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APRESENTAÇÃO 

 
Nos últimos anos a Associação Brasileira de Gestão do Esporte (ABRAGESP) tem se 

consolidado como uma das principais entidades de promoção e partilha de 

conhecimento em Gestão do Esporte no Brasil. 

 
Neste 9º. Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte (CBGE) tivemos como parceria 

institucional o Instituto Federal do Ceará (IFCE) e a Associação das Prefeituras do 

Estado do Ceará (APRECE). Contamos também com o suporte financeiro do Governo do 

Estado do Ceará e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) através do edital 09/2018 do Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP). 

Além de apoiadores como a Prefeitura da Cidade de Fortaleza e a Fundação de Cultura 

e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do IFCE. 

 
Da parte da ABRAGESP e da Comissão Científica, nossos agradecimentos aos 

representantes do IFCE na organização do evento, os Professores Emmanuel Alves 

Carneiro, Kleber Ribeiro Araújo e Márcia de Paula. 

 
Nesta 9ª. edição do CBGE avançamos na quantidade e na qualidade dos trabalhos 

submetidos e aprovados o que muito nos orgulha e nos coloca num patamar bastante 

positivo dos estudos realizados sobre a temática da Gestão do Esporte. 

 
Nos Anais do 9º. CBGE estão os resumos dos trabalhos, pôsteres e apresentações orais 

apresentados durante o evento. Neste ano de 2018, foram 94 trabalhos submetidos e 

82 aprovados nas mais diversas temáticas de pesquisadores latino-americanos e 

europeus. Destacamos ainda, a continuidade do prêmio “Flávia da Cunha Bastos” 

(melhor pôster), do prêmio “Lamartine DaCosta” (melhor apresentação oral) e do 

prêmio “José Maurício Capinussú de Souza” (in memoriam), concedido à instituição 

com o maior número de trabalhos aprovados e apresentados durante o evento. 

 
Este documento constitui-se, portanto, como mais uma contribuição da ABRAGESP em 

prol da gestão do esporte brasileiro. Complementarmente, destacamos os avanços nas 

pesquisas e na aplicação destas no cenário do esporte no País. Esperamos que 

encontre neste, um material que proporcione respostas e novos caminhos sobre temas 

emergentes relacionados a gestão e ao esporte do Brasil. 

 
Boa leitura. 

 
Prof. Dr. Thiago de Oliveira Santos 

Presidente da Comissão Científica 
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Governança no esporte através da análise da gestão do vôlei de alto rendimento: 

Estudo de caso JFVÔLEI. 

  
Mariana Cesário Fachini Gomes, Universidade Católica de Petrópolis 
Alfredo da Silveira, Universidade Católica de Petrópolis  
Heglison Custódio Toledo, Universidade Federal de Juiz de Fora  
Antônio Walter Sena Junior, Associação de Ensino Pesquisa em Esporte e 
Lazer Maurício Gattás Bara Filho, Universidade Federal de Juiz de Fora  

 
Introdução: Os desafios de desenvolvimento esportivo e racionalidade econômica para 
as políticas do esporte tem em suas organizações a complexidade das redes, as quais, 
têm exigido uma quantidade substancial de estudos descritivos simplesmente para 
mapear o território do esporte. O esporte brasileiro, passa por um momento de 
transformação, este fato se dá por influência dos Megaeventos esportivos ocorridos no 
país nos últimos anos, assim como, a exigência de um mercado competitivo e em busca 
de práticas capazes no desenvolvimento do negócio esportivo e principalmente por 
práticas eticamente corretas. Objetivos: O objetivo desse estudo é identificar a 
governança corporativa aplicada no esporte através da gestão de uma equipe esportiva 
participante da superliga de voleibol masculino e analisar a prática de gestão do 
esporte de alto rendimento, via estudo de caso do JFVôlei. Métodos: O procedimento 
metodológico consistiu um estudo de caso, na qual utilizou-se a abordagem qualitativa 
que visa coletar informações em estudos organizacionais, para discutirmos tal 
metodologia, consideramos a natureza da experiência, a característica específica do 
projeto estudado, assim como, o conhecimento produzido pelo fenômeno investigado. 
O aspecto estrutural como foco da investigação, relaciona-se com as questões ligadas 
aos modelos de governança, neste sentido, os cinco elementos estabelecidos e 
estruturados no desenvolvimento da governança deste estudo de caso são: relações; 
entidades; configuração; contexto e estabilidade temporal (Choo, 2003; Johnson, 
2011). Resultados e Discussão: Portanto, identificou que a performance esportiva de 
uma equipe de alto desempenho sofre alterações positivas nos seus resultados dentro 
de quadra, quando sua gestão é embasada pelas melhores práticas de governança. 
Assim como também é positiva a forma que o ambiente externo, principalmente as 
empresas patrocinadoras, percebe essa entidade esportiva (Campestrini, 2016). 
Verificou-se que a condução e a gestão dessas entidades não podem se limitar a apenas 
cumprir a lei, é necessário que as informações dos procedimentos internos de gestão 
sejam transmitidas de forma fácil e clara. Vale ressaltar que a ASEPEL possui um 
conselho de administração em seu estatuto sendo este estruturado a partir do 
documento da Inspire Sport Business, este documento embasa as principais 
instituições que caminham em direção a Governança Corporativa. Visto que, de acordo 
com os tipos de modelos de governança, a abordagem informal ainda prevalece, 
entretanto, direcionamentos vinculados a evolução das ações indicam um alinhamento 
com a abordagem profissional de governança corporativa (IBGC, 2018). Neste sentido, 
constatou-se na organização da ASEPEL, gestora da equipe de Voleibol Masculino que 
disputa a superliga de voleibol, os princípios elementares para as boas práticas da 
Governança Corporativa, sendo um viés importante para aplicação dos processos e 
auxílio na captação de recursos financeiros para a sustentabilidade do projeto. Os 
princípios da boa governança estabelecem mecanismos de gestão e fiscalização éticos, 
confiáveis e eficientes, o que em princípio, favorece a credibilidade do projeto na 
região e em 
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consequência melhora seu potencial de captação de recursos e sustentabilidade da 
equipe. Considerações Finais: Diversos desdobramentos no ambiente de governança, o 
esporte manifesta-se como um fenômeno já em transformação e que nos próximos 
tempos teremos uma nova realidade ainda não conhecida, que por vez, irá transformar 
a relação de trabalho no esporte, assim como demais atividades correlatas. Essa 
realidade já começou necessitando reflexão, discussão e direcionamentos para que 
todas as transformações sejam absorvidas e que possam beneficiar as próximas 
gerações e esse processo o JFVôlei está encaminhando uma nova realidade. 

 
Palavras-chave: Governança Corporativa, Governança no Esporte, Gestão Esportiva. 
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Análise do macroambiente e do microambiente de negócios direcionada para o 

basquetebol paulista. 

 
Sophia Celine Vieira de Souza, Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de 
São Paulo  
Flávia da Cunha Bastos, Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de São Paulo   

 
Introdução e objetivo(s). O basquetebol, como vários outros esportes coletivos, envolve 
uma série de variáveis para que se alcance resultados significativos em termos de 
material humano, infraestrutura para a sua prática de forma mais massiva e formação 
de atletas. A busca por soluções que ampliem a sua prática e por consequência revelem 
um número maior de jogadores diferenciados nas novas gerações é um desafio que é 
muito presente para os profissionais do esporte. No plano para desenvolvimento de 
um novo negócio ou no planejamento estratégico do negócio em questão, a realização 
de um diagnótico do ambiente de negócio se faz imprescindível. Tendo como objeto o 
ambiente de negócio do basquetebol paulista, o objetivo deste trabalho é apresentar a 
análise do macroambiente e do microambiente deste, buscando compreenção das 
implicações envolvidas no setor e no Mercado, como elementos fundamentais para 
estruturação de planos e ações para o desenvolvimento da modalidade nesta região. 
Métodos. Para atingir o objetivo proposto, que tem características de um diagnóstico, 
recorremos, dentro do campo da Administração, ao pensamento estratégico e 
planejamento de negócio, buscando, através da utilização de ferramentas de análise, 
apresentar o macroambiente e o microambiente paulista de basquetebol. Partindo de 
uma abordagem documental, analisou-se primeiramente o macroambiente, 
principalmente as tendências encontradas a respeito dos Ambientes: Sócio-Cultural, 
Demográfico, Econômico, Tecnológico, Político-Legal e Natural, definidos na literatura 
por Kotler (2006). Em seguida, realizou-se a análise do microambiente, baseada nas 
Análise da Demanda, Análise da Oferta e Análise da Indústria, propostas por Porter 
(2004). Como produto das duas análises, macroambiental e microambiental, o 
presente trabalho apresenta uma análise das Ameaças e Oportunidades envolvendo o 
setor e mercado do objeto em questão. Resultados e Discussão. A respeito da Análise 
das Forças Macroambientais de Philip Kotler diagnosticou-se o macroambiente. O 
primeiro contato de muitas das crianças e adolescentes com o esporte formal é na 
educação física escolar, o que para o basquetebol pode apresentar alguns problemas na 
continuidade, pois é uma modalidade que é tratada como para os adultos desde muito 
cedo, e com agravantes como a complexidade de regras, distância da meta e 
peso/tamanho da bola. Como alternativa, criou o mini basquetebol, jogo para menores 
de 12 anos, com regras adaptadas. Além da prática formal, o basquete é praticado 
livremente nas quadras poliesportivas públicas, como “21”, jogo disputado em meia 
quadra que evoluiu para o basquete 3x3, que conta atualmente com um estruturado 
circuito mundial e irá integrar os Jogos Olímpicos de Verão Tókio 2020. O basquetebol 
já foi considerado o segundo esporte mais popular no país, e os dirigentes da 
modalidade e suas federações/confederação e ligas colocam em suas missões, levar a 
modalidade a ocupar novamente essa colocação. Indicadores demográficos e 
econômicos demonstram-se favoráveis para o desenvolvimento do setor. Pela Síntese 
de Indicadores do PNAD– 2014- 2015, têm-se um total de 5.394.000 pessoas de 6 a 14 
anos em SP, que compreende idade para iniciação na modalidade. Os principais 
avanços tecnológicos que afetam o 
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setor em questão estão ligados à tecnologia da informação e design de produtos. O 
cenário político legal apontou um ambiente favorável para a pretura de novos 
negócios e disponibilidade de linhas de crédito. Os principais dados quanto a análise 
microambiental são: há 4.782 atletas federados e 5.330.730 matriculas efetuadas no 
ensino fundamental no Estado de São Paulo, os custos e taxas devidas á Federação 
Paulista são altos, há uma gama de outras modalidades esportivas oferecidas no 
Estado e este conta com um grande número de escolinhas de futebol, esporte mais 
trabalhado pela mídia brasileira. Conclusões. A realização de Mega Eventos Esportivos 
no país atraiu muita mídia, positiva e negativa, fato que os coloca como oportunidade a 
ser explorada e também se apresenta como ameaça por possíveis resistências da 
população a novos empreendimentos na área. O mesmo acontece com o âmbito 
escolar, que dependendo da oferta do esporte formal no colégio, abre campo de 
atuação para o esporte formal fora da escola, enquanto, se este for forte na escola, tal 
serviço pode não procurado além de suas dependências. O crescimento do Basquete 
3x3, aumenta a visibilidade do basquete, mas devido à semelhança e ao mesmo tempo 
total diferenciação quanto ao ensino e prática, por ser uma outra modalidade, pode 
tanto ajudar no crescimento do basquetebol quanto disputar com este espaço e 
atletas/praticantes. O crescimento do número de fãs, a melhor estruturação das Ligas 
Nacionais e crescimento do NBB podem contribuir para uma maior procura da 
modalidade para a prática/treinamento. Ao mesmo tempo, a baixa expressividade do 
país no cenário internacional pode contribuir de forma negativa. 

 
Palavras-chaves: basquetebol; planejamento estratégico;
 microambiente; macroambiente; gestão esportiva. 
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Nível de maturidade em gerenciamento de projetos nas empresas organizadoras de 

corrida de rua da cidade de São Paulo.  
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Ary José Rocco Júnior, Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de São Paulo  

 

Introdução e objetivos: Um projeto deve ser compreendido como um esforço ou um 
empreendimento com início e fim definidos claramente e com a intenção de alcançar 
determinados objetivos, cumprindo os prazos, custos e qualidade previstos. Nesse 
contexto, o tema gerenciamento de projetos (GP) tem sido muito utilizado nas 
organizações que buscam identificar necessidades e formas eficazes de gerenciamento 
dos seus projetos. No entanto, uma organização somente estará em plenas condições 
de gerenciar seus projetos quando atingir um elevado nível de maturidade em GP, 
obtido por meio da implementação de aperfeiçoamentos, como a aplicação de 
ferramentas, processos, metodologias, conhecimentos e habilidades avançadas aos 
projetos. Para avaliar o quão maduro as organizações estão em relação ao GP foram 
desenvolvidos alguns modelos a partir da necessidade de institucionalizar e medir a 
evolução e o nível do gerenciamento de projetos nas diferentes organizações (Silva & 
Santos, 2016). O modelo Prado-MMGP se destaca por ser brasileiro e se vale de um 
questionário próprio de 40 questões para relacionar a maturidade das organizações, 
independente do setor, com as suas capacidades de executar projetos. No esporte, a 
gestão da organização esportiva e a realização dos eventos tornaram-se um processo 
complexo que aborda diferentes áreas (financeira, marketing, etc.), além de exigir dos 
profissionais da área, pesquisa, planejamento, organização, coordenação, controle e 
implantação de um projeto, visando atingir o público-alvo com medidas concretas e 
resultados projetados (Poit, 2006). Diante dessa complexidade os eventos esportivos 
passaram a exigir a construção adequada de um projeto, contemplando objetivos, 
públicos, conteúdos e o formato do evento, além do uso amplo e correto das 
ferramentas específicas para o GP (Pires, 2007). Os eventos esportivos que mais se 
desenvolveram foram as corridas de rua e as caminhadas, que exemplificam como um 
evento esportivo, devido a sua complexidade, pode ser tratado como um projeto. De 
acordo com a Federação Paulista de Atletismo o número de corridas de rua realizadas 
no estado de São Paulo aumentou de 11 provas em 2001 para 298 em 2011, sendo que 
os últimos dados oficiais da entidade, de 2016, confirmam tal crescimento ao indicarem 
a realização de 424 corridas de rua em todo estado. A partir do contexto apresentado 
chegamos ao objetivo da presente pesquisa que é identificar o nível de maturidade em 
gerenciamento de projetos nas organizações esportivas ligadas à produção e à 
realização das corridas de rua e caminhadas. Método: A pesquisa se caracteriza como 
aplicada, descritiva e de abordagem quantitativa, sendo realizada por meio de um 
estudo de caso múltiplo (Veal & Darcy, 2014). O objeto são as empresas que organizam 
e realizam corridas de rua e caminhadas e que atuam na cidade de São Paulo. Os 
participantes foram selecionados com base nos critérios de conveniência e 
oportunidade (Veal & Darcy, 2014) a partir de buscas diretas e em sites especializados 
na modalidade, sendo identificadas 17 empresas. Na coleta dos dados foi utilizado um 
questionário online enviado ao diretor ou ao gerente de projetos 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 11 

 

 

ou de operações, sendo o mesmo composto de três blocos: (i) caracterização dos 
respondentes; (ii) caracterização da empresa; e (iii) 40 questões de múltipla escolha 
sobre o nível de maturidade em gerenciamento de projetos indicadas no modelo Prado-
MMGP, divididas em quatro blocos: nível conhecido, padronizado, gerenciado e 
otimizado (Prado, 2016). As informações obtidas nos dois primeiros blocos serão 
descritas e as do terceiro serão analisadas com base no método indicado pelo modelo 
Prado-MMGP, que atribui valores diferentes e fixos para cada uma das alternativas, 
variando entre 0 e 10 pontos (Prado, 2016). A partir da somatória dos pontos é 
identificado o perfil de aderência a cada um dos quatro níveis de maturidade e o nível 
de maturidade de cada empresa participante, que varia entre 0 e 5. Resultados, 

discussão: No momento da submissão deste resumo (julho/2018) a coleta dos dados 
está em andamento e com eles será calculado o nível de maturidade das empresas 
participantes e do setor (organização e realização de corridas de rua/caminhadas), 
além de ser prevista uma discussão comparando o nível de maturidade das empresas 
com as suas características, entre os participantes, com outras áreas e com o nível de 
maturidade médio do Brasil. Considerações Finais: Por estar em andamento não é 
possível tecermos considerações finais, sendo que a pesquisa está prevista para ser 
finalizada em agosto/2018, estando totalmente concluída no momento da realização 
do congresso, onde serão apresentados os resultados e a discussão realizada. 

 
Palavras-chave: Maturidade Gestão de Projetos; corrida de rua; caminhada; Gestão 
do Esporte 
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Entidades nacionais gestoras do paradesporto brasileiro. 
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Introdução e objetivo: O movimento paradesportivo brasileiro vem se desenvolvendo 
ao longo dos anos, esse desenvolvimento passa por uma constante mudança no 
cenário administrativo do paradesporto nacional. Essa administrado se apresenta com 
características específicas e distintas quando comparamos com o esporte olímpico ou 
convencional. Assim, o objetivo dessa pesquisa é analisar as entidades nacionais 
gestoras do paradesporto brasileiro. Métodos: Com o intuito de compreender melhor 
as organizações dessa estrutura administrativa, analisamos suas formas de gerir as 
modalidades paradesportivas para assim, dividí-las em grupos específicos e de 
similaridade administrativa. Resultado e Discussão: Elaboramos portanto, seis grupos e 
distribuímos as entidades responsáveis por administrar o paradesporto brasileiro em: 
1- Entidades Específicas, que são aquelas que administram apenas uma modalidade 
paralímpica; 2- Entidades por deficiência, são responsáveis pelas modalidades que são 
praticadas por um mesmo tipo de deficiência; 3- Entidades Abrangentes que são 
responsáveis pela administração das modalidades olímpicas e paralímpicas similares; 
4- Entidade Reguladora, que é apenas uma, mas tem uma grande representatividade 
no movimento paradesportivo; 5- Entidade Máxima, que é o Comitê Paralímpico 
Brasileiro e 6- Entidades não Paralímpicas, que administram as modalidades que não 
estão no quadro dos jogos paralímpicos. Conclusões: Concluímos que o paradesporto 
brasileiro precisa ser compreendido e analisado de forma distinta do olímpico e que 
existem diferentes características na forma de gerir as modalidades paradesportivas 
por parte das entidades máximas de cada esporte. 

 
Palavras-chave: paradesporto; Administração; Gestão. 
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Muito além das quatro linhas: análise de estratégias estatutárias da Major League 

Soccer e Campeonato Brasileiro da Série A. 
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- Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas  

 

Introdução e Objetivo: As ligas norte-americanas são empresas franqueadoras que tem 
como função primordial criar e garantir que sejam cumpridas regras e normas que 
aumentam o interesse dos fãs pelo esporte e o entretenimento que este fenômeno 
proporciona, equipes, jogos e campeonatos e, por consequência, a lucratividade dos 
franqueados (Mattar, 2014), grande parte destas regras e normas são encontradas em 
documentos particulares das ligas, como por exemplo, os estatutos. A Major League 
Soccer (MLS), principal liga masculina de futebol nos Estados Unidos, foi criada em 
1996, muito em decorrência da realização da Copa do Mundo FIFA de Futebol, 
realizada neste país em 1994. É possível observar um crescimento da liga ao longo do 
tempo, principalmente quando nos referimos a média de público. O torneio obteve 
média de 
21.125 espectadores por estádios entre 2014 e 2017 (Transfermarkt GmbH & Co. KG, 
2017). Comparando com o Campeonato Brasileiro de futebol, do qual obteve média 
de 
17.069 no mesmo período, supõe-se que a MLS é mais atrativa para os fãs de esporte, 
apesar de todo o apelo cultural que acompanha o futebol no Brasil. Essa diferença da 
média de público entre a MLS e o Campeonato Brasileiro de futebol, pode ser 
explicada, dentre outros fatores, nas características que diferenciam o sistema e ao 
formato do evento, estrutura, sistema e visão de seus responsáveis. O objetivo da 
pesquisa é encontrar no estatuto da MLS estratégias que seriam fatores por aumentar 
a média de público na liga norte-americana, e por fim, analisar se elas poderiam 
influenciar positivamente no futebol brasileiro. Métodos: O método utilizado é a 
pesquisa documental, a qual, a partir de informações existentes em documentos oficiais 
do objeto a ser estudado serão feitas as devidas comparações dos dois campeonatos. 
Resultados e Discussão: Para assegurar que a haja equilíbrio competitivo, a MLS parte 
do princípio de que se deve evitar disparidades econômicas entre as franquias. É uma 
regra que varia de liga para liga nos EUA, mas de forma geral, funciona assim: todas as 
receitas provenientes de propriedades comerciais da liga, são repartidas 
igualitariamente entre todas as equipes participantes. Essa estratégia ajuda a reduzir 
os abismos financeiro entre as franquias, permitindo que as equipes possam competir 
de maneira equilibrada, aumentando a imprevisibilidade do resultado (Mattar,2014). 
Outra estratégia que busca o equilíbrio competitivo dentro da liga norte-americana, é o 
chamado “salary cap”, o teto salarial, no qual a liga estipula valores para suas franquias 
distribuir entre seus jogadores. Essa regra é relevante, pois evita enormes disparidades 
de políticas salariais entre as franquias, o que reduz a possibilidade de um clube se 
torna mais atraente que os demais. No Brasil essas normas que priorizam o equilíbrio 
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esportivo não existem. Mecanismos presentes no estatuto da MLS evitam também que 
as equipes cometam loucuras pagando 
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salários acima de suas capacidades, como acontece de maneira sistêmica no futebol 
brasileiro (Mattar,2014). Não por acaso, as ligas esportivas norte-americanas podem 
ser consideradas as mais ‘socialistas’ em termos globais (Smolianov & Zakus, 2008). 
Conclusões ou Considerações Finais: Pode-se concluir que que a MLS consegue ser mais 
competitiva (além de outros motivos) e atrair mais público em seu campeonato 
através de medidas estatuárias que visam o equilíbrio competitivo e econômico das 
equipes. Em relação ao sistema estatutário do futebol brasileiro, observa-se uma 
gestão de clubes direcionada para interesses internos e que deixam de utilizar 
ferramentas que prezam por um campeonato mais equilibrado e atrativo para os 
espectadores, limitando assim o crescimento da média de público nos estádios 
brasileiros. 

 
Palavras-chave: Liga, Gestão do Esporte, Futebol, Estratégia. 
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Esporte: inovação em processo. 
 

