo de 
desenvolvimento através da mediação do seu comportamento de liderança servidora (Lee, 
2019). Além disso, é observável que independente de existirem diversos tipos de liderança, 
compete ao gestor, dominar tais técnicas, para obter resultados positivos durante sua gestão. 
Considerações finais: A partir dos achados, é possível concluir que a liderança, dentro de 
organizações esportivas, serve como ferramenta para a condução dos processos de uma gestão 
de qualidade, podendo melhorar o trabalho cooperativo, individual e desempenho criativo da 
rede de colaboradores, sendo uma das competências do gestor esportivo. Implicações teóricas 
e práticas: Como implicação teórica, esse estudo contribuiu com a literatura ao realizar uma 
síntese das publicações de um tema bastante relevante, mas ainda pouco investigado na gestão 
do esporte. Tendo em vista a importância teórica, a aplicação das técnicas de liderança faz com 
que a gerência seja mais eficiente, ficando evidenciado, como competência do gestor, dominar 
as práticas de liderança, podendo usar o entendimento a favor do rendimento dentro da 
organização na qual exerce função. 
 
Palavras-Chave: Liderança; Gestão esportiva; Organização esportiva; Gestor esportivo; 
Competências de liderança. 
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Introdução: O esporte é considerado um dos fenômenos socioculturais mais importantes dos 
últimos tempos e, nas escolas, traz uma visão de “moralização” para os jovens (Tubino, 2006). 
Em uma concepção crítica de ensino, o esporte pode ser fundamentado na cultura escolar e com 
finalidades diferentes da dimensão do esporte-rendimento, comprometido com a apropriação 
dos princípios e das características do fenômeno para o seu ensino (Veiga, 2011). Devido ao 
aumento constante da prática e das informações desse fenômeno, tornou-se evidente a 
necessidade de profissionais com especializações na área. Um desses profissionais é o gestor 
esportivo, que a cada dia se constitui como uma área de atuação fundamental no fenômeno 
esportivo e enquanto área de investigação acadêmica. Os estudos sobre os profissionais que 
desempenham esse tipo de função nas organizações desportivas ainda são escassos, conforme 
afirma o estudo de Barros Filho et al. (2013), ainda mais quando se analisa a realidade do esporte 
escolar. Apesar disso, esses estudos são comuns principalmente nas áreas das academias, clubes 
de esporte e clubes de lazer, onde é apontado a importância de um profissional cada vez mais 
destacado na sociedade moderna. Para Barros Filho et al. (2013), a relevância do gestor no 
processo de desenvolvimento do esporte está cada vez mais em evidência na sociedade 
moderna, devido à importância da sua atuação na estrutura organizacional, que necessita cada 
vez mais de profissionais qualificados. Nesta perspectiva de ampliação da atuação desse 
profissional, pouco é pensado na área escolar e torna-se relevante pensar como está 
configurado o perfil dos gestores esportivos das escolas públicas e privadas. Objetivo: O objetivo 
desse estudo foi identificar o perfil do gestor esportivo em escolas particulares na cidade de 
Recife. Métodos e Análise de Dados: Esta pesquisa caracteriza-se como sendo de caráter 
exploratório e descritiva, de forma que o universo da pesquisa foram gestores esportivos de 
escolas particulares da cidade de Recife – PE. A amostra foi composta por sete indivíduos, 
selecionados a partir da técnica de amostragem não probabilística por conveniência. O 
questionário utilizado foi adaptado de Bastos et al. (2006) e os dados foram coletados por meio 
da utilização da plataforma Google Formulários, com o envio do inquérito via e-mail ou com 
preenchimento de forma presencial. Previamente ao questionário constou um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido da participação na pesquisa. Por fim, os dados foram 
analisados no Microsoft Excel 2016, por meio da utilização de distribuição de frequência 
absoluta e relativa, média e desvio padrão. Resultados e Discussão: Após a coleta dos dados e 
análise das informações, o cenário encontrado foi de 57,1% de mulheres no cargo e 42,9% de 
homens, com idade variando entre 26 e 56 anos, 71,4% deles são casados, 57,1% tem pós-
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graduação a nível de especialização. São profissionais formados em Educação Física a nível de 
graduação. Quanto aos dados do cargo na escola, 57,1% deles não tem o cargo de gestor como 
ocupação principal e são reconhecidos como coordenadores de esportes da escola, 57,1% deles 
ocupa essa função a mais de 8 anos, trabalham entre 10 e 44 horas por semana, 71,4% 
assumiram esse cargo por indicação de direção, 14,3% são atletas e 57,1% são ex-atletas, 71,7% 
recebem entre 3 e 4 salários mínimos. Em relação as atividades e funções do cargo, a 
coordenação e direção, bem como controle e avaliação, são as funções mais exercidas pelos 
gestores, em 85,7% dos casos. A coordenação e direção são as que ocupam mais tempo dos 
profissionais, presente em 42,9% dos casos, 100% coordenam equipe de trabalho e 57,2% 
trabalham com uma equipe composta a partir de 11 colaboradores. Em relação a tomada de 
decisões, 42,9% falaram que dependem da opinião dos colaboradores, apenas 14,3% realizaram 
algum tipo de treinamento que o preparasse como gestor e 57,1% dizem ter pouca 
disponibilidade para ter formação.Com exceção da predominância da atuação de mulheres nas 
escolas estudadas, o gestor esportivo das escolas de Recife possui perfil e responsabilidades 
semelhantes às abordadas na literatura sobre o gestor de entidades esportivas, conforme 
apresenta o estudo de Zanatta et al. (2018). Segundo Oliveira (2015), a importância do 
profissional de educação física em uma avaliação da qualidade dos serviços ligados às atividades 
esportivas nas escolas pode ser o diferencial. Conclusões: Apesar dos dados recolhidos 
indicarem aparentemente as escolas não exigem uma formação específica para os cargos de 
gestão, é necessária uma mudança desse paradigma, tendo em vista a importância de uma 
formação profissional qualificada. Implicações teóricas e práticas: Entendendo as 
características do gestor esportivo nas escolas particulares de Recife, esse estudo pode indicar 
uma falta de formação específica para a atuação no cargo de gestão de esportes, além de notar 
o surgimento de empresas terceirizadas para gerir o esporte extracurricular dentro das escolas. 
Acredita-se ser válido a criação de um plano de formações para esses gestores a partir das 
funções exercidas e do interesse de formação. O estudo em específico não avalia questão de 
liderança, podendo indicar sugestão para estudos futuros. Por fim, é importante ressaltar que, 
considerando que esta área de estudo é pouco estudada na realidade escolar, acredita-se que o 
cenário apresenta novas possibilidades e perspectivas de crescimento com potencial na 
produção científica, o que levará ao maior crescimento da área e principalmente maior 
credibilidade no meio científico. 
 
Palavras-chave: Gestor Esportivo; Gestão Esportiva; Escolas; Formação; Perfil. 
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Introdução: Segundo dados da International Health, Racquet & Sportsclub Association (2017), o 
Brasil é responsável por mais da metade das academias na América Latina, com 34.509 
academias, além de ser o segundo país no mundo em número de academias, perdendo apenas 
para os Estados Unidos da América. O mesmo relatório aponta ainda que o Brasil é quarto 
colocado na quantidade de clientes atendidos, e o décimo na receita gerada com 2,5 bilhões de 
dólares. De acordo com o site da Associação Brasileira de Academias, são mais de 8 milhões de 
alunos matriculados em academias pelo Brasil, na prática, apenas 3,7% dos alunos permanecem 
treinando após um ano de matrícula. Por este motivo, o gestor esportivo tem grande 
importância no desenvolvimento das organizações esportivas, devido a sua importância na 
organização onde atuam, que necessita cada vez mais de profissionais qualificados no mercado 
(Barros Filho et al, 2013). Estudos sobre o perfil do Gestor são vistos em diversas realidades de 
atuação conforme afirma Miranda et al (2017), portanto identificar o perfil do gestor de 
academias em Recife, afim de verificar a caracterização desse profissional e se existe 
necessidades de uma formação mais adequada no sentido de contribuir para o aprofundamento 
nesta área de investigação, além da possibilidade de qualificar a intervenção no mercado de 
trabalho.  Objetivo: Analisar o perfil dos gestores de academias da RPA – 6 de Recife – 
Pernambuco. Métodos e Análises de Dados: Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva 
a partir dos critérios de estabelecidos por Vergara (2016). Acerca da amostra, a mesma foi 
definida de forma não probabilística por acessibilidade, composta por gestores de academias de 
musculação localizadas na RPA – 6 do Recife, composta pelos bairros de Boa viagem, Brasília 
Teimosa, Cohab, Ibura, Imbiribeira, Ipsep, Jordão, Pina, com uma população nesta área de 
382.650 habitantes. O universo do estudo foi de 45 academias, com maior concentração de 
estabelecimentos no bairro de Boa Viagem com 23 academias, com base nas informações 
disponibilizadas pelo site do Conselho Regional de Educação Física da 12a Região/ PE. Desse 
total, conseguiu-se realizar o convite para participar da pesquisa à 45 gestores, com o retorno 
de 38 indivíduos. O instrumento utilizado foi um questionário adaptado de Bastos et al. (2006).  
A coleta de dados ocorreu de forma presencial nas Academias participantes, o Gestor preencheu 
e assinou 0 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em seguida preencheu o questionário. 
Os dados coletados foram inseridos no programa Microsoft Office Excel 2019 e analisados no 
mesmo, por meio de estatística descritiva, a partir da distribuição da frequência das respostas. 
Resultados e Discussão: No que diz respeito ao sexo, constatou-se que 76,3% são do sexo 
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masculino, tais resultados também foram encontrados nos estudos de Gomes et al (2018) e 
Freitas e De Bom (2015). Quanto a faixa etária 39% estão 25 a 34 anos, sendo considerados 
gestores jovens, 39,5% recebem de 3 a 6 salários mínimos, resultado este próximo ao 
encontrado por Bastos et al (2011). Quanto a escolaridade 55,3% possuem Ensino Superior, a 
maioria em Educação Física, o que demonstra uma formação qualificada, de certa forma o 
percentual de Ensino Superior também foi identificado em Bastos et al (2011) e Gomes et al 
(2018). Conclusão: Conclui-se que os gestores das academias da RPA 6 da cidade do Recife são 
indivíduos do sexo masculino, com idade entre 25 e 34 anos, casados, com formação de nível 
superior. Implicações teóricas e práticas: A partir dos resultados encontrados espera-se que 
possam ser desenvolvidos estudos mais complexos acerca dos gestores de academias, sugere-
se uma ampliação para além do perfil, estudar as competências e exigências do cargo a ser 
ocupado, uma vez que cada vez mais o mercado do fitness tem possibilitado uma grande 
geração de receita financeira na área da Educação Física. 
 
Palavras-chave: Gestão; Gestor; Fitness, Academias de Ginástica. 
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Introdução: Pode-se definir como motivação a direção e a intensidade de esforços que podem 
ser caracterizadas de forma intrínseca ou extrínseca. Direção entende-se pelo fato da pessoa 
buscar aproximar-se ou ser atraído por determinadas situações, como exemplo o atleta 
lesionado procurar tratamento médico. Já a intensidade é o quanto de esforço uma pessoa 
imprime em determinada situação, um exemplo clássico é perceber o que difere o esforço de 
um atleta que faz com que ele chegue aos treinos mais cedo dos demais que costumam chegar 
em horário previsto. (Weinberg & Gould 2017). Atualmente é reconhecida a necessidade de um 
conhecimento mais abrangente que considere os fatores bio-psico-social que contribuem no 
entendimento do gestor do esporte e pessoa-atleta. Tal conhecimento permite nortear as 
intervenções de forma mais eficaz, diferente à Psicologia tradicional que, por muitos anos, ficou 
limitada à Saúde Mental. (Matos 2004). Existem algumas abordagens que contribuem para o 
entendimento da pessoa-atleta. A visão interacional é a mais indicada, pois garante que a 
motivação estabelecida seja pautada na condição de uma análise da complexidade indivíduo-
situação que leva em conta fatores pessoais como personalidade, necessidades, interesses e 
objetivos. Já nos fatores situacionais há destaque no estilo do líder-técnico na atratividade das 
instalações, no histórico de vitórias e derrotas da equipe, fundamentando que situações isoladas 
são insuficientes para prever de forma precisa comportamentos que são regidos pelas 
motivações de cada pessoa com probabilidade de sucesso. (Weinberg & Gould 2017 
p,13,17e31). Portanto, quanto mais motivada a pessoa está, mais persistente e maior é a 
atividade. Assim intensidade e persistência são desencadeadas por um conjunto multifatorial de 
mecanismos. Com isso os caminhos para encontrar a motivação passam pela compreensão de 
como são aprendidos os padrões comportamentais a partir de uma força propulsora, de um 
motivo. (Todorov & Moreira, 2005). Na motivação encontram-se características dinâmicas que 
norteiam monitoramento continuado e eficaz que possibilita a manutenção de realização para 
alcançar a excelência e motivação de competitividade que tem como indicador a realização de 
uma tarefa com referência a comparação e avaliação. (Weinberg & Gould 2017). Desconhecer 
ou ignorar a importância dessa fonte motivacional pode representar um impulso prejudicial que 
desencadeia desmotivação. (Bergamini 1994). Por isso, o aconselhamento psicológico tem o 
objetivo de auxiliar técnicos e desportistas a entender e a solucionar as questões psicológicas. 
(Scorsolini-Comin, 2014).  Objetivo: Sendo assim, o objetivo desse estudo é trazer maior 
proximidade com o universo da motivação esportiva e proporcionar um olhar mais detalhado à 
pessoa-atleta e a qualquer membro da gestão esportiva buscando condições a fim de garantir 
os efeitos favoráveis dentro de uma jornada psicológica que possibilite o alcance de excelência 
no esporte, já que sem essas condições avaliadas, de forma mais abrangente, é possível que os 
resultados esportivos fiquem comprometidos. Método e Análise de Dados: O método foi 
realizado por meio das coletas de referências científicas publicadas a partir do levantamento das 
bases de dados das plataformas do portal de periódicos da Scielo, Google Acadêmico e Cape, no 
período de 1994 a 2019. Foram encontrados 134 artigos referentes à Psicologia do Esporte. 
Esses artigos foram avaliados na Plataforma Sucupira com classificação B1. Posteriormente, 
optou-se pela leitura e compreensão do material encontrado, sintetizando e selecionando 
apenas as publicações que, de alguma maneira, conectam-se à proposta estabelecida neste 
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estudo. Foi uma pesquisa de revisão bibliográfica qualitativa e exploratória com investigação e 
reflexões das informações obtidas nos artigos científicos, revistas e livros. Resultados e 
Discussão: Os resultados apontaram que o conjunto de fatores inter-relacionados apresenta 
uma visão sobre os gestores do esporte e atletas que, por uma orientação sociopsicológica 
adquirem o comportamento de interação mais aprofundada entre ambiente e constituição 
pessoal. Essa condição favorece o conhecimento do ser humano de forma mais completa e 
permite que os comportamentos físicos e psíquicos sejam direcionados com maior 
probabilidade de sucesso tendo a motivação de forma adequada e como componente essencial 
no esporte. Cabe dizer que, para o desenvolvimento deste trabalho houve interesse em utilizar 
somente artigos com classificação A. É notória e significativa a escassez de estudos neste campo. 
Conclusão: Conclui-se, portanto, que estudos de motivação são de grande importância, pois 
agregados aos treinos pertinentes a cada esporte, podem intensificar os resultados desejados. 
Estudos sobre motivação na Psicologia do Esporte podem promover fortalecimento de 
características pessoais, constituindo um repertório multifatorial de mecanismos psicológicos, 
que, por sua vez, resultam em comportamentos mais adaptados. Constatou-se também a 
necessidade de mais pesquisa nesta área para proporcionar oportunidades que possam 
contribuir e potencializar as questões esportivas, atendendo assim à complexidade do ser 
humano envolvido no esporte, seja como gestor ou atleta. 
 
Palavras Chave: Psicologia; Esporte; Motivação; Visão Interacional. 
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Introdução: O futebol é um importante elemento cultural e socioespacial no Brasil e boa parte 
do mundo (Campos, 2008). Em 1920, surgiram os registros das primeiras partidas de futebol 
disputadas entre mulheres; há poucos registros sobre a presença de mulheres no esporte, pois 
não era uma atividade aconselhada para elas (Goellner, 2014). O Decreto-Lei nº 3.199, 1941, 
impedia as mulheres de praticarem algumas modalidades esportivas, como o futebol. Essa 
interdição durou 38 anos. O preconceito e a desigualdade com as mulheres continuam vigente. 
Um exemplo disso é com relação à remuneração dos praticantes desse esporte: os cinco maiores 
salários do futebol feminino, somados, ainda são 27 vezes menores que a remuneração de 
Neymar (Gazeta Esportiva, 2019). A associação natural homem-masculino e mulher-feminino 
não deixam escolhas, pois se tratando das atribuições do masculino, tem-se o público, o político, 
e nele se adicionam princípios de força, racionalidade, atividade e objetividade; enquanto que 
as atribuições do feminino se referem ao privado, ao doméstico, ao qual se conjugam 
fragilidade, emoção, passividade e subjetividade (Gonçalves, 1998). Desde o surgimento do 
esporte, houve limitações sofridas pelas mulheres em seu direito à prática esportiva. O esporte 
assim definido, favorece aos homens e colabora para a construção social da hegemonia 
masculina. Paim e Strey (2006) apresentam a descrição de mulheres atletas profissionais de 
diversas modalidades esportivas e também de técnicos sobre a remuneração esportiva, 
concluindo que há falta de incentivo financeiro e apoio da família para a mulher seguir carreira 
profissional nos esportes, elas recebem um salário baixo, sendo que muitas nem recebem 
patrocínio, bem como a dificuldade da mulher para estar à frente de um cargo administrativo 
no esporte. Os autores ainda complementam ao afirmar que a mulher atleta não recebe 
incentivos para participar de esportes de seus amigos, nem de seus familiares; há uma grande 
cobrança pela sociedade e a cultura imposta pelo papel de mãe e esposa, além de sofrerem 
pressão pela busca de um corpo ideal e feminino. Seu desempenho esportivo tem que ser muito 
alto para obter algum reconhecimento, e as mulheres atletas precisam se preparar para 
enfrentar, vencer e eliminar estereótipos, estigmas e desigualdades das oportunidades (Paim & 
Strey, 2006). Objetivos: Identificar e discutir as diferenças de recompensas para homens e 
mulheres na carreira esportiva, a partir do ponto de vista das atletas profissionais. Conhecer 
sobre a remuneração esportiva e comparar os dados sobre recompensas e gênero, levantando 
as variáveis que influenciam as diferenças. Métodos e Análise de Dados: Foi realizada uma 
pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, de caráter descritivo. O instrumento de coleta de 
dados utilizado foi o roteiro de entrevista semi-estruturado. Quanto à amostra, não-
probabilística, buscou-se ter pelo menos três representantes de três modalidades distintas: 
futebol, atletismo e voleibol. As entrevistas foram transcritas e utilizou-se da análise de 
conteúdo. Resultados e Discussão: As entrevistadas foram brasileiras congênitas, do sexo 
feminino, de 18 a 45 anos de idade e praticavam futebol, atletismo ou voleibol (F1-F2-F3-A1-A2-
A3-V1-V2-V3). A família possui uma influência direta com relação à prática de esporte das 
atletas, sendo que a família pode influenciar positivamente e negativamente. No caso das 
entrevistadas F1, F2, F3, A1, A2, A3 e V3, a família influenciou positivamente, torcendo pelas 
atletas, incentivando a carreira no esporte, com condições financeiras e suporte financeiro 
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suficiente. Quanto às condições de trabalho das atletas entrevistadas, atualmente só possuem 
um contrato de trabalho as entrevistadas F1, F2, F3, A1, V2 e V3, porém as outras já tiveram ou 
conseguem suporte financeiro de outra maneira. As recompensas que as atletas recebem são: 
salários do clube (F1, F2, F3, A1, V1, V2, V3); benefícios alternativos do clube (V1, V2); 
premiações das competições (F1, F2, F3, A1, A2, A3, V1, V2, V3); bolsa-atleta do Ministério do 
Esporte (F1, F2, F3, V1), patrocínio (A1, A2, A3, V3), e publicidade (V3). As entrevistadas que 
recebem salários possuem contrato de trabalho no esporte. As atletas afirmaram que o salário 
não é ruim, comparando às de outras e há atletas que nem possuem contrato de trabalho. Além 
de receberem salário por treinar de acordo com seu desempenho, quando há competições tudo 
é pago pela entidade esportiva concedente do contrato (ou patrocinadores). A respondente F3 
afirmou que a bolsa-atleta e o salário são uma boa recompensa quando são recebidos 
conjuntamente. Independentemente disso, a maioria das atletas não consideram seus ganhos 
justos (F1, F2, F3, A1, A2, A3), nenhuma considera seus ganhos justos, V1 e V2 acreditam que 
seus ganhos são parcialmente justos e V3 preferiu não opinar. Considerações Finais: Há vários 
fatores que influenciam a prática da modalidade e, em geral, o que mais influencia 
positivamente ou negativamente é a família, ligada a fatores econômicos e sociais em que as 
atletas estão inseridas. Pôde-se observar também que dentre as modalidades esportivas 
pesquisadas, a diferença de recompensa entre homens mulheres mais notória foi no futebol, 
seguida do atletismo e, finalmente, no voleibol. Notou-se que apesar das dificuldades de 
inserção no esporte, remunerações distintas e discriminação, as mulheres lutam para conquistar 
a igualdade de gênero. Implicações Teóricas e Práticas: De acordo com o que é observado na 
teoria, confirma-se que existe uma enorme disparidade nas recompensas para homens e 
mulheres no esporte. No entanto, na prática, mesmo que a percepção das mulheres seja de uma 
situação desfavorável, isto não é avaliado tão negativamente pelo fato de a carreira esportiva 
oferecer condições de se manter como atleta profissional. 
 
Palavras-chave: Carreira esportiva; Gênero; Desigualdade de gênero; Recompensas 
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Apresentação da problemática: Desde a criação da Lei 11.438/2006 (Brasil, 2006), a Lei de 
Incentivo ao Esporte, o seu órgão regulador – Ministério do Esporte (hoje Secretaria Especial do 
Esporte do Ministério da Cidadania), vem buscando maneiras de aprimorar, dar mais efetividade 
e clareza nessa legislação. Em 2007, a criação do seu Decreto regulamentador (6180/2007) 
(Brasil, 2007), onde determinava as condições para a instituição propor projetos, captar os 
recursos, executá-los e prestar contas do recurso utilizado. Com o decorrer dos anos, das 
aprovações e execução dos projetos, foram surgindo diversas situações que levaram o 
Ministério do Esporte a se preocupar com transparência na aplicação desses recursos e com 
boas práticas de governança das organizações proponentes. , o que refletiu na criação da 
Portaria ME 224/2014 (Brasil, 2014), que estabelecia procedimentos para verificação do 
cumprimento dos artigos 18 e 18-A da Lei nº 9.615/1998 (Brasil, 1998), especificamente para as 
entidades integrantes do Sistema Nacional do Desporto que tenham por objeto a execução de 
ações relacionadas ao desporto de rendimento. Essa exigência “obrigou “as instituições 
proponentes que desenvolviam projetos de rendimento, adequarem seus estatutos e sua forma 
de atuação ao artigo 18 e 18 A da Lei 9.615/98, sendo introduzido nesta pela Lei 12.868/2013. 
Nesse sentido, a Portaria exemplificou medidas que são consideradas como instrumentos de 
controle social, de transparência na gestão da movimentação de recursos e de fiscalização 
interna, bem como sugeria garantias que deveriam ser adotadas para que a autonomia do 
Conselho Fiscal fosse assegurada, além da alternância na gestão, representatividade da 
categoria de atletas, autonomia financeira, entre outros. O objetivo deste relato de experiência 
é   deixar claro a dificuldade das instituições esportivas em se adequarem à essa Portaria, bem 
como as do órgão regulador em sua aplicação na prática. Resultados e Reflexões: Dessa 
maneira, as instituições proponentes passaram a ter seus estatutos analisados por técnicos 
terceirizados, que eram responsáveis por essa verificação, o que gerou muita rejeição dos 
projetos, visto que nem toda instituição esportiva conhecia e utilizava essas “práticas” de boa 
governança, como também pela falta de um critério bem definido por parte dos analistas 
técnicos, sendo muito comum estatutos idênticos em sua concepção, serem aprovados e outras 
vezes rejeitados por técnicos diferentes. Ou seja, houve um prejuízo bastante grande para o 
setor, que levou o Ministério do Esporte, a criar um processo de verificação mais profundo, a 
fim de conceder uma Certificação às Entidades  que cumprissem os requisitos legais, dispostos 
em uma nova portaria, a Portaria ME 115/2018, onde além dos requisitos anteriormente 
mencionados na portaria 224/2014, ainda as instituições que desenvolvem o desporto de 
rendimento, precisam atender o artigo 22 e 23 da Lei 9.615/98 (Brasil, 1998), o que gerou 
inúmeras dúvidas e confusão nas associações, visto que essa portaria foi publicada, durante a 
janela de protocolo dos projetos da Lei de Incentivo, ou seja , muitas instituições não 
conseguiram se adequar e nem se organizar em tempo hábil. Conclusão: Essa iniciativa foi muito 
importante para o desporto nacional, tendo em vista que a atual realidade nos mostra que as 
organizações esportivas (mesmo grandes), não possuem boa governança, caracterizado pela 
ausência de certificação exigida por órgãos reguladores, neste caso: controle social, 
transparência na gestão, fiscalização interna, autonomia do Conselho Fiscal, alternância na 
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gestão, representatividade da categoria de atletas, autonomia financeira. Até o momento, pode 
ser considerado que se perpetua a falta de organização, atuação ainda amadora e a busca por 
benefícios escusos. Por um outro lado, temos instituições que desconhecessem totalmente 
essas práticas, que não tem condições e nem recursos disponíveis para o atendimento de alguns 
itens, mas ainda assim, são capazes de desenvolver um trabalho de rendimento de qualidade. A 
partir deste relato de experiência, pode-se destacar que o processo de certificação pode ser uma 
ferramenta muito importante para alcançarmos mais transparência e muito mais credibilidade 
nas ações das organizações esportivas. Ao mesmo tempo, para que esses resultados sejam 
identificados, seria necessário que se considerasse as diferentes características das 
organizações, visto que uma pequena associação não tem a mesma estrutura, nem o mesmo 
recurso, de um grande clube / confederação, e por isso não consegue ter as mesmas condições. 
E ainda seria necessário que o próprio setor responsável também se organizasse, no sentido de 
dar suporte às organizações, de ter clareza nas informações, agilidade nas análises, critérios de 
avaliação bem definidos pelos técnicos, entre outras questões. Ou seja, que os órgãos 
reguladores governamentais também adotassem boas práticas de gestão e transparência nos 
processos, para que venham a contribuir de fato para um setor esportivo, mais justo e 
organizado.   
 
Palavras-chave: Certificação de Entidades, Lei de Incentivo ao Esporte, Governança no Esporte.  
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Introdução: Nos últimos anos, houve um crescimento no número de pessoas com deficiência 
ingressando nas universidades, seja por ampla concorrência ou por meio das vagas destinadas 
as cotas. A Lei de Cotas, qual seja, Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, assegura o acesso e o 
direito à educação universitária em institutos e centros federais aos candidatos autodeclarados 
pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, durante o processo seletivo. Segundo 
Pereira (2009), as pessoas com deficiência passaram/passam grande parte da vida sendo vistas 
como dependentes ou incapazes de realizar alguma tarefa e a atividade física vem se mostrando 
uma ferramenta de mudança, onde tais paradigmas sociais são quebrados por intermédio do 
esporte adaptado mostrando que o mesmo é uma via facilitadora para a inclusão da pessoa com 
deficiência na sociedade. O esporte adaptado pode ser definido como a prática esportiva 
modificada da modalidade já conhecida, suprindo as necessidades das pessoas com deficiência, 
auxiliando os praticantes no processo de independência, autoestima, autoconfiança nas 
atividades diárias e na socialização, promovendo a integração social do indivíduo, além de 
prevenir enfermidades secundárias da deficiência (Araújo, 1997). Hoje temos as Paraolimpíadas, 
exemplo da importância que é atribuída ao esporte adaptado, e podemos dizer que o Brasil se 
tornou uma referência na captação de talentos e é umas das potências mundiais dos esportes 
adaptados. Ruffoni (2010, p.82) diz que compreender o perfil e os motivos influenciadores do 
comportamento dos consumidores esportivos auxilia a estruturação de um marketing eficaz, 
uma política adequada e um maior conhecimento da realidade do esporte. As decisões de 
procura sobre um produto levam em consideração, no campo de comportamento, fatores 
culturais, sociais e psicológicos e esses fatores somados levam ao perfil psicográfico do 
consumidor (Kotler, 2006). Conhecer o consumidor, estilo de vida, posição social, ocupação, 
crenças e atitudes é de suma importância para compreender suas necessidades no mercado 
esportivo. A motivação para a prática de qualquer atividade tende a nos levar a um determinado 
objetivo. Ela pode surgir das necessidades internas ou externas, de caráter fisiológico ou 
psicológico (Serrano, 2003) e quando surge uma necessidade, temos, como consumidor, o 
intuito de satisfazê-la. No desenvolvimento do esporte adaptado observou-se a relevância em 
elaborar uma pesquisa de campo envolvendo o comportamento do consumidor das pessoas 
com deficiência física, uma vez que a prática da atividade física pode ter diversas motivações e 
os consumidores múltiplos perfis. Objetivo: O objetivo da presente pesquisa será diagnosticar 
os perfis e os motivos influenciadores do comportamento de consumo das PCD's do curso de 
Educação Física das Universidades Federais do Estado do Rio de Janeiro relacionado à prática 
esportiva. Métodos e análise de dados: Essa é uma pesquisa em andamento, de caráter 
descritivo correlacional e tem por intenção examinar a relação entre determinadas variáveis 
(Thomas, Nelson & Silverman, 2012).  Será aplicado um questionário adaptado da Tese de 
Doutorado intitulada "A Prática do Judô: Estudo do Comportamento do Consumidor do 
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Município do Rio de Janeiro" elaborada e validada por Ruffoni (2010), que teve por intenção 
identificar o comportamento do consumidor dos praticantes de judô do município do Rio de 
janeiro. Também serão aplicados questionários semiestruturados, um, com perguntas abertas e 
outro, sociodemográfico. O presente estudo será iniciado em agosto de 2019. Resultados e 
Discussão: Com os resultados acredita-se prognosticar o perfil desses alunos para atender as 
perspectivas e desenvolver estratégias mercadológicas e interpessoais por parte dos 
profissionais da área, bem como predizer futuras intervenções com a intenção de suprir as 
necessidades desse nicho de mercado. Considerações Finais: A inclusão social, o sentimento de 
autonomia das pessoas com deficiência, assim como a autoestima, pode se tornar uma realidade 
por intermédio da prática de atividade física e desportiva pelo indivíduo. Conhecer o perfil de 
consumo desse nicho é importante para atender de forma ampla as suas necessidades, 
garantindo satisfação e lealdade ao serviço oferecido. Com o diagnóstico desse perfil 
seguimentado, viabiliza-se estratégias para essa população do mercado e atende-se suas 
expectativas de consumo (Ruffoni, 2010). Atribuímos ainda a esse estudo, que a compreensão 
do comportamento do consumidor representa um passo de grande importância para realizar 
uma gestão de sucesso. Implicações teóricas e práticas: Esse subtítulo tem como objetivo 
estabelecer a relação teórica dos temas discutidos na presente pesquisa, afim de compreender 
suas principais características. A satisfação é uma percepção individual ligada ao alcance de 
expectativas ou satisfação de uma necessidade, pelo indivíduo ou com a intervenção de outros, 
cuja avaliação é realizada a partir da perspectiva da pessoa. É um processo dinâmico 
influenciado por fatores individuais, psicológicos e socioculturais, entre outros. Por ser um 
conceito multidimensional leva em consideração diversos fatores para se ter uma satisfação 
sobre o produto. Assim, para melhorar os serviços prestados, é essencial abordar a satisfação 
máxima dos requisitos e necessidades dos usuários. Para isso, é necessário ouvir as opiniões dos 
usuários sobre como os serviços contribuíram para suprir uma necessidade (Roque, Veloso & 
Ferreira, 2016). Prado e Santos (2003) conceituam lealdade como compras repetidas. Também 
podemos considerar como a existência de um comportamento profundo em comprar ou utilizar 
novamente um produto da mesma empresa (Oliver, 1997). Sobre a implicação prática, como já 
mencionado, esse é um estudo em andamento com lacunas na literatura.  
 
Palavras-chave: Pessoas com deficiência, Comportamento do Consumidor, Satisfação e 
Lealdade 
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Introdução: As corridas de rua datam seu início a partir do século XVIII, na Inglaterra, origem de 
boa parte das modalidades que compõe o esporte moderno (Webrun,2002). Por outro lado, 
sabemos que o ato de correr precede esta data, desde que o homem é homem, o correr, assim 
como o andar, saltar, etc., se faz presente nos atos de sobrevivência da espécie humana 
(Macedo, Rodrigues, & Santos, 2016). Ao final do século XIX, as corridas foram impulsionadas 
pelo sucesso da primeira Maratona Olímpica, realizada nos primeiros Jogos em Atenas 1896 
(Sousa, 2019). Em outra perspectiva e momento, nos anos de 1970, aconteceu o “jogging 
boom”, pautado na teoria do médico norte-americano Kenneth Cooper que difundiu seu famoso 
“Teste de Cooper”, a partir da crescente prática da modalidade de corrida (Globo News, 2010). 
Atualmente a corrida de rua tem ganhado destaque no cenário brasileiro por muitos motivos. 
Podem ser ressaltados, a prática da corrida para a atividade física, para a promoção de uma 
melhor qualidade de vida, assim como para promoção da socialização dos praticantes (Salgado 
& Mikail, 2007). Há relatos de pessoas que praticam esta modalidade apenas para aliviar o 
estresse do dia a dia ou que estão em busca de performance. Alguns fatores como o psicológico, 
social e fisiológico aparentam ser de importância para praticantes mulheres. Para os homens, o 
exercício físico da corrida se destaca muito como fator psicológico (Truccolo, Maduro, & Feijó, 
2008). Outro fator que contribui para explicarmos a atual crescente da corrida de rua, caminhas, 
ou pedestrianismo é o custo reduzido para realizar a prática e alta (Weineck, 2003). Muitos 
estudos relacionados à corridas de rua e seus participantes avaliaram aspectos fisiológicos, 
nutricionais e até psicológicos dos praticantes (Parolini, Rocco Júnior, & Carlassara, 2018). No 
entanto, aspectos referindo-se aos padrões de comportamento e consumo dos participantes, 
como viagens, desolocamento, treinamentos e gastos (com calçado, inscrições, dentre outros) 
tem ficado em segundo plano nas producoes academicas. Objetivos: O objetivo deste estudo é 
estabelecer e identificar o perfil dos participantes destes eventos esportivos, no sentido de que 
os indivíduos são consumidores esportivos. Métodos e Análise de Dados: o público alvo da 
pesquisa serão pessoas que participam de corridas de rua na região de Limeira-SP. Os 
corredores, selecionados por conveniência, serão convidados a participar da pesquisa, desde 
que cumpram o critério de serem praticantes assíduos de treinos e eventos desta modalidade. 
Será aplicado questionário impresso baseado no estudo de Hallmann e Wicker (2012), que 
tiveram como propósito identificar a satisfação e o comportamento sobre treinamento, 
consumo para participação em eventos de corridade de rua, nível socioeconomico, educacional, 
gênero e idade de praticantes. A aplicação dos questionários ocorrerá nos locais de treino, locais 
de inscrições para eventos de corrida de rua e em dias de prova desde que sejam previamente 
acordados e autorizados pelos responsáveis dos locais e eventos. A analise de dados será 
realizada por meio da Análise de Cluster, onde é utilizada uma técnica estatística usada para 
agrupar elementos comuns em grupos, de uma forma em que elementos dentro de um mesmo 
cluster sejam muito parecidos, e elementos em clusters diferentes sejam distintos entre si. 
Resultados: Após uma análise parcial dos dados coletados até o presente momento 
(aproximadamente 60 indivíduos participantes de uma corrida em abril de 2019) é possível 
afirmar que as pessoas que participaram da pesquisa gastam em média R$100,00 (cem reais) 
com inscrições, já quanto ao calçado, equipamento básico para a prática da modalidade em 
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médias gastam R$300,00 (trezentos reais) e o deslocamento médio para participar desse tipo 
de evento é de 30 km. Conclusões: a modalidade de corrida de rua é um fenômeno crescente e 
é importante entender os perfis socioeconômico do público que frequenta este tipo de evento 
para a elaboração de estratégias organizacionais e de marketing otimizando e ampliando a 
abrangência de público e segmentos para participação e consequentemente aumento de receita 
do evento e sua organização. Implicações teóricas e práticas: As implicações tanto as teóricas 
quanto as práticas, visam estabelecer os perfis dos consumidores para contribuir com a gestão 
e marketing da prática de corrida de rua enquanto fenômeno esportivo atual. 