Vanessa Carvalho Miranda Tavares, Escola de Educação Física e Esporte – 
Universidade de São Paulo  
Flávia da Cunha Bastos, Escola de Educação Física e Esporte – Universidade de São Paulo  

 
Resumo: Devido ao fomento da inovação em diversas áreas do conhecimento e de sua 
relevância como estratégia para organizações de qualquer área de atuação, no esporte 
o tema é novo e chama a atenção para pesquisas. Diante de uma sociedade dinâmica, 
estudos sobre inovação se tornam interessantes e são necessários para que as novas 
idéias se tornem implementação de produtos e serviços com mais eficácia que 
atendam as demandas de seus consumidores. As atualizações são necessárias para 
gerar competitividade e garantir a sustentabilidade e o sucesso das organizações, então, 
inovar é preciso. A palavra “Inovação” tem origem na palavra em latim “Innovare”, que 
significa renovar, reviver ou criar algo novo a partir de uma idéia ou “coisa” já existente 
(Kalssas, 2013). Descrever a inovação no esporte é importante para pré-definir as 
dificuldades e identificar as demandas para obtenção de performance individual ou 
organizacional (Ratten, 2011), ou seja, a inovação no âmbito esportivo pode partir de 
um atleta, de uma equipe, time ou clube das mais variadas modalidades e organizações 
envolvidas com o esporte. O objetivo deste trabalho é verificar como a inovação tem se 
manifestado no esporte baseando-se nas cinco vertentes da inovação no esporte já 
identificadas por Tjonndal (2017), que são: Inovação Social, Inovação Tecnológica, 
Inovação Comercial, Inovação baseada em Comunidades e Inovação Organizacional. 
Como método, optou-se pelo ensaio teórico e espera-se evidenciar o conhecimento e a 
reflexão deste tema emergente nas organizações e verificar como ele aparece e é 
explorado no esporte. Como resultado, encontrou-se que Inovação Social pode ocorrer 
por meio das organizações esportivas ou individualmente. Na prática, acorre quando 
um atleta, um clube ou uma organização envolvida com esporte se dispõe a contribuir 
com a sociedade de maneira criativa e positiva por meio do esporte. Sobre a Inovação 
Tecnológica relacionada ao esporte encontraram-se estudos sobre a mensuração e 
melhora na performance de atletas, por meio da tecnologia em equipamentos que 
podem impactar no treinamento e resultar em um melhor desempenho (Balmer, 
Pleasence, & Nevill, 2012). A inovação tecnológica chama atenção pela primeira vez 
em um torneio da Copa do Mundo (Rússia em 2018), a utilização de câmeras de vídeo, 
operadas por um árbitro assistente de vídeo, que proporcionou rever imagens logo 
após os lances duvidosos auxiliando a arbitragem em campo nos jogos do torneio. A 
Inovação Comercial é considerada quando as empresas estão envolvidas na criação de 
mudanças para o esporte. Na prática, a inovação comercial é percebida em larga escala 
em empresas que relacionam suas marcas ao esporte. Com esse olhar, podemos 
ressaltar as empresas de material esportivo, que consideravam adquirir um tênis, um 
agasalho ou um relógio o final da experiência de seus clientes, porém esse cenário se 
modificou e passou por um processo de inovação, onde a aquisição de qualquer produto 
é apenas o início de uma parceria com a organização. A Inovação Comunitária envolve 
responsabilidades sociais e atitudes empreendedoras aos quais organizações 
esportivas por meio de parcerias com grupos comunitários locais se apóiam e incentivam 
projetos para obtenção de um objetivo comum. Como exemplo de inovação comunitária 
no Brasil, pode-se citar o trabalho da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
para os jogos Panamericanos de 2007 que por meio de pesquisas, juntamente 
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com uma Startup, desenvolveu a apuração dos impactos causados pelas torcidas nas 
estruturas de concreto do estádio do Maracanã. A Inovação Organizacional envolve 
um conjunto de organizações esportivas que inovam, como por exemplo, o Comitê 
Olímpico Internacional (COI, 2018), que é uma organização global e tem influência em 
como o esporte é encarado pela comunidade global. Na prática, pode-se notar a 
inserção de novas modalidades esportivas para nos Jogos Olímpicos de Verão, como 
skateboarding em Tókio 2020. Conclui-se que inovar é inevitável e inerente ao esporte, 
porém ainda há um processo para que as idéias saiam do papel e se tornem práticas 
ativando ainda mais a inovação no esporte. Como recomendação para futuras 
investigações, sugere-se estudos de casos ou estudos longitudinais em organizações 
esportivas de diversas modalidades a fim de compreender como o processo de 
inovação ocorre e a qual velocidade as organizações estudadas acompanham as 
tendências da inovação. Ainda como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se 
estudos sobre os tipos de inovação no esporte. 

 
Palavras-chave: Esporte; Inovação; Estratégia. 
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Projeto integrador I: projetos de esporte e lazer ligados a Secretaria Municipal de 

Educação de Natal. 
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Marina Lucas de Oliveira, Instituto Federal do Rio Grande do Norte  

 

Introdução: Observa-se que a prática desportiva e de lazer possui pouco incentivo para 
alunos de escolas públicas. Isso ocorre a partir da falta de profissionais na área da 
educação física inseridos nas escolas, ou pela falta de estrutura física das próprias 
escolas, tendo que recorrerem a um pequeno espaço, adequando a prática de esportes 
e brincadeiras promovidas para os alunos, nisto, há a necessidade de aplicar a inclusão 
nessas escolas que possuem esses tipos de problemas. Com o intuito de fazer que os 
alunos pratiquem exercícios de esporte e práticas de lazer, se faz necessário ter como 
base projetos e ações promovidas para estes alunos que frequentam tais escolas, no 
entanto a falta de estrutura compromete o desenvolvimento de tais ações. A partir 
disso, o Projeto Integrador I se dispôs a fazer pesquisas na área de projetos de esporte 
e lazer realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Natal. Objetivo: 

Desenvolver uma pesquisa na área de esporte e lazer relacionadas as escolas do 
município de Natal/RN, com enfoque para os projetos que são realizados na área, 
através de ações da Secretaria Municipal de Educação (SME) nas escolas municipais. 
Assim podendo ver como é aplicado o esporte e lazer nas escolas que mais tem déficit 
nos aspectos citados mais acima. Estudos relatam a importância da prática esportiva 
para a melhoria de vida, como também para a qualidade de vida de todos, e 
começando a ter esse hábito desde cedo, leva-se a longevidade da vida. Nisso se vê 
que é imprescindível o bom emprego do desporto e do lazer nas escolas de ensino 
fundamental. No projeto que a ser apresentado a seguir, falaremos sobre as bases que 
nos fundamentaram no que se trata do assunto de esporte e lazer com aplicação a 
população, como políticas públicas, o modo como foi realizado o trabalho, a entrevista 
com responsáveis do setores de Cultura, Eventos e Desportos (SCED) e Educação em 
Tempo Integral (SETI), ambos presentes na Secretaria Municipal de Educação, 
relatando tudo o que foi entrevistado e discutido, e, por fim, apontaremos tudo o que 
foi visto e sua aplicação no que é o objetivo do trabalho. Métodos: A metodologia 
empregada no transcurso do Projeto Integrador I foi a utilização de dois questionários 
semiestruturados, sendo um aplicado aos responsáveis pelo Setor de Cultura, Eventos e 
Desporto (SCED), e o outro as responsáveis pelo Setor de Educação em Tempo Integral 
(SETI), da Secretaria Municipal de Educação (SME). Resultados: No que se trata da 
entrevista, que se utilizou o primeiro questionário semiestruturado, aos 
representantes do SCED, alcançamos os seguintes resultados: 1. De acordo com o 
responsável pelo SCED, todos os projetos têm um bom desenvolvimento e uma de 
suas ações pontuais, e são voltados para a rede municipal de educação, a não ser o 
caso da secretaria de esporte que é voltada para comunidade. 2. A secretaria não é 
responsável por espaços voltados para a pratica esportiva ou espaço público, mesmo 
que não seja escolas. Só se responsabiliza pelas atividades ditas e as desenvolve nos 
locais parceiros. 
3. As ações iniciam sua organização com antecedência, utilizando como exemplo o 
evento Sábado no Parque. 4. O meio de divulgação da Secretaria para os eventos 
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viabilizado pela prefeitura diretamente para as escolas participantes. 5. Na Secretaria 
Municipal de Educação, no SCED, onde se foi realizada esta pesquisa, não há 
estagiários do setor, mas eles estão em uma parceria com a faculdade UNI-RN, onde os 
alunos participam dos projetos promovidos por eles. 6. A responsável pela SCED explana 
que nos jogos há um regulamento de tudo que será realizado durante os jogos, um 
regulamento das regras de cada modalidade, possuindo também o regulamento geral, 
sendo o que rege todo o evento. 7. O público atendido/alvo, são alunos de 9º ano e 
ensino fundamental, com raras exceções de alunos de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). 8. A avaliação dos projetos se dá por toda a parte de organização do projeto já 
feita e após a realização do evento promovido por eles, a responsável pelos Jogos 
Escolares Municipais (JEM’s) diz que é feito o relatório final e fazem uma avaliação com 
os professores que participaram dos jogos, os que foram responsáveis por cada 
modalidade. Sendo feita uma reunião e eles dito, por cada um, o seu ponto de vista, o 
que eles acharam de ponto negativo e de ponto positivo e sendo colocado em um 
relatório final. De acordo com as responsáveis pelo programa Mais Educação, incluído 
no SETI, obtivemos os resultados que seguem: 1. Relacionado as instituições parceiras 
ao SETI e o Mais Educação tem-se o Instituto Santos Dumont, a Conexão Felipe 
Camarão, localizada Felipe Camarão, e o Santos Dumont, situado na Cidade da 
Esperança. Estes recebem alunos da Secretaria de Educação, e alunos que estão 
inseridos no Programa Mais Educação na instituição, mas não com atividades 
esportivas. O Santos possui um cume mais científico: pesquisa, investigação. E a 
conexão Felipe Camarão com a parte cultural. Sendo a parte cultural se inserindo no 
objetivo da pesquisa, no que se trata do lazer; 2. O programa mais educação é um 
programa de recebe verba federal, advinda do Ministério da Educação (MEC). Este 
deposita para as escolas que são escritas no programa. As escolas têm que estar 
inseridas, passando por uma inscrição, que ocorre uma vez por ano, através do site, 
fazendo a adesão pelo programa. Sendo o site SIMEC, disto, o MEC envia as verbas, de 
acordo com a quantidade de alunos que se inscritos e a quantidade de oficinas que eles 
inserem para ser realizada. Sendo um processo direto, o ministério da educação 
enviando diretamente para as escolas, as escolas são as unidades executoras, elas 
utilizam da verba recebida para pagar monitores e a compra de material; 3. 

Relacionado aos profissionais que são envolvidos no programa, na escola todos são 
envolvidos, da gestão, coordenação pedagógica, e os professores da escola. A proposta 
é de um trabalho junto ao projeto pedagógico da escola, então os todos são 
envolvidos. Os que não são da escola são os monitores, que são alunos que estão 
fazendo cursos, os que vão assumir letramento e matemática, preferencialmente que 
eles estejam fazendo o curso de pedagogia, advindos da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, porém não são remunerados; 
4. Sobre a formalidade do programa, não há edital, mas acontece a circulação da 
informação e os interessados os procuram com o currículo, sendo o currículo como 
fator obrigatório, e este é avaliado, a coordenação pedagógica da escola tem 
autonomia para fazer essa seleção, para ficar ou não com o bolsista voluntário. Se é 
avaliado o currículo, pois, como esses monitores vão estar em contato com as crianças, 
com estudantes dentro da escola, é necessário que eles tenham uma certa experiência, 
uma pequena formação com a questão de ensino, pois terão contato com oficinas, e 
liga diretamente a criatividade e aprendizagem. Considerações finais: Visto o que foi 
pesquisado e entrevistado, entendemos que, mesmo não sendo de função direta da 
Secretaria Municipal de Educação de Natal, ainda assim é promovido por esta, uma 
forma de lazer nos ambientes em que se incluem a atuação da SME. 
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Introdução e Objetivos: A gestão do esporte se configura como uma recente área de 
atuação profissional e de investigação científica no âmbito da Educação Física (Rocha & 
Bastos, 2011). Especificamente no que se refere a área de investigação científica, o 
aumento das demandas relacionadas a intervenção profissional dos gestores 
esportivos no Brasil e no mundo, impulsionou o desenvolvimento da gestão do esporte 
enquanto área acadêmica. No que tange ao desenvolvimento científico da gestão do 
esporte no Brasil nota-se ainda, uma dificuldade de estabelecimento enquanto área, 
especialmente ao se analisar o número de programas de pós-graduação e/ou as linhas 
de pesquisas específicas para esta temática. Esta realidade gera uma demanda de 
profissionais formados no campo da gestão do esporte, bem como, de produção 
cientifica. Uma possível solução para este panorama, seria um maior apoio das 
politicas públicas no âmbito do financiamento de pesquisas. 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. A partir 
disto, surge a necessidade de compreender o espaço da gestão do esporte no âmbito 
das políticas públicas de financiamento no Brasil. Sendo assim, o objetivo deste estudo 
foi identificar a incidência de projetos relacionados à gestão do esporte aprovados na 
Chamada Universal do CNPq, quanto às linhas temáticas e recursos financeiros. 
Métodos: O estudo, de natureza qualitativa foi desenvolvido por meio de pesquisa 
documental, realizada nos editais aprovados na Chamada Universal do CNPq, no 
período de 2013 a 2016, correspondendo ao último quadrienal avaliado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 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 2013 a 2016, 
na plataforma eletrônica do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), do MCTIC. Os 
termos utilizados para a pesquisa nos projetos aprovados foram: esporte, desporto, 
esportivo, esportiva, desportivo, desportiva e gestão. Os projetos foram selecionados 
por meio da leitura dos títulos. Para garantir a qualidade e a validade metodológica da 
pesquisa, realizou-se a replicação do processo por duas pesquisadoras, 
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com base no Search Protocol elaborado por Saur-Amaral (2012). Quando as duas 
chegavam a conclusões divergentes sobre as temáticas dos títulos, uma terceira 
pesquisadora atuava como consenso, auxiliando na tomada de decisão. 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: Verificou-se que no último quadriênio (2013-2016) 
foram lançados três editais na Chamada Universal do CNPq, nos anos de 2013, 2014 e 
2016. Nestes anos foram aprovados um total de 21.610, 20.802 e 21.641, 
respectivamente. Deste total de projetos, foram identificados 35 projetos aprovados 
relativos ao campo da gestão do esporte. Com relação as áreas de conhecimento, foi 
possível identificar projetos aprovados em 6 diferentes áreas, sendo a Educação Física a 
área com o maior número de projetos aprovados, com 22 no total, seguida da 
administração, com 8 aprovados, Sociologia com 2, e história, Comunicação e Direito 
com 1 projeto aprovado em cada área. Quanto a região, observou-se uma maior 
incidência de projetos aprovados na Região Sudeste (23), seguido da Região Sul (6), 
Região Centro- oeste (5) e um projeto aprovado na Região Nordeste. Não foram 
identificados projetos aprovados na Região Norte. Sobre as instituições de ensino, 27 
são públicas e 8 são privadas. Somente 6 receberam recursos financeiros. Dos 6 
projetos financiados, 3 projetos são da Faixa A - até R$ 30.000,00, 2 projetos são da 
Faixa B - até R$ 60.000,00 e um projeto da Faixa C - até R$ 120.000,00. As temáticas dos 
projetos foram categorizadas em 5 eixos temáticos. O eixo temático com maior número 
de projetos desenvolvidos foi o eixo Planejamento, diagnósticos e avaliação, com 15 
projetos. No eixo Gestão de megaeventos esportivos foram identificados 12 projetos, 
Mídia e comunicação no esporte 4 projetos, e os eixos Análise de políticas públicas de 
esporte e Recursos humanos na gestão do esporte, 2 projetos aprovados. Limitações: 
Durante a coleta de dados, foram observados projetos duplicados no documento, 
dificultando a somatória do total de projetos aprovados. Considerações finais: Ao 
observar o número total de projetos aprovados na Demanda Universal do CNPq (2013, 
2014, 2016), foi possível verificar um pequeno número de projetos aprovados 
relacionados ao campo da gestão do esporte, representando 0,05% do total de projetos. 
Notou-se também, uma variedade de áreas de conhecimento, com maior prevalência 
de projetos desenvolvidos na área da Educação Física. Os projetos aprovados são 
desenvolvidos, em sua maioria, em instituições públicas e na região sudeste, com maior 
predominância no Estado de São Paulo. Com relação à temática, os projetos buscam 
atender as necessidades relacionadas a intervenções práticas dos gestores do esporte, 
relativo às questões de diagnósticos, planejamento e avaliação. Além disso, nota-se um 
numero expressivo de projetos relacionados a temática Megaeventos, atendendo à 
demanda gerada neste período, sobre a organização dos principais megaeventos 
esportivos no Brasil. Torna-se necessário um fortalecimento da área da Educação Física 
enquanto principal área de investigação científica relativo ao campo da gestão do 
esporte, buscando aumentar o número de projetos aprovados, especialmente no edital 
analisado, que representa umas das principais fontes de financiamento para 
pesquisadores no Brasil. Além disso, sugere-se que haja uma maior aproximação do 
campo da gestão do esporte com o setor produtivo, potencializando a utilização de 
fundos setoriais específicos para o financiamento de pesquisas relacionadas a gestão do 
esporte. 
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Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 25 

 

 

 
Referências 

 
Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 
Rocha, C. & Bastos, F. (2011). Gestão do Esporte: definindo a área. Rev. bras. Educ. Fís. 
Esporte, 25, 91-103 
Saur-amaral, I. (2012). Revisão sistemática da literatura com apoio de Endnote X5 
e NVivo 9. Aveiro: GOVCOPP 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 26 

 

 

A Lei de incentivo ao esporte no município de Santos e sua aplicação e captação de 

recursos de 2010 a 2017. 

 
Vinicius Reberte de Almeida, Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão do Esporte 
(GEPAE), Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de São Paulo  
Flávia da Cunha Bastos, Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de São 
Paulo Luis Henrique Torquato Vanucci, Escola de Educação Física e Esporte – 
Universidade de São Paulo.  

 

Introdução e objetivo: O Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte 
(PROMIFAE), criado através de Lei no município de Santos-SP, tem como finalidade 
captar e canalizar recursos para o esporte por isenção fiscal de pessoas físicas e 
jurídicas. Em nível federal, existe a Lei de Incentivo ao Esporte (Brasil, 2006) e estudos 
têm observado predominância de projetos em determinadas manifestações do esporte 
e disparidades em relação aos valores aprovados e os efetivamente captados 
(Cavazzoni, Bastos & Kurle, 2010; Bastidas & Bastos, 2011). O Ministério do Esporte tem 
publicado regularmente, a partir de 2015, relatório de gestão da aplicação da Lei, tendo 
em vista atender política de transparência na gestão pública. A presente pesquisa teve 
como objetivo verificar como a Lei está contribuindo para desenvolver o Esporte local, 
tendo em vista que não há estudos nem relatórios de gestão sobre sua aplicação no 
município. Métodos: Foi realizada pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem 
quantitativa, a partir de fontes documentais na Secretaria Municipal de Esportes de 
Santos (SEMES), na Fundação Arquivo e Memória de Santos (FAMS) e dados publicados 
no Diário Oficial do Município de Santos (DO) entre os anos de 2009 e 2018. Foram 
levantadas as seguintes informações referentes ao período de 2010 a 2017: a) número 
de projetos apresentados, aprovados e captados; b) quantidade de projetos entregues 
e aprovados, comparados ao valor disponível; c) quantidade percentualmente do valor 
disponível por ano, comparada aos valores aprovados e captados; d) quantidade de 
projetos executados por manifestação esportiva; e) quantidade e valor captado por 
manifestação esportiva. Resultados e discussão: Verificou-se no período estudado que 
foram apresentados 451 projetos, dos quais 308 foram aprovados e 152 captados e 
executados. Percebe-se um aumento do número de projetos entregues a partir do ano 
de 2014 e um aumento de projetos aprovados a partir do ano de 2015, o que não ocorre 
com o número de projetos captados, ocorrendo uma brusca queda nos anos de 2016 e 
2017. Dos executados, 57 são de manifestação educacional, 36 de participação e 59 de 
rendimento, apesar da proximidade entre os números da manifestação educacional e 
rendimento apenas no ano de 2017 a educacional foi a mais executada, sendo a de 
participação em 2012 e 2013 e rendimento em outros 5 anos, 2010, 2011, 2014, 2015 e 
2016. Quando verificado o valor que foi utilizado por cada manifestação no ano, a de 
rendimento continua superando as demais, sendo a que mais captou em 4 anos (2011, 
2014, 2015 e 2016), a de participação em 3 anos (2010, 2012 e 2013) e a educacional 
em 1 ano (2017), mas se somarmos os valores captados do período estudado, a 
manifestação que mais captou foi a educacional, representando 38,99% do total, 
enquanto o rendimento utilizou 35,91% e participação 25,10%. Considerações finais: 

Conclui-se que a Lei atingiu seu objetivo, aumentando os recursos que são destinados 
ao Esporte. Porém há que se destacar que a manifestação esportiva de rendimento 
vem sendo a mais beneficiada pela Lei, divergindo da Constituição de 1988 Art. 2017, 
parágrafo II, em que destaca a prioridade do desporto 
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educacional (Brasil, 1988), apesar de ser a que mais captou em valor monetário, talvez 
isso possa ser explicado pelos grandes eventos que foram sediados no país de 2014 a 
2016, já que no ano de 2017 o desporto educacional foi o que teve mais projetos 
executados. Sugere-se a continuidade da análise do tema, verificando o tipo de 
proponente, a quantidade de pessoas beneficiadas, de incentivadores e em termos das 
modalidades esportivas atendidas para se aprofundar a análise da contribuição da Lei 
para o desenvolvimento do Esporte no município de Santos. Sugere-se ainda a 
comparação com os resultados de Leis Municipais de Incentivo ao Esporte em outras 
cidades, Leis Estaduais e a Lei Federal de Incentivo ao Esporte. 

 
Palavras-chaves: Lei de incentivo ao esporte; Política pública de esporte; 
Esporte; Santos-SP; Promifae 
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Introdução e Objetivo: Em 1969, foram criados os Jogos Escolares Brasileiros, os quais 
reuniram, pela primeira vez, os melhores atletas escolares do país. Segundo Arantes et 
al. (2012), a história destes jogos pode ser subdividida em quatro fases, diretamente 
ligadas aos acontecimentos políticos do país: primeira fase de 1969 a 1984 (ditadura civil-
militar), segunda fase de 1985 a 1989 (redemocratização), terceira fase de 1990 a 2004 
(pós- constituinte) e quarta fase de 2005 a 2010 (“governo popular” com o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva). O período de 2010 a 2014 foi incorporado à quarta fase, já 
que se enquadra no período de “governo popular”, ainda que não seja do presidente 
Lula, mas de sua sucessora Dilma Rousseff. Este artigo teve como objetivo identificar 
se atletas participantes dos Jogos Escolares Brasileiros entre 1969 e 2014 chegaram 
aos Jogos Olímpicos e tentar responder aos questionamentos que seguem: atletas que 
participaram dos Jogos Escolares Brasileiros chegaram aos Jogos Olímpicos? Caso 
positivo, em que proporção? Que modalidade dos jogos escolares apresentou maior 
número de Olímpicos? As diferentes fases dos jogos escolares impactaram na presença 
de atletas nas Olimpíadas? Existiu diferença entre as representações por sexo? A 
situação econômica e local de início de prática impactou esta participação? Método: 

Trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório e descritivo, que envolveu 
levantamento documental e bibliográfico e se propôs a estabelecer relações entre os 
fatos e as variáveis investigadas. Fizeram parte da amostra 433 homens e mulheres 
atletas, nas modalidades atletismo, natação, judô e ginástica rítmica (GR), os quais 
participaram das Olimpíadas entre 1972 e 2016. Estes nomes foram verificados nos 
boletins dos Jogos Escolares Brasileiros entre os anos 1969 e 2014. Resultados: Os 
participantes dos Jogos Escolares Brasileiros chegaram às Olimpíadas com frequência 
de 28,2% nas modalidades estudadas. Os atletas escolares do atletismo e judô foram os 
mais frequentes (31%) nas Olimpíadas, seguido da GR (25%) e natação (21%). A 
participação absoluta de mulheres foi menor em três modalidades, a exceção foi a GR; 
quando observado de forma relativa, este número foi maior no atletismo (41% F e 27% 
M) e na GR (25%F). Para todas as modalidades estudadas, a segunda fase foi a que 
levou o menor número de atletas escolares para as olimpíadas. As quatro modalidades 
estudadas na primeira, terceira e quarta fase dos jogos escolares levaram em torno de 
quatro atletas escolares por ano, já na segunda fase, estas mesmas quatro 
modalidades levaram apenas, em média, um atleta escolar ao ano. Os olímpicos 
relataram ter iniciado o esporte na escola, sendo 75% na GR, 48,6% na modalidade 
atletismo, 17,6% no judô e 10% natação. Este mesmo grupo fez relatos de baixo poder 
aquisitivo em 48,6% no atletismo, 17,6% no judô, 10% na natação. Não houve relatos 
na GR de baixo poder aquisitivo. Discussão: Um percentual de 28,2% atletas escolares 
chegou às Olimpíadas, com destaque para o atletismo e judô (31%). Este resultado 
quantifica a orientação expressa no regulamento e no discurso dos gestores dos jogos 
escolares (Arantes, et al. 2012; Arantes, et. al. 2017). A segunda fase apresentou o pior 
resultado na relação atletas escolar/ano para todas as modalidades. Este resultado 
é 
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muito significativo, pois demonstra o efeito da decisão dos gestores deste período por 
um “evento educacional”, desvinculado do esporte de rendimento e que proibiu 
atletas federados de participarem dos jogos escolares. Os resultados da pesquisa de 
Ferreira (1992) apontam que, no atletismo, os resultados esportivos do segundo 
período (1985 a 1989) foram piores que os do período anterior (1969 a 1984). A piora 
do nível técnico dos Jogos Escolares Brasileiros já era sentida pelos gestores dos jogos 
escolares, conforme os dados de Arantes et. al. (2017). Portanto, os resultados agora 
obtidos a partir dos atletas escolares que chegaram às Olimpíadas corroboram os 
resultados anteriormente já apresentados por Ferreira (1992) e Arantes et. al. (2017). 
Na representação relativa por sexo, obtida com base na relação entre total de 
olímpicos e atletas escolares do mesmo sexo, o atletismo (41% F e 27% M) e a GR (25% 
F) tiveram predominância do sexo feminino, enquanto a natação (14% F e 23% M) e o 
judô (15% F e 40% M) tiveram uma representação relativa maior do sexo masculino. 
Segundo Rubio (2010), o atletismo é uma modalidade mais democrática, o que explica 
o fato de as mulheres terem aparecido em maior representação relativa. Por outro 
lado, a predominância masculina nos números absolutos reforça os achados de Rubio 
(2010) de que o esporte é um campo de manifestação do poder masculino. Dentre os 
olímpicos do atletismo e do judô que foram atletas escolares, 48,6% e 17,6%, 
respectivamente, tiveram a iniciação esportiva na escola e fazem relatos de baixo poder 
aquisitivo. É interessante notar que parece existir uma associação entre início esportivo 
na escola/baixo poder aquisitivo com maior participação nos jogos escolares, já que as 
modalidades com maior número de atletas escolares presentes nas Olimpíadas foram o 
atletismo e o judô. Considerações finais: Existe número significativo de atletas escolares 
que chegaram às Olimpíadas (28%), sendo que as modalidades de maior concentração 
de Olímpicos foram o atletismo e o Judô (31%), com predominância do sexo masculino 
em números absolutos para três modalidades estudadas, a exceção foi a GR; quando 
analisado de forma relativa atletismo e GR tem concentração feminina maior. A 
segunda fase dos jogos escolares (1985 a 1989) foi a que apresentou menor 
concentração de atleta escolar por ano em todas as modalidades. Foi notada uma 
associação positiva entre início de prática esportiva na escola/baixo poder aquisitivo e 
maior participação nos jogos escolares. 

 
Palavras-chave: atleta escolar; jogos escolares brasileiros; jogos olímpicos; política 
publica de esporte. 
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Introdução e objetivos: No ano de 2007, o governo do estado da Bahia, ao delinear um 
novo modelo de divisão territorial, criou o território de identidade denominado 
Itaparica (BAHIA, 2014). O referido território abrange uma área de 12.343 km², possui 
aproximadamente 167.118 mil habitantes e encontra-se subdividido pelos municípios 
de Abaré, Glória, Chorrochó, Macururé, Paulo Afonso e Rodelas. No ano de 2014, o 
território em questão apresentou um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 2.011.840,28 
(BAHIA, 2015). Nesta perspectiva, a presente pesquisa teve como objetivo analisar as 
políticas públicas de esporte implementadas nos municípios que compõem o território 
de identidade Itaparica/BA, no período de 2009 a 2016. Métodos: Trata-se de um 
estudo de natureza exploratória e abordagem qualitativa. Para tal, utilizou-se a análise 
documental como procedimento de coleta de dados. Os seguintes documentos foram 
analisados: Leis Orgânicas Municipais; Planos Plurianuais; Leis Orçamentárias Anuais e 
Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária. Ao mesmo tempo, foram coletadas 
informações nos portais de transparência do Estado da Bahia e do Governo Federal, no 
site da Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia (SEI) e no Sistema 
de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SINCONFI). No que diz 
respeito à organização dos dados, utilizou-se as categorias analíticas propostas por 
Barros (2009), a saber: arcabouço legal; aparato institucional; planejamento e gestão; 
controle social. Resultados e discussão: Os dados revelaram uma oscilação entre os 
partidos de esquerda e direita na gestão dos municípios no período analisado. O 
arcabouço legal referente ao setor esportivo do território analisado estabelece a 
priorização do esporte educacional no que diz respeito ao fomento das ações a serem 
desenvolvidas. Ao mesmo tempo, sinaliza a necessidade de construção de espaços e 
equipamentos desportivos acessíveis às pessoas com deficiência física, idosos e 
crianças. Por outro lado, foi possível constatar que os serviços voltados para a prática 
do esporte e lazer estão diretamente vinculados ao turismo. Do ponto de vista do 
aparato institucional, o município de Abaré é o único que possui uma pasta específica 
voltada para o desporto e lazer. Em relação ao planejamento e gestão das ações 
esportivas, observou-se que a maioria dos municípios priorizara a alocação 
orçamentária com vistas à revitalização da infraestrutura esportiva e a oferta de 
atividades voltadas ao apoio de eventos esportivos. Além disso, não foram 
evidenciadas atividades correlatas à materialização da gestão participativa no que se 
refere ao planejamento e avaliação das políticas públicas de esporte implementadas 
no território. Considerações finais: É possível concluir que o panorama esportivo do 
território investigado retrata uma dissonância entre o discurso político e ações 
desenvolvidas, levando-se em consideração o incrementalismo da política pública de 
esporte implementada nos diversos governos analisados. Nesta lógica, acredita-se que 
os princípios ideológicos servem apenas como pano de fundo para a ascensão política 
em detrimento a materialização de ações significativas para o setor esportivo. 
Palavras-chave: Política Pública; Esporte; Ideologia Política. 
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Introdução e objetivos: O governo do estado da Bahia adotou no ano de 2007 um novo 
modelo de divisão territorial com vistas ao desenvolvimento equilibrado e sustentável. 
Tal modelo preconizou a regionalização dos municípios baianos através de territórios 
de identidades, os quais foram divididos por meio de especificidades, tais como: 
economia, cultura e ambiente (BAHIA, 2014). Neste interim, criou-se o território de 
identidade Costa do Descobrimento, composto por oito municípios, a saber: Belmonte, 
Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro e Santa Cruz de 
Cabrália. A extensão do referido território corresponde a 12.130,0 km², possui 343.347 
habitantes e a economia gira em torno dos setores de serviços, indústria e 
agropecuária. O Produto Interno Bruto (PIB) corresponde a 3,7 bilhões de reais e 
representa 2,2% do PIB baiano. Entretanto, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
apresentou significativa queda entre os anos de 2000 e 2010, passando de 0,635 para 
0,581 (BAHIA, 2015). Nesta perspectiva, a pesquisa teve como objetivo analisar as 
políticas públicas de esporte implementadas nos municípios que compõem o território 
de identidade Costa do Descobrimento/BA, no período de 2009 a 2016. Métodos: 
Trata-se de um estudo de natureza exploratória e abordagem qualitativa. Para tal, 
utilizou-se a análise documental como procedimento de coleta de dados. Os seguintes 
documentos foram analisados: Leis Orgânicas Municipais; Planos Plurianuais; Leis 
Orçamentárias Anuais e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária. Ao mesmo 
tempo, foram coletadas informações nos portais de transparência do Estado da Bahia 
e do Governo Federal, no site da Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da 
Bahia (SEI) e no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(SINCONFI). No que diz respeito à organização dos dados, utilizou-se as categorias 
analíticas propostas por Barros (2009), a saber: arcabouço legal; aparato institucional; 
planejamento e gestão; controle social. Resultados e discussão: A análise ora realizada 
possibilitou o diagnóstico da classificação dos partidos que atuaram durante o período 
investigado. Desse modo, identificou-se que a maior parte dos partidos encontra-se 
ideologicamente posicionados ao centro. No que diz respeito à base legal de 
sustentação do esporte nos municípios, foi possível constatar a existência de dispositivos 
legais significativos para o setor, entre eles, a normatização de um consórcio 
intermunicipal com vistas à implantação de politicas públicas regionais. Contudo, o 
município de Porto Seguro é o único que possui uma secretaria exclusiva para o 
fomento da política em questão, revelando assim a limitação do aparato institucional 
do setor esportivo no território analisado. Ao mesmo tempo, foi possível verificar uma 
dissonância entre o planejamento e execução orçamentária destinada ao setor na 
maioria dos munícipios. Vale destacar que a maior alocação e execução orçamentária 
da função desporto e lazer está relacionada ao município de Eunápolis, o qual possui 
uma secretaria em conjunto com outras pastas. As ações planejadas e implementadas 
nos diversos governos analisados foram restritas às obras de infraestrutura esportiva, 
incentivo aos esportes náuticos e manutenção dos órgãos 
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gestores. Alguns municípios possuem convênios com o Ministério do Esporte visando a 
implantação de núcleos do Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC). No que se 
refere ao Controle Social, não foi possível identificar ações que evidenciassem a 
materialização de uma gestão participativa voltada às políticas públicas de esporte 
desenvolvidas no território. Considerações finais: Apesar do novo processo de 
regionalização do Estado a partir da divisão territorial, pôde-se concluir que as políticas 
públicas de esporte desenvolvidas no território analisado são desestruturadas e 
oscilam de acordo com o direcionamento de cada governo. Ademais, espera-se que o 
estudo traga à tona reflexões acerca das políticas implementadas e que estudos 
similares possam ser desenvolvidos, aumentando assim a discussão do esporte 
enquanto política pública. 

 
Palavras-chave: Política Pública; Regionalização; Esporte. 

 
Referências 

 
BAHIA (2014). LEI Nº 13.214 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014: Dispõe sobre os princípios, 
diretrizes e objetivos da Política de Desenvolvimento Territorial do Estado da Bahia. 
Secretaria de Planejamento, Salvador, BA, Brasil. 
BAHIA (2015). Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Perfil dos 
Territórios de Identidade da Bahia. Secretaria de Planejamento, Salvador, BA, Brasil. 
BARROS, A. P. (2009). A política ambiental e o poder local: uma análise das políticas 
públicas de meio ambiente do município do Cabo de Santo Agostinho/PE. Dissertação 
de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil. 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 34 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marketing esportivo e comportamento dos consumidores do 

esporte  



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 35 

 

 

Esporte 4.0: Uma realidade disruptiva. 

 
Heglison Custódio Toledo, Universidade Federal de Juiz de 
Fora Gustavo Bernardino, IBMEC/ RJ  
Antônio Walter Sena Junior, Associação de Ensino Pesquisa em Esporte e Lazer  
Maurício Gattás Bara Filho, Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de 
Educação Física e Desportos  
Renato Miranda, Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Educação Física e 
Desportos  

 

Introdução: a capacidade tecnológica tem evoluído de forma muito dinâmica. Neste 
espectro não somente a tecnologia em si, mas também em suas plataformas ou 
suporte. Neste sentido, a capacidade de troca de informação e de comunicação 
potencializa em dimensões astronômicas a capacidade humana de captar e trocar 
informações. Nesta nova era do esporte, ora denominada ESPORTE 4.0, o repertório 
teórico ainda não alcançou tal dimensão tendo em vista a necessidade de suporte por 
parte de teorias que possam facilitar a compreensão no aspecto da necessidade e 
realidade contemporânea. O esporte, ainda pensado, no âmbito cartesiano, requer 
uma dimensão atualizada dos componentes sociais, da mesma forma que instrui novos 
comportamentos e envolvimentos da sociedade como todo. Neste ambiente, aparatos 
teóricos que podem contribuir e auxiliar no desenvolvimento do conteúdo de 
investigação, deve ser dimensionado na dinâmica que a realidade apresenta, seja de 
ferramentas e/ou tecnologias. Neste sentido, a gestão do conhecimento é uma 
possibilidade de interpretação de uma lógica atual que possibilita descortinar 
conhecimentos inerente a realidade 4.0. Objetivos: Estabelecer direcionamentos e 
desenvolvimento do Esporte na era 4.0, desenvolver aplicativo para o 
desenvolvimento e consolidação do momentum Esporte 4.0. Métodos: O estudo 
apresentado trata-se de um material cuja natureza se caracteriza por uma investigação 
teórica, em que revisão de literatura e metodologia seguem em linhas gerais o roteiro 
comum de qualquer pesquisa de revisão de literatura, ou seja, a identificação, 
localização e obtenção do material para estabelecer questões e propostas relevantes 
que contribua para o crescimento conceitual do Esporte 4.0. No presente trabalho, a 
metodologia utilizada visou ilustrar a estrutura de investigação e intervenção capaz de 
informar as diretrizes teóricas que envolvem a construção do trabalho como um todo. 
A estrutura do estudo tem por finalidade elucidar diferentes percepções à luz da 
tecnologia, uso de aplicativo e direções do esporte na era 4.0. A metodologia do 
estudo foi elaborada em três etapas, em que primeiro foi realizado a revisão de 
literatura, buscou-se estruturar autores que pudesse balizar a base conceitual e teorias 
de referência para consolidação do modelo proposto. A segunda etapa consistiu na 
elaboração conceitual que partiu de teorias estruturantes que abordam concepções 
modernas e se caracterizam como eixo principal para elaboração do conceito do 
Esporte 
4.0. A terceira etapa se apresenta como o elemento material do produto do estudo, a 
qual se caracteriza pela materialização dos conceitos elaborados e aplicados na 
estruturação sistêmica do conceito esporte 4.0. Resultados e Discussão: A compreensão 
configurada a partir das interseções do século XXI, permitem dizer que existe um 
aparato no âmbito esportivo relacionados as organizações. A criação de um ambiente 
propício ao surgimento de soluções, melhorias em processos e serviços, potencializam 
o desenvolvimento de novos produtos, logo, as organizações competem somadas 
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indivíduos que formam um modelo de coexistência (Polak & Jurczyk-Bunkowska, 2017). 
A construção de um modelo requer uma teoria que aproxima os elementos do trabalho 
científico, como a observação, a subjeção e a razão, ou seja, um modelo é o resultado 
de uma reflexão sobre uma parte da realidade e do entendimento de sua dinâmica. 
Logo, apresentar um modelo teórico possibilita a apreensão da realidade por dois 
motivos essenciais: 1) facilita a representação e 2) auxilia no pensamento do 
“complexo” (Astolfi & Develay, 1994). O modelo sugerido para compreensão tem como 
propósito facilitar o entendimento das interseções ocorridas na realidade 4.0, neste 
aspecto, o esporte já se encontra inserido nesse cenário, em que sistemas de inovação 
subsistem para elevar os resultados, a gestão do conhecimento subsidia o aparato 
teórico para a realização, desenvolvimento e crescimento da gestão do esporte (Toledo, 
2015). Portanto, o modelo de conjugação de interfaces indica o entroncamento das 
interfaces da gestão do esporte, gestão do conhecimento e sistemas de inovação. 
Considerações Finais: Este trabalho indica diversos desdobramentos na era 4.0 nesse 
ambiente, o esporte manifesta-se como um fenômeno já em transformação e que nos 
próximos tempos teremos uma nova realidade ainda não conhecida, que por vez, irá 
transformar a relação de trabalho no esporte, assim como demais atividades 
correlatas. Essa realidade já começou necessitando reflexão, discussão e 
direcionamentos para que todas as transformações disruptivas sejam absorvidas e que 
possam beneficiar as próximas gerações. 

 
Palavras-Chave: Gestão do Esporte; Tecnologia; Inovação. 
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Introdução e objetivo Da história do futebol no Brasil, o fato mais conhecido é 
justamente o mito do fundador Charles Miller e de sua origem inglesa. De acordo com a 
maior parte dos historiadores do futebol e com Guterman (2014), nosso futebol herda 
características inglesas e possui raízes, onde Charles Miller havia estudado. Com mais de 
um século após sua chegada no Brasil, o futebol é o esporte mais praticado no país e 
alcança índices de preferência altíssimos. É um dos esportes mais admirados e mais 
difundidos no meio da população. Tanto o público geral como a mídia destacam o 
fanatismo dos torcedores dos mais diversos clubes. O futebol é um dos esportes de 
maior alcance geográfico, sendo difundido e praticado nos quatro cantos do país, em 
regiões ricas e pobres, nos interiores e capitais, do sul ao norte, e, atualmente, por 
homens e mulheres. Para o nascimento do futebol cearense, de acordo com Silva 
(2009), duas versões são divulgadas, uma de 1903 e outra de surgimento em 1904. 
Numa delas, José Silveira, filho da elite, após período de estudos na Suíça, volta à 
Fortaleza trazendo em sua bagagem um livrinho com as regras e uma bola de couro, 
promovendo em 1904, o primeiro embate entre os cearenses e os ingleses que aqui 
moravam no começo do século XX. Em pouco tempo, o esporte se populariza entre a 
elite e entra nos espaços das escolas, e também, passa a ser jogado nas ruas em frente 
às casas, com bolas de meia. Em 1914, surge o primeiro campo oficial, em que seriam 
jogadas as partidas dos times que se organizavam na capital. Tratamos neste trabalho 
dos dois maiores times cearenses da atualidade. O Ceará nasceu “Rio Branco Foot-ball 
Club”, no dia 2 de junho de 1914. O Fortaleza tem seu registro de nascimento em 18 
de outubro de 1918, portanto, quatro anos mais tarde que o Ceará. De acordo com 
pesquisa divulgada no Diário do Nordeste online (2016), o Ceará tem a terceira maior 
torcida do Nordeste e é o 15º no ranking nacional de torcidas. Já o Fortaleza ocupa a 
segunda posição em quantidade de torcedores do estado do Ceará. Apresentando-se 
como a 16ª equipe no ranking nacional. A partir desses dados, nos questionamos sobre 
quais as características de frequência dos torcedores nos jogos. Desta forma, esta 
pesquisa se propõe a apresentar os hábitos dos torcedores quanto ao 
acompanhamento dos jogos das duas maiores organizações esportivas de futebol do 
estado do Ceará: o Ceará Sporting Club e o Fortaleza Esporte Clube. 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 de dados: um questionário presencialmente e outro virtualmente, com 
perguntas fechadas de tipo Dicotômica e Múltipla escolha, baseado na metodologia 
exposta por Philip Kotler 
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(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 três perguntas que discutem: 1 – Como o torcedor acompanha os jogos; 2 – 
Qual a competição que mais incentiva a ir ao estádio; 3 – Se é sócio-torcedor. Percebeu-
se nesta pesquisa que o meio mais utilizado de acompanhamento dos jogos pelos 
torcedores cearenses é o estádio, aparecendo em segundo lugar a TV por assinatura. 
Os torcedores do Ceará acompanham os jogos com presença de 57% no estádio, 47% 
na TV por assinatura e 33% na TV aberta. Os torcedores do Fortaleza acompanham os 
jogos em 63% no estádio, 50% pela TV por assinatura e 39% pela internet, 
apresentando números razoavelmente próximos. Tanto os torcedores do Ceará quanto 
do Fortaleza, ainda utilizam o rádio para acompanhar as partidas do seu time, um meio 
tradicional de comunicação, que já teve maior importância. Quanto às competições, o 
torcedor do Ceará se sente mais motivado a ir ao estádio em jogos do Campeonato 
Brasileiro com 78% e o torcedor do Fortaleza optando por esta competição num total 
de 81%. Estes números são muitos superiores aos da segunda competição que 
incentiva o torcedor do Ceará a ir ao estádio, a Copa do Nordeste com 41%, seguindo 
por Campeonato Cearense com 37%, Copa do Brasil 35% e Copa Fares Lopes com 3%. 
Os torcedores do Fortaleza, diferente do Ceará, preferem em segundo lugar o 
Campeonato Cearense com 46%. Surpreende que mesmo o time do Fortaleza não 
disputando a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil 2018, os torcedores tricolores ainda 
se sentem incentivados a ir a essas competições com 33% e 30%, respectivamente. 
Nesta pesquisa, tivemos um número relevante de sócios-torcedores do Ceará. Das 320 
respostas, 42% ou em números exatos 133 torcedores. O Fortaleza totaliza 39% ou 119 
sócio-torcedores de um total de 304 torcedores desta pesquisa. Assim como o Ceará, o 
Fortaleza apresentou um percentual considerável de sócios-torcedores. Considerações 

Finais Afirmamos que com relação aos hábitos dos torcedores quanto ao 
acompanhamento dos jogos dos clubes, são torcedores presentes que acompanham 
jogos nos estádios. O percentual de torcedores que acompanham os jogos no estádio e 
na TV por assinatura não se apresenta na coleta de forma surpreendente, pois 
analisando os dados da programação da única emissora que detém os direitos de 
transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, das Séries A e B na TV aberta, 
observamos que, nas oito primeiras rodadas do campeonato, não ocorreu nenhuma 
transmissão dos jogos dos times cearenses. Dessa forma, o torcedor opta por assinar 
pacotes de TV por assinatura e/ou ir ao estádio ver seu time jogar. Ao mesmo tempo, 
notamos que esta rotina percebida através da aplicação dos questionários beneficia o 
clube, já que o torcedor vai mais frequentemente ao estádio, e 
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por consequência, adere mais ao programa de sócio-torcedor que permite ao sócio a 
entrada gratuita nas partidas de mando do seu time. Por fim concluímos, que a maioria 
dos pesquisados pertence a categoria de sócios-torcedores, o que nos aponta para 
uma nova identidade de torcedores consumidores de produtos e serviços do clube. 

 
Palavras-chave: Torcedor; Ceará Sporting Club; Fortaleza Esporte Clube; 
Acompanhamento de jogos; Futebol. 
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Impacto de la Calidad del Servicio ofrecida por la Liga Antioqueña de Fútbol en 

Colombia sobre la satisfacción de sus clubes.   
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Introducción y Objetivo: En la literatura del marketing, autores como Parasuraman, 
Zeithaml, y Berry, (1988) son precursores de la investigación sobre la Calidad del 
Servicio, donde evidencian su influencia sobre la satisfacción. Así mismo, algunos 
autores han realizado estudios específicos que demuestran esta relación en el área 
deportiva (Mañas, Giménez, Muyor, Martínez y Moliner, 2008; Howat & Assaker, 2013). 
Sin embargo, cabe resaltar que en Colombia no se han realizado hasta el momento 
estudios conducentes a evaluar esta relación en dicho sector; por tanto, el presente 
estudio, tiene como objetivo cerrar esta brecha mediante el análisis del impacto de las 
expectativas y la calidad del servicio en la satisfacción de los clubes de fútbol 
aficionado en Colombia (CLubsAF), con el servicio de la Liga de Fútbol de Antioquia de 
Fútbol en Colombia, usando el modelo SERVQUAL con sus 5 dimensiones 
(Parasuraman et al., 1985; 1988), teniendo en cuenta lo que esperan los Clubes de la 
Liga, y lo que perciben actualmente. Para lo anterior, este estudio propone un modelo 
confirmatorio mediante el uso de la metodología PLS-SEM. Metodología: Para lograr los 
objetivos se utilizó una escala de medición basada en estudios empíricos de autores 
reconocidos. Los ítems fueron 22 para SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985; 1988), 
y 9 para satisfacción (Oliver, 1980; Parasuraman, 
Zeithaml, y Berry, 1988; Sramek et al., 2009; Bustamante, 2015). Se realizaron 270 
encuestas auto administradas de naturaleza cuantitativa entre febrero y abril del 2018. 
Para el análisis de los datos, se realizó la validación de la medición del instrumento 
para constructos formativos y reflectivos, y posteriormente la evaluación del modelo 
estructural Resultados y Discusión: Los resultados evidenciaron que la calidad del 
servicio generada por la Liga Antioqueña de Fútbol presenta una influencia directa y 
positiva sobre la satisfacción de los clubes (t=13,197; β=0,733 ), permitiendo confirmar 
la principal hipótesis del modelo. Conclusiones y consideraciones finales: Lo anterior, 
permite concluir que el SERVQUAL es un factor habilitador para la generación de 
satisfacción entre los clubes aficionados pertenecientes a la Liga, mostrando que ésta 
debe enfocar sus esfuerzos en incrementar la calidad de su servicio, desde lo tangible 
hasta lo relacional en torneos y competencias. Para futuros estudios, se realizará el 
análisis de cómo la calidad del servicio generado por la Liga Antioqueña de Fútbol 
influye en la calidad de la relación con los clubes. 