 
Palavras-chave: Corrida de rua; Perfil do consumidor, Gestão do esporte. 
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Introdução e objetivo(s): Criado em 1993, o UFC revolucionou a indústria da luta e hoje se 
destaca tanto como uma marca global premium de esporte quanto como uma empresa de 
produção de conteúdo / entretenimento. O objetivo era encontrar o "campeão supremo de 
luta" (Ultimate Fighting Champion), organizando um torneio de uma noite com os melhores 
atletas das diversas modalidades de artes marciais (UFC, 2019). Com o passar dos anos, a 
organização cresceu exponencialmente, consolidando sua marca e se tornando o principal 
produto de Mix Martial Arts (MMA). Dessa forma, supõe-se que o UFC aplique estratégias de 
marketing para se tornar cada vez uma marca líder em termos globais. Rein, Kotler e Shields 
(2008) apresentam um conceito de branding, no qual existe quatro componentes fundamentais 
para o desenvolvimento e crescimento de marcas: segmentação, envolvimento, etos e 
transformação. Ainda de acordo com os autores, a segmentação é entendida por três 
implicações que passam por distribuir seus públicos em segmentos mais específicos 
estabelecendo vínculos mais duradouros entre marca e consumidor. Em relação ao 
envolvimento, é visto qual é o tipo e intensidade de relacionamento existente entre os 
torcedores/fãs com a marca. Etos é definido como caráter, valores e credibilidade da marca a 
partir da opinião do consumidor. Por fim, transformação é entendido como “uma mudança 
direcionada, a fim de acentuar as forças, reduzir as fraquezas e enfrentar adequadamente as 
pressões da concorrência”. Objetivo: Dessa forma, o trabalho tem por objetivo identificar e 
analisar quais são as estratégias de marketing (branding) que o UFC adota para tornar sua marca 
cada vez mais líder e global. Métodos: Para realizar a Análise de Conteúdo, as informações foram 
retiradas do site oficial do UFC, que foram confirmadas em notícias na mídia em maio de 2019. 
As categorias foram estabelecidas a partir de elementos-chaves, a fim de notar quais as 
estratégias de marketing adotadas pelo UFC e, assim, tornar sua marca global. Para a 
categorização, foi utilizado o modelo teórico proposto por Rein, Kotler e Shields (2008). 
Resultados e discussão: A categoria “segmentação” é mais um fator que transformou o UFC 
com a ascensão das mulheres no esporte. Em 2013, houve a primeira edição com mulheres do 
Ultimate com Ronda Rousey (UFC, 2019). Até então, o evento não contava com mulheres na 
organização, mas a partir daquele momento, houve um crescimento exponencial das mulheres. 
Atualmente, a companhia conta com quatro categorias de peso feminino. Visto assim, a 
transformação que não fica somente restrito as regras da modalidade, mas vai além e busca 
diminuir as barreiras do gênero com novas medidas que fortalecem o UFC, dando o 
protagonismo as mulheres e seguindo uma evolução do esporte. Como categoria 
“Envolvimento”, foi identificado que os números de seguidores nas redes sociais do UFC são 
sólidos e mostra a importância nesse processo de internacionalização e fortalecimento da marca 
UFC. Somadas as redes sociais Facebook, Twitter e Instagram são mais de oito milhões de fãs no 
Brasil (Exame, 2019). Nos dias atuais, muito do envolvimento de fãs em termos globais ocorre 
através da internet e seus veículos. A categoria “Etos” se adequa na política independente 
antidoping, que iniciou em 2015 entre UFC e Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA) 
como forma de trazer mais transparência, credibilidade e integridade aos atletas e a organização 
(UFC, 2019). O uso de substâncias ilícitas para aumento de performance não traz grandes 
resultados a imagem de qualquer organização esportiva, por isso, como forma de tornar o 
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esporte mais limpo e aumentar o interesse do público e patrocinadores, o UFC buscou seguir 
uma política rigorosa antidoping. Por fim, na categoria “Transformação”, foi considerado que os 
planos e estratégias de Pay-Per-View (PPV) se enquadram em ganho de mercado e consolidação 
perante aos consumidores e concorrências, pois o UFC transmite seus eventos para mais de 165 
países e territórios, via mais de 60 parceiros globais, alcançando mais de 1,1 bilhão de 
residências em 40 línguas diferentes (UFC, 2019). Recentemente, a organização fechou com a 
ESPN norte americana um contrato de televisão no valor de US$ 1,5 bilhão pelos próximos cinco 
anos (UOL, 2019). Foi categorizado ainda um duplo componente, categoria “Transformação e 
Segmentação” pode ser visto na abertura de novos mercados na América do Sul e na Ásia, graças 
aos eventos que estão no horizonte próximo em países como Chile, Argentina e Uruguai. Desses, 
os dois primeiros já receberam edições em 2018, restando apenas o último que será sede da 
organização em 2019. Importante citar que o Brasil é o segundo mercado da organização no 
mundo e comanda toda a operação dos trabalhos realizados dentro da América do Sul (UOL, 
2019). Em outros mercados, como a Ásia, a organização entende que deve existir uma melhor 
infraestrutura e apoio aos atletas, dessa forma, irá construir o Instituto de Performance na China 
dando início a expansão pelo continente (Esportivo, 2019). Conclusões ou Considerações Finais; 
Conclui-se que, a partir do modelo teórico proposto, é visto que o UFC consegue aplicar as 
estratégias de branding, seguindo cada um dos componentes fundamentais da marca. 
Entretanto, é ressaltado a limitação das informações, pois foi consultado o site oficial do UFC e 
de notícias. Por outro lado, em cada um dos pontos levantados, a citar, mídia e Pay-Per-View 
(PPV), abertura de novos mercados, ascensão das mulheres no esporte e política antidoping, 
existe um evidente avanço no desenvolvimento e consolidação, fato esse, que justifica o 
profissionalismo e o trabalho bem conduzido das estratégias de branding. 
 
Palavras-chave: UFC; Marketing; Branding. 
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Introdução: Nos eventos esportivos, é fundamental a presença de espectadores nas 
arquibancadas dos jogos (Flecha & Pontello, 2015; Kennedy & Kennedy, 2012). O Estatuto do 
Torcedor conceitua o torcedor como toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer 
entidade de prática desportiva do País e acompanhe determinada modalidade esportiva (Brasil, 
2003). Em relação ao comportamento do consumidor, o mesmo está atrelado a sua atitude 
interna ou externa quando direcionada as suas necessidades mediante bens ou serviços (Flecha 
& Pontello, 2015). Os espetáculos esportivos, em sua maioria possuem o consumidor como fator 
decisivo na criação de toda a experiência do jogo. Podemos obter assim, o esporte como sendo 
produzido e consumido simultaneamente. Sendo esta uma peculiaridade do esporte, que não 
só induz o torcedor a estar nos locais de partidas, mas como transformar o torcedor que antes 
era consumidor em próprio produto, desde o ponto em que utiliza os produtos de identificação 
com o clube na partida (Ladeira, Santini, Araujo, & Finkler, 2014).  Objetivo: Verificar a influência 
do ser sócio no comportamento de consumo dos torcedores do Futebol de Pernambuco. 
Métodos e Análise de Dados: O estudo é caracterizado de abordagem quantitativa do tipo 
correlacional preditivo (Zhang, 2017). A amostra foi composta por 967 espectadores do 
Campeonato Pernambucano de Futebol entre os anos de 2017 e 2019, sendo a técnica de coleta 
da amostra não aleatória por conveniência. O procedimento de coleta adotado foi o E-survey, 
proposto por Veal e Darcy (2014), com os espectadores sendo convidados por meio de redes 
sociais. Todos os participantes foram informados acerca dos objetivos do estudo, aqueles que 
concordaram de forma livre e esclarecida preencheram o questionário em conformidade com 
as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Pernambuco, onde 
o estudo foi submetido e aprovado. O instrumento trata-se de um questionário adaptado de 
Carvalho, Molletta, Stinghen, e Knaut (2013) e Biscaia, Correia, Yoshida, Rosado, e Marôco 
(2013), com ênfase em três variáveis: (I) Sócio (0 = não sócio, 1 = sócio); (II) Compra de produtos 
do clube (0 = não, 1 = sim); (III) Compra de ingressos (0 = Não, 1 = Sim). A análise dos dados foi 
realizada no software IBM SPSS Statistics 24.0, no qual foram realizadas análises descritivas para 
caracterizar a amostra do estudo, seguida de uma análise de regressão logística binária para 
avaliar a influência do ser sócio no comportamento de consumo. O nível de significância 
estabelecido foi de p <0,05. Resultados e Discussão: Os resultados obtidos através da análise 
descritiva, apresentaram em sua maioria participantes do sexo masculino (81,8%), com idade 
média de 32,3 anos. No tocante à escolaridade, a maioria possui o ensino superior completo 
(49,1%), com a renda familiar superior a R$5.000,00. Por fim, 58% da amostra foi composta por 
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sócios dos seus respectivos clubes, 36,1% frequentaram o estádio em mais de cinco jogos e 
21,6% compraram de 3 a 5 produtos do clube em cada temporada. Os resultados da análise de 
regressão logística evidenciaram que o modelo com o preditor ser sócio foi significativo (X² (1) 
=19,820; p < 0,01). O ser sócio influenciou de forma significativa a compra de ingressos dos jogos 
do clube (OR=1,923; p < 0,05; IC 95%=1,441-2,566). Quanto à compra de produtos dos clubes, o 
ser sócio foi um preditor significativo (X² (1) =129,684; p < 0,01). Uma vez que influenciou 
significativamente a compra de produto dos clubes (OR=12,271; p < 0,05; IC 95%= 7,225-20,84). 
Uma forte relação do torcedor para com o clube se materializa quando o indivíduo se torna sócio 
(Ladeira et al., 2014). De fato, os resultados do nosso estudo, apresentaram que o sócio, possui 
92% mais chances de ir aos jogos do que os torcedores não-sócios, não obstante, a compra de 
produtos do clube por parte dos sócios é 1127% mais provável em comparação com o não-sócio. 
Tais resultados podem ser interpretados com base conceitual na lealdade, uma vez que o 
comportamento passado de consumo reflete um meio de avaliação da lealdade 
comportamental (Bauer, Sauer, & Exler, 2005). Na realidade do estado de Pernambuco, no 
estudo desenvolvido por Rodrigues Silva, Pedroso, Miranda, Barros Filho, e Sarmento (2018), 
70% dos sócios frequentaram mais de cinco jogos por temporada e 88% dos sócios compraram 
produtos do clube. Nesta perspectiva, sugere-se que o sócio é um torcedor mais leal em 
comparação aos não sócios. Conclusão: O ser sócio comprovou-se como um fator determinante 
que influenciou de forma positiva o comportamento de compra de novos produtos e ir as 
partidas do seu clube na temporada. Implicações teóricas e práticas: Os resultados do presente 
estudo, acrescentam a literatura da gestão do esporte no tocante à importância do ser sócio no 
consumo de produtos e na presença em jogos dos seus respectivos clubes. Entende-se também 
que, através dos dados evidenciados, cabe ao gestor esportivo, situar-se acerca de seu público 
e verificar a relação comportamental dos torcedores no que se refere ao consumo de produtos 
de seu clube, para que ocorra o investimento na aquisição de novos sócios e uma maior 
satisfação dos que compõem o quadro atual. 
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Introdução: O futebol é um dos maiores fenômenos socioculturais do Brasil e representa uma 
identidade nacional que consegue dar significado aos desejos de potência da maioria absoluta 
dos brasileiros (Guterman, 2009). Enquanto indústria do entretenimento, segundo Rocha e 
Fleury (2017) o futebol tem um grande potencial para se tornar um produto muito lucrativo no 
Brasil. Neste sentido, é importante destacar que o público possui uma forte ligação afetiva com 
o seu clube (Biscaia, Correia, Rosado, & Menezes, 2014; Mullin, Hardy, & Sutton, 1993; Smith & 
Stewart, 2010), o que torna esse ambiente mais complexo e desafiador. Como uma das 
estratégias de marketing, as organizações esportivas devem reunir informações sobre os dados 
demográficos, as preferências e o consumo dos clientes. Conhecer os fatores que influenciam 
as pessoas a assistir aos jogos e a comprar novos produtos é crucial para as organizações do 
esporte, pois vai permitir atrair mais espectadores e aumentar a notoriedade dos clubes (Biscaia, 
Correia, & Rosado, 2010). Para isso, é importante examinar o papel dos fatores 
sociodemográficos no comportamento de consumo de seu espectador, entendendo que tais 
fatores podem influenciar de maneira expressiva a decisão de compra do cliente. Objetivo: 
Analisar a influência das variáveis sociodemográficas no comportamento de consumo dos 
espectadores do futebol pernambucano. Métodos e análises de dados: O estudo é 
caracterizado como de abordagem quantitativa, do tipo correlacional preditivo (Zhang, 2017). A 
amostra foi composta por 967 espectadores do Campeonato Pernambucano de Futebol nos 
anos de 2017 a 2019, sendo a técnica de coleta da amostra não aleatória por conveniência. O 
procedimento de coleta adotado foi o E-survey, proposto por Veal e Darcy (2014), no qual os 
espectadores foram convidados através das redes sociais. Como critério de inclusão foi 
estabelecido que fariam parte do estudo torcedores dos clubes do futebol de Pernambuco. 
Foram excluídos questionários incompletos e de torcedores menores de 18 anos de idade. Todos 
os participantes foram informados acerca dos objetivos do estudo, aqueles que concordaram 
de forma livre e esclarecida preencheram o questionário em conformidade com as normas 
estabelecidas pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade de Pernambuco, onde o estudo 
foi submetido e aprovado. O instrumento utilizado trata-se de um questionário adaptado de 
Carvalho, Molleta, Stinghen, e Knaut (2013) e Biscaia, Correia, Yoshida, Rosado, e Marôco (2013) 
com ênfase nas variáveis sociodemográficas: (I) sexo, (II) idade, (III) escolaridade e (IV) renda 
familiar, e nas variáveis do comportamento de consumo: (I) compra de produtos do clube e (II) 
compra de ingressos. Os dados foram analisados no software IBM SPSS Statistics 24.0, no qual 
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foram realizadas análises descritivas para caracterizar a amostra do estudo e uma análise de 
regressão logística binária para avaliar a influência dos dados sociodemográficos dos 
espectadores no consumo de produtos e jogos do clube. O nível de significância estabelecido foi 
de p < 0,05. Resultados e Discussão: Os resultados da análise descritiva apresentaram em sua 
maioria participantes do sexo masculino (81,8%), com idade média de 32,3 anos. No tocante à 
escolaridade, a maioria possui o ensino superior completo (49,1%), com a renda familiar 
superior a R$5.000,00. Os resultados da análise de regressão logística evidenciaram que o 
modelo com as variáveis sociodemográficas como preditoras da compra de produtos foi 
significativo (X² (10) =123,719; p < 0,01). A idade influenciou de forma significativa a compra de 
produtos (OR=1,047; p < 0,05; IC 95%=1,023-1,072), assim como a escolaridade (OR=0,173; p < 
0,05; IC 95%=0,041-0,738) e renda familiar (OR=12,189; p < 0,05; IC 95%=3,063-48,511). Em 
relação à compra de ingressos, as variáveis sociodemográficas não obtiveram valores preditivos 
significativos. No que diz respeito à compra de produtos, o estudo de Kwon e Armstrong (2006) 
revela que os consumidores têm a tendência de comprar quando há disponibilidade de recursos 
financeiros necessários para a compra. Quanto ao estudo de Lera-López, Ollo-López, e Rapún-
Gárate (2012) a ida aos jogos, indivíduos de classe social alta e média, com alto nível 
socioeconômico e de educação correspondem ao público mais frequente em eventos esportivos 
profissionais. Já no estudo de Zhang et al. (2003), a idade e renda familiar foram positivos em 
relação a participação nos jogos. Conclusão: As variáveis sociodemográficas influenciaram de 
forma positiva na compra de produtos do clube, entretanto não foram significativas na compra 
de ingressos. Implicações teóricas e práticas: Do ponto de vista das implicações teóricas, este 
estudo corrobora com a literatura do marketing ao testar o valor preditivo das variáveis 
sociodemográficas no comportamento de consumo num contexto pouco explorado nesta 
temática. Na prática, esses conhecimentos auxiliam na segmentação de consumidores e na 
definição de mercados-alvos para os gestores de organizações esportivas.  
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Introdução: O futebol é um fenômeno social, Foer (2005) ao falar sobre o “futebol é muito mais 
que um esporte [...] é uma metáfora da nova ordem mundial, com toda a sua complexidade, 
onde os clubes de futebol espelham classes sociais e ideologias políticas, e frequentemente 
inspiram uma devoção mais intensa que as religiões.” confirma sua complexidade e com os 
tempos tornou-se um negócio lucrativo que movimenta milhões de reais todo ano, hoje é uma 
indústria que assume um papel social, cultural, e econômico. Grandes times do Brasil hoje são 
responsáveis pelo protagonismo da modalidade no país, não apenas pelo futebol apresentado, 
mas também pelo que suas marcas representam fora de campo. Assim como marcas 
corporativas, os clubes necessitam cada vez mais, buscar uma maior proximidade com seu 
cliente-torcedor. O aspecto da ligação afetiva e a fidelidade para com times, se apresenta de 
forma única, onde torcedores não consideram “trocar” de produto, como em outras áreas, o 
vínculo emocional impede que isso ocorra. Segundo Azevedo e Pomeranz (2004) entender o 
consumidor, não é só um aspecto demográfico, mas também comportamento, hábito, valores 
e gostos pode ser uma maneira de segurar esse torcedor insatisfeito e a partir daí define-se o 
marketing de relacionamento como uma prática de comunicação que visa criar ações 
personalizadas com o objetivo de estreitar as relações com o consumidor e, assim, gerar um 
relacionamento no longo prazo. Utilizando o conceito de Paharia (2013) que classifica 
programas de fidelidade em três tipos: Loyalty 1.0, 2.0 e 3.0, onde o 1.0 são pouco estruturados, 
meramente transacionais, os 2.0 são mais estruturados e consideram e analisam a coleta de 
dados dos participantes e o 3.0 tem o entendimento da motivação dos consumidores, criação e 
big data e a gamificação. Fidelizar no ambiente do futebol é fundamental, haja visto, que a 
presença dos torcedores nos estádios ainda é um desafio para a maioria dos clubes brasileiros, 
o programa de sócio-torcedor pode ser um antídoto para que essa realidade seja positiva. 
Pesquisas que compreendam esse contexto, da relação do torcedor com seu time através do 
programa sócio torcedor, que oportuniza vínculo e possibilita proximidade e consumo da marca, 
seja via jogos ou outras ações, devam ser conduzidas a fim de explorar melhor esse mecanismo 
de fidelização. Objetivo deste estudo foi analisar como os diferentes programas de sócio-
torcedor dos times Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras engajam seus consumidores 
através dos programas de relacionamento, caracterizando e contrastando os modelos de sócio-
torcedor dos quatro clubes, através de mapeamento da estrutura, gestão, mecânicas de 
comunicação. Métodos e Análises de dados: Foi realizada uma pesquisa exploratória (Cervo e 
Bervian, 2002), com abordagem quantitativa, métodos Survey (Gil, 2002) para mapear a relação 
do torcedor com o programa sócio torcedor, através de questionário aplicado, on line com 
torcedores dos 4 times citados, os dados foram analisados por meio de estatística descritiva 
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(Farias & Laurencel, 2006). Resultados: A amostra obtida foi de 85 sujeitos (aderentes-A) e 167 
sujeitos (não aderentes-NA) aos programas sócio torcedor, disponibilizados via on line durante 
87 dias no primeiro semestre de 2019. Alguns dados, temos que nos (A) 58.8% dos sujeitos estão 
entre 18-25 anos e 85,9% masculino, sendo que 62% é sócio-torcedor há mais de 3 anos. O 
benefício de antecipação no ingresso ainda é o maior benefício (41,2%). Já nos (NA) temos 65,3% 
entre 18-25 anos e 70.1% masculino, 76% nunca foram filiados ao programa e vão ao campo 
somente em jogos importantes (43,7%). São seguidores dos times nas redes sociais (79,6%), mas 
não foram impactados por comunicação do time para aderirem (45,5%) e foram consumidores 
de produtos do time no último ano (55,7%). Considerações Finais: Destacamos alguns pontos: 
clubes seguem um modelo padrão de benefícios que inclui prioridade de compras e desconto 
nos ingressos, onde falta o desenvolvimento de um Business Inteligence para agregar e 
realmente fidelizar, não existe um uso de big data para entender as motivações do torcedor. 
Considerando que “o torcedor é fonte de renda para o clube” (Azambuja, 2000) entender 
peculiaridades como torcedor de fora de SP interage de forma diferente com o clube como o 
SPFC faz com um plano específico para torcedores fora do estado, demonstra entender 
peculiaridades. O Corinthians, por exemplo, não oferece nenhuma parceria com outras marcas. 
Torcedores entendem que o programa sócio torcedor é uma forma de apoiar o clube do coração 
independente de irem ao estádio, mas elementos como performance, falta de outros benefícios, 
campanhas tematizadas, gestão estagnada impactam na qualidade do produto. Além disso, ao 
verificar a forma de ida ao estádio, encontra-se que constantemente vão acompanhados. Essas 
miopias podem fazer com que os programas se tornem refém principalmente de desempenho 
da equipe, pois o mal desempenho do time faz com que o número de sócios diminua, desistindo 
de manter seu vínculo. A comunicação poderia auxiliar, mas tanto no levantamento como nos 
questionários fica notória que essas são feitas precariamente, de maneira padronizada, via as 
redes sociais e cada vez menos utilizando mídias de massa. Como limitação, indicamos somente 
ser com clubes de SP e o fato de aplicação de questionários no término de temporada 
(performance). Implicações teóricas e práticas: estudo relevante para otimizar eficiência de 
plano sócio-torcedor com diferentes abordagens de pesquisa, estar atento a estes itens, ainda 
mais com um cenário econômico desfavorável como o Brasil tem vivido e a vinda de outras 
formas de entretenimento e vínculos como modalidades como eSports e NBA mostra-se como 
fundamental para os clubes no quesito de fidelização e novos consumidores e fãs.    
 
Palavras-chave: Marketing Esportivo; Marketing de relacionamento; Fidelização; Futebol; 
Programa sócio torcedor. 
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Introdução: Nos últimos anos as corridas de rua se consolidaram como a segunda modalidade 
preferida dos brasileiros (Deloitte, 2011), fato comprovado pela quantidade de provas 
realizadas: no estado de São Paulo, em 2017, foram realizadas 435, crescimento de 123% em 10 
anos (Federação Paulista de Atletismo,2018). O número de participantes também aumentou 
(225% em 10 anos) (Federação Paulista de Atletismo,2018) e para atrair corredores as empresas 
organizadoras passaram a realizar modificações nesses eventos (Parolini, 2016). Bottenburg, 
Scheerder & Hover (2010) e Oliveira (2010; 2016) revelam que as corridas “convencionais”, 
aquelas direcionadas às pessoas que buscam rendimento técnico e organizadas/realizadas com 
esse foco, estão sendo substituídas pelas corridas “fashion”, nas quais o foco é o entretenimento 
dos participantes através de trajetos diferenciados, chips de cronometragem e 
distribuição/venda de kits de participação (Oliveira, 2010; 2016). Dentre as corridas “fashion”, 
destaque para o aumento das provas noturnas, que utilizam elementos da cultura pop para 
atrair participantes oferecendo não apenas a parte esportiva, mas festas para o divertimento 
dos corredores (Bottenburg et. al, 2010; Oliveira, 2010; 2016; Paroline, 2016). Em paralelo, as 
corridas de rua se tornaram objeto de pesquisas acadêmicas que visam revelar o perfil, o 
engajamento, hábitos e as motivações dos participantes (Alves, 2018; Juste, 2017, Maioral, 
2014, Mendonça, 2012, Parolini, 2016; Trucollo, 2008), sejam das corridas “convencionais” ou 
“fashion”. Contudo, tais estudos não comparam os públicos desses tipos de corridas que 
possuem direcionamentos diferentes. Objetivo:  A pesquisa visa identificar e comparar o perfil, 
os hábitos e o engajamento dos participantes das corridas de ruas “convencionais” e “fashion”. 
Métodos e Análise de Dados: A pesquisa se caracteriza como aplicada, descritiva, com 
abordagem quantitativa e realizada através do método Survey (Gil, 2002; Veal & Darcy, 2014). 
O questionário foi elaborado com base nos de Alves (2018), Maioral (2014) e Parolini (2016), 
sendo composto por questões sobre o perfil e os hábitos dos corredores. Os dados foram 
coletados em duas corridas realizadas na cidade de São Paulo, sendo selecionadas: uma 
“convencional”, o Circuito das Estações (CDE), etapa Inverno, realizada em 01/07/2018, com 
largada às 6h30 do Estádio do Pacaembu; e uma “fashion”, a Night Run (NR), etapa Rock, 
realizada em 04/05/2019, com largada a partir das 19h30 da Cidade Universitária/USP. Os dados 
foram analisados por meio da estatística descritiva (Farias & Laurencel, 2006). Resultados e 
Discussão: Na CDE foram obtidas 158 respostas e na NR 119. Em relação ao sexo dos 
respondentes, 53% eram homens e 47% mulheres, resultado semelhante aos de juste (2017), 
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Mendonça (2012) e Parolini (2016). A média de idade foi de 35,73 (DP: 9,34) no CDE e 35,13 (DP: 
10,29) na NR, aproximadamente 10 anos a menos que o identificado por Parolini (2016). Um 
percentual significativo de participantes não tinha filhos: 73,95% (CDE) e 56,30% (NR), fato 
justificado pela presença de muitos solteiros, principalmente no CDE (46,84%). No fator 
escolaridade, observou-se distribuições próximas na especialização (26%-CDE; 33%-NR), 
graduação (43%-CDE; 41%-NR), e Ensino Médio completo (15,82%-CDE; 10,92%-NR). Quanto a 
renda familiar, evidenciou-se que no CDE havia mais pessoas nas duas faixas menores (até R$ 
2.899,00) enquanto na NR observou-se mais pessoas nas faixas superiores. Entretanto, 
corroborando com Maioral (2014) e Parolini (2018), a maior parte dos participantes possui renda 
entre 2.900 e 7.249 reais. Sobre o engajamento, foi verificado que a média de prática foi maior 
nos participantes do CDE, 3,49 anos (DP: 4,6), enquanto na NR foi de 2,79 (DP: 3,92), abaixo da 
de Alves (2018), 6,79 anos. Como em Alves (2018) e em Mendonça (2012) (47,20%), notou-se 
que a maioria dos participantes (62,18%-NR e 58,23-CDE) treinam sem orientação e, entre os 
que a possuem, a maior parte participou do CDE. Confirmando os achados de Alves (2018), 
67,09% (CDE) e 78,15% (NR) dos entrevistados afirmaram que correm sozinhos, tendo como 
frequência de prática dois ou três dias por semana, com o tempo de treino variando, entre 30 
minutos e 1h30. Em relação as distâncias, os participantes de 5km foram maioria na NR, com 
77,31% (CDE:46,20%). Porém, nas distâncias 10, 21 e 42km os participantes do CDE sobressaem 
com, respectivamente, 51,27% (NR:21,01%), 12,66% (NR:5,04%) e 5,06% (NR:1,68%), em 
conformidade com Maioral (2014). Considerações Finais: Sobre o engajamento dos 
respondentes, pode-se afirmar que os da corrida “fashion” possuem média anual em tempo de 
treino menor do que os do CDE, bem como participaram de provas com distâncias menores, 
dedicando menos tempo e mantendo frequências de treinos semanais menores. Assim, sugere-
se que os participantes da corrida noturna são iniciantes e foram atraídos pelo entretenimento 
da prova, diferentemente daqueles que correram a prova “convencional”. Também foi possível 
concluir que grande parte dos corredores não possuem orientação profissional, o que pode 
aumentar as chances de lesões. O fato de mais participantes do CDE treinarem com orientação 
demonstra, novamente, que esse público busca melhor performance. O perfil dos participantes 
de ambas provas foi semelhante, com destaque para os da NR possuírem uma média de renda 
mais elevada. Como limitação indicamos a aplicação em apenas uma corrida de cada formato e 
o tempo entre as coletas, além da dificuldade de obter as respostas antes ou depois das provas. 
Implicações teóricas e práticas: Teóricas: o estudo é inédito e inicia pesquisas sobre as 
diferenças entre esses tipos de corridas, sendo base e estímulo para novas pesquisas. Práticas: 
fornece informações para organizadores das corridas de rua sobre os públicos e a diferença 
entre os “convencionais” e os “fashion” e expõe a existência de vasto campo de trabalho para 
profissionais de Educação Física e para assessorias de corrida. 
 
Palavras-chave: Eventos esportivos; Corrida de rua; Corridas de rua fashion; Consumidor do 
esporte; Engajamento no esporte. 
 
Referências 
Alves, C. T. V. (2018). O corredor de rua no interior de São Paulo: das barreiras ao 
comprometimento. Dissertação de mestrado, Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
Bottenburg, M. v., Scheerder, J., Hover, P. (2010). Don´t miss the boat. Chances and challenge 
of the second wave of running. New studies in Athletics, 25(3/4), 125-143.  
Deloitte. (2011). Muito além do Futebol: estudos sobre esportes no Brasil. Deloitte. Recuperado 
em 24 nov., 2018 de http://www.deloitte.com.br/Comunicados/ 
ReleasePesquisaEsportes.pdf 



   
 

São Paulo, SP Setembro, 8 – 10, 2019 130 

Farias, A. M. L. D., & Laurencel, L. D. C. (2006) Estatística descritiva. Apostila, Universidade 
Federal Fluminense, Rio de Janeiro. 
Federação Paulista de Atletismo. (2018). Estatísticas 2017. Federação Paulista de Atletismo. 
Recuperado em 24 nov., 2018 de http://www.atletismofpa.org.br/estatistica-2017.html,2860 
Gil, A. C. (2002). Como elaborar projetos de pesquisa (4. ed.). São Paulo: Atlas. 
Juste, J. E. (2017). Análise dos fatores motivacionais dos atletas amadores praticantes de corrida 
de rua do Distrito Federal. Monografia de conclusão de curso, Faculdade de Educação Física, 
Universidade de Brasilia, Boa Vista. 
Lajolo, M. (2017). Corridas de rua se diversificam e transformam São Paulo na capital das provas. 
Folha de S. Paulo. Recuperado em 24 nov., 2018 de 
https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2017/07/1897253-corridas-de-rua-se-diversificam-
e-transformam-sao-paulo-na-capital-das-provas.shtml 
Maioral, R. F. (2014). Identificação e avaliação dos atributos que influenciam a decisão de 
participação em eventos de corrida pedestre no Brasil. Dissertação de mestrado, Escola Superior 
de Administração e Gerência, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis. 
Mendonça, M. O., & Brito, C. J. (2012). Análise do perfil sociodemográfico e de características 
associadas a treinamento e competições de corredores de rua de Sergipe. R. Min. Educ. Fís., 
Edição Especial (1), 1749-1760.  
Oliveira, S. N. (2010). Lazer sério e envelhecimento: loucos por corrida. Dissertação de mestrado, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
Oliveira, S. N. (2016). Lazer sério e envelhecimento: explorando a carreira de corredores de longa 
distância em um grupo de corridas de rua no sul do Brasil. Tese de doutorado, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
Parolini, P. L. L. (2016). Identificação dos perfis e patrocinadores que agregam mais valor aos 
eventos de corrida de rua: um estudo na visão dos consumidores do esporte. Dissertação de 
mestrado, Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. São Paulo. 
Truccolo, A. B., Maduro, P. A., & Feijó, E. A. (2008). Fatores motivacionais de adesão a grupos de 
corrida. Motriz, 14(2), 108-114. 
Veal, A. J., & Darcy, S. (2014). Research methods in sport studies and sport management: a 
practical guide. Oxon: Routledge. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

São Paulo, SP Setembro, 8 – 10, 2019 131 

O Estado da Arte do Patrocínio Esportivo: o que se discute no mundo acadêmico sobre essa 
importante ferramenta de marketing esportivo 

 
Pedro Lucas Leite Parolini 

USP 
pedroparolini89@gmail.com 

 
Ary José Rocco Júnior 

USP 
 
Introdução e Objetivos: Em um ambiente cada vez mais competitivo da indústria do esporte, 
cresce a necessidade de ações assertivas e que tenham resultados efetivos para os stakeholders 
envolvidos nesse ambiente. No contexto de ações relacionadas ao marketing esportivo, mais 
precisamente ao patrocínio, é fundamental que se discuta o conceito dessa ferramenta, sua 
aplicabilidade, e seu formato. Além disso, é importante que essa discussão seja explorada, de 
forma profunda, pela academia e principalmente pelos profissionais que atuam no mercado, 
pois existem diversas formas de se discutir um determinado assunto e trazê-lo à tona. Uma 
dessas formas é a elaboração do Estado da Arte ou Estado do Conhecimento. Essa forma de 
pesquisa é desenvolvida por meio levantamento de dados sobre as produções relacionadas 
aquele tema (Ferreira,2002). A autora ainda ressalta que tal método tem como desafio o 
mapeamento de obras que tratam do assunto em questão, e sua discussão acadêmica em 
diferentes campos do conhecimento. Nos últimos anos, pesquisas nacionais buscaram 
identificar a produção de conhecimento no país sobre o tema marketing esportivo, como a 
publicada por Mazzei et al. (2013). Ainda no cenário nacional, em 2016, Parolini e Rocco Júnior 
buscaram analisar qualitativamente a produção acadêmica brasileira do tema patrocínio 
esportivo. Tais pesquisas de estado da arte e revisão sistemática possuem grande relevância no 
cenário acadêmico, uma vez que elas traçam um panorama atual de determinado assunto.  
Diante desse cenário, o objetivo do trabalho é apresentar o Estado da Arte do Patrocínio 
Esportivo a fim de discutir novas teorias e abordagens sobre o assunto e, principalmente, trazer 
a discussão dessas teorias aplicadas a prática de mercado, ou seja, essa pesquisa de Estado da 
Arte será utilizada como um meio de aproximação entre mercado e academia no que tange as 
ações de Patrocínio Esportivo.  Métodos: Para realização desse trabalho foi utilizado a técnica 
de levantamento de dados. Como o objetivo do trabalho é discutir o atual estado da arte do 
patrocínio esportivo optou-se por um recorte dos últimos 5 anos. Esse levantamento de dados 
foi feito por meio de pesquisas nas seguintes plataformas: Scielo, Web of Science e Scopus, e 
foram utilizadas as seguintes palavras-chave: sports sponsorship, sposonring, sponsor, 
sponsorship, patrocínio esportivo, patrocínio, patrocinador, patrocinado. A pesquisa foi 
conduzida em duas etapas, sendo que em um primeiro momento os artigos foram levantados, 
e em um segundo momento foram analisados. Essa análise consistiu em identificar os objetivos 
do artigo, quais teorias estão sendo abordadas nesses periódicos e os resultados encontrados. 
Resultados e Discussão: Como se trata de uma pesquisa em andamento apresentaremos aqui 
alguns resultados preliminares. Nos periódicos pesquisados foram encontrados 14 artigos com 
a temática relacionada.  Os artigos analisados abordam a relação entre patrocinador e 
patrocinado, sob a ótica das teorias de transferência de imagem, envolvimento entre fãs e 
patrocinadores, recall, consciência de marca e ativações de patrocínio. A teoria mais abordada 
até o momento nos artigos pesquisados foi a Teoria da Transferência de Imagem. Segundo 
Gwinner (1997) tal teoria apresenta que em um patrocínio esportivo existe a transferência de 
atributos de ambas as partes, ou seja, o patrocinador ao se associar ao patrocinado deve ter a 
consciência de que essa transferência ocorrerá, e que isso é percebido pelo consumidor. Além 
disso, os conceitos de ativação de patrocínio e envolvimento com os fãs aparecem com 
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frequência nos periódicos pesquisados.  Considerações finais: O presente estudo visa contribuir 
para a discussão a respeito do patrocínio esportivo, e apresentar o atual estado da arte dessa 
importante ferramenta de marketing esportivo. Os artigos estudados reforçam o atual conceito 
do patrocínio esportivo, no qual as ações devem ser planejadas entre o patrocinador e 
patrocinado, e que, ambos devem compreender que existe a transferência de imagem e 
atributos nesse processo. Além disso, o atual estado da arte do patrocínio esportivo apresenta 
a dualidade entre patrocínio e propaganda. O patrocínio deve ser encarado como uma 
ferramenta que permite a aproximação com o consumidor por meio das ativações, e não apenas 
como exposição de marca.  Por fim, esse estudo pretende trazer a discussão sobre as teorias 
apresentadas na academia e relacioná-las com prática aplicada no mercado.  Esse tipo de estudo 
se torna um aliado de futuros pesquisadores que pretendem ingressar nessa área, pois ele 
apresenta um atual panorama do cenário acadêmico sobre patrocínio esportivo.  
 

Palavras-chave: Marketing esportivo; Patrocínio esportivo; Estado da arte. 
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Introdução: O marketing esportivo pode ser considerado como composto de todas as atividades 
destinadas a satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores esportivos através de 
processos de troca. Assim, o marketing esportivo está preocupado com o desenvolvimento e a 
comercialização de produtos e serviços diretamente aos consumidores interessados nas mais 
diversas atividades esportivas existentes (Mullin, Hardy, & Sutton, 2004). Entretanto, um dos 
grandes desafios do marketing esportivo, principalmente no Brasil, é fazer com que o esporte 
profissional se torne um produto viável e sustentável economicamente. Ou seja, com 
credibilidade e rentabilidade para que o mesmo possua sustentabilidade, de preferência com 
recursos provenientes mais da iniciativa privada do que de origem estatal (Rein, Kotler, & 
Shields, 2008; Rocco Júnior, 2012). Nesse contexto, temos o automobilismo brasileiro, onde a 
existência de ídolos nas principais modalidades deste esporte fomentou uma série de fãs ao 
longo da história. O IBOPE Repucom vem coletando dados há mais de 15 anos, se debruçando 
sobre 17 categorias do mundo inteiro, incluindo Fórmula 1 e Indy e campeonatos nacionais 
como Stock Car e Fórmula Truck, entre outros. Pelas contas da empresa, o número de ‘superfãs’ 
de velocidade no País, capaz de assistir todas as corridas na TV, ir aos autódromos e gastar em 
itens relacionados ao esporte automobilismo, é de 14,3 milhões de pessoas (Mendonça, 2016). 
Pela ausência de grandes ídolos com desempenho nas provas internacionais atualmente, a Stock 
Car no Brasil cresceu, ganhou mais espaço e se consolidou como uma das principais modalidades 
de automobilismo presentes na grade de televisão do país. Mas seria esse um fenômeno 
verdadeiro? Existem ações de Marketing interessantes e oriundas da Stock Car Brasil? 
Objetivo(s): Logo, o objetivo deste trabalho é identificar as ações de marketing esportivo da 
Stock Car, visando se essas provocariam ou não o crescimento da modalidade nos últimos anos 
quanto a sua audiência. Métodos e Análise de Dados: A metodologia utilizada neste estudo está 
fundamentada na taxionomia apresentada por Vergara (2010) que subdivide os processos 
metodológicos em dois aspectos: primeiro quantos aos fins e segundo quanto aos meios. 
Quanto aos fins, a pesquisa será descritiva, pois apresenta as características de um determinado 
fenômeno, podendo essa descrição estabelecer correlações explicativas sobre o problema ou 
não. Quantos aos meios, a pesquisa se enquadra em investigação documental, a qual é realizada 
análise (de conteúdo) no site oficial da Stock Car Brasil (https://www.stockcar.com.br/). O site 
foi consultado e analisado em junho de 2019. Os dados identificados foram analisados e 
organizados com relação aos processos do marketing: criação (de produtos e serviços); 
comunicação; entrega e troca (de produtos e serviços) (Kotler & Keller, 2000). Resultados e 
Discussão: Quanto a criação de produtos e serviços, foram identificadas as seguintes ações: 1. 
Corrida do Milhão criada em 2008 é uma etapa do circuito que ocorre em Interlagos e o 
vencedor ganha 1 milhão de reais, se tornou a etapa mais importante da categoria. 2. Old Stock 
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Race é uma categoria com um apelo retro, a categoria funciona como um museu de acervo 
dinâmico. Para os apaixonados pela memória do automobilismo brasileiro e para todos aqueles 
que não tiveram oportunidade de acompanhar a categoria. Na categoria comunicação, a 
categoria vem buscando um maior envolvimento dos fãs através da internet e redes sociais, 
criando as seguintes propostas: 1. Fan Push, onde os fãs selecionam através de site e redes 
oficiais quais serão seis pilotos premiados com direito a um botão de ultrapassagem em cada 
prova. 2. Stock Manager, que é mais uma interação do público virtual com as corridas, no qual 
o jogador cria a sua equipe personalizando seu carro e escolhendo um patrocinador. A cada 
etapa o jogador compra ou vende pilotos para sua equipe e também dando palpites para obter 
mais pontos. Seus pontos serão baseados no desempenho dos pilotos que o jogador escolheu 
para sua equipe naquela etapa. Os jogadores que obtiver mais pontos vão concorrer a prêmios 
e experiências dentro da Stock Car. Na categoria Entrega e troca, como o principal produto são 
as etapas, que geralmente são transmitidas na tv aberta e / ou fechada, talvez essa função do 
marketing seja um desafio para a Stock Car, apesar dos ingressos serem vendidos no site oficial.  
Conclusões: Conclui-se que, a partir do modelo teórico proposto, é visto que a Stock Car 
consegue aplicar as estratégias de marketing. Entretanto, é importante mencionar a limitação 
das informações, pois foi consultado apenas o site oficial da Stock Car. Por outro lado, em cada 
um dos pontos levantados, foi possível identificar ações interessantes, envolvendo diferentes 
segmentos de fãs, e envolvimento dos mesmos em provas, redes sociais, aplicativos e o próprio 
site. Assim, existe um evidente avanço no desenvolvimento, consolidação no trabalho bem 
conduzido das estratégias de marketing. Implicações teóricas e práticas: com as ações de 
marketing da Stock Car nos autódromos e a exposição na TV, observou-se na última década a se 
identificar grandes pilotos com passagens nas principais categorias do automobilismo mundial, 
correndo na categoria nacional. A chegada, em 2018, de dois pilotos da Fórmula E (Nelsinho 
Piquet e Lucas di Grassi), faz com que o grid atual se torne um dos mais competitivos da história 
da categoria, com oito pilotos tendo em seu currículo passagens pela Fórmula 1. O que 
realmente confirma a Stock Car como um ‘produto’ esportivo ascendente e com potencial de 
atração e envolvimento de um maior público, principalmente via transmissão e aplicativos 
envolvendo a categoria e suas provas. 
 
Palavras-chave: Marketing Esportivo; Automobilismo; Stock Car. 
 
Referências 
Kotler, P., & Keller, K. L. (2000). Administração de marketing (10a). São Paulo: Prentice Hall. 
Mendonça, T. (2016). Qual é o tamanho do automobilismo no Brasil? Retirado em 10 de junho 
de 2019: https://www.redbull.com/br-pt/qual-é-o-tamanho-do-automobilismo-no-brasil 
Mullin, B., Hardy, S., & Sutton, W. A. (2004). Marketing esportivo. Porto Alegre: Artmed: 
Bookman. 
Rein, I., Kotler, P., & Shields, B. (2008). Marketing esportivo a reinvenção do esporte na busca de 
torcedores. Porto Alegre: Bookman. 
Rocco Júnior, A. J. (2012). Marketing e Gestão do Esporte. São Paulo: Atlas. 
Vergara, S. C. (2010). Projetos e relatórios de pesquisa em administração. (Atlas, Ed.) (12th ed.). 
São Paulo: Editora Atlas. 
 
 
 
 
 
 

https://www.redbull.com/br-pt/qual-é-o-tamanho-do-automobilismo-no-brasil


   
 

São Paulo, SP Setembro, 8 – 10, 2019 135 

Motivos para a prática do treinamento funcional: Um estudo entre academias 
 

Marcelo Curth 
Universidade Feevale 

m.curth1979@gmail.com 
 

Giovane Douglas da 
Universidade Feevale 

 
Magale Konrath 

Universidade Feevale 
 

Introdução: Para a introdução do tema, entende-se haver o aumento da prática de atividade 
física e a atividade funcional surge como uma proposta para quem busca sair dos métodos 
tradicionais de atividade física (Campos & Coraucci Neto, 2004).  O treinamento integra um 
conjunto de metodologias, de forma que essa abordagem envolve movimentos conectados em 
inúmeras partes do corpo simultaneamente. Essa modalidade de treinamento auxilia o corpo na 
realização dos movimentos de forma conectada entre eles, melhorando assim tanto as funções 
de fortalecimento de musculatura quanto as funções cerebrais (Gelatti, 2009). O treinamento 
funcional torna-se acessível a qualquer pessoa, condicionando de forma plena todas as 
capacidades físicas: força, velocidade, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e resistência. Por 
conta disso, observou-se uma lacuna no que tange as motivações dos sujeitos em praticar o 
treinamento funcional. A lacuna foi identificada considerando os estudos sobre motivos que 
levaram às práticas em outras atividades, sendo os casos de Nunomuro (1998) que tratou sobre 
os motivos a adesão da prática de atividade física, Rocha (2008) para a prática de ginástica e 
Balbinotti (2010) para a prática de esportes coletivos. Além desses, outros trabalhos trouxeram 
contribuições, sendo o de Matias (2010) sobre estados de humor e depressão, Isler (2002) sobre 
a influência familiar na formação com atleta e Freitas (2007) sobre motivação dos idosos. 
Partindo da lacuna já destacada, foi utilizado o modelo adaptado de Motives for Physical Activity 
Measure Revised (MPAM-R) (Gonçalves & Alchieri, 2010), o qual possui cinco dimensões, sendo 
elas: Diversão, Saúde, Competência, Aparência e Social. Objetivo: Sendo assim, o estudo tem 
como objetivo identificar e comparar os motivos para a prática de treinamento funcional de 
alunos/clientes de duas academias de perfis distintos, sendo uma especializada e a outra não 
especializada na cidade de Novo Hamburgo/RS. A academia especializada está no mercado há 7 
anos, e desde o início oferece o mesmo serviço. É localiza em uma área nobre da cidade e possui 
178 alunos, predominando o público de 30 a 60 anos, com maioria feminina e com grande 
número de casais e famílias. Já a academia não especializada está no mercado há 20 anos, e 
iniciou oferecendo apenas a modalidade de musculação tradicional, introduzindo os serviços de 
treinamento funcional, pilates e fisioterapia, no decorrer dos anos. A academia possui 116 
alunos na faixa de 25 a 60 anos e está situada próximo do centro e de um bairro nobre da cidade. 
Método e Análise de Dados: Do ponto de vista metodológico, foi realizada um survey com 
alunos praticantes do treinamento funcional. Para a operacionalização da escala foi utilizado o 
formato de escala de 5 pontos, sendo 1 para discordo totalmente e 5 para concordo totalmente. 
Na etapa de levantamento de dados, foi utilizada a técnica de amostragem não probabilística e 
amostra foi composta por 160 respondentes, sendo a maioria do sexo feminino (56%) e idade 
entre 20 e 29 anos (46%). Para análise dos dados, foi utilizada a análise fatorial exploratória. 
Resultados e Discussão: Os resultados apresentaram que a academia com menor especialização 
teve maior relevância dos resultados de variância (> 50%) nas dimensões social e diversão. Já na 
academia especializada, as dimensões que se destacam são: social, saúde e diversão, 
apresentando resultados de variância (>50%). Conclusões: Estes resultados podem indicar aos 
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gestores e proprietários de academias especializadas que um maior investimento pode ser feito 
em questões relacionadas a dimensão sociais e de atendimento que ressalte as trocas sociais. 
Para a academia não especializada, a inserção do aluno/cliente em ações que possibilitem o seu 
desenvolvimento pode melhorar aspectos ligados continuidade do aluno. Implicações práticas 
e teóricas: Por fim, acredita-se que o entendimento das motivações para adesão em atividades 
possa trazer benefícios para o entendimento do comportamento do consumidor de atividades, 
possibilitando o desenvolvimento de ações de marketing, além de ações de relacionamento e 
investimento interno. 

 
Palavras-chave: Treinamento funcional; Motivação; Academia especializada; Academia não 
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Introdução: A corrida de rua, enquanto prática esportiva, tem sua origem distante, parte da 
cultura corporal do movimento humano para uma prática esportiva atual (Dallari, 2009). Ela 
começou a ser difundida e se tornou conhecida durante o século XVIII, especificamente na 
Inglaterra, berço do esporte moderno, e ganhou maior destaque através de dois eventos já no 
século XIX e XX respectivamente:  O primeiro, presente desde a primeira edição dos Jogos 
Olímpicos Modernos que aconteceram em Atenas no ano de 1896, é a maratona olímpica; e o 
segundo, ocorreu nos Estados Unidos na década de 1970, e é conhecido como  “jogging boom”, 
que foi fundamentado nas teorias apresentadas pelo médico americano Kenneth Cooper, o qual 
propagava a prática da corrida como meio de busca pela saúde e lazer (Salgado & Mikahil, 2007). 
Com isso, ao longo do tempo, as corridas de rua se tornaram cada vez mais populares e 
proporcionando a existência de número significativo de participantes e de provas realizadas nos 
dias atuais. Nos últimos anos, segundo a Federação Paulista de Atletismo (2017), houve um 
aumento significativo tanto no número de eventos, quanto no de praticantes de corrida de rua, 
no Brasil e no mundo. Existem diversos fatores que influenciam na prática da corrida de rua, 
dentre eles, podem ser citados a manutenção ou melhora da saúde, a estética, o bem-estar 
corporal e psicológico, o prazer, a redução do estresse e da ansiedade, entre outros (Iaochite, 
1999).  Uma vez que a motivação é um aspecto fundamental para a compreensão da prática da 
corrida de rua, se propõe um projeto de pesquisa que irá aprofundar esta temática. Quando se 
conhece a motivação do indivíduo na prática de determinada modalidade, as possibilidades de 
realizar ações que provoquem tanto o ingresso como principalmente a permanência na prática 
esportiva podem aumentar (Balbinotti, Gonçalves, Klering, Wiethaeuper, & Balbinotti, 2015). 
Objetivo: Este projeto de pesquisa tem como objetivo verificar e compreender as seis dimensões 
motivacionais para a prática esportiva estipuladas por Balbinotti et al. (2015) (Controle de 
Estresse, Saúde, Sociabilidade, Competitividade, Estética e Prazer), aplicadas na prática de 
corrida de rua. Métodos e Análise de Dados: Como instrumentos de verificação das dimensões 
motivacionais relacionadas à prática regular de atividades esportivas, será utilizado o 
“Inventário de Motivação à Prática Regular de Atividade Física e Esportiva” (IMPRAFE-132) 
(Balbinotti et al., 2015). Trata-se de um inventário que avalia seis dimensões motivacionais: 
Controle de Estresse, Saúde, Sociabilidade, Competitividade, Estética e Prazer. Serão 132 itens 
agrupados 6 a 6 observando a seguinte sequência: o primeiro item de cada bloco apresenta uma 
questão relativa à dimensão motivacional Controle de Estresse (ex.: liberar tensões mentais), a 
segunda Saúde (ex.: manter a forma física), a terceira Sociabilidade (ex.: estar com amigos), a 
quarta Competitividade (ex.: vencer competições), a quinta Estética (ex.: manter bom aspecto) 
e a sexta Prazer (ex.: me sentir melhor). Esse mesmo modelo se repete, até completar 22 blocos 
(perfazendo um total de 132 questões). As respostas aos itens são respondidas em uma escala 
de Tipo Likert de sete pontos, compreendendo “Isto não me motiva” para (1) a “Isto me motiva 
muito” para (7). Participarão do estudo indivíduos praticantes de corrida de rua na região da 
cidade de Limeira e região, selecionados por conveniência e acessibilidade, desde que sejam 
praticantes assíduas de provas e treinos de corridas de rua. Resultados e Discussão: Até o 
momento foram coletados 56 questionários, aplicados em uma corrida em abril de 2019, e como 
expectativa para o resultado do estudo, após análise parcial dos dados coletados, as dimensões 
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mais motivadoras na prática de corrida de rua são: prazer, saúde e controle de estresse. 
Entretanto, espera-se a coleta de mais dados e a aplicação de estatística multivariada para a 
formulação de resultados mais robustos. Conclusões: Há um crescente aumento tanto no 
número de praticantes de corrida de rua, quanto no de eventos no Brasil e no mundo, e saber 
as motivações relacionadas à essa prática é de grande importância, uma vez que os resultados 
podem aprofundar os conhecimentos de gestores e organizadores de eventos, abordando os 
fatores que podem influenciar a motivação dos praticantes assim como proporcionar 
conhecimento sobre o gerenciamento dos empreendimentos relacionados às corridas de rua.    
Implicações teóricas e práticas: Este estudo, através da identificação dos fatores motivacionais, 
proporcionará um maior conhecimento aos gestores e produtores de eventos de corrida de rua 
a respeito do comportamento dos seus consumidores, contribuindo no momento da elaboração 
dos eventos. Dado que, compreendendo o que motiva seus consumidores, será possível 
oferecer um serviço que possa atender às expectativas do público dentro do esporte e, 
consequentemente, promovendo melhor qualidade para o desenvolvimento das corridas de rua 
enquanto produto esportivo. 
 
Palavras-chave: Corrida de rua; Motivação; Gestão Esportiva; Eventos. 
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Introdução: A organização dos megaeventos esportivos no Brasil, especialmente na última 
década, promoveu uma série de mudanças no cenário esportivo nacional. O 
torcedor/consumidor brasileiro experimentou diferentes experiências associadas ao consumo 
do produto esportivo: instalações esportivas novas e modernas, com serviços personalizados e 
de altíssimo padrão (Marques et. al, 2009). Desde então, a expectativa no consumo de eventos 
esportivos vem mudando, principalmente pautada na busca pelo entretenimento (Rocco Júnior 
& Mazzei, 2018). Tal entretenimento está relacionado a diversos tipos de atividades, que 
envolvem esporte, cultura e bem-estar, e que proporcionam emoções e sensações através de 
experiências únicas e prazerosas (Kaser & Oelkers, 2014). Assim, o entretenimento passa a ser 
peça transformadora da experiência esportiva (Carlassara & Rocco Júnior, 2018). A Copa do 
Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016, desta forma, proporcionaram a seus 
espectadores a vivência de experiências transformadoras através de uma atmosfera envolta em 
interações sociais, psicológicas e emocionais. Mas será que os principais motivos para 
consumidores/torcedores, destes megaeventos, irem aos locais de competição realmente foi a 
busca por entretenimento e experiências diferenciadas? Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
ampliar e aprofundar o entendimento das motivações relacionadas à decisão do 
consumidor/torcedor esportivo em participar de megaeventos esportivos, neste caso a Copa do 
Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016, sob a ótica da busca pelo entretenimento e 
experiências. Métodos: Para a análise, foram utilizados dados obtidos por meio da aplicação de 
questionário pré-definido, padronizado e baseado no modelo de questionário Motives for 
Attendance Scale (MAS) (Carvalho et. al, 2015). A pergunta norteadora que compunha este 
trecho do questionário foi: “Até que ponto os motivos abaixo influenciaram sua decisão de ir a 
esta competição?”; seguido por uma série de fatores (variáveis) para serem apontadas pelos 
entrevistados como principais motivos. No entanto, como o foco deste recorte é a discussão 
sobre os motivos relacionados à busca por entretenimento e experiências, utilizamos e 
analisamos apenas duas das variáveis apresentadas no instrumento: Copa do Mundo - (1) 
Assistir um jogo de futebol no estádio é entretenimento para você. (2) Assistir a um jogo no 
estádio é uma experiência superior a assistir pela TV; Jogos Olímpicos – (1) O gosto pelo 
entretenimento me motiva a estar aqui. (2) O interesse por vivenciar uma nova experiência me 
motiva a participar deste megaevento. Utilizou-se a escala de Likert de 5 níveis para a construção 
do instrumento (1 representa “muito pouco” e 5 representa “muito mesmo”). Optou-se por uma 
amostragem não probabilística, composta por 2.640 indivíduos que assistiram partidas em sedes 
da Copa do Mundo FIFA 2014 e 216 indivíduos que estiveram no Parque Olímpico da Barra da 
Tijuca, durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. A organização dos dados se deu através da média 
de respostas obtidas a partir da escala utilizada e a análise foi realizada de forma descritiva e 
explicativa. Resultados e Discussão: Os resultados referentes à Copa do Mundo FIFA 2014 
mostram que os consumidores/torcedores indicam um índice médio de 3,72 em relação ao fato 
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de que um jogo de futebol no estádio representa entretenimento e, portanto, é motivo para a 
participação ativa no megaevento. Para os Jogos Olímpicos Rio 2016 os respondentes 
declararam um índice médio de 4,31 em relação ao motivo para estar no megaevento ser o 
gosto pelo entretenimento proporcionado. Em relação às questões referentes à vivência de 
novas experiências como motivo para participarem ativamente dos megaeventos, o índice 
médio apontado pelos consumidores/torcedores para a Copa do Mundo FIFA 2014 foi de 3,99, 
enquanto que para os Jogos Olímpicos Rio 2016 este índice médio foi de 4,48. Os dados 
apresentados acima evidenciam altos índices médios referentes ao gosto e a busca por 
entretenimento e experiências como motivos para a participação em um megaevento esportivo. 
Nota-se, ainda, que os Jogos Olímpicos apresentam índices maiores que os relacionados à Copa 
do Mundo. Este comportamento fica evidente quando se analisa, por exemplo, os preços dos 
ingressos para os eventos dos Jogos Olímpicos, onde o maior valor encontra-se na cerimônia de 
abertura, momento em que não há nenhum tipo de disputa por medalhas. A competição 
esportiva, nesta cerimônia, fica representada apenas pela simbologia dos Jogos. O público 
presente paga mais pela experiência e pelo entretenimento ofertado (Carlassara & Rocco Júnior, 
2018). Considerações Finais: O processo de espetacularização do esporte e sua inserção à 
indústria do entretenimento e do consumo fez com que estratégias diferenciadas fossem 
desenvolvidas com o intuito de atrair novos públicos. A consequente união com o 
entretenimento, fruto deste processo, trouxe aos megaeventos esportivos elementos presentes 
na indústria cinematográfica e da música. A busca incessante pela excelência em entreter pode, 
muitas vezes, atrair consumidores cada vez mais distantes do universo esportivo. No entanto, a 
garantia da qualidade da disputa esportiva e de seus agentes esportivos deve ser considerada, 
uma vez que há a necessidade de se atingir o consumidor que busca entretenimento, mas 
também o torcedor que é fanático pelas disputas esportivas em si. Implicações Teóricas e 
Práticas: Sob o ponto de vista teórico, este estudo aprofunda a discussão sobre a influência e os 
efeitos do entretenimento no comportamento e nas motivações de consumidores, 
especialmente quando se analisa os megaeventos esportivos. Do ponto de vista prático é 
necessário deixar claro que empresas e agentes envolvidos direta e indiretamente na gestão e 
na qualidade destes megaeventos precisam encontrar equilíbrio entre a qualidade da disputa 
esportiva e do entretenimento oferecido, não deixando que o último se sobreponha ao 
primeiro.  
 
Palavras-chave: Jogos Olímpicos; Copa do Mundo; entretenimento; motivação; megaeventos. 
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Introdução: A prática do judô tem despertado interesse não só pelo seu aspecto competitivo, 
como também pelos benefícios recreativo, afetivo-social, cognitivo e motor. Por muitos anos a 
prática do judô foi realizada somente pelo público masculino, resultado da cultura e história. A 
partir da segunda metade do século XX ocorreram mudanças sociais e a mulher passou a ser 
vista de outra forma pela sociedade (Ruas, 2006). Essa evolução social proporcionou a prática 
do judô pelo público feminino que, aos poucos, foram se tornando influenciadoras do esporte 
com a quebra do paradigma cultural. Neste contexto, destaca-se a medalhista de ouro olímpico 
Rafaela Silva, que proporcionou visibilidade mundial ao desporto na modalidade feminina. Com 
a valorização cada vez maior do esporte e as transmissões nacionais e internacionais dos 
megaeventos esportivos transmitidos em canais abertos, o desporto atua como uma ferramenta 
valiosa no mercado estratégico para captação de recursos, ao tempo em que se torna necessário 
aprofundar-se em estudos para identificar suas características de consumo. Assael (1998) 
destaca que os processos pelos quais os consumidores tomam decisões de procura devem ser 
compreendidos para direcionar ações estratégicas voltadas ao consumo de serviços do 
desporto. A motivação para a prática de qualquer atividade é um fator individual no campo 
psicológico, que influencia o comportamento do consumidor. A diferença de comportamento 
entre consumidores homens e mulheres sempre intrigaram os pesquisadores de marketing 
(Ruffoni, 2010). Com base nessa informação, percebe-se que o judô necessita de um 
aprofundamento não só pedagógico, mas também como um produto de marketing esportivo 
para desenvolver novos métodos que permitam um melhor diagnóstico, tratamento e 
planejamento estratégico desse nicho de mercado para aplicá-lo com o objetivo de trazer 
benefícios para as agremiações, academias e para a prática desportiva em si, assim como 
atender as necessidades de um grupo. Objetivo: Analisar os fatores motivacionais e as possíveis 
diferenças entre o comportamento do consumidor, público masculino e feminino, das 
academias de judô do município do Rio de Janeiro. Métodos e análise de dados: Essa é uma 
pesquisa de caráter descritivo correlacional, com corte transversal (Thomas, Nelson & 
Silverman, 2012). Contou com 348 alunos, de ambos os sexos, faixa etária de 10 a 17 anos das 
agremiações federadas do município do Rio de Janeiro, com professores de judô federados, no 
mínimo, faixa preta (1º Dan) e com registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF). Foi 
realizado um levantamento na Federação de Judô do Estado Rio de Janeiro (FJERJ) onde todas 
as academias e agremiações de judô localizadas no município foram identificadas. Foi utilizado 
como instrumento de pesquisa um questionário semiestruturado desenvolvido na Tese de 
Doutorado intitulada “A Prática do Judô: Estudo do Comportamento do Consumidor do 
Município do Rio de Janeiro”, elaborada e validada por Ruffoni. Após a coleta de dados foi 
realizada uma análise comparativa por gênero. Resultados e Discussão: Os resultados revelam 
que, para ambos os gêneros, os principais motivos são os mesmos: lazer, saúde e bem-estar, 
autodefesa, carreira atlética/sucesso e sonho particular. Porém, 45,7% dos praticantes do 
gênero masculino ingressaram com o objetivo da autodefesa, enquanto que a autodefesa 
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motivou o ingresso no judô de somente 36,6% das praticantes do gênero feminino. A influência 
da qualidade da agremiação, dos professores/técnicos e da propaganda influenciou muito mais 
o ingresso das mulheres do que dos homens. A promoção da saúde e bem-estar, como motivo 
de matrícula, foi classificada como muito importante pelos atletas masculinos (29,55%) e 
também pelos atletas do gênero feminino (31,68%). O lazer foi um dos motivos escolhidos pela 
maioria da população masculina (52,63%) e feminina (50,49%). A socialização promovida pelo 
esporte também foi analisada, onde homens (26,32%) e mulheres (34,65%) consideraram um 
fator muito importante. Os resultados demonstram que 29,7% das mulheres e 22,7% dos 
homens ingressaram no judô por influência da qualidade da agremiação; 27,7% das mulheres e 
22,7% dos homens ingressaram por influência de professores e técnicos e 13,9% das mulheres 
e, somente 6,5% dos homens ingressaram por influência da propaganda. O baixo custo também 
influencia diferentemente o ingresso: 26,7% das mulheres foram influenciadas pelo baixo custo, 
enquanto que somente 17% dos homens foram influenciados por este item. A vontade do pai 
influenciou 29,5% dos homens e apenas 23,8% das mulheres. Considerações finais: As mulheres 
se influenciam mais pelo meio (sociabilização, valores éticos, influência dos professores, 
propaganda) enquanto os homens se influenciam mais pela família (cultura oriental e vontade 
dos pais). O lazer foi um dos principais motivos para a prática do judô em ambos os sexos. As 
mulheres são mais influenciáveis pelo baixo custo, assim como ingressaram mais que os homens 
por meio da propaganda. O grupo feminino deve ser apontado como um diferencial devido a 
sua crescente participação nas aulas de judô. Adequar os serviços a esse nicho de mercado, 
assim como entender suas necessidades, é necessário para a captação e a permanência desse 
público, já que se constatou um número significante de mulheres nas práticas esportivas nos 
últimos anos. Implicações teóricas e práticas: Esse trabalho mostra as diferenças entre o 
comportamento do consumidor praticante de judô, masculino e feminino, e a necessidade de 
maior aprofundamento sobre o tema, visto que os resultados evidenciaram as características 
que permitem conhecer melhor seu público e a possibilidade de criar procedimentos e 
estratégias de marketing eficazes para captação de recursos e o crescimento do esporte.  
 
Palavras-chave: Motivação; Decisão de compra; Marketing. 
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Introdução: O futebol é o esporte com maior aceitação nacional, atraindo investidores e 
patrocinadores, visto que seu público é tido como leal em todas as competições que o seu 
determinado clube esteja inserido, trazendo certas mudanças do panorama de mercado do 
futebol (Ferreira 2010). Para melhor compreensão do evento esportivo, devemos situar dois 
conceitos diretamente ligados ao fenômeno: o serviço e a satisfação. O serviço é caracterizado 
por possuir componentes mais específicos, mais processual, trazendo benefícios a própria 
organização ou de terceiras (Vargo & Lusch, 2007). Já a satisfação é compreendida como o 
prazer em resposta a realização do evento esportivo em si e/ou de serviços auxiliares prestados 
durante o evento (Yoshida & James, 2010). Objetivo: O objetivo do estudo foi comparar a 
satisfação dos torcedores de três clubes de futebol do estado de Pernambuco, utilizando os 
jogos e serviços oferecidos pelas equipes, dentro do Campeonato Brasileiro nos anos de 2016, 
2017 e 2018. Métodos e análise de dados: O presente estudo é caracterizado como pesquisa 
descritiva e transversal. A amostra deste estudo foi composta por 732 torcedores de clubes de 
Pernambuco. O instrumento utilizado é um questionário adaptado de Carvalho, Molletta, 
Stinghen, e Knaut, (2013) e Biscaia, Correia, Yoshida, Rosado, e Marôco, (2013), sendo 
composto por duas dimensões, especificamente: 1. Satisfação com o jogo; 2. Satisfação com os 
serviços. Neste questionário, todos os itens que avaliam a satisfação foram medidos através da 
escala multi-itens do tipo Likert com cinco alternativas (1 = não satisfeito e 5 = muito satisfeito). 
A coleta se deu de forma on-line, via mídias sociais, durante o período do campeonato em seus 
respectivos anos. Os entrevistados receberam todas as explicações a respeito da participação 
voluntária e estiveram de acordo com um termo de consentimento livre e esclarecido. Todas 
as análises foram realizadas no software IBM SPSS Statistics versão 20, recorrendo-se à ANOVA 
a dois fatores. O nível de significância estabelecido foi de p <0,05. Resultados e discussão: 
Foram coletados dados de 463 torcedores no ano de 2016, 213 em 2017 e 56 em 2018. Em 
relação às características sociodemográficas, a amostra composta em sua maioria por homens 
(76%), com idade média de 27,15, com ensino superior completo (43,2%) e não sócios dos 
clubes estudados (60,5%). Para a satisfação com o jogo, a ANOVA a dois fatores evidenciou que 
há efeito do ano [F (2,723) = 9,331; p < 0,05] e do clube [F (2,723) = 8,704; p < 0,05] sobre a 
satisfação, assim como da interação entre clube e ano [F (4,723) = 17,623; p < 0,05]. Na 
satisfação com os serviços, os resultados da ANOVA evidenciaram que não há efeito do ano, 
mas do clube [F (2,723) = 5,850; p < 0,05] sobre a satisfação, assim como da interação entre 
clube e ano [F (4,723) = 5,229; p < 0,05]. A satisfação com os serviços pode ser vista como 
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proporcional à satisfação com o jogo, isto é, quanto melhor é a experiência com o jogo, melhor 
é a experiência com os serviços secundários (Kim, Rogol, & Lee, 2019). Os resultados também 
reforçam a importância dos serviços complementares para a satisfação do torcedor, sendo 
esses serviços diretamente ligados a intenções positivas de consumo (i.e., voltar a consumir 
produtos e serviços do clube, assim como participar de eventos posteriores ligados a ele) 
(Navarro-García, Reyes-García, & Acedo-González, 2014; Tsuji, Bennett, & Zhang, 2007). 
Conclusões: Conclui-se que existem diferenças significativas na satisfação em relação aos jogos 
e serviços entre os clubes e os anos investigados. Sugere-se ainda que a satisfação dos 
torcedores está diretamente ligada com o nível de lealdade dos consumidores. Implicações 
teóricas e práticas: Ainda não existem estudos suficientes para mostrar como os torcedores se 
relacionam com seu clube, muito menos com relação ao espetáculo que é visto dentro e fora 
dos estádios, então esse estudo parte dessa premissa. Assim, esse estudo pode contribuir para 
que os clubes enxerguem seus torcedores como seus maiores consumidores, sendo eles, 
contribuintes diretos para o sucesso dos clubes nas competições em que participam. 
 
Palavras-chave: Marketing; futebol; gestão; torcedores; esporte. 
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Introdução: Com um mercado cada vez mais competitivo e clientes cada vez mais exigentes e 
seletivos, as academias têm procurado novas formas de gestão e divulgação para melhor 
atender essas exigências. Existem academias, que utilizam o marketing para pesquisar o 
mercado, e identificar grupos de indivíduos com prioridades específicas. Desta maneira se 
atentam ao que determinado grupo precisa, onde a partir dessa informação atribuem serviços 
direcionados para cada situação (Saba, 2006). Com a tecnologia sempre inovando e população 
cada dia mais conectada em um mundo virtual, o marketing digital tem se destacado nas 
academias pela facilidade, rapidez e alcance de seus conteúdos. O marketing digital surge como 
um marketing inclusivo, onde busca uma forma de desenvolver uma estratégia para ligar o 
serviço ou produto ao cliente de forma online (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2017). Essas 
empresas estão utilizando cada vez mais as redes sociais como importante ferramenta de 
comunicação com seus clientes e potenciais, a fim de divulgarem seus serviços prestados. 
Tornou-se de suma importância a utilização do Instagram para qualquer academia ou empresa 
que queira ser notada por seus usuários, que se tornarão possíveis compradores e/ou 
utilizadores de seus serviços com enormes chances de se tornarem grandes marcas. Objetivo: 
Identificar os principais segmentos de postagens em perfis oficiais do Instagram de academias 
de musculação. Métodos e Analise de Dados: Foi feita uma pesquisa de fonte primária de cunho 
quantitativo em perfis oficiais de 5 academias da Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, 
e que possuíssem população superior a 30 mil habitantes, entre o período de janeiro a 
novembro de 2018. A rede social selecionada foi o Instagram onde as postagens foram 
classificadas em 3 âmbitos: Captação (busca de novos clientes, exposição de produtos e serviços 
ofertados), Retenção (campanhas e ações promocionais objetivando gerar permanência de 
consumidores na academia) e Motivação (postagens de cunho inspirativo e motivacional, 
objetivando aumentar o número de envolvimento nas postagens). Foi utilizado o programa 
Microsoft Excel 2000 para tabulação e análise das postagens. Resultados e Discussão: Foram 
identificadas 2.270 (100%) postagens, onde o âmbito da Motivação obteve maior número de 
postagens, totalizando 1.572 (69,25%), seguido por Captação 635 (27,97%) e Retenção 63 
(2,78%). Academia 1 respondeu por 534 postagens, das quais 394 (73,9%) estavam voltadas para 
a Motivação, 126 (76,52%) para Captação e 14 (2,62%) para Retenção. A Academia 2 obteve 129 
postagens, das quais 67 (52%) estavam direcionadas para Motivação, 58 (45%) para Captação e 
apenas 4 (3%) para Retenção. A Academia 3 correspondeu à 234 postagens, das quais 109 
(46,58%) estavam relacionadas com Motivação, 105 (44,87%) com Captação e 20 (8,55%) com 
Retenção. Já a Academia 4 obteve 343 postagens, das quais 181 (52,77%) estavam direcionadas 
para Motivação, 153 (44,61%) para Captação e apenas 9 (2,62%) para Retenção. Por fim, a 
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Academia 5 correspondeu a 1.030 postagens, das quais 853 (82,82%) foram direcionadas para 
Motivação, 160 (15,53%) para Captação e 17 (1,65%) para Retenção. De acordo com a pesquisa 
o critério de motivação foi o âmbito com o maior número de postagens, seguidas por captação 
e retenção respectivamente. O mercado de academias apresenta um crescente nível de 
competitividade e se tem um grande desafio de se passar a reconhecer clientes, fazendo com 
que eles tomem ciência do valor que possuem para empresa. Há uma necessidade de que a 
própria empresa valorize o consumidor enquanto o mesmo ainda lhe dá preferência de consumo 
(Milan, 2006). Percebe-se a pouca importância dada pelas academias pesquisadas no processo 
de retenção dos seus clientes, haja vista o baixo número de postagens. Há a necessidade de 
valorizar o consumidor que já deu o voto de confiança para a empresa, pois este já conhece e 
está familiarizado com os produtos e serviços da empresa, apresentando, assim, maiores 
interesses em adquiri-los novamente e/ou novos produtos lançados pela mesma (Reichheld, 
1998). Conclusão: Esta pesquisa evidencia que o âmbito de motivação apresenta o percentual 
mais elevado das postagens identificadas, mostrando que a maior intenção das academias é 
postar conteúdos motivacionais. Também foi observado que em 100% das academias o âmbito 
de retenção foi o menor, sempre com valores percentuais inferiores a 10%, sugerindo que todas 
academias ora analisadas não demonstram preocupação ou mesmo visualizam a importância do 
processo de retenção na sua própria sobrevivência. Há a necessidade de utilizar as redes sociais 
oficiais de empresas no sentido de obter o máximo de resultados a partir da plataforma. Com 
isto sugerimos que novas pesquisas sejam realizadas para aprofundar as discussões sobre o 
tema ora elucidado, proporcionando novas descobertas que auxiliarão no gerenciamento de 
redes sociais de empresas, mais especificamente do segmento fitness. 
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Introdução: Para introdução deste trabalho, identifica-se a criação dos programas de sócio 
torcedor como meio de fidelizar o cliente, tornando-se um incentivo para consumir os produtos 
e serviços oferecidos pelos clubes com regularidade (Pereira et al., 2017).   
Porém, para haver a adesão nos programas é necessário que exista interesse do indivíduo no 
produto, sendo este gerado pelo marketing esportivo, o qual deve através de um processo 
elaborar e programar atividades de produção, formação de preço, promoção e distribuição do 
produto esportivo, buscando satisfazer as necessidades ou desejos dos consumidores e realizar 
os objetivos da empresa (Gaspar et al., 2014). Contudo, percebe-se que os estudos relacionados 
com torcedores não abordam a temática sócios, tratando o torcedor de forma global, 
contextualizando em sua grande maioria os perfis de torcedor ou seus comportamentos em 
âmbito social. Identifica-se também uma grande inclinação nos estudos com enfoque nos 
benefícios para os clubes como o artigo de Cardoso e Silveira (2014). Em sua grande maioria, as 
pesquisas são articuladas com clubes de grande porte e com visibilidade em âmbito nacional ou 
mundial como apresenta os artigos de Xavier e Rodrigues (2010) que aborda sobre o programa 
de sócio torcedor do Sport Club Internacional e Martins et al. (2017) que trata do programa do 
Esporte Clube Corinthians. No entanto, a maioria dos trabalhos considerou questões que não 
tratam da motivação do sócio em participar ou se manter no programa, além de tratarem de 
clubes de grande expressão. Identificando uma lacuna entre os artigos pesquisados, verifica-se 
a necessidade da realização de estudos relacionados a sócios torcedores e, mais 
especificamente, os motivos para a manutenção no quadro social de um clube de pequena 
expressão. Objetivo: Assim, o objetivo do artigo trata de identificar no sócio torcedor os 
principais motivos para a manutenção do relacionamento, considerando os construtos aspectos 
emocionais, aspectos cognitivos, aspectos ligados ao evento, influências externas (sociais) e 
influências internas (pessoais) de um clube da cidade de Igrejinha/RS (ECI).  
Método e Análise de Dados: Considerando os aspectos metodológicos da pesquisa, foi realizado 
um estudo do tipo survey e a Análise Fatorial Exploratória (AFE) como forma de análise.  
A etapa de levantamento de dados utilizou a técnica de amostragem não probabilística. O 
número total de sócios que se enquadravam no critério estabelecido foi de 103. A coleta foi 
realizada de maneira virtual e presencial, sendo que o instrumento foi enviado para 81 
indivíduos virtualmente por meio do aplicativo WhatsApp e aplicada pessoalmente com 22 
indivíduos em dias de evento no clube. Dos 100% dos sócios torcedores pagantes em dia, 33 
responderam à pesquisa, totalizando 32,04% de respondentes. Para a coleta de dados foi 
desenvolvido um instrumento de pesquisa que contou com a seleção de escalas que foram 
utilizadas e validadas em outros estudos.  O instrumento de pesquisa contou com 23 questões, 
as quais 18 verificaram os construtos da pesquisa, sendo elas elaboradas com escala do tipo 
Likert de cinco pontos, sendo 1 para discordo totalmente e 5 concordo totalmente, e as cinco 
ultimas questões sobre o perfil. Após a coleta dos dados, foram utilizados os programas 
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Microsoft Excel® 2010 e para a análise dos dados o software Statistical Package for Social Science 
(SPSS) 21.0. Resultados e Discussão: Os resultados da pesquisa apresentaram que o principal 
motivo explica a maior parte da variância (43,9%), sendo ele o aspecto emocional. Os aspectos 
emocionais estão ligados fortemente à intenção de consumo e na manutenção do recurso de 
sócio torcedor, tornando-se uma grande motivação, pois se analisarmos o esporte como outro 
produto qualquer, observamos que ele apresenta aspectos tangíveis, produto principal, e 
aspectos intangíveis que consistem em experiências e emoções (Sousa et al. 2005). Estes 
aspectos intangíveis definem-se pôr o que o indivíduo sente ou pensa sobre o clube, 
estabelecendo uma conexão com os aspectos emocionais e fatores internos, atribuindo ao 
esporte grande aspecto emocional, e construindo uma relação de lealdade com seus torcedores 
e praticantes, sendo que esta relação é definida pelo torcedor como paixão ou amor, excedendo 
os limites do convívio social firmados pelo esporte. Nessa linha, os autores Fujak et al. (2018) 
apresentam duas características do mercado esportivo que o diferencia dos demais, a saber, a 
lealdade percebida e a paixão dos torcedores, identificando um comportamento 
contemporâneo do consumidor esportivo, os diferenciando dos consumidores racionais, 
apresentando altos níveis de lealdade, otimismo e identificação indireta com a marca. Neste 
mesmo sentido, Buarque (2014) cita que essa paixão e o envolvimento do povo tornaram-se 
uma das primeiras bases de identidade do Brasil vista do exterior. Como a paixão é uma questão 
de fato muito inserida nos aspectos emocionais, podemos defini-la como uma forte inclinação 
para uma atividade na qual as pessoas investem tempo e energia pois elas gostam ou até amam 
(Wakefield, 2016). Conclusões: Como conclusão, observa-se que os aspectos emocionais e os 
aspectos internos apresentam maior influência na manutenção do recurso de sócio torcedor do 
ECI. O aspecto demonstrar grande relação entre o indivíduo e não do meio. O fator que 
apresentou maior relevância representa a paixão, o orgulho e a identificação do indivíduo 
perante a organização esportiva, estreitando os laços entre os mesmos. Implicações práticas e 
teóricas: Dessa forma, entende-se que a contribuição do artigo se alinha com as de outros 
trabalhos que foram realizados em outros clubes, destacando que os aspectos emocionais são 
mais relevantes para a manutenção do sócio torcedor nos programas sugeridos pelos clubes, o 
que sugere o desenvolvimento de estratégias de mercado para que isso ocorra no cotidiano das 
instituições esportivas. 