 
Palabras Clave: Calidad de la relación, Servqual, Marketing deportivo, PLS-SEM 
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A influência da qualidade de serviços na satisfação dos espectadores do Campeonato 

Pernambucano de Futebol Profissional - Série A1.   
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Introdução e objetivo(s): Os jogos de futebol atraem milhares de espectadores e 
possuem um importante papel na ocupação do tempo livre e nos momentos de lazer da 
sociedade. Elencados na qualidade de responsáveis diretos pela dinamização da 
indústria do futebol, clubes e consumidores precisam estar cada vez mais conectados. 
Sendo a efetivação desta relação uma das principais tarefas da gestão do clube, mais 
especificamente do departamento de marketing, que tem como um dos seus papeis 
atender as necessidades e expectativas dos consumidores. Neste sentido, é importante 
destacar que nos eventos esportivos, a oferta de serviços de alta qualidade é apontada 
como uma questão crítica para as organizações profissionais na obtenção de 
vantagens competitivas, pois a percepção dos espectadores em relação à qualidade dos 
serviços tem sido associada com a satisfação (Yoshida & James, 2010), que por sua vez é 
um importante antecedente do comportamento positivo do espectador perante o clube 
(Theodorakis, Alexandris, Tsigilis, & Karvounis, 2013). Sendo assim, o objetivo deste 
estudo foi identificar a influência da percepção da qualidade de serviços na satisfação 
dos espectadores do Campeonato Pernambucano de Futebol Profissional Série A1. 
Métodos: O instrumento utilizado foi um questionário composto pelas variáveis: 
qualidade de serviços e satisfação, adaptadas do modelo proposto por Biscaia, Correia, 
Yoshida, Rosado, e Marôco (2013). A qualidade de serviços foi mensurada através de 
dez dimensões de primeira ordem, compostas por três itens cada, em escala Likert de 
sete pontos (1= discordo totalmente à 7= concordo totalmente). A satisfação também 
foi mensurada a partir de três itens em escala Likert de sete pontos (1= não satisfeito à 
7= satisfeito), perfazendo um instrumento com 33 itens. O processo de coleta de dados 
foi realizado em duas fases, sendo a primeira fase destinada à validação do modelo de 
medida e a segunda à especificação do modelo causal. As coletas ocorreram em dia de 
jogos, antes do início das partidas, na parte externa do estádio, durante partidas 
escolhidas de forma aleatória do Campeonato Pernambucano de Futebol Profissional – 
Série A1 nos anos de 2016 e 2017. Na primeira fase, ano de 2016, um total de 527 
questionários foram aplicados através da técnica de amostragem não probabilística 
por conveniência, dos quais 386 foram considerados válidos (73,2%). Já no ano de 
2017, foram aplicados 784 questionários, onde 620 foram considerados válidos (79%). 
Apenas preenchiam o questionário os espectadores que haviam participado de pelo 
menos um jogo da competição em questão, tendo em vista a necessidade de 
experiências anteriores recentes para uma avaliação adequada. Os dados foram 
analisados a partir de uma análise de equações estruturais em duas etapas no 
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software estatístico AMOS 24. Os índices de qualidade de ajustamento utilizados 
foram: x²/df, CFI, GFI e RMSEA. A consistência interna foi avaliada a partir do teste de 
Alfa de Conbrach, a validade convergente foi identificada através dos valores de 
variância extraída média (VEM) e a validade discriminante quando os valores de VEM 
de cada dimensão foram superiores ao quadrado das correlações entre as dimensões 
(Fornell & Larcker, 1981). O nível de significância estabelecido foi de p< 0,05. Resultados 

e Discussão: Os resultados da primeira etapa apresentaram o quadrado das correlações 
superiores à VEM nas dimensões “acessibilidades”, “segurança” e “conforto”, o que 
sugere falta de validade discriminante. Sendo assim, de acordo com o conteúdo e a 
literatura, foi selecionado o item com o maior peso fatorial de cada uma destas 
dimensões, posteriormente agrupados em uma única dimensão denominada 
“funcionalidade da instalação”. Por sua vez, os valores de VEM das dimensões 
“adversário” (.46), “experiência como torcedor” (.47) e “atmosfera do jogo” (.38) não 
atingiram o valor de .50 sugerindo falta de validade convergente. As duas primeiras 
dimensões referidas foram mantidas no modelo, uma vez que os valores de VEM estão 
próximos do valor aceitável, além de que os itens que compõem tais dimensões 
obtiveram pesos fatoriais superiores a .60. Por sua vez, a dimensão da “atmosfera do 
jogo” foi excluída por falta de validade convergente. Após este processo de 
refinamento, todos os itens (24 itens) apresentaram pesos fatoriais entre .61 e .90, as 
estimativas de fiabilidade foram superiores à Alfa = .70 em todas as dimensões, 
demonstrando consistência interna. Finalmente, o modelo de medida revelou uma boa 
qualidade de ajustamento [X2/df = 2.13; GFI = .91; CFI = .94; RMSEA = .05]. 
Consequentemente o modelo causal foi analisado. A avaliação global do modelo causal 
indicou um bom ajustamento [X2/df = 2,73; GFI = .92; CFI = .94; RMSEA = .05]. 
Relativamente às relações causais, a “performance dos jogadores” foi a única 
dimensão da qualidade de serviços que apresentou uma influência significativamente 
positiva na satisfação dos espectadores (β = .75, p < .001). Por sua vez, a dimensão 
“adversário” influenciou de forma negativa a satisfação (β = - .25, p < .001). Estudos 
anteriores também evidenciaram que o desempenho das equipes e/ou a qualidade do 
jogo, são dimensões importantes e determinam a satisfação dos espectadores, 
principalmente no futebol (Biscaia et al., 2013; Foroughi, Mohammad Shah, Nikbin, & 
Hyun, 2014; Theodorakis et al., 2013). Ainda que o departamento de marketing do 
clube tenha pouca ou nenhuma influência sobre a escolha dos jogadores da equipe, a 
tática e o desempenho do jogador no dia do jogo, precisam participar do processo de 
decisões estratégicas do clube no que diz respeito a contratação dos atletas. Em relação 
ao efeito negativo da dimensão “adversário” na satisfação do espectador, este 
resultado pode ser justificado pelo alto grau de rivalidade das equipes que 
participaram da competição investigada. Considerações Finais: A partir destes 
resultados, ainda que por apenas uma dimensão, conclui-se que a qualidade de 
serviços exerceu uma influência significativa e positiva na satisfação dos espectadores 
do Campeonato Pernambucano de Futebol Profissional Série A1. Por fim, cabe destacar 
que este estudo possui importantes implicações teóricas e práticas. Do ponto de vista 
teórico, testou um modelo de análise da qualidade de serviços em um novo contexto e 
numa população representativa, isto é relevante uma vez que estudos desta natureza 
tendem a ser influenciados pelo contexto cultural onde são desenvolvidos. No que se 
refere às implicações gerenciais, os clubes devem desenvolver ações de marketing no 
sentido de evidenciar os atributos relacionados com o serviço principal, sugerimos 
dentre outras: contratar bons jogadores, realizar campanhas de marketing que 
enfatizem o desempenho dos atletas e estimular a competitividade do 
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campeonato para atrair melhores jogadores. 
 

Palavras-chave: Eventos esportivos; Gestão do futebol; Marketing do esporte; Gestão 
da qualidade; Comportamento do consumidor. 
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Introdução e objetivos: O desenvolvimento de estratégias de negociação às barreiras 
para práticas esportivas é inevitável pela necessidade da manutenção de ações que 
favoreçam a prática de exercícios físicos. As estratégias de negociação são 
conceituadas como o resultado do confronto (interação) entre os processos de 
motivação e as barreiras para o lazer (Jackson, Crawford & Godbey, 1993). O 
entendimento dos fatores psicológicos relacionados ao envolvimento pode permitir o 
emprego de estratégias de negociação para indivíduos superar barreiras em diferentes 
estágios de envolvimento (Beaton, Funk, Ridinger & Jordan, 2011). Esta pesquisa teve 
como objetivo verificar se diferentes estratégias de negociação podem explicar a 
variância no envolvimento e no comprometimento de corredores amadores com a 
corrida de rua. Método: Corredores amadores (n = 437) responderam a um 
questionário online sobre estratégias de negociação, envolvimento e 
comprometimento. Baseando-se na literatura, foram investigadas cinco estratégias de 
negociação: negociação de tempo, flexibilidade, busca de parceiros e informação, 
negociação para falta de vontade e negociação para dor (Alves & Rocha, 2017). As 
respostas foram dadas a partir de uma escala de Likert, variando de 
(1) nunca a (7) sempre. Três dimensões do envolvimento atitudinal foram 
consideradas: valor hedônico, centralidade e valor simbólico (Beaton et al., 2011). Os 
itens das escalas de envolvimento e comprometimento foram respondidos a partir de 
uma escala de Likert, com respostas variando entre (1) discordo plenamente e (7) 
concordo plenamente. Resultados e Discussão: Os corredores eram na sua maioria do 
sexo masculino (60,1%), com idade média de 39,9 anos (DP = 11,6), no qual 45% 
recebem orientação profissional para treinar corrida e possuíam experiência em treinar 
corrida de 6,79 anos (DP = 7,19 anos). A partir do modelo de regressão, foram 
explicadas pelas cinco dimensões da negociação: 25,3% do envolvimento hedônico, 
42,2% da centralidade, 21,6% do valor simbólico e 30,2% do comprometimento. As 
dimensões negociação para falta de vontade, e busca por parceiros e informação 
foram preditores significantes em todas as análises. As dimensões flexibilidade e 
negociação para dor não foram preditores significantes de nenhuma variável 
independente analisada. A dimensão negociação para falta de tempo teve importância 
relativa em apenas uma análise. Esse fator corrobora com Alexandris, Kouthouris, Funk 
e Tziouma (2013), pois os autores destacam que apenas a negociação de tempo para 
praticar esportes não é o suficiente para tornar indivíduos altamente envolvidos na 
participação esportiva. Conclusões: Entende-se que corredores que utilizam estratégias 
de negociação são mais envolvidos e comprometidos do que aqueles que não as 
utilizam. Espera-se que os corredores superem a falta de vontade através da satisfação 
e do prazer que a corrida de rua proporciona. Uma experiência positiva vinda através 
de um evento de corrida pode levar o indivíduo a utilizar seu tempo livre para se 
dedicar aos treinos de corrida e consumir produtos relacionados a esse esporte. A 
troca de informações de corredores com seus pares pode gerar um maior simbolismo 
entre si. Uma forte conexão psicológica com a corrida de rua pode transformar os 
hábitos e os comportamentos de consumo do indivíduo. 
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Introdução: O mercado fitness vem crescendo constantemente nos últimos anos, e 
juntamente com ele o surgimento de novas modalidades que são atrativas aos olhos do 
consumidor. O Crossfit é a nova “sensação do momento” e atualmente é a modalidade 
que mais cresce no mundo com mais de 13 mil afiliações. No Brasil a modalidade 
chegou em 2009 e rapidamente conquistou adeptos por todo o país, são mais de 1.000 
unidades conveniadas onde mais de 60 se localizam no estado do Paraná e 29 na cidade 
de Curitiba. Objetivo: Por ser uma modalidade nova no mercado são escassos os 
estudos sobre um perfil de gestão de negócios no crossfit, sendo assim o objetivo deste 
trabalho foi de analisar a atual gestão de negócios no crossfit em Curitiba/PR. Métodos: 

Foi realizada uma pesquisa descritiva quantitativa, através da aplicação de um 
questionário com 27 gestores de box, dos quais apenas 17 enquadraram-se nos 
critérios de inclusão estabelecidos pela pesquisa. Os dados coletados foram de 
formação profissional pessoal, dados do box e de três setores da gestão: de pessoas, 
financeira e marketing. Resultados e Discussão: A pesquisa constatou que o perfil do 
gestor é homem de 34 anos, graduado, com algum nível de especialização. Todavia, é 
importante ressaltar que 53% não possui necessariamente graduação em educação 
física o que mostra a carência de profissionais nessa área. Apenas 24% dos participantes 
atuam apenas como gestor, a grande maioria 76% detém outras funções na qual se 
destaca a de coach com 69%. A carga horária média semanal de trabalho dos gestores é 
de 15,5 horas e 41% estão no cargo a 1 ou 2 anos. Os gestores elegeram gestão de 
pessoas, gestão financeira e conhecimentos administrativos como os principais 
conhecimentos para um gestor. No que se refere às habilidades foram eleitas liderança, 
relacionamento interpessoal, resolução de conflitos e gestão participativa como 
aquelas preponderantes no quesito gestão. Por fim, foram eleitos cinco componentes 
da atitude nas quais se destacaram liderança, foco no resultado, excelência no 
atendimento, planejamento e decisões rápidas e precisas. Apenas 24% dos boxes estão 
no mercado a mais de 3 anos demonstrando que o crossfit é um ramo fitness 
extremamente novo. Sendo que, para 41% dos avaliados o horário de funcionamento 
do box é das 06:00 às 22:00 hora onde apenas 6% relatam ofertar mais de 15 aulas por 
dia. Tendo em vista o número de aulas outro importante medidor de qualidade é o 
número de alunos por aula, que para 70% dos boxes é de 10 a 20 alunos. Devido ao 
alto número de alunos 59% dos entrevistados relataram possuir 4 ou mais coaches para 
dispor aos seus clientes. O quando de funcionários do box em geral é composto ainda 
por 2 secretários(as), 1 responsável pelo marketing e pelo menos mais 1 funcionário com 
outras funções. O valor médio da mensalidade para duas vezes na semana foi de 
R$200,00 a R$399,00 para 65% dos pesquisados, sendo que 88% já geram lucros e 94% 
realizam alguma forma de contrato. 71% dos boxes possuem mais de 100 alunos, sendo 
que 59% dos alunos buscam a modalidade pelo modelo de treinamento proposto e os 
principais motivos relacionados a desistência foram econômicos e pessoal com 65% e 
24% respectivamente. Para se realizar uma gestão de qualidade torna-se essencial a 
capacitação de suas áreas de atuação, assim 71% dos gestores da pesquisa relatam se 
capacitar, onde 94% buscam estar atualizados nos últimos estudos através de cursos 
presenciais ou por meio de livros e artigos com 76% e 65% respectivamente. Quando 
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indagados sobre o tempo dessa atualização 76% relataram se atualizar a pelo menos 
cada 3 meses. Avaliar a qualidade do serviço é importante para corrigir eventuais falhas 
e evoluir profissionalmente. Na presente pesquisa 100% dos entrevistados relatam 
realizar essa avaliação, onde 88% avaliam a cada 3 ou 6 meses. As parcerias são 
extremamente importantes para que o box possa se destacar entre a concorrência. 
Dessa forma, 88% dos participantes as realizam, onde as principais parcerias são 
nutricionistas 76%, loja de suplementos 65%, massagistas 47% e fisioterapeutas 41%. 
Um grande diferencial de mercado é o box participar de competições, onde 100% 
relataram promoverem competições internas, mas apenas 65% participam de 
competições externas. Essas competições para 41% dos participantes são realizadas a 
cada 6 meses. As formas de divulgação desses eventos são primordiais para o sucesso 
do mesmo. Nesse sentindo, 94% relatam utilizar-se das redes sociais como principal 
meio para essa divulgação. As redes sociais mais utilizadas são o Facebook, citada por 
todos os participantes e o instagram citado por 94% dos gestores. Conclusão: Foi 
constatado que há uma tendência a padronização em alguns aspectos dos boxes que 
podem ser explicados devido ao modelo de franquia, uma grande parcela dos não 
possuem nenhum critério para divisão das turmas o que pode ser um fator de risco 
para as inúmeras lesões ocorridas na modalidade. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO A criação da Liga Nacional de Basquete (LNB) em 2008, 
provocou mudanças significativas na forma como se organizava o campeonato 
nacional de basquete masculino, a ponto de ter sido a mola propulsora para a 
profissionalização, mercantilização e espetacularização das estruturas vinculadas à 
modalidade. As competições promovidas pela LNB completaram em 2017 a sua 
décima edição de forma contínua, com regulamentos e programações sendo cumpridas 
com rigor, com o aumento de transmissões em TV aberta e por assinatura, com a 
inovadora transmissão via streaming em redes sociais como Facebook e Twitter, com a 
comercialização de patrocínios com empresas do porte da Nike, Avianca, Sky, Caixa 
Econômica Federal ou ainda pela inédita parceria com a NBA. Se parece certo que a 
entidade promotora do Novo Basquete Brasil (NBB), competição equivalente ao 
campeonato nacional de basquete masculino, demonstra potencial de mercantilização 
consolidado, pelo lado dos clubes participantes essa afirmação é incipiente, carecendo 
de dados empíricos que possam contribuir em uma análise neste sentido. Nesta 
perspectiva, o objetivo deste estudo foi verificar quais foram os segmentos 
patrocinadores de equipes participantes do NBB entre 2012 a 2017 e a longevidade da 
relação entre patrocinadores e clubes. MÉTODOS Foi realizado uma análise documental 
tendo como fontes os Guias Oficiais de Mídia (GOM) do NBB, publicação da LNB que 
além de divulgar a tabela da competição, apresenta as equipes participantes e seus 
atletas, comissão técnica e patrocinadores. O estudo apresenta um recorte temporal 
que engloba seis temporadas do NBB entre os anos de 2011-2012 a 2016-2017, pois 
apenas nestas temporadas é que os GOMs do NBB indicaram quais eram as empresas 
patrocinadoras das equipes. Intentando obter uma amostra mais fidedigna, optamos 
em coletar os dados das equipes que participaram de mais da metade das edições de 
NBBs analisadas, ou seja, no mínimo, 4 temporadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO No 
período elencado para nosso estudo, 26 equipes participaram de ao menos uma 
edição do NBB. Todavia, apenas 14 equipes possuíam a característica proposta de ter 
participado de 4 temporadas ou mais do NBB. 87 empresas foram citadas como 
patrocinadoras destas equipes e em média, as empresas permaneciam por 2,34 
temporadas. Dos clubes que compuseram a amostra, apenas 6 tiveram um 
patrocinador presente em cem por cento de suas participações avaliadas. Dentre elas 
citamos: Brasília (Uniceub e o Banco Regional de Brasília), Sorocaba ( Prefeitura de 
Sorocaba), Mogi das Cruzes (Helbor), Limeira (Winner), São José dos Campos (Unimed) 
e Uberlândia (Unitri e Pilhas Energizer). Além da longevidade das parcerias, importante 
destacar que em 4 destas equipes a fidelidade era do que Cardia (2004) categoriza 
como patrocinador principal, ou seja, aquela empresa que aportava o maior patrocínio 
e por isso tinha direito a mais exposição. Essa fidelidade é considerado por Rocco Jr, 
Giglio e Mazzei (2014) um ponto extremamente positivo para a relação estratégica 
clube/patrocinador, uma vez que possibilita ações mercadológicas conjuntas e em 
última análise, pode-se entender que a continuidade da parceria acontece porque os 
resultados são considerados interessantes pelos dois lados envolvidos. Outro dado 
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importante encontrado foi o financiamento público ao basquete masculino brasileiro. 
As equipes foram beneficiadas com patrocínios de estatais em 34 participações, o que 
corrobora o que já foi apontado em hirata (2005), Hirata e Pilatti (2007) e Melinni 
(2016). Estes autores indicam a necessidade das equipes buscarem outros mecanismos 
de gerar receitas, uma vez que a dependência de recursos públicos podem colocar em 
risco a sobrevivência das equipes esportivas. O segmento educacional apareceu em 19 
oportunidades, o que pode ser explicado pelo interesse das instituições de ensino 
relacionar seu nome/marca às equipes da NBB, uma vez que Afif (2000) recorda que as 
empresas que investem no esporte são vistas com simpatia pelos jovens, principal 
público deste tipo de instituição. Empresas ligadas à área da saúde patrocinaram 
equipes participantes da NBB no período analisado em 21 oportunidades e aquelas 
ligadas à materiais esportivos fizeram o mesmo 16 vezes. Uma das hipóteses para 
explicar tal relação é a possibilidade do vínculo entre o clube e a empresa ser uma 
permuta, ou seja, essas empresas patrocinadoras não investem recursos financeiros, 
elas apenas oferecem seus serviços ou produtos em troca de publicidade. Permuta 
geralmente é uma forma menos onerosa para os patrocinadores, em tal medida que 
Cardia (2004) sugere que este tipo de parceiro seja incluído na categoria de apoiador. 
CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES Os dados mostraram que o apoio estatal é o mais 
utilizado pelos clubes participantes do NBB entre 2012 e 2017, seguido por empresas 
do segmento da saúde, da educação e de materiais esportivos. Apontou-se algumas 
hipóteses preliminares para explicar tais prevalências, entretanto para confirmá-las 
estudos mais aprofundados são necessários. Apesar de alguns exemplos de parcerias 
mais longas, a média de 2,34 anos de patrocínio no basquete aponta uma fragilidade, 
que seria ainda mais proeminente caso não fossem excluídas as equipes que não 
atendiam as características do recorte. O estudo tinha uma limitação gerada pelo fato 
dos GOMs elencar apenas 3 patrocinadores por equipe em cada temporada e esse 
procedimento possivelmente ocultou inúmeros patrocinadores de menor vulto. 
Sugerimos estudos qualitativos para identificar as razões que motivaram 
continuidades/descontinuidades de patrocínios e os volumes financeiros envolvidos nos 
contratos de patrocínio. 
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Introdução: A atividade física pode ser considerada um serviço, devido à sua 
característica intangível, ter de ser consumida no momento presente (Ko & Pastore, 
2004) e a avaliação dos clientes a respeito ser desenvolvida por meio da experiência 
vivenciada durante a atividade. No Brasil, vem crescendo a procura por serviços de 
atividade física, assim como o número de academias, em que cerca de 5% da população 
está matriculada, parcela importante da população envolvida com atividade física no 
país. Com o crescimento das taxas relativas a número de alunos e de academias, 
ocorrem maiores investimentos, oferta de serviços e aumento da competitividade 
(Santana, 2012), tornando-se importante o investimento em qualidade do serviço e 
consequentemente na gestão dessa qualidade. A qualidade é considerada um aspecto 
multidirecional e multinível (Ko & Pastore, 2004); logo, para avaliar a qualidade, é 
necessário levar em conta aspectos de diferentes dimensões e a visão de todos os 
grupos envolvidos no programa de atividade física, no caso os gestores, instrutores e 
alunos (Chang & Chelladurai, 2003). É necessário também considerar as visões dos 
indivíduos de diferentes níveis hierárquicos (Amaral, Rocco Jr., & Bastos, 2018), sendo 
a análise mais precisa se esses grupos forem avaliados da mesma forma. No entanto, 
não foi encontrado na literatura instrumento validado e em português que se 
proponha a avaliar a qualidade de um serviço ou programa de atividade física levando 
em conta, de forma integrada, a visão de alunos, instrutores e gestores. Mariano 
(2017) construiu o questionário SQFSbr, baseado no SQFSp, com esse intuito, porém 
não conseguiu validá-lo adequadamente, além do fato de não ter se baseado no 
questionário original, o que pode ter levado à uma eventual perda de informações 
relativas ao conteúdo original do documento que poderiam ser relevantes na sua 
validação. Objetivos: O objetivo do estudo é validar o instrumento SQFS (Chang & 
Chelladurai, 2003), para o Brasil, para ser respondido por alunos, instrutores e gestores 
de programas e serviços de atividade física, escolhido por abordar dimensões 
pertinentes e ter sido validado de forma adequada nos EUA. Métodos: Trata-se de 
estudo quantitativo, realizado em três etapas: (1) adaptação transcultural do 
instrumento para a língua portuguesa no Brasil; (2) análise de clareza e relevância dos 
itens do instrumento realizada por alunos, instrutores e gestores, com suas visões 
integradas no mesmo questionário; (3) realização de estudo piloto com o instrumento 
já validado em seu conteúdo para os três grupos de respondentes. Os dados serão 
tratados por meio de análise fatorial exploratória e confirmatória. Para verificar a 
consistência interna será adotado alfa de Cronbach. Resultados e Discussão: Até o 
momento foi realizada a etapa de validação transcultural e análise por experts e o 
início da coleta de dados da segunda etapa. O resultado do estudo será um 
questionário validado para avaliar a qualidade de um serviço ou programa de atividade 
física levando em conta a visão de alunos, instrutores e gestores, baseado no SQFS. 
Considerações Finais: Além do questionário, será possível, por meio do processo de 
validação, identificar as principais dimensões e 
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fatores que afetam a qualidade dos serviços e programas no universo estudado, assim 
como mensurar a relevância que cada item do questionário apresenta para a avaliação 
da qualidade para cada grupo estudado: alunos, instrutores e gestores. 
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Introdução e Objetivo – A indústria multinacional Nestlé – considerada por muitos anos 
como a maior empresa de produtos alimentícios do mundo - está presente no Brasil 
desde a década de 20, patrocinando equipes de voleibol brasileiras desde os anos 90. 
Em 2009 a empresa firma parceria com a equipe de Osasco, que buscava novo grande 
patrocínio para manter seus projetos de base e de rendimento da cidade. Desde então, 
a equipe se tornou uma das de maior sucesso no país e no mundo, sendo a única 
equipe brasileira ainda em atividade a ser tetracampeã sulamericana e campeã 
mundial de clubes na modalidade. Segundo Vlastuin (2008), perceber no esporte 
profissional uma ferramenta para alavancar negócios tornou-se um importante 
diferencial no desempenho de uma empresa. Sendo assim, o objetivo do presente 
trabalho é o de identificar as ações utilizadas pela parceria clube-empresa em relação 
aos produtos da empresa junto da equipe para a criação da marca conhecida como 
Vôlei Nestlé. Método - Foi realizada uma pesquisa documental acerca do assunto em 
fontes midiáticas digitais (como sites oficiais da equipe e da Superliga) e científicas, a 
fim de identificar algumas das ações de ativação e construção de produtos e marcas 
através dessa parceria. Também foram utilizadas fontes da internet 
(Lance!,globoesporte.com e Terra Esportes, por exemplo) com entrevistas de 
membros da equipe de marketing da empresa para uma melhor compreensão da visão 
que os funcionários possuem sobre a parceria clube-empresa. A análise de dados 
realizada foi qualitativa, destacando os pontos mais importantes e mais correlatos ao 
tema. Resultados e Discussão - De acordo com Melo Neto e Carvalho (2006), a Nestlé foi 
pioneira na modalidade ao batizar uma equipe com o mesmo nome de um de seus 
produtos, distribuindo brindes e oferecendo amostras grátis em dia de jogo para o 
público nas quadras, como forma de impulsionar suas vendas. Por se tratar de uma 
equipe essencialmente feminina e obter dados através de pesquisas da empresa, a 
ideia principal foi a de atingir o público feminino que, em sua maioria, seria o maior 
público consumidor de seus produtos. Dessa forma, a empresa viu no esporte uma 
oportunidade de consolidar novos produtos em grandes mercados nacionais já 
existentes, como o de leite de soja – utilizando o Sollys como nome da equipe e 
estampado nas camisetas a partir de 2009 – e o de leite de vaca – utilizando o Molico 
como nome da equipe a partir de 2012. A criação do nome Vôlei Nestlé teve como 
principal objetivo ativar um maior nome de marcas possível e levar o esporte para 
dentro da estratégia da empresa, de acordo com André Barros em entrevista ao Lance! 
(2015), gerente de marketing da empresa. Foi a primeira equipe de voleibol feminino 
brasileira a criar a sua própria loja virtual de produtos personalizados, comercializando 
on-line os seus diferentes produtos esportivos. No total, no período de 9 anos de 
patrocínio, foram 18 diferentes produtos da 
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empresa estampados nos uniformes da equipe. Conclusões – Podemos concluir que 
muitas das ações realizadas pela empresa em parceria com o clube embasaram e 
fortaleceram a criação da marca Vôlei Nestlé e suas submarcas como a Família+Ativa 
por exemplo, relacionando conceitos de esporte, saúde e bem estar com os produtos 
da empresa e o sucesso das atletas da equipe. Dessa forma a empresa conseguiu se 
manter como a multinacional mais duradoura patrocinadora de uma equipe de voleibol 
do país com uma mesma equipe, e demonstrando interessantes ações de marketing 
que podem servir de modelo para outras empresas e equipes. 
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Introdução e objetivos. Os problemas de gestão do esporte brasileiro são históricos e 
conhecidos de grande parte da população. O ciclo dos megaeventos esportivos 
brasileiros – sendo os mais importantes a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos Rio 2016 – gerou uma expectativa momentânea de ruptura com as mazelas 
desportivas nacionais. Contudo, o que se viu, após a edição dos megaeventos esportivos 
nacionais foi que a cultura sistêmica de má gestão e corrupção incorporou essa janela 
de oportunidades e consolidou o paradigma de atraso e desesperança para a indústria 
do esporte nacional. Em uma espiral de escândalos e insucessos, o quadro esportivo 
nacional perdeu oportunidades para se tornar efetivamente uma potência olímpica e, 
no âmbito do futebol, acabou gerando um símbolo poderoso, mas extremamente 
negativo com a derrota por 7 a 1 para a Alemanha, no já histórico “mineirazzo”. O 
quadro é ainda mais complexo, pois os problemas são muito mais estruturais que do 
âmbito de performance. Parte dos dirigentes esportivos está envolvida em está 
envolvida em corrupção, alguns inclusive foram presos ou tem processos correndo na 
justiça brasileira e de outros países. Da parte dos governantes, o quadro não é melhor, 
pois a falta de políticas públicas de estímulo à prática esportiva social e ao esporte 
escolar opõem-se a estratégias oportunistas de investimento maciços no alto 
rendimento para gerar efeitos políticos que pouco contribuem para um crescimento 
sustentável do esporte nacional. Em um quadro tão severo e de pouca esperança para 
o esporte brasileiro, mais que nunca, faz-se fundamental iniciativas que contribuam 
para a busca de novos, sustentáveis e bem gerenciados modelos de gestão para clubes, 
federações, confederações, equipes, atletas e empresas em geral vocacionadas ao 
desporto nacional. Ao longo dos últimos tempos, projetos foram sendo criados por 
atletas e agentes da sociedade civil preocupados em mudar esse cenário desolador. Foi 
assim que, no âmbito acadêmico, surgiu a Associação Brasileira de Gestão de Esporte 
(Abragesp), em 2009, aqui apresenta como objeto de pesquisa. A entidade, que vinha 
sendo gestada desde 2005, foi criada por um grupo de pesquisadores representando 
universidades de vários estados nacionais e traz como seu principal objetivo gerar 
conhecimento e recursos humanos que consigam conciliar todas as atividades 
referentes à administração, gestão de pessoas e marketing de organizações esportivas 
em prol de melhores práticas para o desporto do Brasil. Perto de completar uma década 
de atividades e importantes congressos para a comunidade de pesquisadores de gestão 
esportiva, a Abragesp encontra-se, contudo, com um imenso desafio pela frente: 
ampliar sua atuação e contribuição na indústria do esporte de forma a auxiliar na busca 
de soluções para o complexo quadro que o esporte brasileiro se encontra. Dentro 
desse contexto, a pesquisa, aqui apresentada, traz como problema 
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central a seguinte questão: Como um novo plano integrado de comunicação e 
marketing pode contribuir para que a Abragesp consolide sua atuação na gestão 
esportiva brasileira, inclusive gerando mais poder de alcance e influência para a defesa 
de suas teses junto ao seu público-alvo e sociedade em geral? Métodos. Nesta pesquisa, 
vamos relatar o processo de desenvolvimento do plano integrado de comunicação e 
marketing desenvolvido para a entidade por parte de um grupo voluntário de 
profissionais e pesquisadores de comunicação formado em fevereiro de 2018. O 
grupo, composto por profissionais de publicidade, marketing, jornalismo e radialismo, 
adotou um cronograma de trabalho de seis meses para o desenvolvimento deste 
trabalho. Em termos de metodologia, foram seguidos cânones do marketing esportivo, 
como Stotlar e Dualib (2005), Morgan e Summers (2008) e Mullin, Hardy e Sutton 
(2004), como referências bibliográficas centrais. A partir deles, o grupo desenvolveu 
um método definida em duas partes, sendo a primeira a confecção de um diagnóstico 
da Abragesp a partir de um amplo estudo do perfil institucional, microambiente em 
que a entidade está inserida e macroambiente que envolve a indústria do esporte. 
Esse levantamento informacional completa-se com pesquisas de mercado e dados 
secundários que ajudam a construir uma teia de informações de base ao projeto. 
Resultados e discussões. A partir desse levantamento e em diálogo com autores da área 
de planejamento estratégico de marketing e comunicação, como Campomar e Ikeda 
(2006) e Crescitelli e Shimp (2012), analisamos as métricas e matrizes desenvolvidas 
para a percepção de estratégias para a solução dos problemas de marketing e 
comunicação diagnosticados. Completa a segunda fase do trabalho, a apresentação 
estruturada em cronograma e método de um plano ações para a Abragesp em curto, 
médio e longo prazos, sendo que esse último seria a preparação do 10º. Congresso 
Brasileiro de Gestão Esportiva, a ser realizado no segundo semestre de 2019. 
Considerações finais. Esta pesquisa, como um relato de trabalho, busca gerar um 
registro acadêmico e metodológico do processo de desenvolvimento do plano 
integrado de comunicação e marketing desenvolvido para a Abragesp, de forma a ser 
um primeiro registro do processo, do levantamento de informações e das 
fundamentações para a proposição de ações que, sendo bem-sucedidas, contribuem 
para que a entidade assuma um protagonismo maior na formação de uma 
mentalidade mais profissional na gestão esportiva brasileira. 
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Institucional. 