 
Palavras-chave: Sócio-torcedor; Futebol; Marketing de relacionamento; Motivos. 
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Introdução e objetivo: Tratamos neste trabalho dos dois maiores times cearenses da atualidade. 
O Ceará Sporting Club nasceu em junho de 1914 e o Fortaleza Esporte Clube tem seu registro de 
nascimento em outubro de 1918. Pesquisa divulgada no Diário do Nordeste em 2016, informa 
que o Ceará tem a terceira maior torcida do Nordeste, sendo 15º no ranking nacional de 
torcidas. Já o Fortaleza ocupa a segunda posição em quantidade de torcedores do estado, sendo 
a 16ª equipe no ranking nacional. Partimos do pressuposto que o futebol é uma indústria 
esportiva constituída por grupo de empresas ou organizações que colocam no mercado bens e 
serviços objetivando atender determinada demanda (Vogel, 1998). Desta forma, podemos 
caracterizar o futebol como negócio, a partir da leitura de Aidar, Leoncini e Oliveira (2000). 
Capelo (2017) também nos ensina que mesmo estando o Brasil em recessão, com queda de 3,6% 
do PIB, desemprego e alta inflação, no futebol, em 2016, os 20 maiores times da primeira divisão 
do país, além dos 4 promovidos à elite do campeonato brasileiro, arrecadaram R$ 5 bilhões na 
temporada, um aumento de 41% sobre 2015. Com esses dados, questionamos quais as 
características de consumo dos torcedores, relativas aos produtos esportivos dos clubes. 
Objetivos: Esta pesquisa se propõe a apresentar o local de compra dos produtos dos clubes; 
compreender a avaliação das lojas oficiais e dos produtos e, conhecer o valor gasto anualmente 
pelos torcedores. Métodos: As fontes de estudo são baseadas em pesquisas bibliográficas e de 
campo. A pesquisa tem cunho quanti-quali que segundo Volpato et al (2013) ocorre quando “se 
usa no mesmo estudo, técnicas qualitativas e quantitativas”. Foram aplicados dois instrumentos 
de coleta: um questionário presencial e outro virtual, com perguntas fechadas de tipo 
Dicotômica e Múltipla escolha, baseado na metodologia exposta por Philip Kotler (2001). Neste 
estudo trabalhamos com uma população infinita. O critério de representatividade atribuído para 
a determinação da amostra desta pesquisa foi: 1- ser torcedor de um dos dois clubes: Ceará ou 
Fortaleza, e 2- possuir 18 anos ou mais. Por isso, nossa amostra é caracterizada como não 
probabilística e aleatória simples, e a escolha para os que iriam responder aos questionários foi 
feita por acessibilidade e tipicidade. A coleta do formulário virtual foi disponibilizada por duas 
semanas, na plataforma Typeform, ferramenta de pesquisa online. Foram enviados links por e-
mail e mídias sociais, como: WhatsApp, Facebook e Instagram. A presencial ocorreu em dois 
momentos em jogos de Ceará e Fortaleza, disputados na Arena Castelão. Resultados e 
Discussão: Da coleta realizada, 712 questionários foram respondidos e atenderam aos dois 
critérios de representatividade. Ao todo tivemos 471 respostas através do formulário online e 
241 respostas presenciais dos torcedores do Ceará e Fortaleza. Desde total, foram 320 
torcedores do Ceará e 304 torcedores do Fortaleza, e outros 88 torcedores não obedeciam aos 
critérios. Para responder o objetivo elencamos quatro perguntas que discutem: 1 – Onde 
compra produtos do clube; 2 – Como avalia a loja oficial do clube; 3 – No que os produtos deixam 
a desejar; 4 – E qual é o gasto anual na compra de produtos. Percebeu-se nesta pesquisa que 
46% dos torcedores do Ceará entrevistados afirmam escolher as lojas oficiais do clube para 
adquirirem seus produtos. Nessa questão, obtemos dados relevantes para entendermos que a 
quantidade de torcedores que não compram produtos do time é muito relevante, com o 
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percentual de 13%, estando à frente inclusive da aquisição de produtos em lojas virtuais 10% e 
de vendedores ambulantes 12%. Já para torcedores do Fortaleza, apenas 8% afirmaram não 
comprar produtos do time. Assim, podemos afirmar que o Fortaleza Esporte Clube possui 
torcedores mais dispostos a adquirir produtos, seja em lojas oficiais 53%, virtuais 12%, de 
esporte 15% ou, ainda, com vendedores ambulantes 12%. Os torcedores têm preferência em 
comprar em lojas oficiais, portanto, possuem forte credibilidade para avaliar conceitualmente 
as mesmas. Os torcedores do Ceará avaliam suas lojas oficiais entre ótimas e boas, num total de 
65%, 30% regulares, 4% ruim e, somente 1% as consideraram péssimas. Os torcedores do 
Fortaleza, conceituam suas lojas entre ótimas e boas, somando um total de 80%. Restando 
somente 16% que a consideram regulares, 3% ruins e 1% péssimas. Perguntados os torcedores 
no que os produtos oferecidos deixavam a desejar, se destacou o preço alto, tanto para os 
torcedores do Ceará como do Fortaleza, com 69% e 77%, respectivamente. Sobre a variedade 
dos produtos tivemos 25% e 20% de reclamações. Por fim, 3% de torcedores de ambos os times 
reclamaram do atendimento recebido nas lojas oficiais. Destacamos que, apesar das 
reclamações quanto ao preço alto dos produtos nas lojas oficiais, os torcedores continuam 
comprando. 44% dos torcedores do Ceará, consomem até R$ 100,00, enquanto apenas 31% dos 
torcedores do Fortaleza consomem o mesmo valor. Chama a atenção também que o gasto anual 
acima de R$ 300,00 em consumo de produtos do time do Ceará representa um percentual 
menor que o do Fortaleza, tendo os primeiros alcançado a contagem de 20% e os segundos um 
total de 28%. Considerações Finais: Avaliamos que há um bom consumo de produtos oficiais, 
com a maioria dos torcedores gastando um valor considerável, principalmente levando em 
comparação ao valor do salário mínimo no Brasil. Destacamos que esse consumo se dá na 
maioria das vezes nas lojas oficias dos clubes e nas lojas de esportes, o que é de suma 
importância para aprofundarmos o olhar sobre a relação com a indústria esportiva que envolve  
clube e torcedor. 
 
Palavras-chave: Torcedor; Ceará Sporting Club; Fortaleza Esporte Clube; Indústria Esportiva; 
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Introdução: Desde os anos 2000, ginastas brasileiros de Ginástica Artística (GA), masculina e 
feminina, têm se destacado obtendo resultados expressivos no cenário internacional, à exemplo 
de Daiane dos Santos, Jade Barbosa, Arthur Zanetti e os irmãos Daniele e Diego Hypólito 
(Oliveira & Bortoleto (2009) e Schiavon et al (2013). Este destaque motivou a Confederação 
Brasileira de Ginástica (CBG) a sediar etapas de Campeonatos Mundiais de GA, o que foi 
impulsionado pela escolha da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Pan-Americanos 
(2007) e os Jogos Olímpicos (2016). Este movimento constitui-se numa oportunidade de maior 
visibilidade da prática da GA no país, assim como, de reunir patrocinadores e investidores para 
uma maior manutenção da modalidade à médio e longo prazo, proporcionando aos atletas a 
experiência de competir em casa com grandes nomes do cenário internacional, o que Lima et. 
al. (2015) consideram um fator de grande importância. Além disso, a realização de tais eventos 
acaba por atrair um maior número de investidores para a modalidade através de políticas de 
patrocínio, seja por incentivo de políticas públicas ou por iniciativas privadas, conforme 
salientado por Mazzei et al (2014), e sendo um conjunto de ações relacionadas ao evento, ás 
organizações que os realizam ou aos atletas que participam dele, denominados como 
“propriedade esportiva”, de acordo com Sá & Almeida (2012).  Objetivo: O objetivo foi 
identificar quais eventos internacionais de GA foram sediados no Brasil no período de 2000 a 
2019, onde foram realizados e quais foram os patrocinadores a eles associados, trazendo 
reflexões sobre parcerias de fomento à modalidade. Métodos e Análise de dados: Foi realizada 
uma pesquisa documental, tendo como fonte os sites oficiais da Confederação Brasileira de 
Ginástica (CBG) e da Federação Internacional de Ginástica (FIG), com a finalidade de identificar 
quais eventos foram realizados e reunir informações oficiais sobre eles. Como os documentos 
videográficos também foram utilizados, tivemos também como fonte o site do Youtube, com o 
intuito de identificar quais foram as empresas patrocinadoras dos eventos, para além desta 
identificação nos sites institucionais (textos, logos etc.). Resultados e Discussão: Foram 
identificados um total de dez eventos internacionais no período, sendo eles: cinco etapas oficiais 
de Copa do Mundo de Ginástica Artística FIG (Rio de Janeiro – 2004; São Paulo - 2005; São Paulo 
- 2006; São Paulo – 2015; São Paulo - 2016), dois Meetings Internacionais de Ginástica Artística 
(São Bernardo do Campo – 2011; Santos - 2014), um evento continental, o Pan-Americano 
Juvenil 2009 (Aracaju) e dois eventos preparatórios para megaeventos esportivos gerais (Pré-
Pan-Americano em 2005 e Evento Teste em 2016, ambos na cidade do Rio de Janeiro). Em todos 
os casos, o poder público esteve envolvido como parte dos patrocinadores, com apoio das 
respectivas prefeituras municipais – principalmente colaborando com a infraestrutura (os 
espaços de competição) e, no caso dos eventos maiores (como as Copas do Mundo e os eventos 
preparatórios) contou-se também com o apoio do governo do estado. Na Copa do Mundo de 
2004, estiveram presentes como patrocinadores: Telemar, Coca-Cola, Leite Ninho e Golden 
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Pass. Na Copa do Mundo de 2005, os patrocinadores foram: McDonalds, Hospital VITA e 
PRODAM Tecnologia. Para o Pré-Pan de 2005, os patrocinadores foram a Telemar, Sadia e 
Instituto Caixa Econômica Federal. A partir de 2006, a modalidade passou a ser oficial e 
majoritariamente patrocinada pela Caixa, estendendo-se a todos os seus eventos. A empresa de 
relógios suíça Longines também se mostrou presentes nos eventos oficiais da FIG desde então, 
como gerenciadora das tecnologias utilizadas para disponibilização das notas dos ginastas, o que 
já é de praxe em eventos internacionais da FIG por conta de um patrocínio específico da 
instituição. Nas Copas do Mundo de 2015 e 2016 em São Paulo, os Hipermercados Bergamini e 
a Adidas também aparecem, sendo a empresa de artigos esportivos sendo patrocinadora da 
modalidade através da CBG. No Evento Teste em 2016, aparecem também Sadia, Claro e 
Correios. Por fim, a Rede Globo de Televisão e o canal esportivo SporTV também aparecem como 
parceiros dos eventos, com exceção do Pan-Americano Juvenil, em 2009. Com relação ao perfil 
das empresas patrocinadoras, percebemos duas claras distinções: patrocinadores locais 
(regionais ou nacionais) e patrocinadores internacionais. Deste último perfil, destaca-se que 
alguns poucos foram conquistados pela CBG (como a Adidas) e outras pela FIG (como a 
Longines). Com relação ao ramo de atuação, identificamos que o alimentício teve maior 
enfoque, sendo que empresas de telefonia e de tecnologia também estiveram envolvidas, 
provavelmente por haver a necessidade de logística e demanda tecnológica para esse tipo de 
evento. Conclusões:  Apesar de não possuírem maiores evidências do envolvimento do poder 
público na realização desse tipo de evento, percebe-se a presença do primeiro setor como 
fomentador de divulgação da modalidade nestes eventos. Identificamos que algumas foram 
conquistadas pela própria CBG e outras patrocinam eventos internacionais da FIG 
(independente do país sede). Poucos foram os patrocinadores relacionados à produtos 
esportivos e/ou de ginástica (especificamente), o que gera uma série de reflexões. E por fim, 
identificamos que algumas poucas empresas, nacionais e com perfil público, patrocinam não 
somente o evento como também a modalidade ou a seleção de GA, como é o caso da Caixa. 
Neste cenário, talvez algumas das patrocinadoras dos eventos poderiam ser potenciais 
patrocinadores do esporte no Brasil, algo a ser refletido e testado pela Confederação e 
Federações.  
 
Palavras-chave: Patrocínio Esportivo; Ginástica Artística; Gestão Esportiva; Evento Esportivo. 
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Introdução e Objetivo: O artigo tem como principal objetivo entender quais as ações de 
comunicação e marketing são mais efetivas para conquistar clientes de CrossFit em academias 
(boxes) na cidade de São Paulo. Foram utilizadas teorias de gestão e comunicação no esporte 
para embasar todo o estudo, bem como contextualizá-lo. A proposição principal é de que a 
pesquisa de campo revele que o CrossFit seja fortemente divulgado pelo “boca a boca” de seus 
praticantes, de tal maneira que eles atraiam novos alunos para a academia. Para a retenção dos 
alunos nas academias de CrossFit, é proposto que seja devido aos eventos realizados nos boxes: 
campeonatos internos e confraternizações realizadas em datas comemorativas. Segundo dados 
veiculados pela ComScore (2013), consumidores na América Latina passam 10 horas por mês 
on-line em redes sociais, o dobro do tempo médio gasto no mundo. Visto isso, a internet tem 
papel fundamental para divulgação de conteúdo relevante, por isso espera-se que o uso das 
redes sociais das academias esteja relacionado à retenção e captação dos alunos. Thompson 
(2018) indica na pesquisa Worldwide Survey of Fitness Trends for 2019 que as pessoas estão mais 
interessadas em treinamentos em grupo, de alta intensidade, incluindo também treinos com o 
peso corporal e treinamentos funcionais. Juntamente, o discurso da boa forma que é divulgado 
nos meios de comunicação e que é gerado por estímulos nas camadas de crítica racional do 
indivíduo, levando à construção de subjetividade e autoimagem (Menezes, 2013) podem ser 
considerados como motivações para que haja frequência dos alunos nas academias de CrossFit.  
De acordo com o último objetivo específico, a proposição é de que os resultados da pesquisa 
revelem a importância da divulgação da informação para que potenciais consumidores possam 
ter interesse no esporte. (Alberico, Mazzei e Malaia, 2016). Método e Análise de Dados: A 
metodologia da pesquisa é de natureza qualitativa, exploratória, cujo principal objetivo é 
explorar e contribuir no entendimento do problema identificado, para descobrir ideias e 
percepções, de acordo com Malhotra (2007). O instrumento para a coleta de dados foi um 
roteiro aberto semiestruturado e o método de coleta foi o Focus Group, vantajoso por obter 
informações ricas já que os respondentes acabam por ser auxiliados a recordar os fatos e a 
fornecer informações além dos limites de apenas um único entrevistado (Flick, 2009).  A amostra 
foi composta por um grupo heterogêneo de 10 alunos de uma academia de CrossFit localizada 
na cidade de São Paulo, a CrossFit Ipiranga. Os participantes são residentes de todas as regiões 
da cidade de São Paulo, pertencentes às classes B e C, com faixa salarial entre R$3.000 a R$7.000. 
A faixa etária dos entrevistados foi de 20 a 35 anos, sendo considerada uma amostra não 
probabilística (Malhotra, 2007). O contato foi realizado pessoalmente com os entrevistados. 
Resultados e Discussão: Conforme apresentado nos resultados, os alunos de academias de 
CrossFit na cidade de São Paulo disseram ter conhecido inicialmente a academia onde treinam 
por conta do Google, o que mostra tamanha relevância do potencial da internet e desta ação de 
comunicação e marketing a fim de captar alunos em boxes de CrossFit. Pode-se comprovar isso 
com as teorias utilizadas no referencial teórico, como os estudos de Smith (2009) e Recuero 
(2009), que afirmam a importância da internet e dos espaços de troca que a mesma possibilita, 
bem como a visibilidade e popularidade que esta permite à organização. Comprova-se também 
com os estudos de McAllister e Turow (2002), que consideram as formas mencionadas pelos 
entrevistados como expansões das comunicações integradas de marketing utilizadas para 
vender serviços, visto isso o Google se mostra como um buscador eficiente como tal estratégia 
de marketing para a captação dos novos consumidores. É possível também comprovar a 
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importância da indicação para atrair alunos novos para academias de CrossFit da cidade de São 
Paulo, afirmado previamente por Herr, Kardes e Kim (1991, p. 456), que indicam que “as 
comunicações boca a boca têm forte impacto nos julgamentos do produto” sendo consideradas 
essenciais para a academia, bem como gerar experiências positivas no estabelecimento para 
que seus consumidores a indiquem à potenciais novos consumidores. Quanto à retenção, de 
acordo com as respostas informadas pelos alunos entrevistados, nota-se a eficácia da correta 
realização do marketing de serviço numa academia de CrossFit, considerando a relevância do 
atributo de pessoas, sendo que os alunos são mantidos no box por conta da boa experiência que 
eles vivenciam no local, com a integração de alunos, que acaba por ser proporcionada pelos 
coaches, o que resulta em fortes laços de amizade entre os consumidores e um clima de 
comunidade entre os mesmos. Desta forma, comprova-se o que foi afirmado por Figueiredo 
(2018) sobre a importância dessa experiência a ser criada pelo box de CrossFit. É possível gerar 
a união dos consumidores e a construção de relacionamentos, fortalecendo as interações, algo 
já informado por Santomier (2008). Comprova-se também o resultado positivo gerado pela 
valorização da relação com o cliente, o impacto benéfico ao estabelecimento que aplica tal 
princípio, como mencionado previamente por Spacov (2016). Tomando como base os resultados 
da pesquisa, é negada a proposição de que a retenção dos alunos ocorra devido aos eventos e 
confraternizações internas no box de CrossFit. Os alunos entrevistados apenas mencionaram 
que são bem organizadas tais datas, porém não são fatores que os fazem permanecer no 
estabelecimento onde treinam. Por fim, comprova-se que o maior conhecimento sobre a 
modalidade aumenta a possibilidade de que a pessoa virá a praticar o CrossFif, de acordo como 
já afirmado em estudos de Alberico, Mazzei e Malaia (2016), indicando a relevância da 
divulgação de conteúdo informativo ao leitor ou praticante de determinada modalidade. Em 
suma, os resultados apontaram que o Google foi o principal caminho utilizado para captação de 
alunos, permitindo notar o potencial da internet para gerar visibilidade ao box de CrossFit, mas 
também foi observada a importância da indicação de consumidores pelo boca a boca. O bom 
atendimento e relacionamento com o consumidor foram considerados fatores primordiais para 
a retenção do mesmo e a disponibilização de informação sobre o esporte também mostrou 
papel relevante para que potenciais clientes se interessassem por começar a praticar CrossFit. 

 
Palavras-chave: Comunicação, CrossFit, Marketing Esportivo. 
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Introdução: Atualmente, cada vez mais as empresas valem-se do esporte como estratégia para 
promover sua imagem, produtos e/ou serviços no mercado. De acordo com Delia (2019), sabe-
se que os fãs muitas vezes celebram os sucessos de uma equipe como se fossem suas próprias 
conquistas. Porém, uma identificação direta com os protagonistas esportivos, isto é, os atletas, 
consiste em um dos principais objetivos dos investidores. Os atletas, muitas vezes denominados 
ídolos esportivos, assumiram um papel de grande destaque na sociedade moderna, 
despertando, segundo Cardia (2014, p. 93), o interesse dentro e fora das arenas, ditando 
atitudes, comportamentos e modelos de consumo. Contudo, mesmo estes encerrando suas 
carreiras em competições de alto rendimento, muitas vezes continuam a ter forte influência e 
poder de persuasão junto aos mais variados públicos-alvo. Pode-se afirmar, que determinados 
ídolos esportivos obtém maiores retornos (imagem, financeiro, etc.) no período pós-carreira, 
permanecendo como fortes agentes promocionais. Objetivos: O presente trabalho tem como 
objetivo analisar a utilização de ex-atletas como agentes promocionais e relacionamento por 
parte das empresas. Para isto, tomou-se como objeto de estudo, o Programa Embaixadores do 
Esporte desenvolvido pelo Banco do Brasil (BB). Assim, primeiramente foi verificado os objetivos 
da empresa em desenvolver o referido programa. A seguir, averiguou-se os critérios de seleção 
e os procedimentos adotados pela empresa junto aos ex-atletas. Estratégias e ações 
desenvolvidas pelo programa também foram investigadas. Por fim, verificou-se o retorno obtido 
pelas partes. Métodos e Análise de Dados: O presente trabalho caracteriza-se como um estudo 
de caso, sendo adequado, segundo Yin (2005, p. 27), quando se pretende investigar o como e o 
porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. Associa-se a isto, de acordo com Gil (2009, 
p. 94), a descrição da situação do contexto em que está sendo feita a investigação. Para 
obtenção dos dados, foi aplicado um questionário com perguntas semiestruturadas junto à 
Diretoria Marketing Comunicação (DIMAC) do BB, responsável pelo Programa Embaixadores do 
Esporte. Observação não-participante e dados secundários obtidos (documentos já disponíveis), 
também foram utilizados. A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, de acordo com 
os objetivos do trabalho. Resultados e Discussão: O projeto, criado em 2003 pela Diretoria de 
Marketing e Comunicação, instituiu o Plano de Ações Sociais para os Projetos VôleiBrasil e 
TênisBrasil, o qual teve como objetivo principal, contribuir com os programas de inclusão social 
do Governo Federal e do próprio banco. Ao contratar três ex-atletas de voleibol medalhistas 
olímpicos (Paulão, Carlão e Pampa), o BB iniciou a participação em ações institucionais e 
promocionais alusivas ao Fome Zero e ao Programa de Ações Sociais do BB. A partir de 2005, o 
foco do projeto foi redirecionado para o marketing de relacionamento, sendo denominado 
“Embaixadores Olímpicos” e, posteriormente “Embaixadores do Esporte”. Como o objetivo 
principal do projeto, observa-se uma ênfase no relacionamento e no fortalecimento da marca 
do BB, além de prospecção e manutenção de parcerias negociais e financeiras com os pilares 
Varejo, Atacado e Governo, por meio da realização de ações promocionais e de relacionamento. 
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No que tange os critérios para seleção dos ex-atletas para compor o programa, a condição que 
os mesmos sejam renomados, reconhecidos nacional e internacionalmente por suas realizações 
esportivas, com destaque para as conquistas olímpicas, é fundamental. Quanto ao 
comportamento dos mesmos, verificou-se que estes devem seguir o código de ética e o manual 
da marca BB (devem participar de reuniões no início do contrato para apresentação dos 
objetivos do projeto, além de serem brifados a cada ação a ser realizada). Quanto aos direitos e 
deveres de ambas as partes, os embaixadores devem participar de ações de relacionamento e 
campanhas publicitárias do Conglomerado BB, ceder o direito de uso de imagem (exclusiva no 
segmento bancário/financeiro), bem como utilizar uniforme com a marca BB nas ações do 
projeto. Já quanto ao banco, cabe a remuneração, transporte e hospedagem dos ex-atletas. 
Quanto às estratégias/ações, visitas e sessões de autógrafos em agências do BB e empresas 
clientes, jogos exibição e palestras motivacionais (endomarketing), participação nas áreas VIP 
do banco montadas em eventos de praia e indoor, participação em eventos exclusivos e/ou de 
seus parceiros, visitas a hospitais e instituições parceiras, estão entre as mais desenvolvidas para 
ativar programas de relacionamento do BB. De igual forma, observa-se que o BB e os 
embaixadores divulgam as ações em canais próprios, redes sociais e, em alguns casos, em mídias 
oficiais dos eventos. Por fim, no que tange o retorno obtido pelo BB a partir do programa, 
observa-se que, embora não haja uma pesquisa especifica para tal fim, segundo a DIMAC o 
projeto mostra-se eficiente ao longo dos anos, contribuindo com toda rede BB. Quanto aos ex-
atletas, segundo os responsáveis pelo programa, este apresenta-se benéfico, tendo em vista que 
os mantém, de alguma forma, perto de seus fãs. Considerações Finais: Percebe-se que, 
atualmente, o Projeto Embaixadores do Esporte apresenta-se como uma importante ferramenta 
nas ações de marketing com clientes e parceiros do BB. Através de ações promocionais e/ou 
comunicacionais, valendo-se da imagem de ex-atletas olímpicos, o banco procura o 
desenvolvimento de relacionamento junto aos seus mais variados públicos com vistas ao 
desenvolvimento de novos negócios. Observa-se, desta forma, que a utilização dos ex-atletas 
pode tornar-se uma estratégia eficiente para as organizações empresariais, principalmente no 
que tange um significativo impacto promocional e/ou comunicacional, além de constituir-se em 
uma alternativa à impossibilidade de contar com atletas em atividades, seja por 
indisponibilidade de tempo dos mesmos, seja por falta de recursos financeiros das empresas.  
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Introdução: Desde a antiguidade, o ser humano tem uma relação de consumo, entretanto, o 
estudo do comportamento do consumidor teve seu início no final da década de 50 e se 
constituiu uma linha importante nas pesquisas de marketing (Lopes & Silva, 2011). Para que se 
possa segmentar o mercado do futebol brasileiro, deve-se em primeiro lugar entender como 
este mercado se comporta. Ou seja, compreender o comportamento do consumidor em geral, 
posteriormente o consumidor esportivo e, por fim, o consumidor do futebol, no caso estudado, 
o futebol brasileiro. O comportamento do consumidor não é homogêneo, pelo fato de que os 
consumidores têm características e preferências diversas (Beane & Ennis, 1987). Sendo assim, 
faz-se necessário segmentar o mercado consumidor para melhor atender às demandas de cada 
grupo. O Brasil recebeu recentemente a Copa do Mundo de Futebol (Sinaenco, 2009), o maior 
evento de futebol do mundo. O público da copa de 2014 superou 3,165 milhões de torcedores 
(Portal da Copa, 2014) e todo este público foi consumidor do futebol. Esse megaevento trouxe 
o envolvimento do expectador brasileiro (Mielli & Mantovani, 2014) e pode ter influenciado a 
forma pela qual os consumidores de futebol agem no país. Objetivo: Identificar os perfis dos 
consumidores do futebol em todo território brasileiro. É importante ainda que esses perfis 
possam ser descritos e denominados. Métodos: A pesquisa realizada para este estudo foi de 
natureza exploratória, que tem a finalidade de fornecer ao pesquisador maior conhecimento 
sobre a questão de pesquisa e a compreensão de fenômenos que são inexistentes ou 
insuficientes (Mattar, Motta & Oliveira, 2014). A técnica multivariada utilizada neste estudo foi 
a análise de agrupamentos. Esse método tem a finalidade de agregar os grupos com 
características semelhantes e classificá-los conforme as relações entre as variáveis agrupadas 
(Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2009). Análises dos Resultados: Este trabalho 
encontrou seis grupos de torcedores: 1. Visionários – Torcedores que visam a boa gestão do 
clube sabem da importância de ser e querem ser sócios-torcedores, mas só o serão, se o gestor 
tiver domínio acerca de tudo o que acontece no time, querem prioridade e descontos nos 
produtos e serviços que o time oferece ao seu sócio torcedor, esporadicamente compram algum 
produto relacionado ao time, são leais ao time e não serão convencidos a mudar de time para o 
qual torce, porque acredita que com uma boa gestão, o time será melhor. 2. Relevantes – O 
segundo menor grupo de torcedores, no qual se destaca também o elevado nível de 
escolaridade e sua maioria também não é e não quer ser membro de uma torcida organizada; 
não colecionam produtos do seu time, mas compram esporadicamente algum produto. Uma 
pequena parcela deste grupo acha importante o programa de sócio torcedor, mas querem 
benefícios relevantes com este programa; não são fanáticos e são bem informados, além da TV 
aberta, usam outras mídias para assistirem os jogos. 3. Céticos – Menor grupo de torcedores, 
onde um percentual relevante não torce por nenhum time específico. Compram algum objeto 
dos times apenas por acaso e a totalidade desse grupo não quer saber de torcida organizada; 
quando assistem a algum jogo, o fazem, na maioria das vezes, pela TV aberta; não assistem aos 
jogos nos estádios devido à violência e todos os parâmetros comportamentais e psicográficos 
dos consumidores do futebol brasileiro não são relevantes para estes consumidores/torcedores. 
4. Identificados – O maior número de consumidores/torcedores está inserido neste cluster. Este 
grupo é muito semelhante aos consumidores/torcedores comprometidos, com a diferença que 



   
 

São Paulo, SP Setembro, 8 – 10, 2019 160 

suas opiniões sobre as torcidas organizadas e o fanatismo não chegam a interferir na sua vida 
pessoal. No entanto, a identificação com o time se sobressai em relação a outros 
comportamentos; se vêm como fortes torcedores dão importância em ser torcedor e somente 
a vitória do seu time é o importante. 5. Relacionados – São os torcedores que dão ênfase ao 
relacionamento com o time, desde a relação em ser sócio-torcedor à satisfação pessoal de 
relacionamento que o time tem com os torcedores. Gostam de ter prioridade nas compras dos 
produtos de seus times, como também gostam de novidades em relação a estes produtos. Fazer 
parte do universo do time é uma prioridade para este torcedor. São leais e fanáticos controlados, 
extremamente satisfeitos com a relação que o time tem com seus torcedores e gostam de torcer 
pelo seu time. 6. Comprometidos – Estes torcedores fazem do time uma extensão de suas vidas, 
muitos não são membros de torcidas organizadas, mas gostariam de ser e, entre os torcedores 
que são membros, a maioria está filiada há mais de 5 anos. São verdadeiros fanáticos, ao ponto 
de se desfazerem de algum bem pessoal, se isso puder ajudar o time. Considerações finais e 
Implicações teóricas e práticas: O consumidor do futebol não pode ser tratado como um 
consumidor comum, mesmo com muitos aspectos semelhantes, e com o intuito de preencher 
esta lacuna no comportamento deste consumidor, foi necessário um levantamento empírico das 
características dos consumidores do futebol brasileiro para ter parâmetros acadêmicos para 
segmentar este mercado. Academicamente o estudo apresenta aos pesquisadores os grupos de 
consumidores do futebol. Isso pode ser importante para que o construto “consumidor de 
futebol brasileiro” seja definido e categorizado sob uma nova lente de análise. Do ponto de vista 
das implicações práticas, espera-se que os resultados aqui propostos possam servir de base para 
as estratégias usadas para a definição de grupos de consumo sobre o futebol no Brasil.  
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Introdução: O futebol é um dos esportes mais praticados e visionados no Brasil, que engloba o 
maior número de investidores e de patrocínios. O público do futebol (seu consumidor) pode ser 
responsável pela geração direta de várias receitas dos clubes como o consumo de produtos 
licenciados, das compras de ingressos e das aquisições de planos de sócio-torcedor. A decisão 
de comprar ou não um produto ou contratar ou não um serviço de um clube é complexa, pois 
está relacionada a elementos emocionais, como motivação, paixão, família, entre outros 
(Summers & Morgan, 2008; Mattar & Mattar, 2013). Assim, o estudo sobre comportamento de 
consumo do esporte envolve uma análise criteriosa. Questões como “quem compra o produto 
do esporte” ou “por que este produto está sendo consumido” ou ainda “o que leva ou afasta os 
torcedores do estádio” devem ser recorrentes na indústria do esporte e serem constantemente 
respondidas por meio de pesquisas, pois são fundamentais para o trabalho de marketing dos 
clubes e empresas de produtos e serviços esportivos (Pitts e Stotlar, 2002). A conquista de novos 
consumidores e, no caso do esporte, de torcedores é fundamental para o aumento das receitas 
e consequente sustentabilidade financeira. O futebol é uma modalidade esportiva ainda 
dominada pelo público masculino no Brasil, no entanto, o público feminino obtém mais 
destaque a cada dia, como foi noticiado recentemente dada a realização da Copa do Mundo da 
modalidade. Esse público feminino se apresenta como um segmento pouco explorado e que 
demanda produtos e serviços específicos e adequados a suas necessidades e preferências. 
Conhecer o perfil e o comportamento dessas consumidoras e consequentemente atrair novos 
torcedores desse segmento feminino podem ampliar as receitas dos clubes. Dessa maneira a 
pesquisa tem por objetivo de levantar (desvelar-conhecer) o perfil e o comportamento de 
consumo das torcedoras (frente aos produtos licenciados e presença nos jogos) dos dois 
principais clubes de futebol profissional do estado do Ceará, Fortaleza Esporte Clube e Ceará 
Sporting Club, ambas equipes que disputam a principal competição do futebol brasileiro – Série 
A. Para Pitts e Stotlar (2007) a pesquisa em gestão do esporte fornece informações importantes 
sobre os clientes e consumidores do esporte, podendo essa ter abordagens desde demográfica 
do consumidor até comportamental da compra. Summers & Morgan (2008) afirmam que 
existem particularidades complexas que devem ser analisadas e pontuadas quando se trata de 
estudo comportamental do consumidor no esporte. Mattar et al. (2013) traz, de forma didática, 
diversos estudos acerca do comportamento de consumo e os fatores que influenciam o 
comportamento de compra do consumidor do esporte. Hawkins et al. (2007) dividem essas 
influências em externas ou advindas de autoconceito e internas ou advindas de estilo de vida. 
Objetivo: Levantar (desvelar-conhecer) o perfil e o comportamento de consumo das torcedoras 
(frente aos produtos licenciados e presença nos jogos) dos dois principais clubes de futebol 
profissional do estado do Ceará, que disputam a principal competição do futebol brasileiro – 
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Série A. Método e Análise de Dados: A pesquisa em questão será realizada como trabalho de 
conclusão do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Desportiva e de Lazer, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, instituição pública federal de ensino. 
O estudo caracteriza-se como uma pesquisa quanti-qualitativa exploratória por ser um objeto 
novo a conhecer e caracteriza-se, também, como uma pesquisa de levantamento descritivo, pois 
além de levantar e apresentar informações, procura, ao final, fazer algumas análises e reflexões 
sobre o fenômeno situado. Os sujeitos da pesquisa serão as torcedoras e mulheres que 
acompanham as redes sociais, instalações, lojas e jogos dos clubes de futebol profissional da 
região metropolitana da cidade de Fortaleza e pertencentes à “séria A” do Campeonato 
Brasileiro, maior competição do país que envolve apenas as 20 melhores equipes do Brasil. A 
coleta dos dados será por meio de um questionário estruturado e por entrevistas a serem 
elaborados e testados a fim de atender ao objetivo do estudo. A análise e discussão dos dados 
serão por meio descritivo dos questionários e por análise de conteúdo dos depoimentos dos 
sujeitos de pesquisa. Resultados esperados: Espera-se com este estudo apresentar a 
importância e as potencialidades do segmento feminino no mercado de consumo dos produtos 
e serviços do futebol, por meio da pesquisa do seu perfil de consumidoras e do seu 
comportamento de consumo. Nessa perspectiva, pretende-se também demonstrar a relevância 
de se pensar em produtos e em serviços voltados ao público feminino do futebol, que sempre 
teve envolvimento significativo e agora possivelmente crescente, embora supostamente 
relegado no contexto principal do mercado desta modalidade e que pode contribuir 
significativamente para a ampliação das receitas dos clubes. 

 
Palavras-chave: Gestão do esporte; Marketing esportivo; Futebol cearense; Comportamento 
de consumo; Gestão do futebol; Consumo feminino. 
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Introdução: O legado deixado pelas competições olímpicas tem sido discutido e refletido pelas 
diferentes mídias (Mesquita & Bueno, 2018) e por pesquisadores de diferentes áreas do 
conhecimento (Marques & Rocco Júnior, 2018). Um tipo de legado também deixado por esses 
megaeventos faz relação à diversidade, como exemplos, diversidade de culturas, de línguas, de 
saberes, de costumes, de trocas de experiências, assim como, da diversidade de gênero relativa 
a expectadores e atletas presente nestas competições. Em se tratando de diversidade de 
gênero, a participação da população LGBT e simpatizantes em eventos esportivos já é uma 
realidade em outros países, como é o caso do Gay Games. O Gay games é um megaevento 
esportivo criado em 1982, modelado aos Jogos Olímpicos, cujo objetivo é unir gays, bissexuais, 
lésbicas, travestis e simpatizantes, por meio das práticas esportiva e artística. Os princípios 
norteadores do Gay Games, segundo Federation of Gay Games (FGG, 2019) se concentram no 
caráter educativo, recreativo e cooperativo fomentado pelo esporte, assim como, na realização 
pessoal e na inclusão dos diversos públicos, os quais ainda sofrem com a violência de gênero. 
Essas premissas são a base do evento em questão (Camargo, 2016). Diante do exposto, torna-
se interessante compreender os meandros que envolveram a primeira participação da 
delegação brasileira esportiva no Gay Games 2018. Objetivo: O presente estudo, de natureza 
qualitativa, teve por objetivo analisar as postagens no Facebook® e discorrer sobre a primeira 
participação da delegação brasileira esportiva formada por atletas LGBT e simpatizantes, na 
décima edição do Gay Games, ocorrido em 2018. Método e análise dos dados: A pesquisa 
exploratória foi realizada no site de mídia social virtual Facebook®, na página “Paris 2018 – 
Espírito Brasil”, cujo endereço no site é @gaygames.espiritobrasil. Os dados foram catalogados 
no dia 15 de maio de 2019 e analisados descritivamente por meio da Técnica de Análise de 
Conteúdo, a qual elegeu três categorias à posteriori. Resultados e discussão: Categoria 01 - 
Dados gerais da delegação a participação da delegação brasileira no Gay Games 2018 contou 
com 65 atletas, em 10 modalidades: Atletismo, Ciclismo, Corrida, Esgrima, Futebol masculino e 
feminino, Maratona, Natação, Remo, Tênis, Vôlei. O Brasil conquistou 9 medalhas de ouro, 11 
de prata e 4 de bronze). Quanto à categoria 02 – Formato dos posts, dos 68 posts encontrados, 
19 estavam no formato de links, 14 fotos/imagens, 11 fotos/montagens, 9 álbuns, 6 vídeos, 3 
fotos/ilustrações e 1 post no formato de status. O maior número de postagens em formato de 
links corrobora os resultados de Sulz (2018), o qual analisou os tipos de postagens no Facebook® 
em termos de estratégias de engajamento prevalentes. O post com maior número de curtidas 
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foi o da prefeitura de Paris, (foto/imagem) da casa do Gay Village e o post com maior número 
de compartilhamentos foi o das sapatilhas usadas pela delegação brasileira (foto/imagem), a 
qual vinha com o kit (bolsa/bandeira do Brasil), como estratégias de marketing digital de um dos 
patrocinadores da delegação brasileira (Soares & Monteiro, 2015). A categoria 03 - Conteúdos 
dos posts, foi subdividida em quatro subcategorias temáticas. A) Representatividade LGBT no 
esporte estava representada, em todos os formatos de posts, por meio dos 65 atletas (gays, 
bissexuais, lésbicas, travestis e simpatizantes), a sós ou em grupos, com suas medalhas entre os 
dentes, nas mãos ou no pescoço, assim como, nos pódios ao recebê-las. Notam-se as 
transformações sofridas pelo sistema esportivo atual, com a entrada de novos atletas, os quais 
transitam pela diversidade de gênero, rompendo com os padrões heteronormativos, os quais 
enfatizavam a heterossexualidade como único padrão estabelecido (Coelho & Mourão, 2018).  
B) Estratégias midiáticas e visibilidade da causa, por meio do uso de ferramentas como as 
hashtags (#GayGames #EspiritoBrasil #Diversidade #Inclusão #AllEqual #LutaContraAHomofobia 
entre outras) no site de rede social Facebook®. Essa estratégia pode surtir efeitos positivos, 
gerando engajamento junto às comunidades e grupos LGBT nas redes sociais (Oliva, 2018). C) 
Marketing e patrocinadores estavam presentes nos posts, os quais, na era digital, já são bastante 
explorados, haja vista que a interação, marcas e pessoas acontecem neste espaço (Silva, 2016). 
D) Entre suor, lágrimas e purpurina, os conteúdos presentes nos posts de links, nas fotos, nos 
vídeos, nos álbuns e status versavam sobre a alegria de estar no evento, de subir ao pódio, a 
confraternização, como a festa de abertura e encerramento do Gay Games, o primeiro time de 
sete de futebol gay brasileiro, Bees Cats, o número recorde de atletas da delegação e atualização 
do quadro de medalhas. Considerações finais: Dentre todos os formatos de posts, as quais 
representavam a alegria, o colorido, a leveza e, em muitos outros, o choro, denota-se a 
relevância da consolidação de um espaço marcado pela diversidade, pelo respeito, pela luta 
constante no que tange ao rompimento de barreiras, como a homofobia, o preconceito e a 
segregação relacionada à inclusão dos diversos gêneros no âmbito esportivo. Para a cidade de 
Paris/França, sede do evento e para o Brasil, o legado deixado faz relação à inclusão e coesão 
social veiculado pelo esporte, à valorização dos patrimônios culturais e turísticos, à promoção 
do empoderamento da população LGBT e rompimento de barreiras ligadas à homofobia. 
Implicações teóricas e práticas: Espera-se fomentar novos olhares no campo da pesquisa na 
área de gênero e diversidade e suas relações com o campo esportivo, assim como, apresentar 
os novos sujeitos/atletas, os quais desafiam os padrões estabelecidos, com coragem, 
responsabilidade, demonstrando que a diversidade é o futuro. 
 
Palavras-chave: Jogos Olímpicos; diversidade; Gay Games; LGBT; Brasil. 
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Introdução: Em um contexto esportivo, a comunicação é um processo no qual os indivíduos e 
organizações envolvidas em um ambiente esportivo geram significado a partir de interações 
com os outros. Primeiro, deve haver uma parte inicial buscando comunicar com outra parte ou 
partes. Em segundo lugar, há uma interação que pode consistir em palavras faladas ou escritas, 
gestos e até imagens. Finalmente, a interação entre as partes é fornecida através de um canal 
que, por exemplo, pode ser tão simples quanto uma interação face a face ou mais complexa 
como uma transmissão televisiva (Pedersen, Miloch, Laucella, 2007).  Pesquisas acadêmicas 
sobre mídia social em um contexto esportivo continuam a crescer. Esforços recentes se 
concentraram na interseção das mídias sociais e do patrocínio esportivo (Abeza, Pegoraro, 
Naraine, Séguin e O'Reilly, 2014). As plataformas de mídia social se tornaram uma ferramenta 
importante para profissionais de marketing esportivo para comunicar sua imagem de marca e 
se envolver com os fãs (Maderer, Parganas, Anagnastopoulos, 2018). A ampla adoção de mídias 
sociais por fãs, bem como o uso de mídias sociais para fins de marketing por organizações 
esportivas, entre outros, aumentou o interesse por parte da comunidade acadêmica (Abeza, 
O'Reilly, Seguin, Nzindukiyimana, 2015; Williams & Chinn, 2010). Objetivos: Tendo em vista o 
crescimento acelerado das mídias sociais e o interesse da comunidade acadêmica por pesquisas 
sobre esse tema tão atuais, o objetivo deste artigo de revisão é analisar como a pesquisa sobre 
mídia social e esportes é realizada e publicada por um periódico acadêmico de excelência e único 
sobre comunicação esportiva no mundo, o International Journal of Sport Communication (IJSC). 
O IJSC é uma revista acadêmica estado-unidense, criada em 2008, e é a primeira a fornecer uma 
visão abrangente do campo, abordando tópicos relacionados à comunicação no esporte, por 
meio do esporte ou em um ambiente esportivo. Método e Análise de dados: Este estudo 
caracteriza-se como uma revisão de literatura. Segundo Thomas et al (2012), "A análise de 
literatura é parte de todos os tipos de pesquisa. O acadêmico está sempre ciente de eventos 
passados e como eles influenciam a pesquisa atual". Foi realizada uma análise das pesquisas 
publicadas no IJSC relacionadas às mídias sociais e ao esporte, divididas em seis categorias: 
Número de pesquisas publicadas por ano; Tipos de pesquisa; palavras-chave mais usadas; 
Número de autores dos artigos; Países em que a pesquisa é realizada; Metodologia. 
Considerando que em todas as pesquisas publicadas no IJSC há alguma relação com a 
comunicação esportiva. Por se tratar de um assunto muito atual e em constante mudança, 
optou-se por realizar a análise da literatura publicada no período de março de 2014 a dezembro 
de 2018. Nesse período, o IJSC publicou 204 pesquisas, das quais 41 eram relacionadas à mídia 
social e ao esporte. Em todos os artigos publicados, foi realizada uma análise do título, resumo 
e palavras-chave. Quando necessário, foi realizada uma leitura mais aprofundada da pesquisa. 
O critério norteador para analisar se os artigos trataram do tema "Mídias sociais" foi baseado 
na definição de Jue et al (2011) em que as formas mais comuns de mídias sociais são blogs, wikis 
e sites de redes sociais. Resultados e discussão: Os 41 artigos analisados foram divididos em seis 
categorias distintas: Pesquisas publicadas por ano; tipo de pesquisa; palavras-chave; Número de 
autores; País de origem; Metodologia. Ano de publicação: 2014: 24,39% (n10); 2015: 21,95% 
(n9); 2016: 14,63% (n6); 2017: 14,63% (n6); 2018: 24,39% (n10). Tipo de pesquisa: pesquisas 
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relacionadas a mídias sociais e esportes foram muito bem divididas. Pesquisa categorizada como 
pesquisa original prevaleceu minimamente com 36,58% (n15); Pesquisa de estudantes 31,70% 
(n13); Estudo de caso 31,70% (n13). Palavras-chave mais comumente utilizadas nos artigos 
analisados foi Mídia social com dez repetições, seguida pelo Twitter com sete repetições, 
Comunicação esportiva com quatro repetições. Número de autores: 46,34% (n19) das pesquisas 
são publicados por dois autores. Um número muito maior do que publicações com três autores 
com 26,82% (n9). Pesquisas com um autor ou quatro autores são minoritárias com 12,19% cada 
(n5). País de pesquisa: pode-se concluir que a grande maioria das pesquisas publicadas com 
73,17% (n30) é dos Estados Unidos. Outros países do mundo estão muito abaixo. Observando 
que nenhuma pesquisa no continente africano ou na América Latina foi publicada. Metodologia: 
qualitativa 58,53%, (n24) é a mais utilizada em estudos sobre mídia social e esportes. Seguido 
por métodos mistos 21,95% (n9) e quantitativos 14,63% (n6). Conclusões: Nos últimos anos, a 
pesquisa sobre mídia social e esporte cresceu consideravelmente e há muito espaço e interesse 
nesse tipo de pesquisa na academia. Por ser um assunto muito atual, a maioria das pesquisas 
utiliza a metodologia qualitativa. Embora o IJSC seja uma revista internacional, a grande maioria 
das pesquisas publicadas é conduzida nos EUA, enquanto nenhuma pesquisa da África ou da 
América Latina foi publicada sobre o assunto. Implicações teóricas e práticas: Como pudemos 
perceber, pelos resultados obtidos na pesquisa, a pesquisa em Mídias Sociais na América Latina 
ainda se encontra em um estágio inicial, com nenhuma produção publicada no IJSC. Acreditamos 
ser esta área um importante espaço para que pesquisadores latino-americanos desenvolvam 
seus estudos, colaborando para uma maior inserção do Continente no universo global do 
esporte de alto rendimento. Um dos objetivos deste estudo é contribuir para que isto 
efetivamente aconteça. Também acreditamos ser importante a realização de levantamentos de 
quais periódicos latino-americanos publicam estudos envolvendo o relacionamento das mídias 
sociais com o esporte para que possamos ter uma melhor e mais exata dimensão da situação 
dos estudos realizados nesta área na região. 
 
Palavras Chave: Comunicação esportiva; Mídias sociais; Gestão estratégica da comunicação. 
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Introdução: Resultado parcial de um projeto de pesquisa em desenvolvimento, sobre corpo, 
identidade, consumo e mídia, intitulado: Fanáticos na Pele, este artigo aponta para algumas 
reflexões sobre as tatuagens dos torcedores de futebol inspiradas em jogadores e seus 
respectivos clubes e a construção de identidades midiáticas associadas ao esporte em questão, 
considerando-se a redescoberta do torcedor de futebol – na atualidade – como segmento de 
mercado com potencial de consumo. Foram levados em consideração os aportes teóricos de 
publicização com Vander Casaqui, de identidade com Stuart Hall, de Midiatização com José Luiz 
Braga e os estudos corporais de David Le Breton, entre outros. Objetivos: Que signos referentes 
ao fanatismo presentes no discurso midiático são decodificados pelos torcedores de futebol? A 
mídia influencia na cultura do futebol gerando novos hábitos sociais?  Quais são as narrativas, 
os sentimentos e as razões dos indivíduos no processo de escolha e de execução das tatuagens? 
Como a tatuagem transforma seu corpo e/ ou sua vida? São questões contempladas, ancoradas 
pela hipótese de que as tatuagens são manifestação de identidade, memória e expressões de 
paixão e promovem alterações nos regimes de visibilidade e legitimam novos corpos brasileiros. 
Método e Análise de Dados: O percurso metodológico percorre a seguinte ordem: 1. 
Levantamento documental composto de imagens que exibem suas tatuagens e relatam suas 
histórias em sites especializados; 2. Seleção de entrevistadas junto a grupos de torcidas 
organizadas e comunidades específicas de torcedores de futebol; 3. Aplicação de uma pesquisa 
qualitativa em profundidade, com 15 torcedores que tem seus corpos cobertos por signos 
esportivos apaixonantes sendo: seis de times paulistas, Corinthians (3), Santos (1) e Palmeiras 
(2); três cariocas Flamengo (1) e Fluminense (2); dois gaúcho (Grêmio), um cearense (Ceará), 1 
paranaense (Atlético Paranaense ) e 1 paraense (Remo) – 6 homens e 9 mulheres. O tamanho 
da amostra foi definido com base no ponto de saturação – Esse critério permite suspender a 
inclusão de novos participantes quando os dados obtidos passam a apresentar repetição ou 
certo grau de redundância 3. Resultados e Discussão: Registro das histórias e dos hábitos de 
consumo e a classificação dos vários tipos de imagens encontradas que legitimam novos 
modelos de corpos na sociedade brasileira.  Nas entrevistas transparece a ideia de moldar o 
corpo conforme seus desejos. Os temas identificados nas tatuagens revelam que a visibilidade 
depende de componentes sociais ressignificados por aspectos da individualidade, pelo contexto 
e pelos enredos da vida de cada time de futebol. As tatuagens são representações do fanatismo, 
presentes na mídia pelo seu excesso de exposição e tem o objetivo de reforçar e/ou registrar as 
paixões, muitas herdadas, como características genéticas ou sobrenome da família – pois uma 
parcela significativa dos torcedores recebe influência dos pais e parentes próximos quando 
crianças. Constata-se que as paixões coletivas pelas marcas corporais ultrapassam o círculo da 
mocidade, e afetam também as gerações maduras, com intenção de estampar suas paixões no 
corpo e prolongar o máximo possível sua juventude. De acordo com Le Betron (2007) a crise de 
significações e valores que abala a pós-modernidade, a procura incansável por novas 
legitimidades que continuam a se ocultar, a permanência do provisório transformando-se em 
tempo da vida, são entre outros fatores, os que contribuíram fundamentalmente para 
comprovar o enraizamento físico da condição de cada ator. O corpo quando encarna o homem 
é a marca do indivíduo, a fronteira, o limite, que, de alguma forma, o distingue dos outros.  Na 
medida em que se ampliam os laços sociais e a teia simbólica, provedora de significações e 
valores, o corpo é o traço mais visível do ator.  Com a crise da legitimidade torna a relação com 
o mundo incerta, o ator procura, tateando suas marcas, empenhar-se por produzir um 
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sentimento de identidade mais favorável. Hesita de certa forma com o encarceramento físico 
do qual é objeto. Dá atenção redobrada ao corpo lá onde ele se separa dos outros e do mundo. 
Já que o corpo é lugar de rompimento, da diferenciação individual, supõe que possua a 
prerrogativa da possível reconciliação.  Procura-se o segredo perdido do corpo. Torná-lo não um 
lugar da exclusão, mas o da inclusão, que não seja mais o que interrompe, distinguindo o 
indivíduo e separando-os dos outros, mas o conector que une aos outros. (Le Breton, 2007). 
Conclusões: Pode-se concluir que A tatuagem configura-se como um indicador das posições dos 
sujeitos relacionados aos seus desejos, expressões de identidade e suas práticas de consumo. 
As estratégias da narrativa publicitária apropriadas pela publicização do eu e forjadas nas 
tatuagens obedecem às lógicas do consumo, nas quais o reconhecimento das paixões 
esportivas, a busca pelo novo e a modificação dos corpos são um ideário. Uma vez que a 
narrativa publicitária necessita de um sistema de circulação e de divulgação para fazer valer seus 
significados na esfera do consumo, pode-se compreender que o material da narrativa analisada 
é o da experiência dos sujeitos: o que se diz e o que não se diz são “escolhas”, orientadas pela 
subjetividade dos agentes midiáticos e atribuem significados aos acontecimentos da vida. 
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Introdução: A popularização do futebol ocorreu em meados do século XIX, mais precisamente 
durante a revolução industrial quando foi introduzido como maneira de lazer nas fábricas. 
Segundo Januário (2015), O futebol foi naturalizado em estruturas associadas à construção da 
masculinidade e da virilidade. Goellner (2005) salienta que, é somente a partir das primeiras 
décadas do século XX que as mulheres conquistaram maior espaço neste território tido como 
“essencialmente” masculino. Knijnik e Vasconcellos (2003), destacam que para mulheres que 
atuam em modalidades nas quais o domínio é masculino, o preconceito e a discriminação são 
ainda maiores. No futebol brasileiro isso é muito claro. As futebolistas brasileiras têm alcançado 
resultados internacionais relevantes, porém continuam desconhecidas para o grande público. 
Levando para a perspectiva midiática, Coakley (2001) aborda questões sobre o fato de que sem 
a cobertura da mídia, a popularidade e o rendimento gerado por espectadores comerciais de 
esportes seriam seriamente limitados. Com relação a mídia no cenário esportivo, Vargas (1995) 
salienta que os meios de comunicação, em suas diversas modalidades, acompanham de perto 
tudo que acontece no mundo dos esportes, levando essas informações para um grande número 
de pessoas. Tendo como princípio a dificuldade midiática correlacionada com o futebol 
feminino, existe um pequeno quantitativo de lacunas preenchidas com essa modalidade, 
fazendo com que tenha um pequeno público ciente de campeonatos de afins sobre esta 
determinada modalidade. Objetivo: Analisar o quantitativo de publicações midiáticas sobre o 
futebol feminino de Pernambuco em três portais de notícia do Estado. Métodos e Análise de 
Dados: O presente estudo trata-se uma pesquisa quantitativa quanto à abordagem, seu 
procedimento metodológico é feito a partir da pesquisa documental. Segundo Cellard (2008) 
mais do que o “escrito”, para o estudioso, todo e qualquer tipo de testemunho registrado 
constitui documentação que pode ser aproveitada. Foi realizado um levantamento em portais 
de notícia pernambucanos e no site oficial da Federação Pernambucana de Futebol, em busca 
de matérias que abordaram o futebol feminino de Pernambuco. Os portais de notícia 
selecionados para a pesquisa foram o Diário de Pernambuco que é o jornal mais antigo da 
américa latina, a Folha de Pernambuco que é um jornal digital pertencente ao grupo Empresarial 
EQM (Gestão de Qualidade Empresarial) e o site da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), 
que possibilita conhecimento com relação as competições, arbitragem e federação do futebol 
pernambucano. A recolha dos dados foi selecionada a partir de dois momentos específicos, já 
que nesses períodos há um enfoque maior na mídia do futebol feminino por causa das 
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competições. O primeiro foi o período de 02 de setembro de 2018 a 02 de dezembro de 2018 
que ocorreu o Campeonato Pernambucano feminino de 2018 e o segundo foi entre 16 de março 
de 2019 – 19 de maio de 2019 onde ocorreu a rodada nove do campeonato brasileiro de futebol 
feminino do ano de 2019. As publicações foram distribuídas para análise a partir das categorias: 
gestão, evento, arbitragem e atletas. Resultados e Discussão: Houve um total 73 publicações 
encontradas considerando os dois períodos analisados. No primeiro momento analisado, 
encontra-se um grande quantitativo de publicações no site da FPF. O total de publicações feitas 
pelo site no período do Campeonato Pernambucano de Futebol Feminino de 2018 foi de 39 
publicações, onde, 36 foram sobre eventos e três sobre arbitragem. Em contrapartida, ao 
verificar o quantitativo de publicações nos demais portais, não foram encontradas publicações 
referentes ao futebol feminino do Estado de Pernambuco. Na análise durante o Campeonato 
Brasileiro de Futebol Feminino de 2019, o site da FPF possibilitou para o público 34 publicações, 
sendo 32 sobre eventos, uma sobre gestão e uma sobre atletas. Já nos jornais Diário de 
Pernambuco e Folha de Pernambuco identificou-se uma e três publicações respectivamente, e 
todas as quatros possuem classificação como eventos. Segundo Santana e Badiali (2017) ao 
analisar o aparecimento do futebol feminino brasileiro em dois portais de mídia nacional 
considerou que a visibilidade da modalidade é escassa principalmente ao levar em consideração 
a comparação da visibilidade entre o masculino e o feminino. Conclusão: Os resultados 
apresentados, concluem que o futebol feminino pernambucano não possui muito aparecimento 
midiático em dois dos três portais analisados. Essa falta de notícias sobre o futebol feminino 
pernambucano ocasiona uma extrema dificuldade para a popularização da modalidade. 
Implicações teóricas e práticas: No que se refere as Implicações teóricas mediante aos pontos 
apresentados anteriormente, leva-se em consideração que é necessário o surgimento de novos 
estudos correlacionados com questões no âmbito do futebol feminino e suas dificuldades, pois 
ainda é muito grande a lacuna de conhecimento sobre essa modalidade. No que diz respeito as 
implicações práticas, é necessária uma ampliação no quantitativo de aparições do futebol 
feminino nos portais de notícias, visando um maior retorno financeiro com a divulgação de 
campeonatos, marcas e afins, uma aproximação da sociedade com a modalidade e 
consequentemente uma maior visibilidade da mesma. 
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Introdução: O esporte, sempre foi e continua sendo considerado um fenômeno social de grande 
abrangência e visibilidade, e as mídias sociais possuem grande impacto nesta visibilidade 
esportiva (Rocco Júnior & Santos, 2017). Com isso, foi possível perceber que a cada ano o Brasil 
se aproximou da mídia esportiva, tendo o esporte como produto. Os atletas de alto rendimento 
passaram a ser utilizados para chamar atenção e cativar o público, através de diversos tipos de 
comerciais, das marcas esportivas e campanhas que apoiam a prática esportiva (Nascimento, 
Freire, Mazzei, & Senise, 2013). Entretanto, historicamente a presença da mulher em 
modalidades esportivas, com destaque para o futebol, nem sempre foi valorizada. Do contrário, 
a prática de modalidades esportivas consideradas “robustas” chegou até ser proibida por lei até 
1979 (Souza & Mourão, 2011). Nos últimos anos, é possível ver a evolução e mobilização das 
mulheres para enfatizar que o esporte também faz parte da natureza feminina, de maneira 
particular e diferente do masculino, e que este deve ser um tema a ser discutido e que faz parte 
da divulgação nas mídias e comunicação. Ou seja, o esporte feminino deve ser visto como um 
produto, envolvendo gestão, marketing e comunicação para um público interessado e 
segmentado, que naturalmente, é diferente das mesmas manifestações masculinas. Objetivo: 
O objetivo desta pesquisa é, através da observação de notícias esportivas publicadas no portal 
de notícias Universo Online (UOL), mensurar o espaço destinado sobre a Copa do Mundo de 
Futebol Feminino de 2019, bem como refletir acerca da presença feminina em um importante 
veículo de mídia atual. Este estudo procura mostrar a presença da mulher no futebol, na mídia, 
e sua realização se justifica pelo fato de ser um assunto ainda pouco explorado, mesmo com 
toda movimentação presente nos veículos de movimentação devido à realização da Copa do 
Mundo de Futebol Feminino de 2019. Além disso, sua realização, é útil para desvelar os espaços 
sociais ocupados pelas mulheres, ou que ainda não tem sua participação reconhecida, inclusive 
em termos de gestão e comunicação do esporte. Métodos e Análise de Dados: O método 
utilizado na coleta de dados foi uma contagem das matérias através do 
https://www.uol.com.br/ com o foco sobre o tema da Copa do Mundo Feminina de 2019, deste 
modo, para quantificá-las, foi necessário analisar todas as páginas, verificando a quantidade de 
notícias e seus conteúdos desde o dia 01 ao 30 de maio. Resultados e Discussão: Identificou-se 
que de 16.272 matérias durante o período estipulado, apenas 56 (0,34%) são sobre mulher no 
futebol, e dentro dessas, 36 (0,22%) são sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, 
sendo assim, evidenciando que mesmo com a maior divulgação desta edição do evento nas 
mídias em geral, ainda há poucas reportagens se comparada ao total de notícias. Conclusão: 
Pôde-se concluir que mesmo com a aproximação das mídias com o futebol feminino no Brasil, 
provavelmente devido a chegada da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, e com o 
maior envolvimento da mulher na prática esportiva do futebol, há uma grande carência na 
disseminação do tema, bem como na divulgação da imagem-produto do esporte feminino. 
Entretanto, este estudo possui suas limitações, indícios mais concretos poderiam ser possíveis 
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aumentando o período de coleta, verificando meses chave (como junho por exemplo, e 
comparando com o futebol masculino), ou ainda analisando em profundidade o conteúdo das 
notícias sobre futebol feminino. Implicações teóricas e práticas: As implicações teóricas deste 
estudo, é possibilitar que a partir deste, outras pesquisas venham abordar este tema, com 
objetivo de entender as dificuldades da divulgação do futebol feminino, se comparado ao 
masculino, procurando assim, solucionar este espaço que ainda é vago em nossas mídias. Como 
implicações práticas, espera-se que as mídias tenham maior engajamento em relação com a 
disseminação do tema, não só do futebol feminino, mas também, como a participação geral da 
mulher no esporte, valorizando e divulgando cada vez mais as celebridades femininas, a fim de 
potencializar este “produto” e respectivo segmento no Brasil.  
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Apresentação da problemática: A TV GDL é um espaço plural, tendo como aparato o 
entendimento que a comunicação é elemento intrínseco a vida e em uma sociedade, bem como 
o entendimento associado aos aspectos técnico- científicos sobre os elementos fundantes da 
Ciência do Esporte, Gestão do Esporte e Lazer, da Sociologia do Lazer, do Conhecimento 
acadêmico da Administração esportiva e de lazer plena e diretamente “plugado, conectado” aos 
possuidores de telefones inteligentes, portanto esse relato de experiência  tem como objetivo 
endossar o discurso daqueles que fazem do fenômeno esportivo um ambiente fértil  de 
possibilidades, dentre estes, o especial destaque ao desenvolvimento de uma sociedade através 
da informação. Contribuir na propagação de conhecimento técnico especializado, propondo um 
olhar jovem, uma cultura reflexiva e construtiva entre os mais diversos atores do esporte, lazer, 
gestão e sociedade. O conteúdo desenvolvido pelo canal esteve em participação de dois grandes 
eventos nono congresso brasileiro de gestão do esporte e o congresso cearense de gestão do 
esporte, ambos aconteceram em Fortaleza – Ceará nos anos de 2018 e 2019. No contexto 
supracitado, a TV Gestão do Esporte e Lazer- IFCE ou simplesmente TV GDL surge como espaço 
aglutinador ao processo de formação, criação, formatação e propagação de conteúdos 
correlatos ao Esporte e lazer ou melhor, aos diversos esportes e ambiências de lazer praticados 
no Ceará, quiçá no Brasil. Descrição da implementação: O projeto da TV GDL surge por iniciativa 
do corpo discente e é imediatamente acolhido por um grupo de alunos do Instituto Federal do 
Ceará- IFCE, através do curso superior em Gestão do Esporte e Lazer. O presente trabalho tem 
como problemática como se dá os canais de comunicações sobre a gestão do esporte? Qual 
perspectiva daria a criação de um canal de comunicação para a transmissão de conteúdos 
voltados para a gestão do esporte no pais? O objetivo é incentivar à produção e estímulo a 
disseminação de conhecimento na área da Gestão do Esporte no Brasil, sendo um ambiente 
capaz de explorar a PESQUISA- ENSINO E EXTENSÃO, bem como permitir o processo de 
convergência das mídias, atletas, prática desportiva e sobretudo, tornar a comunidade porta voz 
de suas próprias experiências. O relato por meio de pesquisa é do tipo qualitativa, descritiva e 
transversal, usando como fonte de pesquisa RUBIM, 2000, ORTOLEBA E PEPPINO, 2004. O 
projeto passou por um cronograma de desenvolvimento como Definição de equipamentos, 
convocação de interessados a equipe tv gdl, compreendendo as dimensões  do 9º Abragesp e 1° 
Ccge, palestrantes, workshoping, construção da matriz entrevista vs. entrevistados, registro 
fotográfico, filmagens do evento, edição do material e lançamento oficial das redes sociais, 
oficina sobre equipamentos de filmagem e edição, oficina de texto, oratória voltado ao desporto 
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e lazer, rodada de conversas com profissional do rádio jornalismo e televisão, noções e conceitos 
sobre o desporte e lazer,  oficina em escolas da rede pública acerca do uso de aparelhos 
smartfones  para fins de registro de memórias locais do fenômeno esportivo e de lazer 
comunitário - formando multiplicadores. Resultados e Reflexões: Os principais resultados foram 
analisados por meio de entrevistas no próprio canal com perguntas conceituais sobre a gestão 
do esporte no brasil e no Ceará, como conclusão foi observado que poucos são o número de 
artigos e revistas com o desenvolvimento cientifico sobre a gestão do esporte e o canal TV GDL 
está registrando de forma mais moderna e comunicativa as informações, por meio desse canal 
de comunicação, que fica sempre disponível para os interessados em entender melhor sobre o 
crescimento do fenômeno da gestão do esporte no Brasil e no mundo. Como reflexão percebeu 
que esse assunto ainda precisa ser bem desenvolvido e com inúmeras formas de comunicação 
para uma melhor divulgação sobre a gestão do esporte bem como a unificação das formas em 
que se dá essa propagação desses conhecimentos.   
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Introdução: O processo de globalização, com a unificação de mercados e de culturas, e a 
evolução das tecnologias de comunicação transformaram as grandes entidades esportivas em 
multinacionais. Os principais clubes do mundo desenvolveram uma cultura própria, com a 
criação de uma identidade a partir de valores próprios, e a Comunicação tem papel fundamental 
neste cenário do esporte contemporâneo. Estudar a comunicação esportiva é fundamental para 
se entender o esporte e, por consequência, para se posicionar de maneira mais efetiva na gestão 
esportiva atual (CAMPOS & ROCCO JUNIOR, 2014). A comunicação integrada encontra, no 
esporte contemporâneo, território profícuo para desempenhar seu papel com plenitude. O 
produto esportivo, quando bem trabalhado pelos profissionais de comunicação, permite a 
construção de forte apelo institucional para a consolidação de uma cultura sólida para entidades 
esportivas. As plataformas comunicacionais (sites e redes sociais oficiais) precisam ser utilizadas 
de forma integrada, dentro de um planejamento de comunicação que envolva objetivos e 
estratégias. Objetivos: Cientes do grande interesse acadêmico e mercadológico por ações 
publicitárias das marcas que envolvem o segmento esportivo e pelo crescimento de estudos 
sobre redes sociais digitais, os autores dessa pesquisa objetivam uma investigação que traga um 
olhar para um outro lado das comunicações organizacionais realizadas no ambiente digital. 
Neste estudo o objetivo é verificar como os clubes de futebol divulgam e trabalham os seus 
valores e missão em seus próprios portais institucionais. A intenção é descobrir se dentro de 
suas próprias plataformas os clubes alinham seus discursos e comunicações às suas essências 
ou se mesmo nesses espaços totalmente controlados por eles essa preocupação não se faz 
presente. Métodos: A partir do conceito de comunicação integrada proposto por Kunsch (2003), 
do modelo proposto por Pedersen et al (2007) para a gestão estratégica da comunicação em 
organizações esportivas e do modelo de gestão dos clubes europeus – o ECA Club Management 
Guide (2015) –, a presente pesquisa desenvolveu um instrumento para analisar a comunicação 
de entidades esportivas, com a coleta de dados em 71 itens, divididos nas seguintes áreas: Perfil 
e Identidade; Comunicação Institucional; Comunicação Interna com Funcionários; Comunicação 
Interna com Atletas e Comunicação Mercadológica. Esse instrumento foi aplicado na análise dos 
sites oficiais de 16 clubes cuja principal modalidade é o futebol, divididos em dois grupos: oito 
brasileiros e oito clubes latino-americanos (sem o Brasil). A escolha dos brasileiros teve como 
base o ranking de valor de marca realizado pela empresa de consultoria e auditoria BDO em 
2017. A seleção dos times dos outros países da América Latina ocorreu a partir do levantamento 
“Los 50 equipos más valiosos de América 2017”, da Forbes México. A amostra ficou composta 
por: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro e 
Cruzeiro; os clubes mexicanos Chivas Guadalajara, Monterrey, América, Tijuana e Santos 
Laguna; os argentinos River Plate e Boca Juniors e o colombiano Atlético Nacional (escolhido por 
ser um clube-empresa). As informações foram coletadas em maio de 2018 e atualizadas em 
junho de 2019. Como a pesquisa é ampla, definimos para este recorte a análise dos dados obtido 
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nos âmbitos de “Perfil e Identidade” e “Comunicação Institucional”. Resultados e Discussão: 
Observa-se que, entre os clubes brasileiros analisados, Flamengo, Grêmio e Cruzeiro divulgam 
sua “Missão”, “Visão” e “Princípios e Valores”; o item “Planejamento Estratégico (PE)” aparece 
apenas no site do Flamengo, é válido até 2020 e nele consta um tópico sobre Comunicação e 
Marketing, com 12 metas; Flamengo e Grêmio disponibilizam um “Código de Ética”; os oitos 
clubes apresentam “Relatórios Financeiros e Gerenciais anuais”, na área de Transparência; os 
oitos clubes divulgam ações sociais para relacionamento com a sociedade (apenas Corinthians 
e Internacional especificam no site a existência de “Fundação Estruturada”). No grupo de latino-
americanos, River Plate, Santos Laguna e Atlético Nacional informam sua “Missão” e “Visão”, e 
Monterrey, Santos Laguna e Atlético Nacional trabalham com “Princípios e Valores”; o item 
“Planejamento Estratégico (PE)” não consta em nenhum site oficial; Monterrey e Atlético 
Nacional divulgam seu “Código de Ética”; somente o River Plate disponibiliza “Relatórios 
Financeiros e Gerenciais anuais”; todos os clubes divulgam ações para relacionamento com a 
comunidade (Chivas Guadalajara, River Plate e Boca Juniors especificam no site a existência de 
“Fundação Estruturada”). A partir da análise de 37 itens, nas áreas denominadas “Perfil e 
Identidade” e “Comunicação Institucional”, apontamos que os sites oficiais dos oito clubes 
brasileiros e os dois argentinos oferecem aos seus stakeholders mais informações do que os 
sites de equipes mexicanas e do colombiano Atlético Nacional. Entretanto, há uma lacuna em 
Missão, Visão, Princípios e Valores, Código de Ética e Planejamento Estratégico. Considerações 
Finais: Conceitos como sustentabilidade, ética, transparência e responsabilidade social são 
imprescindíveis para difundir informações de interesse público sobre as filosofias, políticas e 
práticas de uma organização. O modelo de associações privadas sem fins lucrativos, 
historicamente adotado pela esmagadora maioria dos nossos clubes poliesportivos, favorece a 
gestão amadora. Se a administração é amadora, o trabalho de comunicação acaba prejudicado. 
É preciso construir uma identidade corporativa sintonizada com as novas exigências e 
necessidades da sociedade contemporânea. Agremiações europeias têm fundações para 
promover ações de responsabilidade social, enquanto na América Latina as maiores equipes de 
futebol ainda engatinham nesse trabalho e na comunicação com a comunidade local. Pretende-
se aqui chamar a atenção para uma área ainda pouco pesquisada e analisada no Brasil, a da 
comunicação organizacional, e que pode render excelentes frutos, se implantada corretamente, 
a clubes e entidades esportivas em nosso país. 