 
Referências 

 
CAMPOMAR, M. C., IKEDA, A. A. (2006) O Planejamento de Marketing e A Confecção 
de Planos – Dos Conceitos a um Novo Modelo. São Paulo: Saraiva. 
CRESCITELLI, E., SHIMP, T. A. (2012) Comunicação de Marketing – Integrando 
Propaganda, Promoção e Outras Formas de Divulgação. São Paulo: Cengage Learning. 
MORGAN, M. J., SUMMERS, J. (2008) Marketing Esportivo. São Paulo: Thomson 
Learning. MULLIN, B. J., HARDY, S., SUTTON, W. A. (2004) Marketing Esportivo. 2ª. 
Edição. Porto Alegre: Artmed/Bookman. 
STOTLAR, D., DUALIB, C. (2005) Como Desenvolver Planos de Marketing Esportivo de 
Sucesso. São Paulo: Ideia e Ação. 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 58 

 

 

O consumidor esportivo e o Novo Basquete Brasil: Análise do perfil do torcedor nas 

finais Bauru x Paulistano em 2017. 

 
Carlos Henrique de Souza Padeiro, Escola de Educação Física e Esporte - Universidade 
de São Paulo  
Ary José Rocco Júnior, Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de São Paulo  

 

Introdução e Objetivos: O NBB – Novo Basquete Brasil foi criado pela Liga Nacional de 
Basquete (LNB), fundada em 2008 com a proposta de ser uma liga independente 
gerida pelos próprios clubes. O objetivo do estudo é analisar as conexões com o basquete 
e o perfil de torcedores que compareceram aos dois últimos jogos das finais da nona 
edição do Novo Basquete Brasil (NBB), realizados em junho de 2017. É nossa intenção, 
através da análise do trabalho realizado pela LNB, contribuir para a melhoria do 
processo de gestão e de comunicação das entidades esportivas do Brasil. Métodos: A 
pesquisa tem natureza qualitativa, e o percurso metodológico valeu-se da aplicação 
aleatória de um questionário com 40 perguntas junto aos torcedores presentes nos 
ginásios, ou no seu entorno, momentos antes dos jogos – a primeira partida tinha o 
Clube Athletico Paulistano como mandante na cidade de São Paulo, e a segunda tinha a 
Associação Bauru Basketball Team como anfitrião em Araraquara. O questionário foi 
elaborado com 33 afirmações em escala Likert e mais sete perguntas sobre faixa etária, 
sexo, renda mensal familiar, nível de escolaridade, meio de transporte para ir ao ginásio, 
local onde mora e com que frequência pratica basquete. A partir da análise de 91 
questionários, da observação das ações e ativações de patrocínio realizadas nos dois 
jogos, além do trabalho desenvolvido pela Liga e da parceria com a NBA, foi realizada 
uma entrevista semiestruturada com o Gerente de Comunicação da LNB, Guilherme Buso. 
Resultados e Discussões: Os resultados indicam a predominância de um público 
masculino, jovem e de alto poder aquisitivo nos dois jogos (57% dos respondentes têm renda 
familiar mensal acima de R$ 4,5 mil). As respostas apontam que os torcedores 
apresentam um envolvimento afetivo com o basquete e com os times, porém não têm 
uma relação formal ou dispendiosa com as equipes – é baixo o número de torcedores que 
pagam algum valor para se filiar ao clube ou que comprem produtos oficiais. Guilherme 
Buso comentou que algumas equipes oferecem planos para sócio-torcedor, casos da 
Associação Bauru Basketball Team e do Franca Basquetebol Clube. Em relação ao 
licenciamento de produtos oficiais, o Gerente de Comunicação da LNB disse que já 
houve uma tentativa, quando a Globo Marcas, que licencia produtos da Globo, 
comercializou uma linha de produtos do NBB. O resultado, porém, foi insatisfatório. 
Outro obstáculo aparece nas diferenças entre os times que compõem a Liga. O Clube 
de Regatas Flamengo, o Botafogo Futebol e Regatas e o Clube de Regatas Vasco da 
Gama, cuja modalidade principal é o futebol, já têm seus fornecedores de material 
esportivo. Clubes sociais, como o Clube Athletico Paulistano e o Esporte Clube 
Pinheiros, não necessariamente têm interesse em licenciar suas marcas. “A Liga 
gostaria de ter a sua linha de produtos, junto com os clubes. Está no nosso radar, mas 
não é prioridade, e temos dificuldades de avançar em certos pontos”, explicou. A 
comunicação via mídias sociais atinge boa parcela desse público, que aprova ações de 
entretenimento durante o evento esportivo. Portanto, há um potencial para estreitar o 
relacionamento com os torcedores. Buso salienta o trabalho que tem sido feito pela 
Liga nas redes sociais e o incentivo para que as equipes sigam o mesmo caminho, mas 
pontua que o orçamento não permite aos executivos da LNB a realização de um 
trabalho intensivo com os 
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dirigentes dos clubes, para transmitir o know-how adquirido junto aos especialistas da 
NBA. “Temos em mente uma série de iniciativas para fazer. Uma delas é aperfeiçoar a 
experiência dentro do ginásio. A NBA nos disponibilizou um dossiê de boas práticas no 
intervalo, e fizemos um workshop de mascotes. Tem time que abraçou a ideia, 
enquanto outros olharam e deixaram de lado. Não há uma exigência para que sejam 
oferecidas atrações durante o pré-jogo, o intervalo e o pós-jogo. A Liga não consegue 
atuar em certos pontos, mas procura estimular durante eventos de marketing, na 
presença de dirigentes e patrocinadores. Estimulamos, mas depende da iniciativa dos 
times”. Nas duas partidas em que a pesquisa foi realizada, observamos ativações de 
patrocínio para entreter o público. Considerações Finais: O trabalho desenvolvido há 
dez anos pela LNB tem gerado parcerias com empresas e com grandes grupos de 
comunicação, além da adoção de práticas bem-sucedidas na gestão esportiva. Há 
obstáculos a serem superados, principalmente na administração dos clubes, e este 
artigo espera contribuir para a melhoria do processo. É importante salientar que o NBB 
não está revolucionando a gestão do esporte no Brasil. Também não se pode deixar de 
citar as dificuldades financeiras que atingem o basquete brasileiro - não só o basquete, 
mas todo o desporto nacional, reflexo de sua má gestão e da crise econômica que 
assola o país. Há casos de times que participaram do NBB, porém não conseguiram se 
sustentar e tiveram de encerrar suas atividades no basquete. Num mundo onde as 
novas tecnologias de comunicação encurtam e globalizam o mercado e há uma 
aproximação das indústrias do esporte e do entretenimento, a concorrência vem de 
todos os lados. No caso do NBB, é preciso atrair o admirador de basquete, que tem à 
sua disposição na TV fechada e na Internet um produto muito melhor, que é a NBA. Há 
um outro tipo de público, que aprecia o esporte como um todo e eventos de 
entretenimento. Os executivos do NBB e dos clubes de basquete têm a obrigação de 
dialogar com esses diferentes tipos de consumidores, para construir um produto que os 
agrade. Identificar os conectores que unem o fã ao produto basquete brasileiro de 
clubes é fundamental para que os gestores da LNB e dos clubes tracem estratégias de 
sucesso para o constante crescimento da entidade. Esta pesquisa demonstrou, com 
seus resultados, que o caminho passa pelo entretenimento e pelas estratégias de 
comunicação já iniciadas pela Liga e que podem, de forma melhor planejada, 
aumentar a ligação entre o torcedor e o basquete brasileiro. 
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Introdução e objetivos: No Esporte, o marketing é definido como modelo processual de 
elaboração e implementação de atividades de produção, formação de preço, 
promoção e distribuição de produtos esportivos para satisfazer as necessidades ou 
desejos de consumidores e a realizar os objetivos da empresa (Pitts & Stolar, 2002). Em 
relação à satisfação do torcedor, Biscaia, Correia, Rosado e Menezes (2014) afirmam 
que ela antecedente à lealdade. Oliver (2009) aponta os processos que formam a 
lealdade dos torcedores como os seguintes: primeiro, o torcedor em formação escolhe 
determinado clube a partir de informações disponíveis sobre ele, posteriormente, 
utiliza dos produtos e serviços do clube, ficando satisfeito e, por último, transforma a 
satisfação em intenções de continuar consumindo seus produtos e serviços, tornando-
as regulares. Assim, o objetivo geral do estudo foi analisar a satisfação dos sócios-
torcedores de clubes de futebol do estado de Pernambuco. Métodos: O presente 
estudo foi desenhado como pesquisa descritiva porque descreve as definições 
contemporâneas do mercado, alinhando-as com as características dos sócios dos 
principais clubes de Pernambuco. Por se tratar de uma coleta de dados extraída de uma 
amostra a partir da população-alvo, o delineamento deste estudo é de conceito 
transversal único (Malhotra, 2006). A população pesquisada será composta por sócios-
torcedores ativos dos clubes pesquisados. A coleta dos dados tem como referência o 
questionário do estudo de Carvalho et al. (2013) com adaptações. Neste questionário, 
todos os itens que avaliam a satisfação serão medidos através da escala do tipo Likert, 
com cinco alternativas para seleção. Seguindo as indicações de Malhotra (2006), as 
amostras do estudo foram consideradas não probabilísticas por conveniência, pois o 
local e momento da coleta de dados foram definidos pelos pesquisadores. Após a 
finalização de um pré-teste e correção das dificuldades, a versão final do questionário 
foi concluída e aplicada via internet pela plataforma GoogleDOCS. Os entrevistados 
receberam todas as explicações a respeito da participação voluntária no estudo e 
estiveram de acordo com um termo de consentimento livre e esclarecido para, a partir 
daí, responderem o questionário. Os dados foram aplicados no software IBM SPSS 
Statistics 20, sendo explorados descritivamente utilizando gráficos, medidas 
percentuais, média, moda e mediana, além do desvio padrão, apresentando 
informações mais detalhadas sobre o objeto de estudo e traçando um nível de 
satisfação dos consumidores entrevistados (Malhotra, 2006). Dividiram-se as questões 
do questionário em três grupos de variáveis denominados de: satisfação em relação 
aos serviços do Clube, satisfação em relação aos jogos do clube e intenções 
comportamentais do torcedor diante do Clube. Resultados e Discussão: Em relação aos 
serviços prestados pelos clubes, tanto o principal como os auxiliares, os torcedores dos 
clubes B e C se identificaram como indiferentes, enquanto os do clube A mostravam 
insatisfação. Já com ligação à satisfação com os jogos disputados pelos clubes, os 
torcedores de todas as organizações esportivas pesquisadas identificaram-se como 
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insatisfeitos, porém as intenções comportamentais dos torcedores das três 
organizações esportivas ainda se mostravam positivas. Conclusões: Portanto, conclui-se 
que por pior, ou melhor, que seja a situação do clube no campeonato, as intenções dos 
torcedores continuam favoráveis e que todos os clubes analisados pelo estudo 
possuem torcedores aparentemente leais e sugere-se novos estudos em outros eventos 
e outras modalidades esportivas. 

 
Palavras-chave: Satisfação; esporte; gestão esportiva; marketing; lealdade. 
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Introdução: A entrega de serviços de alta qualidade e eficiência é primordial para todos 
os setores da sociedade. No esporte este processo tende a construir vantagem 
competitiva e potenciar a rentabilidade das organizações (Cronin, Bardy, & Hult, 2000). 
No âmbito da gestão pública do esporte, os desafios constantemente enfrentados, 
para se ofertar serviços diferenciados para os cidadãos tem se destacado (Carvalho e 
Brito, 2012). Neste sentido, a avaliação da qualidade nos serviços públicos surge como 
uma ferramenta importante no processo de definição e de desenvolvimento de 
políticas mais eficientes para a população e por consequência, uma maior assertividade 
nos gastos públicos (Marques, 2012). Ainda assim, pouco se tem discutido sobre este 
cenário na perspectiva de programas e projetos públicos de esporte, lazer e saúde, 
principalmente se considerarmos esta avaliação na perspectiva do participante destes 
programas. Para além disto, embora vários estudos no contexto da gestão do esporte 
tenham proposto escalas para medir a qualidade do serviço em ambientes esportivos, 
as percepções de qualidade de serviço podem variam em diferentes contextos 
culturais (Papadimitriou & Karteliotis, 2000). Neste sentido, a falta de estudos 
interculturais que avaliem a qualidade do serviço, tendem a limitar a capacidade de 
generalizar os resultados de estudos anteriores para diferentes cenários. Objetivo: Com 
base nessa limitação, o objetivo do presente estudo é avaliar a percepção dos 
participantes de um evento de esporte, lazer e saúde sobre a qualidade do serviço, 
através da adaptação de um modelo de qualidade de serviço previamente proposto na 
literatura, em seguida perceber o impacto da percepção no valor do evento para a 
comunidade. Métodos: Este estudo foi realizado em um evento promovido pela 
Prefeitura da Cidade de Curitiba em 2018. O instrumento proposto por Ko e Pastore 
(2005) intitulado: Scale of Service Quality in Recreational Sport (SSQRS) foi usado para 
avaliar a qualidade do serviço. Esta escala possui 49 itens e inclui as dimensões: (1) 
qualidade do programa (i.e., se refere à percepção relativa do participante sobre a 
excelência do programa, variedade de atividades, horários e disseminação de 
informações sobre o programa); (2) qualidade de interação (i.e., a percepção subjetiva 
de como o serviço é entregue e reflete a percepção do participante sobre as interações 
que ocorrem durante o encontro de serviço com os funcionários envolvidos no 
evento); (3) qualidade do resultado (i.e., percepção do participante sobre o resultado 
do ato de serviço e representa o que o participante recebe do serviço) e (4) o ambiente 
físico (i.e., a qualidade do ambiente tem sido percebida como um dos aspectos mais 
importantes na percepção da qualidade do serviço e na avaliação do serviço). Todos os 
itens foram medidos em uma escala do tipo Likert de 7 pontos (1 = Discordo 
Totalmente, a 7 = Concordo Totalmente). Os dados foram coletados de participantes 
da Virada Esportiva de Curitiba – 2018. Os questionários foram distribuídos 
aleatoriamente nos locais onde o evento ocorreu. Os pesquisadores abordaram os 
possíveis entrevistados, explicaram o projeto e solicitaram sua participação. Dos 500 
questionários 
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distribuídos, foram coletados 281 questionários. Após a triagem dos dados, 250 
respostas completas foram consideradas utilizáveis para análise de dados. Os dados 
foram analisados usando o AMOS 24.0. Uma análise fatorial confirmatória (AFC) foi 
conduzida para examinar o modelo de medida proposto. Resultados e Discussão: Após 
um refinamento no modelo inicial a análise fatorial confirmatória indicou um ajuste 
parcialmente satisfatório aos dados [X2(337)=929.40; p<0.01; X2/gl=2.75; CFI=.86; 
GFI=.80; TLI=.84; RMSEA=.07] para os indicadores da qualidade do serviço (fator de 
segunda ordem) e do valor (i.e., hedônico, utilitário e simbólico). Uma análise ao 
modelo estrutural [X2(340)=929.40; p<0.01; X2/gl=2.87; CFI=.85; GFI=.80; TLI=.83; 
RMSEA=.07] 
indicou um impacto da percepção da qualidade do serviço no valor hedônico (β=.69; 
R2=.47) do valor simbólico (β=.75; R2=.56) e do valor utilitáriodo evento para a 
comunidade (β=.76; R2=.58). Os resultados fornecem suporte inicial para a ideia de 
que o modelo proposto por Ko e Pastore (2005) em parte, é apropriado para avaliar a 
qualidade do serviço em eventos relacionados a programas e projetos de esporte, lazer 
e saúde. Ao mesmo tempo, o modelo sugere a necessidade de um maior refinamento 
para ser aplicado em contextos em que a amostra tende a ser composta por 
participantes são regulares em programas de esporte, lazer e saúde. Ainda assim, este 
modelo fornece informações importantes para estudiosos e profissionais que atuam 
na promoção de eventos e de programas públicos voltados para o esporte, o lazer e a 
saúde. Do ponto de vista teórico, embora o aspecto da percepção do participante sobre 
o resultado do ato de serviço tenha mostrado alta correlação com as outras dimensões, 
é importante considerar que por ser um único evento, a percepção do resultado do 
serviço pode não refletir aquilo que propõe esta dimensão. Deste modo, novas medidas 
em eventos com a mesma finalidade podem auxiliar a entender melhor este cenário. 
Para além disto, a alta correlação entre as dimensões da qualidade da interação e a 
qualidade do programa pode ser explicada pela necessidade de uma maior identificação 
do papel do pessoal de apoio responsáveis pelo programa/evento antes, durante e pós-
evento, isto porquê, quanto mais definidas as funções, maior a probabilidade dos 
participantes de identificarem valências positivas nos funcionários e por consequência 
isto tende a melhorar a qualidade do serviço. Do ponto de vista prático a dimensão do 
ambiente também é refletida neste modelo como fundamental para melhor a 
percepção da qualidade do serviço, assim, ações gerenciais como a adição de 
decorações relacionadas com o programa, espaços mais atrativos e equipamentos 
mais adequados serão eficazes na melhoria da qualidade do serviço. Além da 
possibilidade de se identificar o quanto que eventos como este tendem a impactar no 
valor para a comunidade e para o participante como demonstram os resultados do 
modelo estrutural. Conclusões ou Considerações Finais: Este estudo representa um 
passo inicial para entender o desenvolvimento de um modelo de qualidade de serviço 
e oferece inúmeras oportunidades para continuar avançando nosso conhecimento de 
como melhorar a percepção dos participantes de programas de esporte, saúde e lazer 
sobre a qualidade do serviço prestado. 
  

Palavras-chave: qualidade do serviço, programas de esporte, percepção do participante 
 

Referências 
  

Carvalho, C. e Brito, C. (2012), “Assessing Users' Perceptions on how to Improve 
Public Services Quality”, Public Management Review, 14, 4: 451-472. 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 64 

 

 

Cronin, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). Assessing the effects of quality, value, 
and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. 
Journal of Retailing, 76(2), 193-218. 
Marques, E. A. B. B. (2012), Avaliação da qualidade dos serviços públicos: o caso do 
ASI. Dissertação (mestrado em Administração e Gestão Pública) – Universidade de 
Aveiro, Portugal. 
Papadimitriou, D. & Karteliotis, K. (2000) The servisse quality expectations in private 
sport and fitness centers: a re-examination of the factor structure. Sport Marketing 
Quarterly 9(3), 157-164 
Ko, Y. J., & Pastore, D. L. (2005). A Hierarchial Model of Service Quality for the 
Recreational Sport Industry. Sport Marketing Quarterly, 14(2). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 65 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esporte, mídia e comunicação 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 66 

 

 

A convergência entre Esporte e Comunicação como fator de desenvolvimento 

regional: análise de uma iniciativa com 25 anos em Belém do Pará. 

 
Christian Pinheiro da Costa, Universidade Federal do Pará   

 

Introdução e objetivo(s): No Brasil, a parceria entre o Esporte e a Comunicação 
remonta à década de 1930, através do jornal impresso. Porém, o elevado custo do jornal 
e o baixo nível de instrução da população dificultavam a divulgação da informação 
esportiva. O surgimento do rádio provocou um processo de massificação do esporte e 
dos meios de comunicação, depois impulsionado pela mídia audiovisual, que trouxe as 
narrações do rádio para a televisão. Mais recentemente, a internet e as mídias sociais 
contribuíram para a expansão mercadológica do binômio Esporte e Comunicação 
através do chamado ciberespaço, que provocaram a criação das “torcidas virtuais”, 
pela reunião de simpatizantes de um clube esportivo que convivem em um lugar 
comum e virtual. De acordo com Campos e Rocco Jr (2014, p. 124), “o cenário 
contemporâneo do esporte, devido a suas aproximações com a indústria do 
entretenimento, demanda um novo entendimento dos meios de comunicação que 
abordam o esporte na configuração atual”. Apesar da ascensão do esporte nas variadas 
formas de mídias, ainda são poucas as modalidades esportivas que conseguem bom 
nível de exposição na programação diária, com predomínio significativo das 
modalidades coletivas, em particular o futebol. Este trabalho aborda a interação dos 
veículos de comunicação com a entidades esportivas, através do estudo de caso de um 
projeto desenvolvido pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo, no Pará que, desde 1993, 
realiza, anualmente, o Troféu Romulo Maiorana - TRM com o objetivo de estimular à 
formação e desenvolvimento dos atletas paraenses, extrapolando a dimensão da 
missão jornalística de uma emissora de televisão. Para Costa (2010, p. 108) o TRM 
representa aos atletas paraenses a principal forma de reconhecimento público de suas 
conquistas. As ações promocionais desenvolvidas durante cada uma das edições 
também contribuem de forma significativa para o desenvolvimento desportivo do 
Pará. Métodos: A metodologia utilizada foi qualitativa, exploratória, com levantamento 
de dados a partir de relatórios das edições anuais do TRM, de matérias jornalísticas, de 
entrevistas com participantes e do conhecimento do autor, que integra a equipe de 
Coordenação Geral do TRM desde a primeira edição. O trabalho consta de uma 
pesquisa bibliográfica e documental em que, inicialmente, realizamos uma revisão de 
literatura, na busca de referências sobre o modo como a convergência entre o Esporte 
e a Comunicação é percebida no meio acadêmico, relacionando-as com ações 
referentes a aspectos esportivos e levantando experiências nesta área. Em seguida, 
aprofundamos o levantamento de informações sobre o foco de estudo, recorrendo a 
publicações de seminários do TRM e matérias de jornais e de sites que cobriram os 
eventos, além de documentos e arquivos pessoais, constituído por um amplo e 
diversificado acervo sobre o tema. A condição de participante do grupo de 
coordenadores do TRM não foi um problema, em função da consciência do objetivo 
pela busca contínua de aperfeiçoamento dos formatos de incentivo e contribuição para 
o esporte paraense. Para reforçar a confiança nas possibilidades de sucesso, Cohen & 
Franco (1998, p. 111) enfatizam que é possível distinguir vários tipos de avaliação 
considerando o agente que a realiza e que podem ser diferenciadas segundo a 
participação ou não do pesquisador na equipe executora do projeto. Resultados e 

Discussão: Em 1993, a TV Liberal realizou a primeira edição do TRM, premiando 
os 
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melhores do futebol profissional do Pará, a partir da inspiração no Prêmio Charles 
Müller, realização da Rede Globo de Televisão. Durante os anos iniciais, a premiação foi 
para jogadores, técnicos, árbitros e equipes do futebol profissional paraense. A partir de 
1998, a TV Liberal passou a premiar os melhores atletas de mais de uma dezena de 
modalidades esportivas, além do futebol. O novo ciclo, inaugurado com a inclusão de 
outras modalidades esportivas, não só ampliou os benefícios proporcionados pelo TRM 
aos desportistas, como também sedimentou a credibilidade que o tornou a maior 
premiação do esporte paraense. Pelo novo formato, customizado a partir da maior 
premiação do cinema internacional, o Oscar, três atletas são indicados em cada 
modalidade, por critérios exclusivos das Federações convidadas. As Federações 
representam o canal de comunicação do TRM com os indicados durante todas as 
etapas e há variações entre os critérios de indicações adotados, principalmente entre 
as modalidades coletivas (mais subjetivos) e as modalidades individuais (mais 
objetivos), porém quase sempre incluem a participação destacada em competições 
regionais e/ou nacionais. Elas também indicam os Padrinhos, como homenagem ao 
passado de pessoas com bons serviços prestados ao desporto paraense. No dia da 
Solenidade de Premiação, os Padrinhos sobem ao palco e anunciam o agraciado das 
modalidades. As ações do TRM transcendem ao aspecto da premiação, com a 
realização de eventos de natureza formativa, focados em variados segmentos do 
desporto. com a realização de seminários, workshops, palestras e outros encontros de 
formação complementar, quase sempre com a presença de convidados de outros 
Estados, para apresentarem suas experiências e conhecimentos esportivos. As 
palestras e seminários contribuem para a qualificação dos desportistas locais, 
destacando que no planejamento das capacitações do TRM, existem cuidados especiais 
na definição de mix de temas abordados, assim como na avaliação dos perfis dos 
palestrantes, na perspectiva de contemplar os variados públicos desportivos. 
Considerações Finais: Ao observar o contexto esportivo paraense, para entender 
melhor o que acontece com o esporte local, algumas constatações são quase 
imediatas, porém, mesmo assim, é importante buscar indicadores que estimulem, 
contribuam, facilitem e subsidiem a elaboração de planos estratégicos nas instituições 
esportivas e apontem parâmetros para amadurecimento de políticas públicas de apoio 
ao desenvolvimento local. A inovação e o contínuo aperfeiçoamento têm se constituído 
em práticas ao longo da história do TRM, que enriquecem o formato original desta 
promoção. Além do reconhecimento e a premiação do talento dos desportistas, há 
também a disseminação de conhecimento técnico. Durante vinte e cinco anos foram 
premiados centenas de atletas, treinadores, árbitros e gestores esportivos. Apesar da 
importância e do impacto do TRM na carreira dos agraciados não serem mensurados 
quantitativamente, podemos relacionar vários exemplos de atletas que obtiveram 
relevância internacional, algum tempo após receberem a homenagem e o incentivo da 
TV Liberal. Dois exemplos emblemáticos desta constatação são Jucilene Paixão Moraes, 
a popular “Batatinha”, do basquete em cadeira de rodas, cestinha do Brasil em Pequim 
(2008) e Alan Fonteles, recordista mundial em provas de velocidade do atletismo 
paralímpico e o mais importante nome da história do esporte paralímpico paraense. 

 
Palavras-chave: Esporte; Comunicação; Capacitação; Reconhecimento. 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 68 

 

 

Referências 
 

Campos, A. G., & Rocco Junior, A. (2014). O Esporte e o Mundo Contemporâneo: por 
uma defesa da Comunicação como principal valor estratégico para a gestão de 
organizações e produtos esportivos. Revista Communicare, 14(2), 124 - 139. Acesso 
em 14 de 07 de 
2018; 
Cohen, E., & Franco, R. (1998). Avaliação de projetos sociais (2ª ed.). Petropólis, RJ: 
Vozes; Costa, C. P. (2010). Estudo sobre Modelos de Desenvolvimento de Federações 
Desportivas no Estado do Pará - Brasil. 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 69 

 

 

Comunicação mercadológica em clubes de futebol do Brasil e da América Latina: 

relacionamento com os públicos-alvo. 

 
Carlos Henrique de Souza Padeiro, Escola de Educação Física e Esporte - Universidade 
de São Paulo  
Ary José Rocco Júnior, Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de São 
Paulo Karla Caldas Ehrenberg, Centro Universitário Adventista de São Paulo  

 

Introdução e Objetivos: A partir da abrangência da comunicação organizacional 
realizada no ambiente digital conectado, esta pesquisa analisa os sites oficiais de oito 
clubes de futebol brasileiros e oito latino-americanos para detectar quais aspectos do 
viés da comunicação organizacional mercadológica são trabalhados nessas plataformas. 
O artigo é parte de uma pesquisa ampla, cujo objetivo é analisar e comparar a 
comunicação integrada dos mais valiosos clubes de futebol do Brasil, da América 
Latina e dos Estados Unidos. Métodos: Reconhecendo os portais e sites como uma 
espécie de plataforma mais institucionalizada, a pesquisa ocorre no sentido de 
identificar quais os conteúdos de interesse mercadológico são trabalhados nessas 
plataformas. Os dados foram coletados durante o mês de maio de 2018. Para este 
artigo, são analisados apenas os conteúdos relacionados à comunicação 
mercadológica, mais direcionada ao relacionamento com torcedores, comunidade e 
imprensa. A fim de estabelecer uma coleta de informações sistematizada, foi 
desenvolvido um protocolo de observação. Para a obtenção dos dados relativos à 
comunicação mercadológica, foram destacados 17 itens. Para compor a amostra da 
pesquisa foi definido que seriam estudados clubes que tivessem visibilidade no 
futebol, sendo oito clubes brasileiros e oito clubes latino-americanos. A seleção teve 
como base o ranking de valor de marca da BDO 2017 e da Forbes 2017, ficando a 
amostra composta pelos clubes brasileiros 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 e 
porque realizou um trabalho de comunicação destacável, na trágica queda do avião 
que levava a delegação da Chapecoense e jornalistas brasileiros a Medellín, em 
novembro de 2016). Resultados e Discussões: Como disciplina, a comunicação integrada 
estuda a comunicação das organizações, inclusive dentro do esporte, no âmbito da 
sociedade global. Trata-se de um fenômeno inerente à natureza das organizações e 
aos agrupamentos de pessoas que a integram, permitindo a construção de uma visão 
abrangente dos processos comunicativos nas e das organizações. O modelo proposto 
por pesquisadores norte-americanos (Pedersen et al, 2007) envolve a organização 
esportiva em seu relacionamento com o mercado, com seus torcedores e fãs, com seus 
colaboradores e com diversos outros grupos de interesses que orbitam em torno das 
organizações esportivas. Trata-se de um modelo para a gestão estratégica da 
comunicação específica para as organizações esportivas. Os autores dividem a 
comunicação nas entidades que trabalham com o esporte em três componentes: 
Comunicação Pessoal e Organizacional no Esporte, Esporte e Mídia de Massa e 
Serviços e Suporte à Comunicação Esportiva (Pedersen et al, 2007). A efetividade dos 
relacionamentos entre as entidades esportivas e seus públicos é consequência de uma 
combinação entre uma estratégia de comunicação bem planejada e os bons resultados 
obtidos nas disputas esportivas. Valores e crenças de agremiações vencedoras são 
mais 
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facilmente assimilados por seus públicos do que valores e crenças de entidades 
perdedoras. O esporte apresenta um vasto universo para o estudo da comunicação 
organizacional e a construção e desenvolvimento de uma cultura própria para cada 
entidade esportiva, de acordo com suas características e com as diversas identidades 
dos seus stakeholders. A análise empírica mostra que os portais dos clubes brasileiros 
disponibilizam bastante informação sobre suas ações mercadológicas, como 
programas de sócio-torcedor, ações com atletas, patrocínios e venda de produtos. 
Também possuem meios de divulgação de notícias como seus canais de TV (no 
Youtube), suas redes sociais e o próprio botão de notícias do site - todos atualizados e 
com vasto volume de conteúdo. Um acesso fácil para o atendimento ao cliente também 
está presente em todos os portais dos clubes. Um ponto questionável seria a pouca 
presença de políticas de acesso ao portal. Outra fragilidade aparente é o número 
restrito de clubes que se preocupam em ter suas versões em mais idiomas além do 
português. O São Paulo possui versões do portal em inglês e espanhol, e o Atlético-
MG, em inglês, espanhol e chinês. O Internacional tem um arquivo em seis idiomas 
diferentes com informações gerais sobre o Clube, o Estádio e a cidade de Porto Alegre. 
Os outros cinco clubes possuem apenas informações em português. Na análise dos 
clubes latino-americanos, nota-se que os argentinos Boca Juniors e River Plate 
oferecem muitas informações ao público. Seus portais são melhores desenvolvidos, 
em relação aos maiores clubes mexicanos e ao colombiano Atlético Nacional. Em 
comparação com os brasileiros, há uma preocupação maior em atender ao público 
estrangeiro. Cinco dos oito clubes analisados (América-MEX, River Plate, Tijuana, Santos 
Laguna e Boca Juniors) têm uma versão de seus portais em inglês. O argentino Boca 
Juniors disponibiliza a opção para a leitura em italiano e em genovês (provavelmente 
por conta da origem da instituição, fundada por imigrantes italianos e seus 
descendentes). Todos os clubes têm estratégias para sócios-torcedores, uma forma de 
fidelizar os torcedores e gerar renda, e investem na comunicação para atrair esse 
público. Considerações Finais: As características do produto esportivo fizeram crescer a 
importância da comunicação integrada. Com o apoio da mídia e um processo de 
gestão bem estruturado, que implante, desenvolva, comunique e deixe transparecer 
os valores da agremiação para todos os stakeholders de uma entidade esportiva, 
certamente trará benefícios econômicos, financeiros e esportivos para o clube, a 
federação ou a confederação que a implantar. Neste recorte do levantamento, 
constata- se que os oito mais ricos clubes brasileiros e os oito mais ricos da América 
Latina investem na comunicação mercadológica com o objetivo de: se relacionar com a 
imprensa e noticiar o dia a dia do time profissional de futebol (o que atrai a atenção de 
seus torcedores); divulgar as marcas de seus parceiros e patrocinadores; atrair sócios- 
torcedores. Porém, como discutido anteriormente, algumas lacunas precisam ser 
preenchidas para aperfeiçoar essa comunicação mercadológica. 

 
Palavras-chave: Comunicação organizacional; gestão de marcas; clubes esportivos; 
futebol; internet. 
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Comunicação de produtos em entidades esportivas: análise comparativa dos 

casos Conmebol-Libertadores e UEFA-Champions League.  
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Ary José Rocco Júnior, Escola de Educação Física e Esporte - Universidade de São Paulo  

 

Introdução e objetivos: A globalização afetou de maneira significativa o futebol no 
mundo. Até a década de 1980 a maioria dos jogadores profissionais de futebol atuava 
em clubes do seu país de origem. No começo da década de 90 os jogadores começaram 
a ser mais valorizados em relação a salários e contratos de publicidade, e o futebol 
tornou-se de fato um negócio que envolve muito dinheiro. Essa profissionalização do 
esporte, aliada à sua crescente mercantilização, teve como uma das consequências o 
êxodo dos atletas para outros países, principalmente a Europa. O sociólogo e 
pesquisador do esporte, Richard Giulianotti (1999, p.9) afirma que o futebol passou, 
até chegar ao que é hoje por estágios específicos que podem ser caracterizados como 
tradicional, moderno e pós- moderno. O que vivemos hoje é o período do futebol pós 
moderno (globalizado), onde há a saída cada vez maior de jogadores brasileiros para 
fora do país, o que enfraquece o futebol brasileiro. Tradicionalmente o Brasil descobre 
muitos talentos e esses talentos juntamente com os cinco títulos mundiais fizeram com 
que o Brasil fosse conhecido como o “País do Futebol”. Aos poucos essa alcunha vem 
perdendo força devido a inúmeros e diferentes motivos, entre eles a má gestão dos 
clubes e confederações (Rocco Jr, 2015). A supremacia futebolística dos europeus, 
tanto na questão esportiva (competitiva), quanto na questão econômica, é um fato. Na 
questão esportiva, os europeus venceram as últimas quatro copas do mundo (2006, 
2010, 2014 e 2018), algo inédito. O mesmo acontece no Mundial de Clubes, que dos 
últimos onze campeonatos, os europeus venceram dez. Economicamente, os europeus 
tem uma supremacia que vem de muitos anos. De acordo com a Brand Finance 
Football 50, que disponibiliza um relatório anual dos clubes de futebol por valor de 
marca, nenhum clube sul-americano aparece entre os 50 clubes mais valiosos desde 
2015. Um dos fatores preponderantes em relação a essa discrepância entre futebol 
europeu e futebol sul-americano é a gestão das entidades que organizam o futebol em 
cada continente. A Conmebol na América do Sul e a UEFA na Europa. A Conmebol, aos 
poucos está conseguindo valorizar a Copa Libertadores que é a competição mais 
importante do Continente. Enquanto que a UEFA já consolidou há muitos anos a 
Champions League como o campeonato mais importante do mundo, em relação a 
prêmios, qualidade do espetáculo e impacto global, realizando ações de comunicação e 
marketing extremamente efetivas, como por exemplo, a transmissão da final da 
Champions League em cinemas de vários países diferentes. Está comprovado que um 
dos maiores motivos da atual discrepância entre o futebol dos dois continentes é a 
gestão. Um dos elementos mais importantes e vitais para uma boa gestão é a 
comunicação. A pesquisadora Margarida Kunsch criou um modelo de comunicação 
integrada para empresas, entidades e instituições. Kunsch entende a comunicação 
integrada como “uma filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, 
permitindo uma atuação sinérgica. Pressupõe uma junção da comunicação 
institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da 
comunicação administrativa, que formam o composto da comunicação organizacional”. 
Esse modelo de comunicação integrada foi utilizado no Relatório de Pós Doutorado do 
Pesquisador do esporte, Ary Rocco Júnior em 2015, intitulado ‘A Gestão estratégica 
da comunicação  
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integrada em equipes esportivas: Uma comparação entre os portais de clubes europeus 
e brasileiros’. Nesse estudo ficou comprovado que o modelo de comunicação integrada 
pode ser utilizado na melhora da gestão esportiva. Seguindo a linha de pesquisa de 
Rocco Júnior, esse trabalho (dissertação de mestrado em andamento) tem como 
objetivos analisar as diferenças relacionadas a gestão da comunicação entre as 
entidades esportivas (Conmebol e UEFA) que organizam as principais competições de 
clubes nos dois continentes (Libertadores e Liga dos Campeões); comparar a 
comunicação dos sites e das páginas do Facebook da Conmebol e UEFA durante as 
competições; entender o impacto que as duas entidades tem em relação ao publico 
que acompanha futebol no Brasil; Métodos: A pesquisa ainda não está concluída, mas 
ela será realizada em três etapas. Primeiramente será feita uma analise da comunicação 
das entidades pelos sites e páginas do facebook em três fases diferentes: No sorteio da 
fase de grupos; No sorteio das oitavas de final; Na final; Essa observação será feita 
durante um mês em cada fase. Totalizando seis meses de observação completa. Três 
meses de observação dos canais de comunicação da Conmebol e três meses de 
observação nos canais de comunicação da UEFA. Como as competições não seguem o 
mesmo calendário, não acontecera interferência entre uma observação e outra. Por 
exemplo, a final da Libertadores 2019 será disputada no dia 23 de novembro, enquanto 
que a final da Liga dos Campeões 2018- 2019 será disputada no dia 1 de junho. A analise 
dos canais de comunicação da Conmebol será realizada entre os dias 9 de novembro e 7 
de dezembro (duas semanas antes e duas semanas depois da final). Esse método será 
seguido em todas as outras fases também. Após essa observação dos canais de 
comunicação, será realizada uma vivência prática na sede da Conmebol em Luque e na 
sede da UEFA em Zurique. Durante duas semanas será realizada uma observação in loco 
do funcionamento da comunicação da Conmebol e da UEFA, assim como entrevistas 
com funcionários e responsáveis pela comunicação das duas entidades. Num último 
momento será realizada uma entrevista com 200 brasileiros que vivem no Brasil e 
acompanham o futebol sul-americano e europeu, com o intuito de tentar entender qual 
o impacto da comunicação das duas entidades para esse público. Resultados e 

discussões: Espera-se que os objetivos sejam alcançados e que os resultados 
encontrados sejam significativos para uma melhor compreensão dessa discrepância do 
futebol sul-americano e europeu. Conclusões ou considerações finais: Esta é uma 
produção em andamento. 
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Questão de gênero: a mídia potiguar e a veiculação de notícias dos times de futebol 