 
Palavras-chave: Comunicação organizacional; Clubes esportivos; Futebol; Responsabilidade 
social; Missão e valores. 
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Introdução e objetivos: A Gestão Esportiva é estudada no Brasil há pelo menos quatro décadas, 
mas ainda sofre de grande barreira na sua aplicabilidade prática nas entidades esportivas 
nacionais. E isso é ainda mais agravado se observarmos o impacto das ferramentas de gestão 
em países Europeus e da América do Norte. Dentro dessa atual conjuntura brasileira, de grande 
dificuldade para o esporte nacional, é que a ABRAGESP surgiu para reunir profissionais que 
possam contribuir para mudança de um cenário de amadorismo e problemas de gestão. Após 
10 anos de sua fundação, a entidade se depara com um mercado exigente e complexo e que 
exige dela uma posição estratégia e uma comunicação a ser estruturada para as mudanças e 
novas realidades sociais. Com isso, o ponto central deste trabalho é a proposta de 
implementação de um plano de assessoria de imprensa pensado para suprir as deficiências 
comunicacionais e reforças a marca ABRAGESP dentro do mercado esportivo. Discussões. 
Primeiramente, para iniciarmos a pesquisa, decidimos aprofundar nossos conhecimentos sobre 
gestão esportiva, para depois traçar o perfil da empresa e decidir quais seriam as melhores ações 
a serem tomadas. Para isso, utilizamos referências bibliográficas como Rocha e Bastos (2011), 
Bastos (2016), Mazzei e Rocco Jr. (2017) e Vasconcelos (2019). Com esse levantamento 
bibliográfico foi possível fundamentar o problema, sendo assim: como um plano de assessoria 
— através de suas técnicas tradicionais já utilizadas por assessores, unidas a possíveis inovações 
dentro do mercado online, poderia ajudar a ABRAGESP a promover suas ideias e melhorar a 
situação do esporte brasileiro? Método. Para iniciar a análise, definimos qual o lugar a 
ABRAGESP ocupa dentro do mercado esportivo brasileiro e mundial, quais foram as suas 
contribuições e como ela lida com a comunicação interna e externa. A partir dessas observações 
pudemos definir quais ações deveríamos tomar para melhorar seu contato com a imprensa e 
público. Resultados: Esta pesquisa traz a análise do microambiente - mercado nacional e 
internacional, público, serviços oferecidos, concorrentes, investimentos e comunicação nas 
mídias sociais – e macroambiente, seguido da análise SWOT. A Associação, que completa 10 
anos em 2019, oferece diversos serviços como congressos, revistas científicas e apoio a 
pesquisas. Para isso, a ABRAGESP conta com um público majoritariamente composto por 
membros da academia. No Brasil, não existem concorrentes diretos, já internacionalmente, a 
associação não possui grande influência. O mercado brasileiro é carente de gestores, não existe 
grande divulgação da área. Nos dias de hoje, vemos um grande investimento em tecnologia nos 
países Europeus e Norte-Americanos. Já no Brasil, passamos por um período de regressão com 
a crise política e econômica vivida pelo país e a falta de conhecimento das leis e estudos que 
possam ser aplicados. Com o fim da análise, houve a necessidade de segmentar a pesquisa em 
fases. Cada uma teria metas e ações específicas, mas todas buscam o objetivo principal de 
reforçar a marca ABRAGESP e torná-la visível para jornalistas. Durante a primeira fase foram 
feitas as análises, o desenvolvimento do plano comunicacional e a apresentação do plano de 
comunicação juntamente com o press kit oficial e três exemplos de releases para os diretores 
da Associação. Esta fase terminou em meados de novembro de 2018. O objetivo da segunda 
fase era aprofundar as ações voltadas a mídia e iniciar as mudanças na comunicação interna, 
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com palestras e a reformulação nas mídias sociais da entidade. Estas ações se estenderiam 
durante os primeiros meses, acabando em fevereiro de 2019. A fase seguinte tinha como meta 
divulgar os serviços e a marca da ABRAGESP através de ações voltadas ao aniversário da 
associação. É importante destacar que todas as ações visam estabelecer um contato maior com 
seu público-alvo, aumentando sua visibilidade e gerando mídia. A primeira ação era de criar um 
selo em comemoração aos 10 anos de associação. Durante os meses seguintes, seriam feitas 
entrevistas com associados para retratar os anos de existência da instituição pela visão do 
associado. Foi proposto um evento com as grandes mulheres que trabalham dentro da gestão 
esportiva, tornando conhecido o trabalho delas dentro da área. A próxima proposta era a de 
lançar um livro didático sobre gestão, para acesso especial para associados. As últimas duas 
ações trariam o evento como foco. O primeiro é o lançamento de um convite oficial para o 
congresso destinado a grandes nomes da gestão esportiva mundial e o segundo seria um vídeo 
institucional contando os detalhes do evento ao público geral. Percebemos que foi necessário 
abrir um espaço para a quarta fase que é quando analisaremos todas os resultados das ações 
propostas. Esta ação iniciaria logo após o término da terceira fase, no fim do congresso de 2019, 
e teria duração de um mês. Considerações finais: Com esta pesquisa, defendemos a aplicação 
dos estudos sobre gestão no esporte brasileiro. A partir de algumas reflexões, observamos o 
momento atual e propomos um posicionamento maior da ABRAGESP sobre assuntos atuais e o 
aumento da visibilidade e procuro da área para que nos próximos anos, possamos colher frutos 
positivos referentes a todas as áreas relacionadas ao esporte.  
 
Palavras-chave: Associação esportiva; ABRAGESP; Gestão da comunicação; Assessoria de 
imprensa. 
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Apresentação da problemática: Atualmente a tecnologia permite a transmissão de informações 
de uma maneira rápida e muito eficiente. A informação não chega apenas por meio de jornais, 
revistas, rádios e canais de televisão, mas também via Internet, a rede mundial de 
computadores, que se caracteriza como um vasto território para a propagação de informações 
dos mais diversos tipos. Uma maneira atual de divulgação de conteúdo e muito utilizada é o 
podcasting. Segundo Moura e Carvalho (2006), o termo podcasting se refere a tecnologia 
utilizada para descarregar conteúdo de áudio de sites Web. Acrescentando a isso, vemos em 
Primo (2005) que o podcast viabiliza produções independentes com alcance global, ou seja, a 
informação elaborada com produção simples e de baixo custo fica disponível para os ouvintes a 
acessarem de onde estiverem, seja próximo à fonte ou do outro lado do mundo, e no momento 
em que desejarem. Objetivos: A partir das grandes possibilidades de comunicação geradas pelos 
podcasts, três pesquisadores da área da Gestão do Esporte conceberam o Podcast “Em Jogo”, 
visando a discussão de temas relacionados à Gestão do Esporte e ao Marketing Esportivo e a 
disseminação de conhecimentos com embasamento acadêmico sobre as áreas abordadas, por 
meio de debates realizados de forma criteriosa, simples, agradável e descontraída entre os 
participantes. Descrição da implementação: A duração de cada episódio é de aproximadamente 
uma hora, tempo em que a discussão é aprofundada e diversificada e que também permite a 
interação com os ouvintes. As gravações dos episódios tiveram início em meados de fevereiro 
de 2019 e foram realizadas por meio do software Skype, sendo que a sexta edição foi gravada 
com todos os participantes reunidos em um café. Os temas abordados são escolhidos dentre os 
diversos da área da Gestão do Esporte, como os indicados por Rocha e Bastos (2011). A 
participação dos ouvintes por meio das mídias sociais e e-mail também é parte do “Em Jogo”. Já 
foram gravados seis episódios até o início de abril, todos com a participação dos idealizadores, 
sendo que o último contou também com a participação de uma convidada, especialista no 
assunto do episódio. Os temas escolhidos para os primeiros episódios foram: "A Importância das 
cores no marketing e comunicação do esporte"; "Os patrocínios nas camisas de clubes"; "As 
placas de publicidade nos recintos esportivos"; "Ódio eterno ao futebol moderno"; "Clubes 
empresa, fusões e afins" e "A indústria do esporte nos EUA e no Brasil". Os episódios já gravados 
estão passando por edição e serão veiculados antes da data do Congresso. Novos episódios 
serão gravados. Resultados e conclusão: Temas como os abordados nas edições já produzidas, 
ao serem discutidos entre estudiosos e profissionais da Gestão do Esporte e levados aos 
apreciadores da temática, proporcionam um compartilhamento de informações e evidenciam a 
amplitude e complexibilidade da área, gerando também uma conscientização de que é preciso 
profissionais capitados para a gestão das organizações esportivas brasileiras. Por meio das 
ferramentas de análise de audiência e pelas interações com o público do podcast poderemos 
identificar o quanto o “Em Jogo” atenderá as nossas expectativas e a dos ouvintes, o adequando 
as mesmas. Assim, espera-se que o “Em Jogo” contribua para a difusão dos conceitos e das 
ferramentas da Gestão do Esporte, como os expostos por Rocha e Bastos (2011), não só entre 
pesquisadores e profissionais da área, mas também entre os consumidores do esporte, que 
passarão a enxergar a importância da Gestão do Esporte a sua relevância enquanto profissão, 
além da necessidade das organizações esportivas se mobilizarem e passarem a ter em seus 
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quadros profissionais qualificados. Um outro resultado desejado é se tornar referência e 
estímulo para outros programas no formato podcast que enfoquem a discussão e divulgação da 
Gestão do Esporte como um campo profissional e uma área acadêmica relevantes. 
 
Palavras-chave: Comunicação; Divulgação; Podcast; Marketing Esportivo; Mídia. 
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Introdução: Dentre os fatores que influenciam e podem explicar o sucesso esportivo a longo 
prazo, estão um sistema esportivo estruturado, acessível em todas as regiões do país e políticas 
de esporte conectadas pelos diferentes níveis de implantação, municipal, estadual e federal 
(Mazzei, Meira, Bastos, Böhme, & De Bosscher, 2015). O sistema esportivo envolve esses 
diversos níveis de implantação e controle, tanto em esferas públicas municipais, estaduais e 
federal, como em entidades privadas, como clubes, federações, confederações e ligas (Meira & 
Bastos, 2011). Para uma boa estruturação de um sistema esportivo, deve-se existir o 
desenvolvimento e gestão de políticas e programas esportivos para crianças e jovens, o que 
garante aos países uma grande base, possibilitando maiores chances da existência de atletas e, 
assim, maior chance de sucesso esportivo internacional a longo prazo (Silva, 2006). No Brasil, há 
uma falta de efetividade dessas políticas e programas, fazendo emergir com maior intensidade 
a necessidade de se estruturar um sistema esportivo nacional para a melhoria da gestão de 
ações públicas brasileiras que são voltadas ao fenômeno esportivo (Mazzei & Rocco Júnior, 
2017). Nesse sentido, a fim de se melhor compreender este sistema esportivo, têm-se na base 
desta pirâmide os municípios enquanto centros de acesso às modalidades esportivos, e existe 
uma relação positiva entre pequenas cidades e o sucesso esportivo a longo prazo, pelo fato de 
que “pequenas cidades podem conter um cenário de características únicas relacionadas com o 
ambiente físico e com os padrões de comportamento dos jovens que consequentemente podem 
conduzir ao ótimo desenvolvimento esportivo dos atletas” (MacDonald, Cheung, Cote, & 
Abernethy, 2009, tradução nossa). Com relação ao ambiente físico, Kyttä (2002) aponta que 
pequenas comunidades oferecem às crianças mais espaços para a prática informal de atividade 
física. Já no que diz respeito aos padrões de comportamento, “programas esportivos em 
comunidades menores podem oferecer mais oportunidades de desenvolver o relacionamento 
com os técnicos, pais e companheiros, um melhor senso de permanência, e uma melhor 
integração do programa com a comunidade” (Fraser-Thomas, Côté, & MacDonald, 2010, 
tradução nossa). Objetivo(s): Este estudo tem por objetivo investigar se o local de nascimento 
está, de fato, associado com o sucesso esportivo e também identificar um sistema esportivo 
(ainda não estabelecido de fato, mas sim de maneira informal) na modalidade natação, através 
da identificação da trajetória de carreira dos atletas nadadores brasileiros que participaram em 
alguma das edições dos Jogos Olímpicos de 2000 a 2016. Métodos e Análise de Dados: Este 
estudo será composto por todos os atletas olímpicos de Natação nascidos em território 
brasileiro que tenham participado de uma das edições dos Jogos Olímpicos entre Sydney (2000) 
e Rio de Janeiro (2016). Primeiramente, serão coletados dados referentes à data e ao local de 
nascimento destes atletas. Além disso, serão coletados dados populacionais e socioeconômicas 
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sobre cada cidade identificada, tais como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Feita esta 
coleta, serão identificados os atletas nascidos em cidades pertencentes ao grupo da Delegacia 
da 2ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP) – Campinas, Limeira, Piracicaba, Americana, 
Santa Bárbara, Jundiaí, Sorocaba, Mogi Mirim, Indaiatuba, São Roque, Itu, Sumaré e algumas 
outras demais cidades vizinhas – e os atletas nascidos nestas cidade serão convidados para uma 
pesquisa contendo entrevista semiestruturada, que buscará identificar fatores influenciadores 
de sucesso durante as suas carreiras esportivas, dando enfoque para os cenários de prática que 
estes estiveram inseridos. Para que as informações obtidas por meio desta entrevista sejam 
satisfatórias, antes de inicia-la será utilizado o Rappaport Time Line (RTL), adaptado de Langley 
& Knight (1999), que utiliza de uma folha e branco, com uma linha horizontal e em uma 
extremidade da linha é colocado a data de nascimento e na outra a data atual. Feito isso, o 
entrevistado inclui os acontecimentos que considera importantes e relevantes ao longo de sua 
vida, possibilitando o pesquisador levantar fatos que influenciaram sua trajetória profissional. 
Após a entrevista, os dados serão analisados por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2011). 
Resultados e Discussão: A hipótese que pode ser traçada sobre o local de nascimento é que 
espera-se encontrar um número significante de atletas nascidos em cidades consideradas 
pequenas e médias, com até 500.000 habitantes, pois Fraser-Thomas et al. (2010), em um 
estudo realizado no Canadá, apontaram que nadadores adolescentes de comunidades com 
menos de 500.000 habitantes tinham chances significativamente maiores de atingirem um 
maior desenvolvimento esportivo se comparado à nadadores de grandes cidades no que diz 
respeito a suporte, limites e expectativas, e compromisso com a aprendizagem. Até a data do 
10º CBGE prevê-se que as informações referentes às datas e locais de nascimentos dos 
nadadores olímpicos e aos dados populacionais e socioeconômicos das cidades em que estes 
nasceram sejam apresentadas. As entrevistas, no entanto, serão realizadas somente após a data 
do evento. Conclusões: Portanto, pautando-se nas hipóteses traçadas, espera-se concluir que o 
tamanho da cidade, também no Brasil, sejam fatores que influenciam e podem explicar a 
permanência no esporte e o sucesso esportivo a longo prazo. Assim, a conclusão seria de que 
indivíduos nascidos em pequenas e médias cidades, com até 500.000 habitantes, tenham 
maiores oportunidades para atingir o sucesso esportivo a longo prazo, desde que tenham tido 
oportunidade de desenvolver suas carreiras em, provavelmente, grandes centros de 
treinamento. Implicações teóricas e práticas: Como implicações práticas espera-se que os 
clubes e as secretarias de esporte municipais e estaduais tenham maior conexão entre seus 
projetos e programas, e se consiga estruturar de modo adequado um sistema esportivo para a 
modalidade da natação que vise a continuidade no esporte, envolvendo desde as categorias de 
base até o alto rendimento. E de modo particular, de que as pequenas e médias cidades saibam 
reconhecer suas potencialidades para estruturar e gerir um bom sistema esportivo de crianças 
e jovens. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento esportivo; Tamanho da cidade; Natação; Sistema esportivo; 
Atletas de elite. 
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Introdução: O grande interesse dos países em atingir o sucesso esportivo vem aumentando cada 
vez mais o número de pesquisas em torno desse tema (DE BOSSCHER et al., 2006; HOULIHAN; 
GREEN, 2008; SMOLIANOV; ZAKUS, 2009). O termo ‘sucesso’ está relacionado principalmente 
ao desempenho dos atletas e, segundo Martindale et al. (2005), um dos fatores fundamentais 
que pode contribuir para os atletas alcançarem o sucesso no ambiente esportivo e atingir uma 
carreira profissional com excelência é o apoio recebido durante sua trajetória no esporte, 
especialmente nas primeiras fases da carreira. De acordo com Wylleman e Lavallee (2004), esses 
incentivos sistematizados se constituem como programas de carreira, que são definidos como 
combinações integradas e abrangentes de vários recursos, como oficinas, seminários, módulos 
educacionais, aconselhamento ao atleta e acesso a uma rede de referência que fornece serviços 
de apoio multidisciplinares em relação à sua participação atlética, desenvolvimento educacional 
e estilo de vida. No Brasil, a história do esporte foi fundada nos clubes de imigrantes antes 
mesmo da legalização do esporte no país, contribuindo para que grande parte dos atletas 
busquem os clubes como local de treinamento e provedor de recursos (Bohme et al., 2014). 
Entretanto, há pouca informação sobre os programas de suporte à carreira do atleta na 
realidade brasileira.  Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi compreender como se dá o 
processo de suporte à carreira do atleta nos clubes formadores brasileiros.  Método e Análise 
de dados: O estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva e de abordagem 
predominantemente quantitativa utilizando-se da estatística descritiva (Li; Pitts; Quarterman, 
2008). Foram selecionados 83 clubes formadores relacionados no diagnóstico de clubes do 
Comitê Brasileiro de Clubes. Neste documento estão presentes clubes que possuem como 
característica o desenvolvimento de projetos e ações voltados à formação de atletas e que 
tenham interesse na captação de recursos para este fim, atendendo às exigências das mudanças 
da Lei 9.615/98 feita pela Lei 12.395/11 (Nova Lei Pelé). Os clubes responderam um questionário 
composto por cinco seções: Caracterização das principais modalidades desenvolvidas no clube; 
Caracterização do programa estruturado de suporte presente no clube para seus atletas; 
Avaliação da adequação das condições de oferecimento dos serviços do programa aos atletas; 
Avaliação do clube em relação à sua atuação no desenvolvimento de carreira do atleta, e 
Caracterização dos sujeitos. As questões fechadas foram analisadas de forma descritiva e 
comparativa, a partir de estatística descritiva, utilizando a frequência das respostas (Veal; Darcy, 
2014). Devido ao baixo número de respostas completas do questionário, os dados foram 
analisados segundo o número absoluto. Resultados e Discussão: Os respondentes da pesquisa 
foram gestores do departamento de esporte dos clubes selecionados. Os resultados obtidos de 
17 clubes respondentes mostraram que não há um programa estruturado que atenda todas as 
necessidades dos atletas na fase de desenvolvimento. Apesar de todos os respondentes serem 
formados na área de Educação Física, ainda existem algumas dificuldades enfrentadas por eles 
para desenvolverem os programas nos clubes. Os principais recursos disponibilizados aos atletas 
são aqueles de suporte técnico, referentes ao treinamento, como preparação física e 
fisioterapia. De fato, um treinamento de qualidade, sistemático e planejado é extremamente 
importante desde o início da carreira de um atleta, e quase sempre determinante para o alcance 
do alto rendimento. Em contrapartida, os suportes extras, aqueles que são aliados ao 
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treinamento, ainda não estão presentes de maneira satisfatória para os atletas. Entre eles, a 
assessoria de carreira, planejamento e orientação profissional, psicologia e apoio na educação 
obtiveram as piores classificações. As participações em competições internacionais, essenciais 
para estimular o nível competitivo dos atletas, ficaram aquém do desejado, três de 16 
modalidades afirmaram participar. Essa grande divergência nas avaliações dos serviços extras 
de suporte ao atleta evidencia que, mesmo mostrado pela literatura como fundamental ao 
desenvolvimento do atleta, eles ainda não estão presentes nos clubes brasileiros estudados e 
não funcionam de maneira eficaz. Em relação às principais dificuldades enfrentadas pelos clubes 
para desenvolver programas de suporte à carreira estão os recursos financeiros. Os 
respondentes admitem altos custos para manter uma categoria competitiva e, paralelamente, 
oferecer os serviços de suporte aos atletas nos diferentes estágios da carreira.  Conclusões: A 
análise dos resultados sugere que em termos de constituição, não é possível verificar a 
existência de um programa sistematizado nos clubes formadores de atletas no Brasil. A grande 
quantidade de recursos disponibilizados para as organizações esportivas muitas vezes não gera 
resultado positivo em competições importantes devido à falta de planejamento, má gestão, falta 
de democracia e transparência das entidades ligadas ao esporte. Além disso, é necessário mudar 
a cultura imediatista da nossa realidade e alocar recursos de maneira estratégica. A respeito das 
limitações desta pesquisa, o baixo número de retorno dos clubes não nos permite traçar um 
panorama da realidade brasileira, restringindo nossas conclusões aos clubes estudados. Outro 
ponto que limita as conclusões do estudo foi a existência de respostas incompletas, que também 
afetou algumas análises. Sugerimos que sejam realizadas pesquisas futuras para investigar o 
tema abrangendo uma maior quantidade e/ou diversidade de organizações esportivas que 
atuam na formação de atletas, tanto no setor público como no privado. Implicações teóricas e 
práticas: Além de enriquecer o desenvolvimento acadêmico no âmbito do desenvolvimento de 
carreira e gestão de recursos para o esporte, em termos práticos esses conhecimentos podem 
servir de suporte para as entidades que atuam no processo de formação de atletas na tomada 
de decisões relativas as ações voltadas à concepção e implementação de serviços e programas 
de suporte ao desenvolvimento de atletas. 
 
Palavras-chave: Gestão do esporte, Clubes Esportivos, Desenvolvimento de carreira, 
Programas de suporte. 
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Introdução: Segundo Bastos (2003), a Gestão do Esporte engloba áreas de administração, 
economia, marketing, legislação e política aplicadas ao esporte. Ainda para a autora, apesar de 
a área ter ganho muito espaço no Brasil nas décadas anteriores à publicação de seu artigo, 
podiam ser observadas muitas lacunas nas publicações acadêmicas e na discussão sobre a 
formação do gestor, tanto nas pesquisas como no simples debate sobre a importância da área 
e seus diversos temas. Oito anos depois, Rocha e Bastos (2011) apontavam que a formação 
acadêmica em gestão do esporte ainda estava em processo de solidificação no Brasil, com 
disciplinas com termos e conteúdos ainda não bem-definidos, além da falta de identificação de 
sua real necessidade por parte dos diferentes atores existentes no Esporte brasileiro. Seguindo, 
Mazzei e Rocco Júnior (2017) constataram através de indícios a falta de gestão no esporte 
nacional, seja em termos acadêmicos e práticos, apesar da realização dos megaeventos no país. 
Na contramão disso tudo, em 2019, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), juntamente com o 
Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), realizaram o 1º Congresso Olímpico Brasileiro, com o 
subtítulo “Gestão Esportiva de Alto Impacto: estratégias para resultados efetivos”, o objetivo do 
evento era comunicar e compartilhar informações, conhecimentos e benchmarking; criar uma 
comunidade com os principais stakeholders do esporte no país; através de palestrantes 
internacionais e nacionais de referência no segmento, promovendo um pensamento conjunto 
sobre como enfrentar os desafios do esporte olímpico no Brasil (Comitê Olímpico Brasileiro, 
2019). No evento, além de palestras e exposições de parceiros / materiais esportivos, também 
foram realizadas apresentações de trabalhos acadêmicos. Mas qual seriam as temáticas e 
modalidades esportivas abordadas na apresentação de trabalhos acadêmicos em um evento em 
que o COB intitulou como foco a Gestão do Esporte? Objetivo(s): Este estudo teve por objetivo 
analisar os trabalhos acadêmicos apresentados no evento “Gestão Esportiva de Alto Impacto – 
estratégias para resultados efetivos” e utilizá-los como amostra para provocar reflexão sobre a 
Gestão do Esporte no Brasil e o evento promovido pela principal organização de esportes 
Olímpicos do país, o COB. Métodos e Análise de Dados: Foram objetos de estudo os 18 resumos 
expandidos dos trabalhos acadêmicos apresentados e publicados em anais da 1ª edição do 
Congresso Olímpico Brasileiro, realizado no dia 13 de abril de 2019 em São Paulo, organizado 
pelo COB e pelo IOB. O método utilizado para realizar a análise dos dados foi pautado na 
identificação do tema base de cada trabalho, de acordo com as referências bibliográficas neles 
apresentadas; Identificados os temas, os tais foram dispostos em uma planilha em forma de 
gráfico que dividiu as modalidades e quantos projetos para cada uma delas foi feito. Em 
sequência a essa divisão um outro gráfico foi executado visando dividir os temas abordados nos 
trabalhos e identificar qual o resultado em termos de conquista que firam gerados. Após 
analisados, foram classificados de acordo com as áreas temáticas de pesquisa e as modalidades 
esportivas de cada trabalho, observando os resultados finais e o que eles representam. 
Resultados e Discussão: Cada trabalho apresentado teve pelo menos uma área temática do 
esporte envolvida em seu objeto de estudo. Considerando que alguns trabalhos tiveram mais 
de um tema em seu escopo, identificou-se a área de alto rendimento, análise de desempenho 
ou treinamento inseridas em 14 trabalhos, gestão em 7, formação/iniciação em 6 e apenas um 
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envolvendo as áreas da biodinâmica, pedagogia e psicologia. A principal hipótese prevista era 
que a área de gestão do esporte teria destaque no evento de seu foco, mas apenas 7 trabalhos 
desta área foram identificados. Essa situação manifesta a pouca procura tanto acadêmica 
quanto profissional da Gestão do Esporte, e corrobora com as citações da introdução, que 
expunham e ainda expõem esse cenário. Por outro lado, foi louvável o movimento do COB e IOB 
em iniciar a aproximação entre academia e prática, conforme destacado na mídia especializada 
(Vecchioli, 2019). Considerando as modalidades, dos 18 trabalhos, se identificaram: 4 de 
basquete 3x3, 3 de vôlei de praia, 3 de judô, 2 de taekwondo, 1 de basquete, 1 de luta olímpica, 
1 de atletismo, 1 de remo e 1 sobre lutas em geral, além de 1 sobre programas sociais. Destacou-
se que em 55% dos trabalhos, a incidência no evento de “novos” esportes (3x3) e de esportes 
que possuem conquistas Olímpicas de forma mais efetiva (vôlei de praia e judô). Coube aqui 
uma reflexão, já que há indícios de que existe uma clara relação de mão dupla entre a 
importância dada a um determinado esporte, os resultados obtidos internacionalmente e a 
ênfase científica que é dada a esse esporte em um país (Peset et al., 2013). Conclusões: O 
presente trabalho relata quais áreas, subáreas e modalidades tiveram um maior contato com a 
academia neste primeiro Congresso Olímpico Brasileiro. Baseando-se nas hipóteses 
apresentadas, se concluiu que os múltiplos temas envolvidos com a gestão do esporte ainda são 
pouco explorados e valorizados no Brasil. Entretanto, é louvável a iniciativa do COB e IOB, e 
espera-se que no futuro Gestão do Esporte ganhe mais força no país, recebendo mais eventos 
e espaço. Implicações teóricas e práticas: A implicação do trabalho foi a identificação da 
temática das pesquisas e sua relação com o objetivo desse primeiro evento do COB. Ao fazer 
essa relação, identificaram-se alguns descompassos entre ambos, dando ênfase na questão do 
objetivo acadêmico para os próximos eventos e facilitando a estruturação de seu 
direcionamento, além de constatar a necessidade de uma Gestão do Esporte mais explorada no 
Brasil.  
 
Palavras-chave: Gestão Esportiva de Alto Impacto; Gestão Esportiva; COB. 
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Introdução: O conhecimento é um dos aspectos relevantes da gestão de organizações de 
diferentes setores, com impacto na maximização dos recursos organizacionais. Embora o tema 
Criação de Conhecimento obtenha reconhecimento no mercado organizacional como fonte 
valiosa de vantagem competitiva, ainda é incipiente e pouco explorado na gestão de 
organizações esportivas (Nery, Telles, Terra, & DaCosta, 2018; Quinaud, Milistetd, & 
Nascimento, 2018; Schenk, Parent, MacDonald, & Proulx Therrien, 2015). Razaghi et al. (2013) 
sugere que para se promover a criação do conhecimento em organizações esportivas é 
necessário que: as estratégias das organizações estejam alinhadas com a Gestão do 
conhecimento; estimulo da motivação e o apoio da equipe gestora; investimento em 
infraestrutura de TI; haja incentivo à cultura de cooperação e participação entre os funcionários; 
desenvolva-se e motive-se aulas de treinamento para transferência do conhecimento. Em 
termos de produção científica, desde 2016 há um interesse crescente de acadêmicos de outros 
países na criação e gestão do conhecimento no segmento de organizações e eventos esportivos, 
no Brasil, no entanto, o tema é pouco explorado (Arantes & Bastos, 2017). Objetivo: 
Diagnosticar e descrever o processo de criação e compartilhamento de conhecimento (intra e 
interorganizacional) em entidades formais de administração esportiva. Método: O estudo 
caracteriza-se como aplicada, descritiva e de abordagem predominantemente quantitativa, 
sendo realizada com base no método Survey (Veal & Darcy, 2014). Com base no modelo SECI - 
“Socialização, Externalização, Combinação e Internalização”  (Nonaka & Takeuchi, 1995) 27 
federações olímpicas do Estado de São Paulo foram estudadas por meio da aplicação de um 
questionário eletrônico composto de 23 questões (3 abertas e 20 objetivas) e seis categorias, 
entre elas a categoria, Processo de Criação do Conhecimento, dividido em duas subcategorias 
Modos de conversão do conhecimento e Fases da criação do conhecimento, que foram 
utilizadas como objeto deste estudo. Os sujeitos da pesquisa foram os presidentes, diretores, 
gerentes e funcionários do departamento administrativo e técnico de federações de diferentes 
níveis hierárquicos. Durante o contato com os presidentes ou gerentes foi solicitado que o link 
do questionário fosse encaminhado para os demais colaboradores da federação. Os dados 
referentes às questões fechadas foram descritos por meio de estatística descritiva (Veal & Darcy, 
2014). Resultados e discussão: A grande maioria dos sujeitos da pesquisa respondeu ao 
questionário sem compartilhá-lo com os demais membros da entidade, de forma que obtivemos 
apenas a visão de uma pessoa por federação, totalizando 14 respondentes pertencentes a 13 
federações de esportes olímpicos (48%). Em relação ao cargo ou função dos 14 respondentes, a 
caracterização obtida foi: (7) presidentes, (4) diretores e (3) gerentes/superintendentes, ou seja, 
não houve resposta de sujeitos que atuam em área operacional das federações. Dessa forma, a 
visão obtida dos resultados é restrita a gestores do vértice estratégico e da linha hierárquica das 
federações (MINTZBERG, 2010; PEDROSO et al., 2010). Em relação ao nível de instrução: (1) 
Doutorado; (7) Especialistas; (5) Nível superior e (1) Ensino médio. 86% dos sujeitos, revelaram 
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que a criação de conceitos é realizada com maior frequência em reuniões formais e informais, 
seguidas das experiências adquiridas na condução e organização dos eventos, também ouvindo 
os membros e outros agentes, entre eles, os treinadores, atletas, confederação brasileira da 
modalidade, árbitros, entre outros. No entanto, o mesmo não se aplica no relacionamento com 
órgãos governamentais, buscando importar conhecimento. 21% dos respondentes 
mencionaram a realização de Brainstormings no ambiente interno. As experiências práticas 
possuem um peso maior do que o aprendizado por meio da geração de documentos. Além disso, 
o fato da maioria dos respondentes não mencionarem os campeonatos como ambiente para 
criação e compartilhamento de novos conhecimentos, proporcionando interações em uma via 
de mão dupla entre os envolvidos. Quinaud, Milisted, & Nascimento (2018) obtiveram 
resultados semelhantes ao verificarem a situação de aprendizagem em federações olímpicas no 
Estado de Santa Catarina. Considerações Finais: Tanto nos Modos de Conversão, como nas Fases 
de Criação do Conhecimento, as conversas formais e informais foram citadas como práticas e 
compartilhamento do conhecimento tácito, além disso, pudemos observar que existe uma forte 
interação das federações com seu público externo, entretanto, os resultados obtidos nos 
permitem supormos que não existem ações ou programas voltados à Criação e ao 
Compartilhamento do Conhecimento, questão que nos tempos atuais se mostrou relevante no 
aperfeiçoamento do processo da gestão de organizações esportivas. A análise dos resultados 
sugere a necessidade de “mudança” na cultura organizacional, nas rotinas estabelecidas, que 
demonstram estar estandardizadas nas organizações estudadas. Limitações e sugestões para 
analisar aspectos não contemplados são apontados nesta pesquisa. Implicações: como 
implicações práticas sugere-se a utilização dos eventos supervisionados e organizados pelas 
federações como local de criação e compartilhamento de conhecimento, promovendo a 
interação entre os agentes internos e externos. Com relação as implicações teóricas, este estudo 
contribui para fomentar e ser ponto de partida para estudos futuros sobre a temática. 
 