feminino e masculino do Cruzeiro Futebol Clube – Macaíba/RN. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo compreender como a mídia aborda o futebol 
masculino e feminino do time Cruzeiro de Macaíba, por meio de uma análise dos 
materiais publicados em portais de notícia, seja veículos de comunicação da cidade de 
Macaíba ou com alcance estadual e nacional. A partir da observação realizada 
entendemos que o time feminino tem conseguido o reconhecimento na mídia local e 
estadual, tendo mais notícias do que o time masculino veiculado ao seu respeito. 
Introdução e Objetivos: Historicamente o futebol feminino no Brasil enfrenta muitas 
barreiras que dificultam a continuidade de times e campeonatos por todo o país. Essas 
dificuldades passam inicialmente pela esfera do preconceito, uma vez que, 
culturalmente, os espaços e práticas destinadas a esse esporte são ocupados 
majoritariamente por homens. Um dos preconceitos está ligado “a aproximação, por 
vezes recorrente, entre o futebol e a masculinização da mulher e naturalização de uma 
representação de feminilidade que estabelece uma relação linear e imperativa entre 
mulher, feminilidade e beleza” (Goellner, 2005, p. 143). Questões como essa reforçam 
que a questão de gênero é ainda um imperativo quando tratamos do futebol. Além disso, 
há também uma ausência de políticas públicas que incentivem a prática esportiva das 
meninas nas escolas e uma consequente falta de incentivo financeiro aos times 
femininos por parte da iniciativa privada. No entanto, mesmo com todas essas 
barreiras culturais as mulheres vêm conquistando um espaço no futebol, o que até 
então era algo eminentemente masculino. A cada dia que passa mais mulheres estão 
praticando o esporte em escolas, universidades, indo aos estádios, comentando sobre 
jogos e trabalhando com o futebol – seja enquanto atleta, educadoras físicas, técnicas e 
gestoras, jornalistas. Ainda na perspectiva de compreender o avanço das mulheres 
nesse mercado é importante ressaltar a presença de Emily Lima no comando da seleção 
brasileira no ano de 2016, que veio para quebrar tabus de uma hegemonia masculina 
de três décadas. Diante desse cenário, também em 2016, surgiu a equipe feminina do 
Cruzeiro Futebol Clube de Macaíba. Já no ano seguinte ao surgimento do time feminino, 
foi realizada uma campanha de marketing nas mídias sociais do Cruzeiro com o objetivo 
de dar visibilidade ao novo time e alcançar com isso potenciais patrocinadores e atletas. 
Esse engajamento midiático tem feito com que o Cruzeiro de Macaíba venha quebrando 
alguns paradigmas em termos de noticiabilidade, conseguindo uma boa projeção nos 
veículos de comunicação do município e região. A partir dessas concepções, fica 
estabelecido como objetivo primeiro deste trabalho, compreender como a mídia local 
aborda o futebol masculino e o futebol feminino por meio de um estudo de caso do 
time Cruzeiro de Macaíba, visando com isso também fomentar outros estudos que 
resgatem a prática do futebol feminino no país. Métodos: A presente pesquisa realiza 
um estudo midiático das notícias veiculadas pela imprensa norte-rio-grandense. O 
recorte temporal se deu a partir da criação do time de futebol feminino do Cruzeiro de 
Macaíba, em setembro de 2016, sendo finalizada em junho de 2018, época da escrita 
deste artigo. Inicialmente foi realizada uma análise quantitativa dos materiais 
publicados por portais de notícia, buscando identificar os 
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textos que retratavam ou o time feminino ou o time masculino do Cruzeiro Futebol 
Clube de Macaíba. Com esses números já levantados foi possível realizar a leitura dos 
textos publicados e uma posterior análise em termo das abordagens dadas pela mídia 
nos textos noticiados. Na pesquisa qualitativa, além da coleta e análise dos dados, faz-se 
necessário correlacionar a pesquisa ao universo teórico do estudo (Marcone e Lakatos, 
2010). Nessa perspectiva, entramos em contato com alguns estudos que perpassam 
por discussões que envolvem mídia, questões de gênero no esporte e a cultura do 
futebol no Brasil. Resultados e Discursão: A presente pesquisa localizou a veiculação de 
15 notícias em 13 portais distintos, sendo 4 desses textos abordando o futebol 
masculino do Cruzeiro de Macaíba e 9 trazendo questões referente ao time feminino 
do mesmo clube. Esse primeiro resultado já desperta a curiosidade, uma vez que há 
mais notícias sobre o time de futebol feminino nesse recorte temporal. Há de se 
entender também, que esse resultado numérico pode ser explicado por diversos 
fatores, sendo o valor notícia, o interesse público e a função social do jornalismo 
alguns desses aspectos. A predominância das notícias do futebol feminino, por 
exemplo, se deu durante o campeonato estadual, uma vez que o time alcançou o vice-
campeonato na competição. Outro tema abordado ao tratar o futebol feminino do 
Cruzeiro de Macaíba, é o da resistência para se manter financeiramente. Já nas 
notícias da equipe masculina é possível perceber que o foco do texto está nos 
resultados que o time alcança, principalmente nas competições metropolitanas. 
Entende-se, pelo teor do conteúdo publicado, que a cobertura midiática aqui no 
estado tem contribuído para a visibilidade do time feminino do Cruzeiro de Macaíba, 
sendo isso consequência dos bons resultados que a equipe alcançou em campeonatos, 
da campanha de marketing executada no ano de 2017 por meio das mídias sociais e 
também pelo fato de 2 atletas do time já terem sido convocadas para a seleção 
brasileira de futebol. Considerações Finais: A partir do estudo comparativo das notícias 
sobre as equipes masculina e feminina, entendemos que o time feminino, em apenas 
um ano, conseguiu o reconhecimento na mídia local e estadual, tendo mais notícias 
veiculadas a seu respeito. Já o time masculino, fundado em 1937, foi destaque em 
apenas 4 portais de notícias com a publicação dos seus resultados em campeonatos 
estaduais. Outro fato observado é que o conteúdo noticiado sobre o time masculino é 
mais robusto e as notícias sobre a equipe feminina ainda aparecem em textos mais 
concisos. 
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O surf e a TV aberta – uma análise midiática dos anos de 2014 e 2015. 
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Introdução: A comercialização do surf através da mídia especializada, foi o divisor de 
águas para a profissionalização do esporte no Brasil da década de 80. (DIAS, 2009). 
Atualmente o surf tem tido cada vez mais destaque no cenário nacional, essa 
crescente deve-se aos feitos da nova geração do surf no país, intitulada Braziliam Storm. 
Outro fator que colabora para o aumento no número de interessados na cultura surf, 
são as novas tecnologias envolvidas na promoção e divulgação dos campeonatos. A 
implantação de um sistema de processamento de notas, juntamente com a captação e 
transmissão das imagens, faz com que as informações sobre as disputas estejam 
disponíveis para acesso de forma ágil, fácil e eficaz, atendendo a todos os tipos de 
consumidores, sejam eles atletas, equipes técnicas, organizadores, imprensa e público 
em geral (MURARA, S. 2008). Objetivo: Sendo assim, o presente estudo teve como 
objetivo analisar a incidência de matérias sobre o surf no programa Esporte 
Espetacular da Rede Globo de Televisão durante os anos de 2014 e 2015 com vistas a 
quantificar o número de matérias sobre surf, bem como a duração das mesmas, 
obtendo um comparativo entre os dois anos analisados e classificando os trechos 
presente nas falas dos interlocutores através das dimensões esportivas propostas por 
Wanderley Marchi Jr (2015). Métodos: Através de uma varredura realizada no site 
Globo Play, foram selecionadas todas as matérias que abordavam o tema surf nos anos 
em questão. Os dados foram tabulados de acordo com o nome da matéria, duração e 
data de exibição, e as matérias foram transcritas gerando um total de 96 páginas de 
conteúdo. Como critério de seleção para a classificação esportiva, utilizamos o tempo. 
Matérias com tempo de exibição igual ou superior a quatro minutos foram classificadas 
de acordo com as dimensões esportivas propostas por Marchi Jr: Emoção, estética, ética, 
espetáculo e educacional (MARCHI JR 2015). As que continham exibição inferior a 
quatro minutos participaram apenas na análise quantitativa. Resultados e Discussão: O 
número total de matérias analisadas foi de cinquenta e quatro, sendo vinte exibidas no 
ano de 2014 e trinta e quatro no ano de 2015. A incidência de matérias, bem como o 
tempo de exibição foi maior no ano de 2015, totalizando 34 matérias com 03 horas e 
45 minutos de duração, para 20 matérias com 01 hora e 52 minutos do ano anterior. 
Ao todo, foram quase seis horas de conteúdo. Considerando os critérios de seleção, 
vinte e sete matérias foram analisadas, gerando 922 trechos em destaque classificados 
como espetáculo, emoção, estética, educacional e ética. Conclusão: O número de 
matérias sobre surf aumentou consideravelmente de um ano para o outro, 
consequentemente o tempo de exibição também, isso corresponde a 78% do total de 
matérias relacionadas ao surf nos dois anos, sendo exibidas em 2015. A classificação 
das matérias quanto às dimensões esportivas mostrou que mais de 50% dos trechos 
analisados estavam voltados para a espetacularização do esporte, seguidos por 
aproximadamente 40% voltados para a emoção. As demais dimensões somaram 5%, 
sendo que a estética esteve representada em 3% dos trechos, a educacional 2%, 
enquanto a ética apenas 1%. O resultado pode estar associado ao fato de que as próprias 
reportagens têm seu apelo emocional característico, bem como a televisão é um 
dos meios que 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 77 

 

 

propaga o esporte como espetáculo, o que pode ter contribuído para que a 
classificação do esporte tenha sofrido grande influência destas dimensões. Cremos que 
a relevância desta pesquisa está nas proporções que o surf tem ganhado como 
esporte. O aumento da divulgação justifica um crescente aumento do interesse da 
população e os dados reforçam a hipótese de que a conquista do primeiro título 
mundial de surf por um brasileiro aumentou consideravelmente o interesse, a 
divulgação e a espetacularização esportiva do surf possibilitando novas oportunidades 
no âmbito profissional da Educação Física. 
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Economia, finanças e contabilidade nas organizações esportivas 
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Análise financeira dos clubes de futebol do Rio de Janeiro utilizando a metodologia de 
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Introdução e objetivo: Tornou-se recorrente as matérias publicadas na mídia com 
críticas sobre a péssima situação financeira dos clubes de futebol brasileiro. Estudiosos 
do assunto, a exemplo de Mazzei (2012) justifica que a crise atual é oriunda da origem 
histórica desse esporte no Brasil. A grande maioria dos clubes de futebol brasileiros 
foram criados no primeiro quarto do século passado sem finalidade econômica. Desta 
forma, os clubes seguiam o modelo de associação, os membros da diretoria executiva 
exerciam seus cargos de maneira voluntária, paralelamente às suas atividades 
profissionais. Esse modelo de gestão é conhecido como “gestão amadora”. Esta 
situação mostra uma dedicação parcial à administração, exercida de maneira não 
remunerada e não qualificada, caracterizado pelo modelo de ocupação de cargos de 
gestão com base em critérios políticos e não meritocráticos. A falta de uma legislação 
sobre a administração do futebol brasileiro, também contribuiu para perpetuar falhas 
no gerenciamento dos clubes, em especial a gestão financeira. Em agosto de 2015, foi 
sancionado o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do 
Futebol Brasileiro – PROFUT). Esse programa foi criado com o objetivo de estabelecer 
princípios e práticas de uma gestão financeira responsável. A lei objetivou ajudar os 
clubes de futebol a regularizar suas dívidas com a União. Por meio dessa lei, foi criado 
o órgão APFUT - Autoridade Pública de Governança do Futebol, que tem por finalidade 
fiscalizar e disciplinar as condições de manutenção do PROFUT, dentre elas: 
regularização de dívidas trabalhistas; utilizar, no máximo, 80% das receitas brutas do 
clube para o futebol profissional; não atrasar salários ou direitos de imagem; restringir 
o mandato dos dirigentes para no máximo de quatro anos e apenas uma reeleição e 
comprovar a existência de um conselho fiscal autônomo.Com base neste contexto, 
realizou-se trabalho de pesquisa com o objetivo de analisar a situação econômico-
financeira dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, que participaram da primeira divisão 
(série A) do futebol brasileiro no período de período de 2014 a 2016, e que aderiram ao 
PROFUT, em busca de indicadores que comprovassem a melhoria econômico-
financeira dos mesmos após a adesão. Métodos: utilizou-se de pesquisa classificada 
como básica, quantitativa, descritiva e documental, de acordo com Silva e Menezes 
(2001). Os clubes analisados foram Botafogo, Flamengo e Fluminense. O Vasco da 
Gama não foi objeto de pesquisa, pois não participou da série A do futebol brasileiro 
em um dos períodos pesquisados. Os dados foram colhidos dos demonstrativos 
contábeis dos clubes selecionados, disponíveis nos sites daquelas entidades. Utilizou-
se do Modelo de Kanitz como método de análise dos dados. Trata-se de método de 
análise para determinar o grau de insolvência de uma empresa, uma espécie de 
termômetro financeiro por meio de indicadores (Kassai & Kassai, 1998). A equação 
desenvolvida por Kanitz é composta pelo seguinte modelo: FI = 0,05* rentabilidade do 
capital próprio + 1,65*índice de liquidez geral + 3,55*índice de liquidez seca – 
1,06*índice de liquidez corrente – 0,33*participação de capitais de terceiros. O 
resultado do termômetro varia entre -7 e 7, sendo: entre 0 e 7 a empresa é 
considerada solvente, entre 0 e -3 está na penumbra e entre -3 e -7 é 
considerada insolvente. 
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Resultados e Discussão: Sobre a rentabilidade do capital próprio, que indica quanto 
cada um real investido pelos sócios gerou de lucro líquido: Botafogo e Fluminense 
apresentaram capital próprio negativo nos 3 anos – desta forma não se pode falar em 
rentabilidade; o Flamengo apresentou patrimônio líquido positivo apenas no ano de 
2016, a rentabilidade calculada para o capital próprio foi de 1,61. Sobre a liquidez 
geral, que indica o quanto a empresa dispõe de recursos para cada um real de dívida 
de curto e longo prazo: o Botafogo apresentou 0,06; 0,08 e 0,05; o Flamengo 
apresentou 0,14, 0,17 e 0,20; e o Fluminense 0,05; 0,03 e 0,16; respectivamente para 
os anos de 2014, 2015 e 2016. Sobre a liquidez corrente, que indica o quanto a 
empresa dispõe de ativo circulante para cada um real de dívida de curto prazo: o 
Botafogo apresentou 0,03; 0,12 e 0,08; o Flamengo apresentou 0,48, 0,43 e 0,20; e o 
Fluminense 0,14; 0,05 e 0,27. respectivamente para os anos de 2014, 2015 e 2016. 
Sobre o índice de liquidez seca, que índice indica o quanto a empresa possui de 
disponibilidade para saldar para cada um real de dívida de curtíssimo prazo: o Botafogo 
apresentou 0,03; 0,12 e 0,08; o Flamengo apresentou 0,38; 0,43 e 0,20; e o Fluminense 
0,14; 0,05 e 0,27. Sobre a participação dos capitais de terceiros, que indica a relação 
entre quanto a empresa deve a terceiros para cada R$ 1,00 aplicado pelos sócios: 
observou-se que era negativa a participação dos sócios do Fluminense e Botafogo no 
período de análise. Fato observado também no Flamengo nos anos de 2014 e 2015. 
Apenas no ano de 2016, o Flamengo apresentou o índice 6,08; ou seja, para cada real 
dos sócios existia uma dívida de R$ 6,08. Sobre o termômetro de Kanitz, os resultados 
das ponderações feitas para os índices acima indicou: para o Botafogo e Fluminense, 
índice -7 para os três anos de análise, ou seja, totalmente insolventes uma vez que o 
patrimônio líquido desses clubes é negativo; o Flamengo, da total insolvência nos anos 
de 2014 e 2015, índice -7 – pela mesma situação dos demais; apresentou melhora no 
ano de 2016, -1,09 (na penumbra). Considerações Finais: Concluiu-se a análise dos 
dados tendo a percepção da situação econômico- financeira dos clubes, identificando 
que, após a adesão ao PROFUT, em novembro de 2015, somente o Flamengo 
demonstrou melhora nos resultados apresentados nos demonstrativos contábeis, 
utilizando-se como método o Modelo de Kanitz. Certamente, as práticas 
administrativas não são aperfeiçoadas apenas através de uma lei. Precisa-se também 
de mudanças na cultura da gestão desses Clubes, que devemser geridos como uma 
empresa de negócios capazes de gerar lucro. Outro fato que merece destaque, em se 
tratando de finanças, o PROFUT apresentou-se como uma solução para postergação 
apenas de dívidas tributárias. Indica-se que novos estudos sejam feitos a partir da 
publicação anual dos demonstrativos contábeis dessas Associações, também através 
de outras metodologias. 
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Introdução e objetivos: Criada em 1990, a Confederação Brasileira de Clubes (CBC) 
surgiu inicialmente com o objetivo de auxiliar a instituição das primeiras federações 
estaduais no país. Em 2011, a CBC passou a integrar o Sistema Nacional do Desporto 
do Brasil e a colaborar com a promoção e aprimoramento das práticas esportivas de 
rendimento a partir do desenvolvimento de ações para o esporte de base e formação 
de atletas. Para isso, a legislação brasileira assegurou o repasse de parte dos recursos 
do Ministério do Esporte a CBC a fim de financiar única e exclusivamente a formação 
de atletas olímpicos e paralímpicos da base até a excelência esportiva (Brasil, 2011). 
Desde 2011, a entidade passou a receber 0,5% de toda verba arrecadada nos concursos 
de prognósticos federais e a distribuição destes recursos foi instituída como: 50% ao 
esporte olímpico; 15% ao esporte paralímpico; 10% ao esporte escolar; 5% ao esporte 
universitário; e 20% às despesas administrativas (CBC, 2017). Apesar da garantia de 
financiamento público, os primeiros investimentos da entidade só foram efetivados 
em 2014 e, em 2018, a partir da promulgação da Medida Provisória no 841, os repasses 
foram temporariamente suspensos. Atualmente denominado como Comitê Brasileiro 
de Clubes, o CBC aliado ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) têm se caracterizado no cenário brasileiro pela preeminência no 
desenvolvimento da política nacional para o esporte de rendimento e pela gestão de 
quantias expressivas de recursos públicos. Considerando-se a relevância dos estudos de 
financiamento público para o esporte no Brasil e a inexistência de pesquisas relativas 
ao repasse ao CBC, o objetivo deste trabalho foi o de investigar o volume e a 
distribuição dos recursos públicos repassados ao CBC de 2011 a 2016. Como objetivos 
específicos, este estudo visa: (1) Mapear o volume dos recursos públicos repassados ao 
CBC de 2011 a 2016; (2) Levantar os clubes esportivos beneficiados pelos repasses do 
CBC de 2011 a 2016; (3) Averiguar as ações esportivas financiadas pelos repasses do 
CBC de 2011 a 2016; e (4) Analisar as modalidades esportivas beneficiadas pelos 
repasses do CBC de 2011 a 2016. Métodos: Esta pesquisa de natureza exploratória e 
descritiva teve como fonte de dados o portal SIGA Brasil e os relatórios de aplicação 
dos recursos do CBC disponibilizados no site do Conselho Nacional do Esporte do 
Ministério do Esporte. No SIGA Brasil, levantamos a previsão e a execução 
orçamentária do repasse do orçamento do Ministério do Esporte ao CBC nas leis 
orçamentárias de 2011 a 2016. Nos relatórios oficiais, mapeamos as seguintes 
informações: número de edital; programa/projeto; critério de escolha; nome do clube; 
número da parceria; nome do projeto; modalidades desenvolvidas; objeto; valor 
pactuado; data de encerramento da vigência; e situação da prestação de contas. Todas 
as informações foram tabuladas no Microsoft Excel e na sequência procedemos com 
uma análise descritiva a fim de atender aos objetivos do estudo. Resultados e 

Discussão: No período de 2011 a 2016, dos R$ 271,2 milhões previstos e autorizados ao 
CBC, R$ 100,2 milhões (37%) foram executados. Vale observar que, em 2011 e 2012, 
100% dos recursos previstos foram executados. Em 2013, este percentual caiu para 
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e nos anos seguintes a execução dos recursos autorizados decresceu e não superou 
6,3%. A não execução da totalidade dos recursos previstos nas leis orçamentárias pode 
estar relacionada ao descompasso histórico entre planejamento e execução 
orçamentária do Ministério do Esporte (Castro, 2016). O baixo percentual também 
pode estar vinculado a elaboração posterior de normativas para a distribuição 
adequada dos recursos públicos. Regulamentada em 2013, a aplicação dos recursos só 
foi efetivada a partir de 2014. De acordo com os relatórios do CBC, de 2014 a 2016 
foram lançados 6 editais e instituídas 63 parcerias entre os clubes esportivos. Estas 
parcerias totalizaram um valor pactuado de R$ 120,6 milhões. A divergência entre os 
valores dos relatórios e das leis orçamentárias pode ser fruto da aplicação financeira 
nos primeiros anos (2011, 2012 e 2013), uma vez que a distribuição não estava 
regulamentada naquele momento. Trinta clubes brasileiros foram financiados pelos 
repasses públicos. Quase a totalidade destes (27) e, consequentemente, dos recursos 
ficaram concentrados em clubes da região Sudeste (16 clubes - R$ 70,7 milhões) e 
região Sul (11 clubes - R$ 44,5 milhões). A concentração de clubes e de investimentos 
públicos na região Sudeste e Sul corrobora com os achados de outras políticas de 
financiamento público para o esporte no país (Matias et al., 2015; Dias et al., 2016). 
Entre as entidades, os clubes Mackenzie Esporte Clube, Minas Tênis Clube, Sociedade 
de Ginástica Porto Alegre – SOGIPA, Tijuca Tênis Clube foram financiados com pelo 
menos um projeto nos três anos analisados. O Tijuca Tênis Clube totalizou o maior 
número de projetos financiados: 5. No que tange ao volume financeiro, destacaram-se 
Clube de Regatas do Flamengo (R$ 8,7 milhões – 7,2%), Minas Tênis Clube (R$ 7,4 
milhões 
– 6,1%) e Clube Curitibano (R$ 7,3 milhões – 6,1%). Os recursos aplicados foram 
direcionados à três objetos de ação: viabilização de equipe técnica e/ou equipe 
multidisciplinar (R$ 84,1 milhões – 70%), aquisição e/ou locação de equipamentos ou 
materiais esportivos (R$ 20,8 milhões – 17%), e participação em eventos esportivos (R$ 
15,6 milhões – 13%). Quase a totalidade dos projetos abarcou modalidades esportivas 
diversas. Dos 63 projetos, apenas 8 foram direcionados à uma única modalidade. Entre 
os clubes, apenas o Clube dos Jangadeiros focou seus projetos em uma única 
modalidade: Vela. Entidades como Clube Esperia (13), Clube Duque de Caxias (12) e 
Grêmio Náutico União (11) destacaram-se pela variedade de modalidades 
desenvolvidas. Entre os esportes, 38 modalidades olímpicas e paralímpicas foram 
contempladas pelos projetos. Entre estas, destacaram-se natação, basquete, vôlei e 
judô presentes, respectivamente, em 49, 33, 31 e 30 projetos financiados. Conclusões: 

Concluímos que os investimentos públicos para a formação de atletas brasileiros 
mediados pelo CBC foram destinados majoritariamente à viabilização de equipe técnica 
e multidisciplinar. Também concluímos que os repasses ficaram concentrados em 
clubes localizados na região Sudeste e Sul e que desenvolvem variadas modalidades 
simultaneamente. Por fim, ressaltamos a necessidade de mais pesquisas relativas ao 
financiamento público das entidades responsáveis pela gestão do esporte de 
rendimento no país a fim de contribuir e qualificar a discussão da atuação do Estado 
brasileiro no fomento esportivo. 