Palavras Chaves: Gestão do esporte, Criação do conhecimento, Transferência do conhecimento, 
Gestão do conhecimento. 
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Introdução: Inseridos em nossa cultura a vários anos os jogos eletrônicos tem evoluído 
juntamente com a sociedade, partindo de meros polígonos em seu surgimento, até os dias atuais 
em que apresentam gráficos indiscerníveis da realidade (WAGNER, 2006) sendo claramente uma 
parcela mais do que significativa do mercado mundial de entretenimento com um faturamento 
total três vezes maior do que o cinema. Em 2018 ambas as indústrias atingiram seu ápice de 
faturamento, o cinema com 41,6 bilhões de dólares (ABBADE, 2018), enquanto os mercados de 
jogos eletrônicos somados atingiram a marca de 134 bilhões de dólares (NEWZOO, 2019). Ainda 
assim os jogos eletrônicos são alvos de preconceitos e estigmas não concernentes à realidade, 
logo, desmistificar esta modalidade de competição pode ser um grande avanço para o 
desenvolvimento dos e-sports (JESEN, et al, 2017). Objetivos: O objetivo deste trabalho foi 
identificar o nível de aceitação das competições de e-sports como modalidade esportiva para a 
área de educação física o que permitiu estabelecer algumas correlações entre os e-sports, a 
sociedade e educação física, ponderando as relações entre os e-sports e os conceitos que 
“determinam” a legitimidade de uma atividade esportiva, esclarecendo estereótipos e 
preconceitos estabelecidos para com a modalidade e indicando as possíveis consequências 
advindas da inserção dos e-sports nas competições do meio esportivo tradicional. Método e 
Análise de Dados: Enquanto método, este estudo caracterizou-se como quantitativo 
exploratório com enfoque descritivo. Foi aplicado um questionário online contendo 16 
perguntas de múltipla escolha direcionadas a traçar um perfil dos participantes a partir do 
conhecimento de informações como idade, sexo, área de atuação, formação, prática de 
atividade física, plataformas e tempo que utilizam na internet, além de mensurar as opiniões 
referente a legitimidade dos e-sports como uma forma de esporte.  A análise de dados das 
respostas dos 200 participantes foi realizada a partir de estatística descritiva associada à 
distribuição de frequência, utilizando medidas de posição ou tendência central, como média, 
moda e mediana. Resultados e discussão: 41% dos participantes tem idade entre 18 e 25 anos, 
57% do sexo masculino, 47% graduandos em Educação Física, 43,5% atuam em academias de 
musculação e ginástica e 54% praticam atividade física na maior parte dos dias da semana. 
Quanto ao conhecimento do termo e reconhecimento da modalidade, verificamos que 78,5% 
conhecem o termo e-sport e 57% consideram-no como modalidade esportiva. 56,5% acreditam 
que as modalidades eletrônicas terão a mesma relevância que os esporte tradicionais enquanto 
que 54,5% concordam que jogadores e técnicos devem ser reconhecidos como profissionais. No 
que tange o modelo conceitual de análise do esporte intitulado por Marchi Jr. (2015) como 5E’s, 
os participantes elencaram o aspecto Educacional (64%) como muito importante, seguido ao 
aspecto Ético (58,5%); Emoção (44%), Espetáculo (23%) e Estética (28%). Por fim, quanto a visão 
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dos participantes com relação às características físicas de um jogador profissional de e-sports 
foi utilizado o modelo de silhuetas de Stunkard (1983). Partindo da extrema magreza até a 
obesidade severa a escala demonstra exemplos do que seriam formas corporais de um mesmo 
indivíduo em diferentes composições corporais.  De maneira geral 24,5% assinalaram a silhueta 
considerada peso ideal e 19,5% a silhueta que apresenta aparente índice de sobrepeso.  As 
respostas que assinalaram ambos os extremos somaram 9,5% do total. Avaliando as respostas 
dos participantes que apresentaram sua visão como uma das extremidades da escala, 
percebemos que 42% assinalaram nunca ter contato com jogos eletrônicos de qualquer tipo, e 
nunca ter ouvido falar em nenhuma das modalidades. Este perfil de resposta é um sinal de alerta 
sobre preconceitos enraizados nos indivíduos que acabam extremando seus pontos de vista, 
sem o real entendimento do tema. Considerações finais: Todos os dados constataram uma 
tendência dos participantes a considerarem as modalidades dos e-sports como atividades 
esportivas, sendo vistas com o mesmo valor das modalidades esportivas tradicionais, ainda que 
de forma dividida. Quanto a esse reconhecimento em um âmbito geral, dos e-sports como uma 
modalidade esportiva não será benéfico apenas para os e-sports e seus profissionais já 
estabelecidos na área, como será para todas as profissões que podem vir a usufruir deste 
mercado tão promissor, pois, a grande ascensão das modalidades tem acontecido mesmo sem 
essa rotulação, chegando a um ponto em que parece apenas se tratar de semântica e 
classificação para este tipo de atividade. Implicações teóricas e práticas: Tratar os e-sports da 
mesma forma, prezando o conservadorismo da manutenção dos jogos como eles foram 
concebidos e diminuir as modificações nos padrões de um jogo, pode ser a ruína de qualquer 
modalidade do e-sport, mais até do que modificar por completo o jogo, mesmo quando levado 
em conta que os e-sports já são previamente desenvolvidos para o espetáculo, atualizações são 
necessárias para que eles se mantenham em constante evolução na curva de espectadores e 
praticantes. Quanto ao reconhecimento dos profissionais de e-sports cabe salientar que se esse 
resultado for exponencialmente aumentado abrangendo toda a população de profissionais de 
educação física, seria interessante para a área começar a direcionar este tema para as 
universidades de forma mais ampla para que possamos nos inserir e estabelecer neste nicho de 
mercado enquanto ainda em desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Esportes eletrônicos; E-sports; Jogos Eletrônicos; Educação Física. 
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Introdução e objetivos: Os esportes eletrônicos (eSports) tornaram-se uma força econômica, 
além de um fenômeno social. Estudo da consultoria Neozoo, aponta que, em 2019, esse 
segmento competitivo deve ultrapassar a barreira de 1 bilhão de dólares em movimentação de 
negócios e uma audiência global de cerca de 500 milhões de pessoas. Somente no Brasil, a 
expectativa é que os admiradores das modalidades virtuais de competição ultrapassem 20 
milhões de aficionados. Se não fossem esses números, ainda outros indicadores também 
apontariam o sucesso desse novo mundo de práticas competitivas no âmbito social: o crescente 
interesse das empresas em patrocinar equipes e atletas junta-se à abertura do espaço para 
transmissão das disputas até nas mais variadas formas de mídia. Com a acelerada ascensão 
dessa nova forma de competir, a questão que se coloca é justamente como está sendo 
estruturada, na base, a organização das equipes que disputam os principais torneios de eSports, 
como League of Legends e Counter Strike? Ainda: será que essas equipes já se espelham no que 
melhor existe em termos de ferramentas de gestão esportiva ou, a despeito clubes de futebol 
brasileiros, apresentam uma organização e práticas amadoras de gerenciamento? No fim da 
segunda década do Século XXI, o desafio que se coloca às práticas relacionadas a esse universo 
está agora em fomentar a cultura dos eSports, ou seja, ampliar a visibilidade midiática e social, 
disputando espaço com as práticas desportivas tradicionais em recursos e fãs. Para tudo isso, 
um dos pontos centrais deste trabalho é a defesa da adoção, em larga escala e de maneira 
estruturada, de boas práticas de gestão, para a formação e manutenção de equipes de eSports 
bem-sucedidas, evitando a contaminação por modelos amadores, obscuros e distantes do que 
melhor se pode adotar no gerenciamento contemporâneo de recursos no contexto dos esportes 
eletrônicos. Discussões: Nesta pesquisa, iniciamos com uma reflexão sobre as relações entre 
esporte e eSports, inclusive trazendo conceitos e diálogos entre cada um desses campos de 
conhecimento, a partir de referências bibliográficas como Magnane (1969) e Bernardo (2016), 
respectivamente. Com essas reflexões introdutórias partimos para refletir sobre conceitos de 
gestão esportiva a partir de autores de referência da área, como Hoye, Smith et al (2012), Mazzei 
e Bastos (2012) e Rocco Jr. (2012), privilegiando o pensamento do profissionalismo no esporte. 
A ideia, com esse levantamento bibliográfico e conceitual, é contribuir para principal objetivo 
desta pesquisa que é, a partir dos conceitos de gestão esportiva tradicional, entender as 
movimentações gerenciais nas equipes de eSports e como posicioná-las à luz da visão de práticas 
profissionais e contemporâneas versus práticas amadoras e defasadas em gestão de equipes 
competitivas em alto rendimento. Método. Para lidar com a problemática levantada, partimos 
de uma revisão do conceito de eSports para, em seguida, fazer um levantamento das principais 
equipes de esportes eletrônicos no cenário brasileiro. Como indicado pela ESPN, em janeiro de 
2019, temos uma lista com dez delas: FaZe Clan (Rainbow Six Siege), Red Canids (HearthStone), 
MIBR (Counter-Strike: Global Offensive), Flamengo eSports (League of Legends), Team Liquid 
(Rainbow Six Siege), Black Dragons (CrossFire), PaiN Gaming (Dota 2), Ex-Brasil Gaming House 
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(Overwatch), Ex-Wild (Counter-Strike: Global Offensive), KaBuM! eSports (League of Legends). 
A partir desse grupo, definimos um cronograma para a construção de um questionário a ser 
respondido por um porta-voz oficial de cada uma das equipes. Entre os temas a abordar nesse 
documento estão: histórico da equipe, estrutura organizacional e societária, modelo gerencial, 
perfil profissional e de qualificação dos gestores, existência de políticas de RH e complaince, 
treinamento para contato com mídia, estrutura de treinos, patrocínios, resultados de 
performance, resultados financeiros, estrutura de contato com mídia e políticas de comunicação 
em geral. Resultados: O cronograma de captação prevê todas as respostas até o fim do primeiro 
semestre de 2019 para a tabulação dos resultados e apresentação no CBGE do mesmo ano. Os 
dados levantados serão organizados a partir de cinco eixos: gestão de recursos humanos, gestão 
de financeira, gestão de logística, gestão de marketing e gestão comunicacional.  Considerações 
finais. Com esta pesquisa, pretendemos fazer um retrato do atual momento de algumas das 
principais equipes dos eSports nacional, a partir da sua configuração gerencial. Este estudo não 
tem como objetivo esgotar o assunto apresentado, tendo-se em vista o ineditismo do tema e a 
rápida expansão dessa área; ao contrário, ela pretende ser um primeiro foco de atenção à gestão 
dos esportes eletrônicos, essa nova fronteira esportiva que já ganhou o coração de milhões de 
praticantes e fãs mundo afora.  
 
Palavras-chave: eSports; Esportes Eletrônicos; Gestão Esportiva; Administração de Equipes 
Esportes Eletrônicos; Alto Rendimento em eSports. 
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Introdução: O esporte brasileiro passou por grandes transformações ao longo da história. 
Antigamente era classificado entre as áreas comunitária, educacional, militar e classista, em que, 
as mesmas possuíam o seu próprio sistema de organização e distribuição pelo no território 
nacional, já atualmente, pela lei n°9.615 de 1998, o desporto nacional se manifesta nas esferas: 
educacional; participação; rendimento e formação. (Brasil, 1998). Dentro do espaço do esporte 
educacional, situa-se as subáreas do esporte escolar e universitário, onde é possível classificar 
o esporte universitário brasileiro como se não a maior, uma das vertentes mais 
subdesenvolvidas em nosso país. O esporte universitário no Brasil e em outros países é dado 
como a prática esportiva  tradicional, onde os primeiros indícios de competições entre 
universitários se deu em 1829, pelas regatas de remo entre as Universidades de Oxford versus 
a Universidade de Cambridge na Inglaterra e no Brasil as primeiras manifestações esportivas nas 
universidades também aconteceram no final do século XIX  (Hatzidakis, 2006). Ormezzano 
(1996, como citado TOLEDO, 2006) afirma que nos estados Unidos, em meados de 1905 ocorreu 
o nascimento da primeira associação de esportes universitários, sendo o acontecimento estopim 
para a criação de outras ao redor do mundo, como na Hungria, Suécia, Alemanha, Noruega e 
Polônia. Sentido a necessidade organização desse ramo esportivo, foi fundada em 1919 a 
Confederação Internacional dos Estudantes (CIE), em Estrasburgo na França, e no mesmo país 
ocorreu o 1° Jogos Mundiais Universitários no ano de 1923. Em 1945, após Segunda Guerra 
Mundial, ocorreu a criação da União Internacional dos Estudantes (UIE) e assim a Confederação 
Internacional dos Estudantes (CIE) foi descartada, o que ocasionou a separação do segmento de 
esporte estudantil entre alguns países da Europa. Um pouco mais tarde, a FISU (Federação 
Internacional do Esporte) foi estabelecida em 1949 e se mantem até hoje sendo o maior órgão 
que gerencia o esporte universitário no âmbito mundial. Em 1959 a FISU foi responsável em 
reunificar dos segmentos do esporte universitário organizando a primeira “Universíade” (junção 
das palavras universidade e olimpíadas, que representa um evento multidesportivo 
internacional direcionado para atletas universitários) que ocorreria em Chamonix, França 
(FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE ESPORTE UNIVERSITÁRIO, [s.d.]).Ainda hoje o esporte está 
presente em muitas Instituições de Ensino Superior (IES), praticado por alunos regulares (sendo 
esse seu único atributo inflexível) de instituições públicas ou privadas. Especificamente no 
Estado de São Paulo, onde a fundação da Federação Universitária Paulista de Esporte (FUPE) 
ocorre em 1934, existe uma carga maior de história e responsabilidade sobre o esporte 
universitário brasileiro. Por outro lado, as últimas décadas foram caracterizadas por ausência de 
informações claras e acessíveis sobre eventos e competições de esporte de rendimento e 
universitárias. Muito devido a uma conjuntura da organização reconhecida pela Confederação 
Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) como responsável pelo esporte universitário no 
Estado de São Paulo, no caso a FUPE. Objetivos: O objetivo deste trabalho é expor o cenário 
atual do esporte universitário dentro do estado de São Paulo, decorrente dos problemas nas 
últimas décadas, identificando as principais competições universitárias relacionadas a um 
esporte de rendimento “efetivo” e as organizações gestoras responsáveis dessas competições. 
Métodos e Análise de Dados: O levantamento de informações foi realizado por meio da 
ferramenta de busca GOOGLE® utilizando os termos ‘Desport*’, ‘Esport*’, ‘Universt*’, ‘São’ e 
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‘Paulo’ nas buscas, em que possibilitou o mapeamento desse cenário de forma mais abrangente. 
Resultados e Discussão: A CBDU e a FUPE (ainda) são resultados mais presentes em relação as 
organizações gestoras, em seguida encontra-se Liga Esportiva Paulista (LEUP) e Novo Desporto 
Universitário (NDU). As principais competições, envolvendo IES e não cursos em específico 
identificadas foram: Jogos Universitários do Estado São Paulo (JUESP); Jogos Universitários 
Paulistanos (JUP); Liga Universitária Paulista (LUP); Taça Paulo Roberto Trivelli; Copa 
Universitária Paulista (CUP). Entretanto, de forma majoritária, destaca-se nos resultados a falta 
de informações dos campeonatos, jogos, seus resultados e classificações finais e as respectivas 
IES participantes, o que impede progressões solidas e afirmações consistentes de como se 
configura o esporte universitário paulista. Foram identificados diversos vãos informacionais por 
parte organizações gestoras, inclusive com relação a CBDU e a FUPE, sendo que a CBDU recebe 
recursos de origem estatal e sobre a FUPE, deve ser considerado a sua recente reestruturação 
após anos de “ilegabilidade” durante a década de 2000. Conclusões ou Considerações Finais: 
Conclui-se boa parte das organizações responsáveis em promover o esporte em âmbito 
universitário e no Estado de São Paulo deixa a deseja para que seu fomento e desenvolvimento 
aconteça de forma satisfatória. Se não sequer informações disponíveis, como há fomento e 
desenvolvimento? O que consequentemente estimula a instabilidade e finalidade distorcida de 
boa parte do contexto esportivo universitário. Implicações teóricas e práticas: O estudo traz 
como implicações práticas a falta de organização e disponibilidade de informações básicas, 
simples porém, essenciais para compreender e acompanhar as principais competições 
levantadas do esporte universitário no estado de São Paulo, o que, consequentemente, dificulta 
ainda mais o crescimento do segmento e a sua auto sustentabilidade em diversos aspectos dessa 
vertente esportiva.   
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Introdução: O almejo pelo sucesso esportivo e sua manutenção é algo constante no esporte de 
alto rendimento em diferentes países, principalmente devido aos objetivos “não esportivos” a 
ele vinculados. Com isso, nas últimas décadas, observamos um aumento no interesse e 
consequentemente na quantidade de pesquisas direcionadas à gestão e às políticas esportivas, 
especialmente relacionadas aos fatores chave para o sucesso esportivo internacional. Dessa 
forma, pesquisas vem aumentando no sentido de entender e avançar na compreensão destes 
fatores em diferentes países. Dentre estas pesquisas, destacamos o modelo SPLISS (Sports Policy 
Factors Leading to International Sporting Success) (De Bosscher et al., 2006), por além de outras 
características, ser um dos modelos mais compreensíveis e inclusivos em termos de fatores que 
levam ao sucesso esportivo (Sotiriadou, Gowthorp, & De Bosscher, 2014), sendo assim o modelo 
escolhido para este trabalho. No entanto, este é um modelo geral para políticas esportivas 
internacionais, assim, há necessidade de validá-lo para modalidades específicas (Mazzei, 2015, 
Truyens et al., 2014). Tendo em vista que o sucesso de um país no esporte de alto rendimento 
tende a se concentrar em esportes específicos, analisaremos a Ginástica Artística Feminina 
(GAF) brasileira, pois esta pode prover muitas medalhas para um país em Jogos Olímpicos. 
Assim, a GAF apresenta potencial para o investimento de governos e para o estudo de políticas 
esportivas que influenciam o sucesso. Porém, são escassos os estudos relacionados a esta 
modalidade e os fatores que levam ao sucesso esportivo internacional.  Objetivo(s): Dessa 
forma, observando o potencial de medalhas que a GAF pode proporcionar aos países, a escassez 
de estudos em modalidades específicas e os aspectos relacionados ao sucesso esportivo 
internacional, este estudo busca identificar os fatores que influenciam o sucesso esportivo 
internacional da GAF de alto rendimento brasileira. Métodos e Análise de Dados: Para tanto, 
será realizada uma pesquisa do tipo mista, de projeto paralelo convergente, em duas fases a 
partir da percepção de seus usuários primários (gestores, treinadores, experts, árbitros e 
ginastas). A primeira fase, consistiu na aplicação de um questionário com questões abertas para 
analisar a percepção dos participantes acerca de fatores relevantes para o sucesso da GAF. O 
mesmo foi realizado por Brouwers e colaboradores (2015) no caso no tênis, em que tais 
questões permitem que os participantes expressem suas opiniões sem serem previamente 
influenciados pelos fatores do modelo SPLISS, permitindo o surgimento de diferentes categorias, 
que não foram abordadas pelo modelo e que podem ser específicas da modalidade no país. Já, 
a fase 2, consiste na aplicação de um questionário com perguntas fechadas, utilizando a escala 
tipo Likert de cinco pontos, para estabelecer a relevância dos nove pilares do SPLISS e dos seus 
respectivos indicadores no contexto da GAF brasileira. Os dados qualitativos (Fase 1) foram 
tratados pela técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2010) e os dados quantitativos (Fase 2) 
pela estatística descritiva. Tendo em vista minimizar os erros da pesquisa, os dados qualitativos 
(Fase 1) e quantitativos (Fase 2) foram confrontados para validade e reprodutibilidade dos 
dados. Resultados e Discussão: Inicialmente 28 participantes foram convidados para esta 
pesquisa e 16 respostas já foram obtidas e serão apresentadas. Referente à análise de conteúdo 
da Fase 1 – apenas dos pilares do modelo já existente - e aos resultados da escala Likert da Fase 
2,  os pilares referentes às Instalações esportivas - Pilar 6 (Média 4,87 e FR 81,25%), ao 
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Desenvolvimento e suporte para treinadores - Pilar 7 (Média 4,75 e FR 93,75%), à Estrutura e 
organização de políticas para a GAF - Pilar 2 (Média 4,93 e FR 62,50%) e ao Suporte Financeiro - 
Pilar 1 (Média 4,81 e FR 75%) foram os apontados, até o momento, como os mais relevantes 
para o contexto da GAF de alto rendimento de acordo com ambas as análises. Ademais, 
referente à Fase 1, foram elencados cinco temas específicos do contexto da GAF brasileira e que 
não se enquadram nos nove pilares do Modelo SPLISS: Características da atleta (FR 50%), 
Características do treinador(a) (FR 12,50%), Apoio familiar (FR 6,25%), Qualidade da arbitragem 
(FR 6,25%) e  Qualificação dos profissionais e demais envolvidos (FR 6,25%). Considerações 
Finais: Os resultados, por ora expostos, ainda não apresentam discussão e representam apenas 
uma primeira parte dos resultados totais desta pesquisa coletados. No entanto, as médias da 
escala Likert acerca da relevância dos pilares do modelo SPLISS apontam que todos os nove 
pilares do modelo se mostraram relevantes para o sucesso esportivo internacional da GAF 
brasileira, pois todos apresentam uma média acima de 4,3, sendo a relevância “importante” 
representada pela variação quatro da escala. Ademais, apesar deste trabalho focar no 
Mesonível, muitas categorias que se enquadram no Micronível apareceram nas respostas dos 
participantes. Este fato aponta que fatores presentes no Micronível têm uma alta relevância 
para o sucesso esportivo internacional da GAF brasileira. Implicações teóricas e práticas: Esta 
pesquisa busca trazer algumas contribuições no que se refere à GAF de alto rendimento 
brasileira. Primeiramente, em uma perspectiva teórica, este trabalho busca mostrar a 
pertinência do modelo SPLISS para a GAF do Brasil. Ademais, os resultados podem contribuir 
para mostrar a relevância de políticas esportivas e outros fatores que possam emergir nos 
resultados para o desenvolvimento da GAF de alto rendimento brasileira. Por fim, os resultados 
emergentes podem nortear gestores, tomadores de decisões e criadores de políticas esportivas 
para uma melhor gestão da GAF brasileira, pois busca identificar fatores chave do sistema da 
GAF brasileira que influenciam o almejado sucesso internacional. 
 
Palavras-chave: Ginástica; Gestão do Esporte; Políticas Esportivas; SPLISS; Sucesso Esportivo. 
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Introdução: A Constituição Federal de 1988 garantiu, no artigo 6 o lazer como um direito social 
e ratificou, no artigo 217 a responsabilidade do Estado em fomentar o esporte formal e não 
formal. O conceito de políticas públicas é aqui entendido como uma estratégia de intervenção 
e regulação do Estado (e daqueles que o administram), que objetiva alcançar determinados 
resultados ou produzir certos efeitos no que diz respeito a um problema ou a um setor da 
sociedade (MENICUCCI, 2006). Nos últimos anos, a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do governo 
nacional, lei nº 11.438/2006, tem se caracterizado como importante ferramenta de política 
pública de esporte no país. Este mecanismo de financiamento foi responsável por um 
investimento, de 2007 a 2017, de um pouco mais de dois bilhões de reais em projetos 
submetidos para avaliação no Departamento de Incentivo e Fomento do Esporte (DIFE), do 
então Ministério do Esporte. Apesar de ser um valor considerável, ao identificar os valores 
aprovados para captação, neste mesmo período de tempo, percebe-se que há dificuldade das 
entidades proponentes em captarem a quantia autorizada, que segundo relatório de gestão da 
LIE foi de aproximadamente 6,1 bilhões de reais. Ou seja, houve êxito na captação de apenas 
33% do total. Esse indicador mostra certa incapacidade dos proponentes neste quesito, no 
entanto, as dificuldades são observadas em momentos anteriores. Ainda de acordo com o DIFE 
nos primeiros 10 anos da LIE, foram apresentados 13.696 projetos, e destes, 4.419 foram 
rejeitados sem análise de mérito, ou seja, ainda por falhas documentais. Dos projetos enviados 
para análise, 5.417 foram publicados sem diligência, isso significa que 8.279 projetos, 60,4%, 
tiveram algum tipo de insucesso. Objetivos: Identificar os indicadores mais atualizados da LIE, 
com foco em Minas Gerais, procurando verificar se o cenário nacional de insucessos também 
tem ocorrido de forma regionalizada, principalmente após algumas mudanças. Destaco como 
mudança a criação das tabelas de referência de preço, criada em 2018 e a Portaria 371 de 
20/12/18, instituindo a Central Única de Cadastro do Proponente. Métodos e Análise de Dados: 
Por meio de uma abordagem metodológica quantitativa, apresentaremos dados empíricos 
relacionados aos proponentes do Estado de Minas Gerais que submeteram projetos ao DIFE nos 
anos de 2017, 2018 e 2019. Este perfil de pesquisa presta-se ao objetivo de buscar por dados, 
indicadores e tendências observáveis. Os indicadores primordiais são aqueles que demonstram 
o insucesso dos proponentes em conseguir usufruir de recursos via LIE, como os seguintes perfis: 
número de projetos rejeitados sem análise do mérito; os que foram rejeitados devido ao não 
mérito esportivo; os que entram em diligência técnica, sem conseguir sanar durante o período 
pesquisado; e também aqueles que não conseguem captar a renúncia fiscal junto à iniciativa 
privada, após aprovação do projeto. Os dados são extraídos das Atas das Reuniões Ordinárias 
realizadas pela Comissão Técnica formada para avaliar os projetos, disponíveis no site da 
Secretaria Especial do Esporte (SEE) que deu lugar ao antigo Ministério, assim como dos 
relatórios de gestão disponibilizados pela própria SEE. Com o exposto neste tópico, ratifico o 
estudo como quantitativo, com o propósito de pesquisa descritiva por analisar documentos do 
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Governo, logo, caracterizado também como pesquisa documental.  Resultados e Discussão: Esta 
é uma pesquisa em andamento, portanto os dados ainda estão sendo compilados. No momento 
(junho de 2019) estamos em contato com a SEE para conseguir acesso a algumas informações 
que não constam nas atas publicadas no site da Secretaria Especial, como por exemplo, os 
projetos rejeitados sem avaliação de mérito pela Comissão Técnica do DIFE. Percebemos 
também que as mudanças ocorridas no Governo Federal nos últimos três anos impactaram a 
pasta do esporte o que tem dificultado um pouco o acesso a algumas informações, 
principalmente de relatórios de gestão mais atualizados. No entanto, respaldados pela Lei de 
Acesso à Informação de 2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às 
informações públicas, acreditamos conseguir os dados. Considerações Finais: Com a análise 
desses três anos, 2017, 2018 e 2019, principalmente devido a algumas mudanças burocráticas 
da LIE, esperamos identificar alguns indícios de mudanças em relação ao grande número de 
insucesso dos proponentes em relação à execução dos projetos incentivados, salvo que novos 
cenários se configurem nesse atual momento de incertezas no país em relação às políticas 
públicas. Implicações teóricas e práticas: Após finalização desta pesquisa, poderemos acessar 
os gestores das entidades proponentes de Minas Gerias que não obtiveram êxito, e ouvir deles 
as principais dificuldades em alcançar o objetivo de realização dos projetos. Esse movimento de 
escutar e dar voz aos sujeitos pode ser uma ótima ferramenta de feedback ao próprio 
mecanismo da LIE, gerando novos rumos desta importante política pública para o esporte 
nacional. 
 
Palavras-chave: Lei de Incentivo ao Esporte; Proponentes; Projetos esportivos. 
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Introdução: Diante de um quadro de crescimento de doenças crônicas associadas ao 
sedentarismo, o poder público começou a empregar iniciativas para incentivar e promover a 
prática regular de atividades físicas. Para Bonalume (2009) a política pública constitui-se a partir 
de demandas da sociedade, que traduzem as necessidades dos cidadãos em ações de qualidade 
e integradas. De acordo com Silva et.al (2015), no Brasil, houve um aumento considerável de 
ações políticas em esporte e lazer sobretudo após a criação do Ministério do Esporte em 2003. 
Mazo et. al. (2013) afirmam que a inspiração para o desenvolvimento de programas de 
promoção de atividades físicas veio de Toronto no Canadá, que adotou proposta que tinha como 
principal objetivo incentivar a população a ter um estilo de vida mais ativo, além de adquirir 
conhecimento dos benefícios que trariam para a saúde. Em Belo Horizonte, a prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, criou, em 2009, o programa Academia a Céu 
Aberto (ACA), que vem implantando núcleos com disponibilização de aparelhos de ginástica. 
Atualmente, a cidade conta com mais de 400 unidades, alguns deles localizados em parques da 
cidade. Quanto a isso, Firmino et. al. (2017) dizem que existe uma associação positiva entre o 
prazer de frequentar espaços como estes e a sua utilização para a prática de atividades físicas. 
Os referidos autores afirmam ainda que o uso de parques aumenta a probabilidade de homens 
e mulheres atingirem os níveis de atividades físicas recomendadas pela OMS e que uma 
estratégia de intervenção possível seria disponibilizar profissionais capacitados para orientar na 
realização das atividades, em horários e dias com maior movimento. Objetivo (s): O objetivo 
geral foi compreender os fatores determinantes para a prática de atividades físicas em um 
núcleo do Programa Academias a Céu Aberto, na cidade de Belo Horizonte/MG. Os objetivos 
específicos foram: identificar o perfil sócio demográfico dos usuários do núcleo e levantar a 
percepção dos usuários em relação ao núcleo. Métodos e análise de dados: Teve como 
referência a obra de Gil (2008). Trata-se de uma pesquisa quantitativa e descritiva, que teve o 
propósito de levantar o perfil dos usuários e identificar as razões pela escolha da ACA, a partir 
da aplicação de questionário. Optou-se pelo estudo do núcleo do ACA situado na região centro-
sul de Belo horizonte, dentro do Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Os dados coletados 
passaram por análise estatística simples e foram categorizados tendo em vista as perguntas de 
partida do trabalho e o referencial teórico. Os usuários responderam às perguntas do 
questionário elaborado a partir do instrumento de Costa et.al. (2016) e de Cassou (2009). Não 
foi possível caracterizar uma amostra, tendo em vista que a utilização do núcleo não possui 
formas de controle que permitissem saber o número de usuários com o mínimo de precisão. 
Foram abordados 50 usuários em dois dias de aplicação, sendo que 41 responderam ao 
questionário.  Resultados e Discussão: 56,1% dos usuários são do sexo masculino, 68,3% 
possuem idade igual ou superior a 60 anos, 43,9% dos usuários se formaram no ensino médio e 
31,7% no ensino superior. 63,4% estão aposentados. 31,8% frequentam o núcleo há mais de 4 
anos. 36,6% frequentam diariamente o núcleo e 46,3% de 3 a 4 vezes por semana. 48,8% dos 
usuários gastam mais que 1 hora por dia praticando atividades físicas na ACA. 46,3% disseram 
que sabem utilizar os aparelhos e 53,7 responderam que não. 39% disseram que o núcleo da 
ACA é bom e 41,5% consideraram regular. Em relação a segurança do local 34,1% informaram 
que estão satisfeitos e 41,5% que estão muito satisfeitos. Quando questionados sobre o 
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principal motivo que os levaram a frequentar a ACA, 31,7% alegaram recomendação médica, 
63,4% para manterem a saúde ou prevenir doenças e 56,1% disseram que precisavam praticar 
mais atividades físicas. Quanto aos atrativos para a escolha do núcleo da ACA estudado, 73,2% 
apontaram a beleza do local, 63,4% a distância de casa e 24,4% a segurança. Contratar 
profissionais para auxiliar na utilização dos aparelhos foi a principal sugestão, feita por 61% dos 
usuários. Conclusões ou Considerações Finais: foi possível identificar o perfil do usuário do 
núcleo da ACA estudado, formado principalmente por homens, idosos, aposentados, com 
ensino médio. A percepção dos usuários quanto à segurança é muito positiva, os motivos mais 
citados para a utilização da ACA são relacionados à prevenção de doenças e manutenção da 
saúde e a escolha do núcleo do Parque Municipal se deu, especialmente, pela sua beleza e pela 
distância de casa.  Implicações teóricas e práticas: este estudo auxilia na compreensão dos 
processos de elaboração, implantação e avaliação das políticas públicas de esporte, lazer e 
saúde, especialmente aquelas relacionadas ao enfrentamento dos problemas relacionados com 
o sedentarismo. Também contribui para uma melhor compreensão da relação entre o perfil do 
usuário e as características do equipamento oferecido à população. Por fim, traz aportes que 
poderão auxiliar no aperfeiçoamento dos programas, nas tomadas de decisão e no alcance de 
maiores eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Academia a céu aberto; Fatores determinantes; Atividade 
física. 
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Introdução: Segundo os defensores da abordagem funcionalista estrutural, a sociedade é 
composta de instituições que são relacionadas e interdependentes sendo que cada uma delas 
contribui para a estabilidade social (Leonard, 1998). Elas surgem em função e para satisfazer 
determinadas necessidades sociais e podem ser classificadas de acordo com suas funções 
principais (Leonard, 1998).  Um exemplo de instituição é a família e ela surgiu para satisfazer a 
necessidade da socialização, reprodução, legitimação e criação de filhos. O esporte pode ser 
considerado uma instituição e as necessidades aludidas para explicar seu surgimento seriam a 
satisfação da propensão ao jogo, a satisfação da necessidade de movimento, uma forma de 
canalizar o comportamento agressivo para uma atividade socialmente aceitável, a identificação 
e o pertencimento a um coletivo e a ocupação do tempo livre Bracht (2005). Friedland e Alford 
(1991) criaram uma abordagem para análise institucional (originária da teria institucional 
sociológica) a qual coloca as lógicas institucionais como definidoras do conteúdo e significado 
das instituições, utilizando essa abordagem para analisar os inter-relacionamentos entre 
instituições, indivíduos e organizações em sistemas sociais. As instituições são compostas por 
ordens institucionais, as quais Thorton, Ocasio e Lounsbury (2012) classificaram como sendo as 
de mercado, religião, família, estado, profissão, corporação e comunidade, em que cada uma 
dessas ordens possui sua lógica e racionalidade próprias.  As instituições operam em níveis 
múltiplos de análises, com a possibilidade de interação e efeitos entre eles, nos quais os atores 
estão envolvidos. Tais níveis são o individual, o organizacional, o de campo e o societal, este 
composto por diferentes campos como o do esporte, o da cultura, o da saúde, o da educação e 
etc, os campos por organizações e essas por indivíduos. Muitas vezes esses atores se intercalam 
e atuam em mais de um campo ou mais de uma organização. Cada campo específico estará 
sujeito a sofrer influência das ordens institucionais descritas acima, porém, eles também 
poderão possuir suas lógicas específicas daquele campo, como é o caso do esporte. Portanto, 
os atores envolvidos com o setor ou campo esportivo estão sujeitos a sofrer influências das 
diferentes ordens e lógicas institucionais descritas acima chamadas neste trabalho de lógicas 
institucionais gerais e as lógicas institucionais exclusivas do setor esportivo, aqui denominadas 
de lógicas institucionais esportivas. Classificamos como Lógica Institucional do Esporte do Alto 
Rendimento, Lógica Institucional do Esporte Educacional, Lógica Institucional do Esporte de 
Participação. Um ator do campo do esporte poderá ser influenciado tanto pelas lógicas 
institucionais gerais, como pelas institucionais esportivas. Por vezes mais de uma lógica - geral 
ou esportiva - ao mesmo tempo, ocorrendo nesses casos a predominância de uma ou de outra. 
Há organizações que praticam ou oferecem o esporte de alto rendimento e estão sob forte 
influência do mercado. Outras que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão (lógica 
comunitária), mas ao mesmo tempo procuram identificar algum talento (lógica do alto 
rendimento). No ano de 2007 foi criado o Programa Municipal de Incentivo Fiscal e Apoio ao 
Esporte, o PROMIFAE, uma lei de incentivo ao esporte que permite ao patrocinador (pessoas 
físicas ou jurídicas) deduzir impostos municipais para patrocinar o esporte. Desde sua criação 
foram apresentadas centenas de projetos esportivos que tiveram como proponentes dezenas 
das mais variadas organizações esportivas, desde clubes renomados e de tradição esportiva 
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passando por associações, ligas e confederações. Essas organizações esportivas juntamente com 
os órgãos públicos, patrocinadores e as empresas especializadas em projetos formam o campo 
de esporte de Santos (Dimaggio & Powell, 1983).  Objetivo: analisar o PROMIFAE utilizando a 
teoria institucional sociológica e as lógicas institucionais (gerais e esportivas) como lente 
analítica. Método de análise:  a pesquisa está sendo conduzida por meio de método qualitativo 
descritivo; Análise de conteúdo da lei, decreto e outros documentos relacionados a lei e 
classificação por categorias (Carlomagno & Rocha 2016; Bardin, 2011).  Serão feitas entrevistas 
com gestores públicos; Resultados e discussão: Identificamos que o campo esportivo de Santos 
é influenciado tanto pelas lógicas institucionais gerais quanto as esportivas. Em uma análise 
inicial da lei nota-se a predominância da lógica do alto rendimento (esportiva), do estado e 
mercado (geral). Considerações finais: Em se confirmando essas informações, a lei estará agindo 
como uma força limitadora dos atores do campo, levando os mesmos a agirem e tomarem 
decisões em sua conformidade. Implicações teóricas e práticas: A teoria institucional postula 
que os atores de um campo organizacional são influenciados por instituições em busca de 
aceitação e legitimidade, tomando decisões e adotando medidas que não necessariamente 
trarão maior eficiência ou efetividade. Ao utilizar essa teoria para analisar uma lei de incentivo 
do campo esportivo, seus atores individuais, organizações e o próprio campo, uma melhor 
compreensão da própria lei, dos atores e tomadas de decisões poderá ser feita sendo possível 
utilizar o conhecimento adquirido para analisar outras leis de incentivo e outros campos. 
 
Palavras-chave: Teoria institucional sociológica, Esporte, Leis de incentivo. 
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Introdução: Já é sabido que a ciência depende de políticas públicas, principalmente no sentido 
de financiamento de pesquisa. No Brasil, o órgão governamental responsável pela elaboração 
de políticas públicas de apoio a pesquisas científicas é o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), sendo o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) um dos principais responsáveis pela formulação das políticas de ciência, tecnologia e 
inovação do país. Um dos principais editais regulares para financiamento de pesquisas é a 
Chamada Universal do CNPq. Este edital tem como objetivo selecionar propostas para apoio 
financeiro a projetos que visem contribuir para o desenvolvimento científico. Pesquisas sobre 
esporte são importantes para diversos setores da comunidade, tendo impacto direto nas áreas 
da Educação e Saúde, e é importante compreender o espaço do esporte no âmbito das políticas 
públicas de financiamento no Brasil. Objetivo: Verificar e identificar projetos relacionados ao 
esporte aprovados na Chamada Universal do CNPq, tanto na área da Educação Física como em 
outras áreas. Métodos e Análise de dados: Essa pesquisa possui natureza qualitativa 
desenvolvida a partir de uma pesquisa documental, realizada nos editais aprovados na Chamada 
Universal do CNPq, no período de 2012 a 2016. Foram analisados os projetos na categoria 
Projeto Individual de Pesquisa (APQ). Para coleta de dados foram solicitados os dados dos 
projetos aprovados no período de 2012 a 2016, na plataforma eletrônica do Serviço de 
Informação ao Cidadão (e-SIC), do MCTIC. O termo utilizado para a pesquisa nos projetos 
aprovados foi “esporte” e a seleção de projetos aprovados foi feita a partir da leitura dos títulos. 
Para a qualidade e a validade metodológica da pesquisa serem preservadas, realizou-se a 
replicação do processo por duas pesquisadoras, com base no Search Protocol (Saur-Amaral, 
2012). A análise dos dados foi realizada por meio da Técnica Análise de Conteúdo Temático, 
proposta por Bardin (2011) e os dados foram categorizados a posteriori, a partir da leitura dos 
títulos dos projetos. Resultados e Discussão: Após a análise dos dados encontrados no último 
quadriênio (2012-2016), verificamos que foram lançados quatro editais na Chamada Universal 
do CNPq, nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2016.  No total foram aprovados 46 projetos que 
evidenciam o esporte como objeto das pesquisas. Notou-se 12 áreas de conhecimento 
diferentes, sendo a Educação Física a principal pesquisadora do tema com 30 projetos 
aprovados, 16 em outras áreas, seguido pela Educação com 4 projetos, Administração e 
Sociologia com 3, e um projeto nas áreas de Odontologia, Biotecnologia, Comunicação, 
Engenharia Elétrica, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Medicina, Química e Zootecnia. 
Percebe-se que a quantidade de produção científica relacionada ao esporte é pequena e se 
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analisar somente a área da Educação Física, que é a principal área quanto ao volume de 
produção, isso reduz mais ainda. Observou-se que a região do país com maior ocorrência de 
projetos é a região sudeste com 28 projetos aprovados, seguidos das regiões sul com 8 projetos. 
Isso pode se dar devido às maiores Universidades do país estarem nessas áreas. Foram 
encontrados 5 projetos no Nordeste, centro-oeste também com 5 projetos e nenhum projeto 
aprovado no Norte. A partir desta busca ficou evidenciado que em sua maioria os projetos são 
realizados por pesquisadores do gênero masculino com 31 projetos. Segundo Garcia e Duarte 
(2017), as mulheres possuem uma população maior de pesquisadores, uma presença maior nas 
pós-graduações, contrapondo a quantidade relativa de volume de produção que é menor que a 
dos homens. Isso leva a pensar que apesar de existirem avanços em relação às desigualdades de 
gênero, ainda existem barreiras a serem quebradas em relação à participação feminina na 
pesquisa e na publicação, especialmente no que se refere ao financiamento das pesquisas. Sobre 
as instituições de ensino, 40 são públicas e 2 são privadas. Somente 13 receberam recursos 
financeiros. Dos 18 projetos financiados, 9 projetos são da Faixa A - até R$ 30.000,00, 5 projetos 
são da Faixa B - até R$ 60.000,00 e 4 projetos da Faixa C - até R$ 120.000,00. Conclusões: Ao 
observar o número total de projetos aprovados na Demanda Universal do CNPq, foi possível 
verificar um pequeno número de projetos aprovados relacionados ao campo do esporte, 
representando aproximadamente 0,04% do total de projetos. É possível notar que em sua 
maioria os projetos envolvendo esporte estão na área da Educação Física e em Universidades 
da região sudeste do país. Um dado importante é que a quantidade de pesquisadores do gênero 
masculino é visivelmente maior do que do gênero feminino, bem como a maioria dos 
financiamentos aprovados foram na faixa de valor A, em que o financiamento é mais baixo. 
Aplicações práticas: Com base no levantamento de pesquisas financiadas no campo do esporte, 
demonstra-se a importância da criação de uma agenda de desenvolvimento científico e 
tecnológico no âmbito das políticas públicas, bem como, a necessidade de se fortificar o campo 
dentro da própria área de conhecimento Educação Física. 

 
Palavras-chave: Financiamento; Pesquisa; Esporte; CNPq. 
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Introdução: O desenvolvimento qualitativo do esporte no campo social, cultural, político e 
econômico deve ser compatível com os tempos atuais, promovendo, através do conhecimento, 
a inovação (Gaspar Filho et al., 2018). Essa afirmação vai ao encontro de Schwartz et al. (2014) 
em relação a se apoiar o fluxo de novos processos e efetivar a gestão do conhecimento, no 
intuito de fomentar e subsidiar os planejamentos e implementação de novas ações em políticas 
públicas, destacando, também, a necessidade de aperfeiçoamento na relação entre 
pesquisadores e poder público. A utilização da gestão do conhecimento como um modelo 
metodológico de aplicação prática (Nery, 2018) pode nortear as decisões e as ações dos 
governantes, seja em nível municipal, estadual ou federal. Takeuchi e Nonaka (2008, p. 126) 
afirmam que “os administradores precisam apoiar a criação do conhecimento em vez de 
controlá-la. Isso se chama promoção do conhecimento”. A criação do conhecimento ocorre por 
meio de uma espiral dos quatro modos que acontecem no modelo SECI, promovendo a inovação 
e que incluem: socialização, externalização, combinação e internalização, (Nonaka; Takeuchi, 
1995). Nesse sentido, Nery (2018) aponta adequações que ocorrem em nível organizacional ou 
individual, estabelecendo novas relações entre os sujeitos, dentro e fora do trabalho na 
organização, promovidas pela Internet, potencializando a troca de informações e gerando novos 
saberes. Arantes e Bastos (2017), em revisão sistemática sobre o tema em periódicos brasileiros, 
não identificaram trabalhos publicados em periódicos da gestão do esporte no Brasil. No Brasil, 
verifica-se temáticas que abordam a criação do conhecimento no relacionamento intra e 
interorganizacional (Arantes, 2018), gestão do fluxo de conhecimentos nas organizações 
esportivas (Nery, 2017) e a gestão do conhecimento na Rede CEDES (Tavares e Schwartz, 2013). 
Justifica-se a presente pesquisa considerando-se que existem poucos estudos sobre a gestão do 
conhecimento no Brasil, em especial em relação a políticas públicas do esporte. Objetivos: O 
objetivo geral foi verificar se existem grupos de estudos e pesquisas em gestão do esporte que 
possuem linhas de pesquisas que estudam a gestão do conhecimento em temáticas relacionadas 
às políticas públicas de esporte. Métodos: A pesquisa é caracterizada como exploratória, tendo 
em vista que o tema é pouco pesquisado no meio acadêmico nacional e, descritivo, expondo 
características de uma população, fenômeno ou experiência e de abordagem quantitativa. Para 
a coleta das informações, foi utilizado a base corrente de dados da Plataforma Lattes, o qual 
buscou-se no Portal do Diretório dos Grupos de Pesquisa, entre os meses de abril e maio/2019. 
Foram levantadas informações sobre os grupos de estudos e pesquisas com os descritores 
“Gestão do Esporte”, “Gestão Esportiva” e “Administração Esportiva”, uma vez que na literatura 
pode se encontrar essa variação para caracterizar a área em questão. Como critérios de 
exclusão, considerou-se grupos: a) em preenchimento (2) e b) sem atualização há mais de 12 
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meses (6). Pelos critérios de inclusão, grupos com os descritores nos títulos, nas linhas de 
pesquisas ou como palavras-chaves: Políticas Públicas ou Políticas Públicas no esporte. As 
variáveis analisadas foram distribuição geográfica, instituições as quais os grupos estão 
vinculados, linhas de pesquisas, objetivos e palavras-chave indicadas nos dados dos grupos. 
Resultados e Discussão: Foram identificados 26 grupos e, após a aplicação dos critérios, um total 
de 10 grupos foi incluído na pesquisa para análise. Foram encontrados cinco grupos na região 
nordeste, sendo dois de Pernambuco e três no Ceará; um grupo na região Sul (Paraná) e quatro 
na região sudeste, sendo três de São Paulo e um de Minas Gerais. Esse contexto vai ao encontro 
de Bastos (2016), que identifica predomínio de grupos sobre gestão do esporte nos estados do 
Paraná e de São Paulo, seguidos de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Quanto ao 
objetivo e palavras-chave, na região Nordeste, em um dos cinco grupos o objetivo não foi 
informado. Verificou-se também que o objetivo do grupo de Estudo em Cultura, Esporte e Lazer 
(Instituto Federal do Ceará) o termo políticas públicas é relacionado especificamente com o 
âmbito universitário. Os demais não apresentam no objetivo, em linha de pesquisa ou palavra-
chave o termo gestão do conhecimento. Os resultados referentes aos grupos identificados nas 
regiões Sul (1) e Sudeste (4), assim como nos da região Nordeste, encontrou-se um grupo de 
estudos que não informa o objetivo. Da mesma forma, não foi identificado nos demais grupos o 
tema gestão do conhecimento. Esses achados vão ao encontro do verificado por Arantes e 
Bastos (2017) e Nery (2017) sobre a pouca difusão de estudos sobre o tema. Conclusão: Pode-
se concluir que o tema, relevante em diferentes áreas do conhecimento e na prática da gestão 
do esporte, não é tratado em termos de pesquisas no universo da gestão do esporte. Estudos 
sobre a sua aplicação seria também relevante entre as partes envolvidas na gestão de 
organizações esportivas e na construção e implementação de políticas públicas para o esporte 
brasileiro. Implicações teóricas e práticas: Pode-se prospectar que, a partir da inclusão da 
gestão do conhecimento como ferramenta norteadora em relação ao atual modelo gerencial 
existente, novas formas de discussões para o desenvolvimento no campo das políticas públicas 
surgirão, potencializados pelos recursos e velocidade da internet, ferramenta essencial para a 
gestão. Tendo em vista que se trata de estudo limitado ao âmbito de grupos de estudo da área 
de gestão do esporte, sugere-se pesquisas em relação a produção científica sobre o tema em 
outras bases de dados, no sentido de identificar possíveis estudos independentes ou produzidos 
por grupos de pesquisa de outras áreas do conhecimento. 
 
Palavras-chave:  Gestão do Conhecimento; Grupos de estudos e Pesquisas; Políticas Públicas no 
esporte; Mapeamento; Gestão do Esporte. 
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Introdução: A região da Freguesia do Ó/Brasilândia está situada na Zona Norte da cidade de São 
Paulo com população de 407 mil pessoas em uma área de 31 km2. Segundo o Observatório de 
Indicadores da Cidade de São Paulo (http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br), em 2016 
existiam menos de dois equipamentos esportivos por 100 mil habitantes, sendo: dois Centros 
Educacionais Unificados (CEUs), dois Centros Esportivos (CEs), nove Clubes da Comunidade 
(CDCs) em atividade, quatro Ruas de Lazer, um pequeno parque e algumas praças com 
equipamentos de ginástica, quadras e/ou playgrounds. Com a pequena oferta de esporte, lazer 
e espaços para sua prática, o Conselho Participativo Municipal Freguesia do Ó/Brasilândia (CPM) 
instituído pela Lei nº 15.764/2013, organizou um questionário para identificar demandas da 
população e apresentar aos órgãos competentes com o objetivo de discutir a aplicação das 
verbas públicas, acompanhar a dotação e execução orçamentária e fiscalizar obras e serviços. 
Para esse CPM, sua ação deve ser “mais do que oferecer serviços à população, criar condições 
para a promoção do debate e da reflexão sobre essas mesmas políticas, no sentido de 
construção de um projeto coletivo, com escolhas democráticas, qualificadas e conscientes” 
(Stigger, 2003, p. 117). O Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras (2016) 
indica o objetivo de “atender a demanda por equipamentos e serviços públicos sociais, [...] de 
lazer e esportes”, reconhecendo a inexistência ou pela dificuldade de acesso da população aos 
poucos equipamentos públicos também sucateados da região. Objetivo: Mapear demandas da 
Freguesia do Ó/Brasilândia e sistematizar tais necessidades a partir do debate e participação do 
Conselho Participativo Municipal da região. Métodos e Análise de Dados: Foram adotados 
protocolos multimetodológicos como a pesquisa bibliográfica e documental com levantamento 
referencial sobre o tema (Gil, 1991) e pesquisa-ação com a participação não apenas dos 
pesquisadores, mas também dos pesquisados em torno de uma ação de maneira planejada em 
busca de uma intervenção para mudanças na situação investigada (Thiollent, 2011). Para Tripp 
(2005), tais ações precisam ser realizadas por meio de etapas: reconhecimento do problema, 
planejamento e implementação das soluções e avaliação dos resultados como um ciclo 
permanente que envolva cooperação e colaboração dos envolvidos. Para isso, elaborou-se um 
questionário com perguntas abertas e fechadas que foi disponibilizado para preenchimento por 
meio do Google Forms no site da Subprefeitura FÓ/Brasilândia, e mídias sociais do CPM como 
Facebook e WhatsApp (reconhecimento), reuniões e encontros para apresentação dos 
resultados aos membros do CPM (planejamento) e sistematização dos resultados, definição de 
encaminhamentos, elaboração de relatório e apresentação aos órgãos públicos competentes 
(implementação). O processo avaliativo encontra-se em curso com o acompanhamento das 
demandas previstas pela prefeitura desde 2016 e reiteradas por essa pesquisa à Supervisão de 
Esporte da Subprefeitura da região. Resultados e Discussão: A amostra foi composta por 154 
questionários respondidos por 53% moradores da Brasilândia e 47% da Freguesia do Ó. 32,5% 
dos participantes têm entre 35 e 44 anos, 26% de 25 a 34 anos, 22,6% mais de 45 anos e 14,2% 
de 14 a 24 anos. Sobre usar espaços públicos para prática de atividade física, 53,9% responderam 
positivamente (praças, academias ao ar livre, ciclofaixas ou ruas/avenidas) , 11,7% usam Centros 
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Esportivos, 9%  os CEUs e 4,5% os CDCs. Quanto ao que os incentiva a usar esses locais, 69,5% 
apontou a gratuidade, 44,2% a liberdade de horário e quanto ao que os impede, para 59,1% a 
falta de segurança, 40,3% a falta de informação, 30% a falta de horário disponível e 27,3% a falta 
de profissionais qualificados e o difícil acesso. Quanto a finalidade da prática, 76,6% buscam 
qualidade de vida, 58% lazer, 24% socialização e 9% o alto rendimento. Como sugestões, 55,8% 
gostariam de atividades no período noturno. Sobre a segurança dos locais 85,7% sugerem maior 
policiamento e 82,5% aumento da iluminação. Sobre mobilidade 46,8% gostariam que houvesse 
ponto de ônibus próximo ao local e 49,4% relataram a grande distância dos locais até sua 
residência e a falta de segurança no acesso, 31,2% moram próximos aos lugares e 26% não 
dependem do transporte público. Nas questões abertas grande parte citou falta de ações de 
zeladoria, iluminação e segurança dos espaços como fatores que atrapalham a prática. 
Sugeriram a melhoria das ciclofaixas e pistas de corrida, manutenção das academias ao ar livre, 
construção de centros esportivos e a necessidade de profissionais qualificados nos espaços. Os 
resultados apontaram demandas convergentes como o aumento da oferta de atividades, 
melhor manutenção e iluminação dos espaços, já que gostariam de utilizá-los à noite e em 
segurança. Considerações Finais: O estudo mostra que as políticas públicas de esporte e lazer 
da região não são prioridade das últimas gestões e identifica que as questões estruturais e de 
segurança são aspectos que limitam o acesso da população às já escassas opções da região. O 
trabalho também atualizou aspectos e demandas importantes, apontando possibilidades de 
soluções de curto, médio e longo prazo, apresentando-as aos participantes da pesquisa e aos 
representantes do Poder Público local. Implicações teóricas e práticas: Pode-se inferir que o 
estudo contribuiu para a área da gestão do esporte e lazer no âmbito das políticas públicas 
trazendo metodologias possíveis de serem aplicadas. Nos aspectos práticos, a proposta de 
formação da Comissão de Esporte feita pelo CPM da região para debater o tema 
permanentemente oferece uma alternativa de solução aos problemas encontrados dividindo as 
responsabilidades entre poder público e população. Já estão sendo elaborados documentos com 
solicitações de melhorias dos espaços, pedidos de investimentos e organização de eventos para 
a região. 

 
Palavras-chave: Política Pública; Esporte; Lazer; Conselho; Participação Popular. 
 
Referências 
Gil, A. C. (1991). Métodos e técnicas de pesquisa social. 3a. ed., São Paulo: Atlas. 
Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras Perímetros de Ação Freguesia do 
Ó/Brasilândia (2016). Recuperado em 17 de março 2019 de: 
https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/PA-PI.pdf  
Lei n. 15.764, de 27 de maio de 2013 (2013). Dispõe sobre a criação e alteração da estrutura 
organizacional das Secretarias Municipais que especifica, cria a Subprefeitura de Sapopemba e 
institui a Gratificação pela Prestação de Serviços de Controladoria. Diário Oficial do Município 
de São Paulo, 27 de maio, 2013. Recuperado em 17 de março 2019 de: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desestatizacao/legislacao/index.php?p=1
70844    
Stigger, M. P. (2003). Políticas públicas em esportes e lazer: considerações sobre o papel do 
profissional educador In: MARCELLINO, N. C. (Org.). (2003). Formação e desenvolvimento de 
pessoal em lazer e esporte. Campinas: Papirus. 
Thiollent, M. (2011). Metodologia da pesquisa-ação. 18. ed. São Paulo: Cortez. 
Tripp, D. (2005). Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo, 
v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 



   
 

São Paulo, SP Setembro, 8 – 10, 2019 217 

Análise comparativa entre a Lei de Incentivo ao Esporte Federal e a Lei Paulista de Incentivo 
ao Esporte 

 
Sabrina de Lima Vitório 

UNICAMP 
sabrinavitoriome@gmail.com 

 
Leandro Carlos Mazzei  

UNICAMP 
 

Introdução e Objetivo: O artigo 217 da Seção do Desporto da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 prescreve que “é dever do Estado fomentar práticas desportivas 
formais e não-formais, como direito de cada um” (Brasil, 1988). Assim, foram desenvolvidas 
ao longo dos anos posteriores à publicação da Constituição atual, diversas ações de 
fortalecimento e fomento relacionadas às Políticas de Esporte no Brasil. Segundo. Mazzei, 
Meira, Bastos, Böhme e De Bosscher (2015), pode ser destacados a aprovação da Lei Geral do 
Desporto, Lei 9.6015/98, que instituiu normas gerais sobre o desporto; a aprovação da Lei 
relacionada ao financiamento do esporte nacional, Lei n. 10.264⁄2001, Agnelo/Piva; a criação 
de um Ministério exclusivo para o Esporte em 2003; a criação da Lei nº 10.891 de 2004 que 
instituiu o programa “Bolsa Atleta” em nível nacional e a criação da Lei 11.438 de 2006, 
conhecida como Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). Especialmente sobre a Lei de Incentivo ao 
Esporte (LIE), a mesma se enquadra no preceito constitucional citado acima, no sentido que 
ela foi criada enquanto “legislação” em prol ao fomento do Esporte no Brasil. Assim, essa Lei 
prevê a possibilidade da destinação de uma parcela do imposto de renda devido de até 6% de 
pessoas físicas (PF) e 1% de jurídicas (PJ), em benefício de projetos esportivos elaborados por 
entidades do setor aprovados, hoje, pela Secretaria Especial de Esportes do Ministério da 
Cidadania. Partindo (supostamente) dos princípios da constitucionalidade, do conceito de 
políticas e dos mesmos propósitos da LIE Federal, boa parte dos Estados da União 
desenvolveram suas próprias iniciativas relacionadas à isenção fiscal e Leis de Incentivo ao 
Esporte. Como foi o caso o Estado de São Paulo, que a fim de atender a Constituição do Estado 
de São Paulo de 1989, onde é descrito que “O Estado apoiará e incentivará as práticas 
esportivas formais e não-formais, como direito de todos” (Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, 1989), e baseado na Lei 13.918/2009 (Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, 2009), “criou” em 2010 a sua iniciativa, a “Lei” Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE). 
Onde, especifica que o Poder Executivo fica autorizado a conceder crédito outorgado 
correspondente à renúncia de até 0,3% do ICMS destinado pelos respectivos contribuintes à 
projetos esportivos credenciados pela Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São 
Paulo, conforme é regulamentado pelo Decreto 55. 636/2010 (Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado de São Paulo, 2010). O objetivo deste trabalho é compreender e 
comparar as Leis Federal e Paulista de Incentivo ao Esporte. Método e análises de Dados: Esta 
pesquisa, de natureza descritiva e qualitativa, propõe a coletar dados através dos documentos 
norteadores de cada lei. Os documentos Lei 11.438/2006, Decreto 6.180/2007, Lei 
13.918/2009 e Decreto 55.636/2010 foram analisados de forma simples, apontando, de forma 
indutiva, as principais diferenças entre a LIE e a LPIE. Resultados e Discussão: Para além das 
questões de isenção em tributação dos impostos diferentes, as duas Leis de Incentivo possuem 
suas particularidades: com destaque para áreas de concentração relacionadas às 
manifestações esportivas (para a Lei Federal são consideradas área de Rendimento, Social e 
Educacional e para a Lei Paulista, são consideradas as áreas de Rendimento, Educacional, Sócio 
Desportiva, Formação Desportiva, Participativa Gestão e Desenvolvimento Esportivo e 
Infraestrutura); procedimentos e sistemas de protocolo / trâmites de análises; prazos para 
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captação de recursos (para a Lei Federal considera-se 2 anos e para a Lei Paulista 180 dias); 
estabelecimento de um teto para valores (a Lei Paulista estabelece um teto anual de 60.901 
UFESPs por proponente, enquanto a Lei Federal não estabelece limite) e quantidade de 
projeto por proponente (na Lei Paulista até 3 projetos e na Lei Federal até 6 projetos); 
certificações e critérios de análises institucionais; execução e acompanhamento dos projetos, 
bem como na prestação de contas. Sendo essas particularidades, fundamentais para o 
desenvolvimento e consequentemente para a análise da efetividade de cada uma delas. 
Entretanto, a falta de entendimento na diferença das leis acaba que projetos que pleiteiam 
essa forma de financiamento público para o fomento do esporte se tornem distantes da 
maioria dos proponentes, que não possuem uma condição boa de gestão (Mazzei & Rocco 
Júnior, 2017), o que consequentemente confirma o distanciamento do poder público com 
projetos e população que seria atendida com atividades esportivas em geral. (Mezzadri, 2014). 
Considerações Finais: Para ampliar a visão sobre o tema comparação, essa pesquisa entende 
que há particularidades em cada uma, compreendendo provavelmente pontos fortes e 
fragilidades em cada iniciativa, afetando todos os atores envolvidos no processo, da mesma 
forma que esses podem, por generalização, encontrar dificuldades de entendimento entre 
elas, já que muitos proponentes imaginam que Leis de Incentivo ao Esporte são iguais, 
independente dos órgãos reguladores. Implicações teóricas e práticas: Em suma, existe uma 
lacuna em estudos sobre as Leis de Incentivo ao Esporte, principalmente em pesquisas que 
possuem como objetivo leis Estaduais e Municipais. Também é importante apontar que, 
estudos sobre Leis de Incentivo geralmente apontam números. Esse trabalho também é 
provocativo no sentido de estimular pesquisas que busquem maior teor qualitativo sobre as 
LIEs, como por exemplo, suas efetividades, no sentido que os projetos por elas contemplados 
atingem de fato o propósito do que está descrito nas leis e decretos.  

 
Palavras-chave: Efetividade; Lei de Incentivo ao Esporte; Lei Paulista de Incentivo ao Esporte; 
Políticas de Esporte. 
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Introdução: O esporte no Brasil está presente em diferentes cenários, desde os espaços mais 
específicos de práticas de alto rendimento, como os estádios, ginásios e clubes, até os locais das 
práticas de lazer, como a várzea, as ruas e praças, passando pelas escolas, centros de 
treinamentos e projetos sociais. As Organizações do Terceiro Setor, popularmente conhecidas 
como Organizações Não governamentais – ONGs, vêm se destacando como um novo espaço de 
atuação dos profissionais de Educação Física e gestão do esporte, em especial no 
desenvolvimento de programas esportivos voltados à população de baixa renda por meio de 
recursos obtidos via leis de incentivo ao esporte (Hirama & Montagner, 2012).  Da mesma forma, 
as Leis de Incentivo ao Esporte (LIEs) tem sido elemento importante nesse processo, já que 
muitas ONGs dependem desta forma de financiamento público indireto  (Matias, Athayde, 
Húngaro, & Mascarenhas, 2015). Objetivo(s) Identificar os benefícios e desafios enfrentados por 
uma ONG para funcionamento a partir de recursos advindos de LIES.  Metodologia: O estudo de 
caso foi realizado em uma ONG paulista que realiza projetos esportivos incentivados, para 
populações em situação de vulnerabilidade entre outros. A instituição foi idealizada em 2004 
por ex-atleta do Brasil de expressão internacional, com títulos nacionais e internacionais na 
carreira, medalha olímpica e campeonatos mundiais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de 
caráter exploratório-descritivo. Os dados foram coletados por meio de 
entrevistas semiestruturadas com a presidente, gerente, supervisoras e educadoras da ONG; 
análise documental que avaliou planejamentos anuais (3), relatórios anuais (3) e projeto 
submetido à lei de incentivo ao esporte federal (1); e observação direta de planejamento anual 
(1) e reuniões semanais com a equipe (8), com registros realizados por meio de equipamentos 
digitais e diário de campo. A análise dos dados teve como base o modelo LTPD (Long Term 
Program Development) (Siwik et al., 2015) sistematizada com o objetivo de triangular as 
respostas obtidas nas diferentes fontes de dados, a fim de validar os achados da pesquisa. 
Resultados: A ONG estudada realiza projetos por meio de captação nas Leis de incentivo federal 
e estadual (São Paulo) desde 2007. Nos últimos quatro anos todas as renovações tiveram um 
intervalo entre projetos superior a um mês para o reinício das atividades, sendo o maior de 6 
meses. Os dados mostram paradas significativas e que muitas vezes a execução do projeto não 
coincide com o ano letivo do público atendido (crianças e jovens), o que de certa forma, 
compromete o desenvolvimento do projeto. Outro ponto identificado é a exigência da 
formalização das relações de trabalho a cada ciclo do projeto, impedindo que os funcionários da 
ONG tenham um contrato contínuo sendo demitidos e recontratados a cada nova execução. Tal 
contexto adverso demandou da ONG respostas que pudessem o contrapor e visualizar 
independência sobre os recursos captados via projetos de LIEs, nesse sentido identificamos: na 
perspectiva das educadoras da ONG a valorização do trabalho por meio de boa remuneração, 
horários de planejamento remunerados na escala de trabalho (semanal e anual) e 
desenvolvimento de parceria com outra ONG de forma a garantir contratos de trabalho em 
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tempo integral, estreitando o vínculo com a proposta da ONG e a metodologia de ensino. 
Conclusões ou Considerações Finais: A ONG apresenta para as comunidades e sociedade em 
geral um programa de ação permanente, metas abrangentes que demandam prazo para se 
atingir e uma visão de transformação dos atendidos, de acordo com os dados obtidos nesse 
estudo pudemos identificar os seguintes desafios da operação com lei de incentivo ao esporte: 
interrupções nos programas até a liberação dos recursos, desalinhamento com o calendário 
escolar por conta das interrupções e insegurança para os educadores que necessitam ser 
demitidos e recontratados a cada nova execução do projeto. Por outro lado, o formato de 
trabalho com as leis apresenta como benefícios a possibilidade de pagamentos de bons salários, 
planejamento garantido na grade de trabalho. Implicações teóricas e práticas: No estudo de 
caso realizado pudemos identificar os seguintes Impactos decorrentes da operação com as Leis 
de incentivo: Insegurança nos funcionários a respeito do salário e emprego no futuro, não 
alinhamento do desenvolvimento do projeto com o ano letivo, insegurança financeira dos 
funcionários a cada término. Tais dados sugerem uma fragilidade na utilização dos recursos da 
lei para seu público prioritário (esporte educacional e de participação) o leva a necessidade de 
olhar para as demandas a partir da perspectiva desse grupo. 
 
Palavras-chaves: Lei de incentivo ao Esporte, Gestão do Esporte, Organização Não 
Governamental. 
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Introdução: As leis de incentivo ao esporte são uma realidade no Brasil e ocorrem nos níveis 
Federal, Estadual e Municipal. O foco do presente estudo é descrever, explicar e analisar as leis 
municipais de incentivo fiscal ao esporte (LMIFE), dos vinte e seis (26) municípios (capitais 
brasileiras) e mais o Distrito Federal (DF). O esporte está regulamentado na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) em seu artigo 217, incisos e parágrafos (Brasil, 
Planalto, 1988)”. Assim como por leis infraconstitucionais, como por exemplo, a Lei Federal nº 
9.615 de 24/03/1998, comumente denominada de Lei Pelé (Brasil, 1998). Portanto, para garantir 
o esporte como direito do cidadão e dever do Estado é demandada a criação de políticas públicas 
específicas para promover o acesso da população ao esporte e suprir a necessidade constante 
de recursos para o seu desenvolvimento (Luccas, 2017). Segundo Chemin (2007, apud Santos, 
2017, p. 251) é papel dos municípios elaborar políticas públicas que fomentem o esporte, para 
não só atender a CRFB/88, mas também possibilitar à população o direito de adquirir o bem-
estar e a qualidade de vida em desenvolvimento humano. Assim sendo passa existir a 
necessidade da realização de projetos esportivos destinados a democratizar o acesso da 
população às práticas físicas e esportivas. Esses projetos devem respeitar os principais conceitos 
das manifestações do esporte. Conforme (Gnecco, 2018) e (Oliveira, 2011), a Lei n. 9.615/98 
reconhece o esporte em três manifestações diferentes que são: o esporte-educacional, o 
esporte- participação e o esporte-rendimento. Devido à limitação dos recursos financeiros e a 
falta de uma política pública de financiamento que garanta o pleno desenvolvimento do esporte 
(Alves, 2006) os municípios brasileiros, movidos pela necessidade, estão buscando uma saída e 
estão criando leis específicas para o fomento do esporte dentro de sua competência territorial 
e tributária, voltadas para o incentivo fiscal ao destinar esses recursos de impostos municipais 
para projetos esportivos do próprio município. Concluindo, um dos mecanismos que mais 
contribuem para o crescimento do esporte são as leis de incentivo fiscal, as quais asseguram a 
oportunidade de financiamento esportivo. Problematizando esta questão, tem se os seguintes 
exemplos: Lei 15.928 São Paulo, Lei Complementar nº 615 Santos, Lei 3746 de Vitória/ES, Lei 
Complementar 608 de São José dos Campos, a Lei 778/91 de Araucária/PR, entre outras. 
Objetivo: o presente estudo busca identificar, descrever, explicar e analisar as semelhanças e 
diferenças das leis municipais das 26 capitais brasileiras mais o DF com enfoque nas LMIFE; 
verificar como está sendo a utilização e aplicação da lei nos municípios estudados; qual a 
contribuição para desenvolvimento do esporte local e analisar o uso da lei como ferramenta de 
política pública e de gestão esportiva. Métodos: Esta pesquisa realizada com base nos 
procedimentos técnicos utilizados como é uma pesquisa bibliográfica e documental e devido à 
seus objetivos é uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa (Gil, 2002), que recorre à 
abordagem qualitativa e quantitativa. A partir da obtenção das leis na rede mundial de 
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computadores através dos sites oficiais das prefeituras, secretarias municipais de esportes, 
câmaras de vereadores e através do contato por e-mail com os gestores de esportes 
responsáveis e bem como no site das leis municipais. As informações da legislação serão 
registradas em planilhas eletrônicas. Após a organização dos documentos, toda a legislação 
encontrada será analisada, discriminando e interpretando dados a partir das seguintes 
categorias: do contribuinte; do incentivo fiscal e contrapartida; do valor ou do percentual 
disponível por ano; da apresentação dos projetos (critérios de análise, documentações, 
formulários) ; quem pode apresentar projeto; quem analisa/aprova; da captação dos recursos 
(prazo); da prestação de contas (prazo, como prestar contas); cronogramas (datas de cada 
etapa, meios de divulgação). Serão abordadas as seguintes informações referentes aos períodos 
de 2009 a 2020: A) analisar o número de projetos por manifestações esportivas e quais 
atividades e modalidades esportivas beneficiadas; B) analisar o número de projetos inscritos, 
aprovados e captados; C) analisar quem são os proponentes e incentivadores; D) analisar o valor 
captado por manifestação esportiva; E) analisar o número de beneficiados e faixa etária; F) valor 
máximo por projeto; G) número máximo de projeto por proponente. Resultados: ao concluir 
este estudo espera-se obter os resultados que identifiquem e permitam a explicação e análise 
do papel das LMIFE nas diferentes manifestações esportivas de acordo com as categorias 
estabelecidas e informações referente ao período determinado; relatar as outras fontes de 
recursos orçamentários encontradas previstas nas leis orçamentarias na constituição (PPA, LDO 
LOA) pesquisa. Implicações teóricas e práticas: Embora as LMIFE estejam presentes em vários 
municípios, percebe-se que é um assunto ainda incipiente na sociedade e que gera dúvidas e 
questionamentos com poucos estudos produzidos na academia. Este estudo busca contribuir 
com um material acadêmico que possa servir a novas pesquisas e que, juntamente com outros 
estudos nestas temáticas, possibilite análises comparativas para avaliação do crescimento do 
setor. Além disso, para os segmentos da sociedade que se interessam em buscar melhores 
caminhos para a utilização das LMIFE se servirão desde estudo como fonte de conhecimento 
sobre as possibilidades das mesmas. Como contribuição prática deste estudo espera-se criar 
recomendações para a LMIFE aos municípios que queiram adotar este apoio financeiro 
concedido a projetos esportivos e paradesportivos; por conseguinte, as considerações aqui 
propostas objetivam contribuir para o enriquecimento da gestão esportiva, identificando os 
possíveis benefícios e oportunidades que as leis de incentivo proporcionam ao setor esportivo. 
 
Palavras Chaves: Lei de incentivo ao esporte; Política pública de esporte; Fomento ao esporte; 
Financiamento governamental; Legislação. 
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Introdução: Esta pesquisa em nível de Mestrado é sobre o impacto da política pública para os 
Jogos Olímpicos Rio 2016 (JJOO Rio 2016) num Esporte: o Ciclismo. Ao sediar os JJOO no Brasil, 
grande mobilização de investimentos foi realizada pelo País, gerando expectativa quanto ao 
legado olímpico (Castro & Souza, 2015; Gnecco, 2018; González et al, 2019). Para que a 
competição fosse realizada, necessitou-se da construção de três instalações esportivas: a pista 
de Mountain Bike e a de BMX, no Parque Radical em Deodoro, e a do Velódromo Olímpico, no 
Parque Olímpico da Barra. Em função do esforço e do investimento dispensados, o Brasil 
disputou o Ciclismo nos JJOO Rio 2016 e nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 com treze atletas na 
representação do País, a maior delegação da História. A pontuação da equipe brasileira de 
Ciclismo para obter as vagas nos primeiros Jogos em território nacional se deu pela classificação 
no Ranking Olímpico Internacional de cada modalidade, por meio da participação em provas 
internacionais, Campeonato Continental, Copas do Mundo e Campeonato Mundial, não 
existindo vaga garantida para o País anfitrião dos Jogos. Textos discutem os pontos positivos e 
negativos da realização dos JJOO (DaCosta, Correa, Rizzuti, Villano, & Miragaya, 2008; Mazzei & 
Rocco, 2017), mas não existem pesquisas empíricas sobre o impacto dos Jogos em cada uma das 
modalidades esportivas. Nos JJOO Rio 2016 houve a disputa de 18 provas em 4 modalidades e a 
partir dos JJOO Tóquio 2020 o Ciclismo passará a ter 22 medalhas de ouro em disputa, 
justificando a necessidade de maiores estudos sobre a presença do Ciclismo nos JJOO. 
Objetivos: identificar, descrever e analisar os impactos das políticas públicas para os Jogos 
Olímpicos Rio 2016 no Ciclismo Brasileiro. Estudar os impactos que a realização de um 
Megaevento esportivo pode causar no desenvolvimento do Ciclismo. Identificar as políticas 
públicas para o Esporte implantadas anteriormente e posteriormente aos JJOO Rio 2016 que 
impactaram no Ciclismo. Identificar e descrever as tecnologias que foram empregadas na prática 
e na gestão do Ciclismo nos períodos pré e pós JJOO Rio 2016. Métodos e Análise de Dados: A 
pesquisa é do tipo descritiva, com abordagem qualitativa e reunirá informações sobre os 
impactos dos JJOO 2016 no Ciclismo Brasileiro. É utilizado o método de pesquisa documental 
para organização e coleta das informações, observação participante e entrevistas 
semiestruturadas, com o objetivo de qualificar os fatos encontrados, identificar as situações 
experienciadas pelos entrevistados e reconstruir suas narrativas (Alberti, 2013; Birochi, 2015; 
Chizzotti, 2017; Eco, 2007). Na pesquisa documental, serão fontes primárias do estudo o Dossiê 
de Candidatura (Brasil, 2009a), os Cadernos de Legado Rio 2016 (Brasil, 2009b), informações 
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relacionadas à realização dos JJOO Rio 2016 e relacionadas ao desenvolvimento do Ciclismo no 
Brasil, bem como as políticas públicas de desenvolvimento do esporte nacional. Os sujeitos a 
serem entrevistados são aqueles vinculados ao Ciclismo e à realização dos JJOO no Brasil, a 
saber: atletas, treinadores, dirigentes esportivos e autoridades brasileiras. Após a coleta dos 
dados, os mesmos serão analisados e interpretados com o objetivo de se identificar os impactos 
da utilização das políticas públicas na prática e na gestão do Ciclismo Brasileiro, de acordo com 
a linha do tempo da pesquisa, a saber: o período prévio aos JJOO Rio 2016, de 1998 a 2014; o 
período de realização dos JJOO Rio 2016, de 2015 a 2016; e o período posterior aos JJOO Rio 
2016, de 2017 a 2018. Resultados e Discussão: Como resultados esperam-se produzir: o 
diagnóstico da situação do Ciclismo brasileiro anterior aos Jogos Olímpicos Rio 2016; o 
diagnóstico da situação do Ciclismo brasileiro após os Jogos Olímpicos Rio 2016; a descrição e a 
análise das políticas públicas do Estado brasileiro com vistas aos Jogos Olímpicos Rio 2016 e ao 
seu legado. Consequentemente, produzir dissertação que correlacione o Ciclismo brasileiro com 
os JJOO Rio 2016 e suas perspectivas futuras, colaborando com o Ciclismo e com as políticas 
públicas de Esporte. Como resultado parcial do estudo, tem-se a identificação e a descrição da 
implantação da Escola de Ciclismo no Velódromo Olímpico, através de uma ação conjunta entre 
o Ministério do Esporte e o Programa Esporte e Cidadania para Todos, a Autoridade de 
Governança do Legado Olímpico (AGLO), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC). Foi verificado que o objetivo da escola de ciclismo é promover a 
inclusão social e desenvolver a modalidade esportiva para cerca de 30 crianças e adolescentes 
com idade entre 12 e 17 anos nas instalações do legado olímpico, sendo um projeto para 
formação de atletas a longo prazo. Considerações Finais: ao descrever e analisar a situação 
pregressa e a encontrada posteriormente aos Jogos poderá ser avaliada a contribuição dos JJOO 
ao Esporte Ciclismo. Implicações teóricas e práticas: do ponto de vista teórico, submeter à 
comunidade acadêmica uma visão sobre o legado dos JJOO Rio 2016 para o Ciclismo a partir de 
dados empíricos; do ponto de vista prático, submeter à comunidade esportiva dados para o 
planejamento e a organização dos próximos megaeventos olímpicos e paralímpicos. 

 
Palavras-chave: Ciclismo; Jogos Olímpicos; Jogos Paralímpicos; Rio 2016; Megaeventos. 
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