 
Palavras-chave: Políticas públicas; Financiamento; Formação de atletas. 
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Eventos e instalações esportivas 
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Legados dos Jogos dos Povos Indígenas para o Povo Terenas 
 

Camila Motta Estevam, Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto – 
USP/Ribeirão Preto.   
Introdução e objetivos: O objetivo desta pesquisa é descrever a percepção que 
indivíduos pertencentes a uma etnia indígena têm acerca dos legados dos Jogos dos 
Povos Indígenas (JPI) para o seu povo. Estes jogos têm o apoio do Ministério do Esporte 
e do Comitê Intertribal Indígena (ITC). Ao longo de suas 12 edições, os Jogos 
acumularam um patrimônio cultural diverso que oportuniza a pesquisa sobre seus 
legados de forma única. Entender os legados dos JPI pode trazer benefícios para as 
populações indígenas, que deveriam ser os principais beneficiários de tal evento. 
Métodos: Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Como método de pesquisa de campo 
optou-se pela técnica da entrevista semiestruturada. As entrevistas serão realizadas 
com as lideranças indígenas dos Terena residentes no Mato Grosso do Sul, em duas 
áreas: Taunay / Ipegue, que possui uma população de aproximadamente 3.800 
indígenas e Cachoeirinha, com aproximadamente 
3.500 indígenas. Como plano inicial serão selecionados entre 10 e 15 líderes. Será feita 
uma pesquisa de caráter qualitativo, com o uso de entrevistas semiestruturadas. 
Algumas perguntas da entrevista foram baseadas no estudo de Ruhanen e Whitford 
(2001) com aborígenes sobre o Festival Anual de Esportes e Cultura realizado em 
Brisbane, com aborígens em torno da Austrália e do Pacífico Sul. O planejamento 
prevê a realização de 10 a 15 entrevistas semiestruturadas com as seguintes questões 
norteadora 1- Na sua opinião, quais têm sido os principais motivos que têm levado os 
Terena a participar dos JPI? 2- O (a) senhor(a) acha que os JPI contribuem para 
sustentar a cultura, as tradições e os valores indígenas? Como? 3- Na sua opinião os JPI 
ajudam a fortalecer as redes e relacionamentos sociais? Como? 4- O (a) senhor (a) 
acha que a participação dos Terena nos JPI tem afetado de alguma forma os jogos e 
brincadeiras de crianças e jovens na aldeia? Como? Se tem afetado o/a senhor (a) vê 
isto como algo positivo? 5- O (a) senhor 
(a) acha que os JPI tem afetado a relação que os membros da aldeia têm com a 
atividade física? Poderiam dar alguns exemplos? A princípio a amostra pretendida é de 
10 a 15 membros da comunidade, porém havendo a possibilidade de uma amostra 
maior com outras comunidades indígenas, as entrevistas serão estendidas. A 
percepção desta etnia sobre os legados dos JPI é especialmente importante, pois esta 
representa a segunda maior população indígena do Brasil e tem uma grande influência 
histórica no país. Os Terena participaram de todas as edições dos JPI e têm como 
membros de sua etnia, Marcos Terena e Carlos Terena, que são os idealizadores dos 
JPI. O acesso aos Terena é factível devido à sua receptividade da sua população 
numerosa, que permite contato próximo com os moradores da região. Resultados: A 
coleta dos dados está em andamento. Considerações finais: Com base na literatura, a 
hipótese levantada é que os JPI trouxe legados de participação que podem ter gerado 
influências positivas para as comunidades. 
Palavras chave: legados; eventos esportivos; Jogos dos Povos Indígenas. 
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Esporte escolar em Belo Horizonte: uma análise da efetividade do JEBH. 
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Introdução e objetivo (s): Segundo Maia (2017) o esporte pode sofrer significações 
distintas a partir do contexto ao qual está inserido. No âmbito profissional, no lazer ou 
no educacional, tendo função competitiva, recreativa, inclusiva, entre outras. Zingoni 
(2017) afirma que a constituição de 1988 ao reconhecer o acesso ao esporte e ao lazer 
enquanto direitos sociais exige o protagonismo do governo na garantia de sua 
efetivação e que apesar dos esforços, o país ainda não consegue executar uma política 
efetiva. Por sua vez, a Lei n° 9.615/1998, no artigo 3º, apresenta o esporte escolar como 
aquele que diz respeito ao que é praticado nas instituições de ensino com a finalidade 
de auxiliar no desenvolvimento integral do indivíduo e na formação para o exercício da 
cidadania. A partir desse contexto, buscamos compreender de que modo o esporte 
escolar tem sido fomentado em Belo Horizonte e se as ações do poder público 
apresentam efetividade. Uma das maneiras de fomentar o esporte no âmbito escolar é 
por meio da promoção de eventos esportivos. Em Belo Horizonte a Prefeitura Municipal 
realiza o JEBH - Jogos Escolares de Belo Horizonte, instituído pela Lei Municipal Nº 
10.344/2011, como uma competição esportiva destinada aos estudantes de educação 
básica. São promovidas competições esportivas coletivas, individuais e do 
paradesporto, para alunos e alunas, nas categorias: módulo I - alunos de 12, 13 e 14 
anos e módulo II - alunos de 15, 16, e 17 anos. O objetivo desse trabalho é identificar a 
efetividade do acesso ao esporte por parte da população de Belo Horizonte em idade 
escolar compreendida entre os anos finais do ensino fundamental e médio. Buscamos 
compreender os dados referentes à participação das escolas e o volume total de jogos 
previstos e realizados na etapa classificatória dos Jogos Escolares de Belo Horizonte 
2018. Método: Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativo, que segundo 
Creswell (2010) envolve o processo de coleta, análise, intepretação e redação de 
resultados de um estudo por meio de abordagem de observação e avaliação numérica 
estatística. A pesquisa delimitou-se a investigar os dados das modalidades coletivas de 
basquete, futsal, handebol e vôlei, de ambas as categorias e sexos através da análise 
de boletins e relatórios gerenciais do JEBH – 2018. Resultados e Discussão: Encontram-
se registradas no município de Belo Horizonte 534 escolas com alunos matriculados 
nos anos finais do ensino fundamental e/ ou no ensino médio. Dessas, 190 são escolas 
privadas, 171 estaduais, 169 municipais e 4 federais. Desse total, 96 foram inscritas no 
JEBH, o que corresponde a 17,97% do total de escolas em condição de participação no 
evento. Participaram 39 escolas municipais, 30 estaduais, 26 particulares e 1 federal. A 
competição em sua etapa classificatória previa um total de 292 jogos, sendo realizados 
167, o que corresponde a 57,19% do previsto. 63 jogos não foram realizados em 
consequência de wxo’s, caracterizado pelo não comparecimento de uma ou duas 
equipes no local de jogo ou comparecimento com o número insuficiente de atletas 
(conforme previsto no regulamento geral da competição), sendo estes 52,38% de 
escolas estaduais, 41,26% municipais e 7,93% particulares. Os demais jogos não 
aconteceram em decorrência da exclusão das equipes ocasionadas pelos wxo’s. 
Considerações Finais: O acesso ao esporte escolar é contemplado no município de 
Belo 
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Horizonte por meio da realização do JEBH, mas o seu alcance fica comprometido 
mediante os dados obtidos. O número de escolas que não participaram do evento e 
que se encontravam em condição de participação é elevado. Entre as escolas inscritas há 
uma significativa participação de escolas públicas, mas que apresentam altos índices de 
wxo’s, ocasionando baixo número de jogos realizados. Destacamos a necessidade de 
realização de novos estudos no sentido de entender melhor as razões pela não 
participação das escolas que não se inscreveram no evento, os desafios encontrados 
pelas instituições participantes e os motivos que ocasionaram os wxo’s, a fim de 
contribuir para a efetividade da ação e sua continuidade. 

 
Palavras-chave: esporte escolar; evento esportivo; direito social. 

 
Referências 

 
Creswell, J.W. (2010). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 
(3ª ed.). Porto Alegre: Artmed. p. (21-42). 
Decreto-lei nº 10.344 de 21 de dezembro  de 2011 (2011). 
Institui os Jogos Escolares do Município de Belo Horizonte – JEBH. Diário Oficial do 
Município,   Belo   Horizonte.  Disponível  em 
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1071748. 
Acesso em: 20 jun.2018 
Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998 (1998). Institui normas gerais sobre desporto e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9615consol.htm. Acesso em: 17 jun. 2018. 
Maia, M. C. M. (2017). Esporte da escola: uma parceria entre o Ministério do Esporte e 
o Ministério da Educação. Porto Alegre: centro de memória do esporte, coleção 
Grecco. p. (10). 
Zingoni, P. (Org.). (2017). Lazer em vilas do programa judicial para remoção e 
reassentamento humanizado de famílias do anel rodoviário e br-381 em Belo Horizonte 
/ Minas Gerais. Belo Horizonte: São Jerônimo. p. (9-10). 

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1071748
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9615consol.htm


Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 91 

 

 

Processos de gestão de instalações esportivas voltadas ao esporte de participação: 

Uma proposta para a realidade brasileira. 
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Introdução e Objetivos: As instalações esportivas têm sido consideradas fator 
fundamental para o envolvimento da população em atividades esportivas e para o 
desenvolvimento do esporte nos países. Dada a importância no cenário esportivo 
exercido pelas instalações esportivas, a gestão destes espaços passou a ser um tópico 
importante para a reflexão. Diferentes estratégias ou processos de gestão podem ser 
adotados para direcionar a gestão das instalações esportivas (Iversen & Cuskelly, 
2015). Dentre eles estão os critérios de organização interna e dotação de recursos 
humanos, a proposta das atividades a serem desenvolvidas, previsão de manutenção 
da instalação, a política de preços que será praticada, critérios de qualidade e 
comunicação, dentre outros (Battle Bastardas, 2000). Poucos estudos no Brasil analisam 
e discutem o planejamento e a gestão de instalações esportivas, e há ausência de 
critérios que balizem os procedimentos gerenciais (Bareta, De La Rocha Freitas, & 
Ricardo, 2015). Portanto, esta pesquisa tem como objetivo final elaborar uma proposta 
dos processos gerenciais básicos a serem considerados na gestão de instalações 
esportivas voltadas ao esporte de participação no Brasil. Métodos: A pesquisa, que se 
encontra em andamento, é de abordagem qualitativa, utilizando-se do método 
Grounded Theory, uma vez que se trata de área relativamente inexplorada na literatura 
brasileira, e objetiva-se construir uma teoria ao invés de testar uma já existente 
(Corbin & Strauss, 2008). Para obtenção dos dados, até o momento foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com 6 profissionais envolvidos com a gestão de instalações 
esportivas de instituições públicas e privadas sem- fins lucrativos. A amostra não é pré-
determinada, mas sim uma amostragem teórica como indicado pelo próprio método 
(Corbin & Strauss, 2008), ou seja, apenas após uma coleta se decide onde e com quem 
realizar a próxima entrevista. O roteiro das entrevistas foi elaborado com base em 
aproximações da literatura sobre os processos de gestão de instalações esportivas, 
mas não é fixo, sendo modificado conforme as informações que a pesquisadora 
necessita para a construção da teoria, como indicado pelo método Grounded Theory 
(Corbin & Strauss, 2008). As entrevistas foram realizadas pessoalmente e gravadas para 
posterior transcrição e análise. O número total de entrevista seguirá o procedimento 
do próprio método, por saturação dos dados (quando as entrevistas não apresentarem 
mais elementos novos ou relevantes que possam auxiliar a compreensão do tema 
proposto, não serão realizadas mais entrevistas) (Corbin & Strauss, 2008). A análise 
dos dados foi realizada logo após cada entrevista, garantindo a iteratividade do 
processo conforme preconizado pelos autores Corbin & Strauss (2008), utilizando o 
método de comparação constante e da codificação das unidades de análise seguindo 
os procedimentos de codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva proposta 
por Corbin & Strauss (2008) com auxílio do software Atlas-Ti. Para validação dos dados 
foram redigidos memorandos e diagramas durante todo o processo de análise para 
facilitar o entendimento da interpretação dos dados e análise conta com a participação 
de outro pesquisador/especialista que suportou a produção de conceitos e códigos 
(categorias) (Krippendorff, 2004). Resultados Preliminares e Discussão: Até o 
momento emergiram 
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das análises 25 categorias e 23 subcategorias que estão distribuídas em 9 grandes 
áreas da gestão de instalações esportivas que dão base aos processos gerenciais. As 
áreas são: 
1) Construção de Instalações Esportivas: consiste na área de planejamento de 
construção e reforma dos espaços e escolha do modelo de gestão; 2) Gestão 
Econômico- Administrativa: consiste nas atividades de gestão financeira, planejamento 
geral da instalação e integração das diversas áreas da gestão; 3) Gestão de 
Atividades/Programas: consiste no planejamento, execução, controle e avaliação de 
todas as atividades que ocorrem na instalação esportiva; 4) Comunicação: consiste nas 
atividades de comunicação interna e externa da instalação esportiva; 5) Exploração da 
Instalação: compõe esta área as atividades relacionadas à cessão da instalação a outras 
entidades e grupos, o monitoramento do uso e a utilização da instalação para usos não-
esportivos; 6) Manutenção: consiste nas atividades de planejamento, execução, controle 
e avaliação da manutenção realizada nas estruturas e equipamentos esportivos que 
compõem a instalação esportiva; 7) Marketing: diz respeito ao monitoramento das 
necessidades e demandas e a busca por patrocínios ou parcerias para a instalação; 8) 
Gestão de Pessoas: compõem esta área as atividades de gestão dos recursos humanos, 
como dimensionamento do pessoal, capacitação e formação de pessoas, contratação 
de pessoal; 9) Gestão de Risco: consiste na segurança do usuário, a existência de 
profissional especializado em gestão de risco na instalação e acompanhamento da área 
em eventos esportivos. Conclusões e Considerações Finais: Por meio dessa análise 
prévia já foi possível identificarmos muitos processos de gestão citados pela literatura 
da área de gestão de instalações esportivas. Entretanto, alguns elementos que 
emergiram nas áreas de comunicação, gestão de risco e construção de instalações 
esportivas ainda são pouco explorados pelos modelos de gestão disponíveis na literatura 
internacional, talvez porque muitos dos modelos possuem mais de 10 anos e alguns 
elementos não eram considerados essenciais à época. Quando da finalização da 
pesquisa espera-se ter um panorama amplo dos processos de gestão realizados nas 
instalações esportivas brasileiras, todos descritos e relacionados entre si, podendo ser 
utilizado pela prática como balizador dos processos gerenciais das instalações 
esportivas. 
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Cerimônia de abertura: fase fundamental do evento esportivo. 
 

Davi Rodrigues Poit, Escola Superior de Educação Física de Jundiaí  
 

Introdução: O presente trabalho apresenta a cerimônia de abertura de um evento 
esportivo como um momento ímpar na sua organização, seja pelo aspecto técnico em 
seu planejamento e organização ou mesmo por sua abrangência simbólica. O objetivo 

é destacar a relevância da Cerimônia de Abertura como ferramenta imprescindível 
para o sucesso geral dos eventos esportivos. Método: Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica que sugere a existência de uma expectativa exacerbada que tem como 
causa a realização iminente de importantes eventos esportivos e mais ainda quando se 
trata de um grande evento esportivo. Os resultados indicam que normalmente esta 
expectativa é abrandada na cerimônia de abertura que costuma confirmar a grandeza 
do evento ou mostrar objetivamente pelos erros e falhas que haverá problemas (Poit, 
2010). A relevância do cerimonial de abertura tem como destaque a interação com o 
público que assiste, seja na arena ou de maneira remota. Podemos exemplificar 
apresentando de maneira resumida algumas aberturas paradigmáticas dos últimos 
grandes eventos esportivos, assim notamos que elas sempre comunicam algo de 
significado na visão de quem organiza. Londres 2012 organizou uma abertura 
impecável e com muita competência apresentou ao mundo a história da nação inglesa 
cheia de feitos e contribuições fundamentais para a humanidade, seja na música, na 
indústria, na cultura e até mesmo no humor. Já a abertura da Copa do Brasil em 2014 
foi mais comedida e comunicou de maneira muito tímida um pouco de nossas tradições 
e da nossa música e tornou mundial as dificuldades políticas do momento quando nossa 
presidente foi xingada em coro por grande parte do público presente. Já na abertura 
dos jogos olímpicos em 2016 o Brasil deu um verdadeiro show de organização e 
competência ao mostrar ao mundo que se pode fazer muito com pouco, ou seja, que as 
vezes menos é mais. Naquela oportunidade o Brasil pode mostrar a importância da 
sustentabilidade e mais ainda, celebrar a humanidade que parece cada vez mais 
escassa em nosso planeta. A abertura da Copa na Rússia 2018 foi musicalizada e 
bastante colorida, além de curta e pouco impactante, ou seja, conseguiu ser menos 
expressiva que a do Brasil em 2014. Deste modo a Rússia perdeu a chance de mostrar 
um pouco mais dos seus atributos, mas entregou com competência e correção aquilo 
que se propôs. Discussão a abertura de um evento esportivo é um momento 
fundamental para todos os envolvidos direta ou indiretamente. Quando bem planejada, 
ensaiada e realizada com sucesso se traduz em grande alegria, euforia e satisfação, 
fazendo com que todos os envolvidos tenham um retorno positivo (Poit, 2013). As 
inúmeras possibilidades de usarmos elementos do próprio esporte aliado ao tradicional 
e simbólico protocolo esportivo permite uma infinidade de possibilidades criativas 
para quem planeja uma abertura. Considerações finais, as exigências da FIFA, do COI, 
das federações internacionais, da televisão e dos órgãos internacionais de 
administração dos esportes não são impeditivas para encantarmos o mundo, o país, ou 
a nossa região, com a criatividade e capacidade de vencer desafios tão típicos do seu 
humano. Afinal fazer bem feito e principalmente fazer do formal um espetáculo é, e 
sempre será, uma excelente maneira de celebrarmos um acontecimento esportivo. 
Desta maneira, uma cerimônia de abertura impecável é única e contempla de maneira 
inequívoca o conceito de espetáculo, de show, do resgate de tradições locais e 
universais e, ainda, tende a humanizar uma sociedade individualista e cada vez mais 
robotizada. 
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O voluntariado em eventos esportivos no Brasil: A percepção da motivação. 
 

Gustavo Bavaresco, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto (FADEUP). Portugal. 
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Introdução e objetivo(s): Na última década o Brasil recebeu os principais eventos 
esportivos no âmbito mundial e neste sentido foi necessário organizar um grande 
volume de recursos humanos. Tais pessoas organizadas em diversas posições e 
trabalhos, uma em especial são os voluntários que são um indispensável componente 
da força de trabalho, se tornando o elemento chave para os esportes, 
independentemente de sua dimensão (Fairley, Kellett, & Green, 2007). Neste sentido, 
em particular nos eventos esportivos, o voluntariado é gerador de beneficios para os 
recursos humanos e fornece motivações únicas que tornam o voluntário do esporte 
diferente dos demais (Schlesinger & Gubler, 2016). O objetivo deste estudo é gerar a 
adaptação transcultural para a versão Brasileira do questionário VMS-ISE e avaliar as 
motivações de voluntários em eventos esportivos no Brasil, independentemente do 
tipo e tamanho de evento esportivo. Métodos: Realizou-se uma analise quantitativa 
por meio de um questionário online, no período de 2 meses (Fevereiro - Março) de 
2018, para pessoas que tenham sido voluntárias no Brasil. Um modelo refinado foi 
testado entre os voluntários esportivos. Uma análise fatorial confirmatória foi 
realizada com o objetivo de testar um modelo de mensuração. Além disso, a MANOVA 
foi conduzida para comparar diferenças de motivação por parte dos voluntários. A 
amostra constituiu-se de 255 respostas, sendo um total de 55.3% homens e 44.7% 
mulheres com média de idade 34.85 e desvio padrão 12.33, participaram de eventos 
como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Copa do Mundo FIFA, Torneios de Golf, 
Maratonas, Triathlon, corridas de montanha, entre outros eventos esportivos. 
Resultados e Discussão: Os valores de ajustamento global indicaram um bom 
ajustamento do modelo [X2(131) = 284.068 (p<0.1); X2/gl=2.168; CFI=.961; GFI=.900; 
TLI=949; RMSEA=0.68]. Os pesos fatoriais dos itens dos construtos que compõem a 
motivação dos voluntários em eventos esportivos variaram de .766 a .940. A 
consistência interna das medidas foi aceita com valores de fiabilidade compósita 
variando de .78 (recompensas extrínsecas) a .92 (contatos interpessoais). Os valores de 
VEM variaram de 
0.64 (recompensas extrínsecas) a 0.79 (contatos interpessoais), indicando validade 
convergente para todos os construtos, nenhuma das correlações ao quadrado excedeu 
valores de VEM indicando validade discriminante para todos os constructos. Os 
resultados da MANOVA apresentaram que os efeitos entre os sujeitos revelaram no 
nível de escolaridade apenas o fator “amor ao esporte” na motivação esportiva 
apresentou diferenças significativas (F = 2,767, p <0,019); a interação entre “sexo” e 
“nível de educação” teve o mesmo fator significativo (F = 2,876, p <0,037), e a 
interação entre “sexo” e “tipo de evento” teve um fator significativo no envolvimento 
da comunidade (F 
= 4,206, p <0,041). Os resultados da análise fatorial confirmatória indicam que o 
questionário está apto para ser aplicado no contexto Brasileiro. Os resultados da 
análise de variância multivariada indicam que o nível de escolaridade para a motivação 
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de voluntários em eventos esportivos existe diferenças ao fator “amor ao esporte”, ou 
seja, 
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voluntários com menor nível de escolaridade tem maior motivação conectada ao amor 
ao esporte do que voluntários com maior nível de escolaridade (graduados, mestrados 
e doutorado), além disso, encontra-se o mesmo resultado para a interação entre 
“sexo” e “nível de escolaridade”, mas em contrapartida a interação entre “sexo” e “tipo 
de evento” apresenta o fator “envolvimento com a comunidade”, contribuindo para os 
estudos já existentes na área (Bang, Alexandris, & Ross, 2009; Kim, Fredline, & Cuskelly, 
2018; Ma & Draper, 2017). Considerações Finais: A versão em português do VMS-ISE 
apresentou valores aceitáveis em um contexto brasileiro, também entendemos então 
que o fator “amor ao esporte” é um incentivador para se voluntariar, do mesmo modo 
o fator “envolvimento com a comunidade” o qual se traduz em ajudar o evento como 
sendo parte da comunidade local. Neste caso, apresentamos que os organizadores 
podem usar essas motivações em eventos esportivos como parte de suas atividades e 
utilizar como um método para aumentar o envolvimento e para desenvolver 
estratégias efetivas de recrutamento e retenção de voluntários para futuros eventos 
esportivos. 
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Formação e recursos humanos na gestão do esporte 
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Competências e condições de trabalho dos treinadores das categorias de base do 

voleibol paulista: um estudo exploratório. 

 
Camila Rezende Dantas, Escola de Educação Física e Esporte – Universidade de São 
Paulo Ary José Rocco Júnior, Escola de Educação Física e Esporte – Universidade de São 
Paulo  

 

Introdução: No Brasil, a profissão de treinador esportivo é regulamentada pela Lei n. 
9.696, que exige a formação de Bacharel em Educação Física ou Esporte para atuação 
na área, destacando o papel inicial da Universidade. Contudo, diversos estudos 
apontam que os conhecimentos adquiridos durante a graduação não são suficientes 
para atuação profissional, sendo necessária a busca por conhecimentos em outros 
contextos. Haja vista que os recursos humanos são os elementos mais importantes de 
qualquer organização, os treinadores deveriam ser encarados como um capital valioso 
dentro de uma organização esportiva (Chelladurai & Kerwin, 2017). Dessa forma, ao 
incentivar o aprimoramento profissional dos treinadores, as organizações estariam 
investindo em melhores resultados esportivos ou sociais (no caso de treinadores de 
crianças e adolescentes, que assumem um papel educacional e acabam por formar não 
só atletas, mas cidadãos). Nesse sentido, a efetividade do trabalho do treinador 
esportivo é apoiada por um conjunto de conhecimentos e competências que extrapola 
o domínio dos conteúdos específicos da sua área de intervenção (conhecimentos 
profissionais), incluindo sua capacidade de se relacionar com outras pessoas 
envolvidas no contexto esportivo - atletas, pais, dirigentes (conhecimentos 
interpessoais), e sua habilidade de assumir uma atitude reflexiva acerca de sua função 
(conhecimentos intrapessoais) (Côté & Gilbert, 2009). Objetivo: O objetivo do presente 
estudo, ainda em desenvolvimento é, reconhecer as competências necessárias aos 
treinadores de voleibol de categorias de base de São Paulo, baseado na “tríade do 
conhecimento do treinador” proposta pelos autores Côté e Gilbert (2009) e, avaliar se 
as organizações oferecem aos treinadores condições de trabalho condizentes com o 
que é esperado da figura do treinador com base nos Fatores Críticos de Sucesso (FCSs) 
que compõe o Pilar 7 do modelo SPLISS (De Bosscher, V., Van Bottenburg, M., Shibli, S., 
& Westerbeek, H., 2016). Método: O universo do presente estudo será composto por 
treinadores de voleibol das categorias de base do Estado de São Paulo. Serão 
consideradas apenas as equipes inscritas nas competições organizadas pela Federação 
Paulista de Voleibol (FPV) durante esse período, em ambos os naipes. A coleta de 
dados será realizada em duas etapas. Para a primeira etapa foi desenvolvido um 
questionário misto com questões fechadas e de múltipla escolha, baseadas no Pilar 7 
do modelo SPLISS, e questões com escala do tipo Likert de 5 pontos, relativas aos 
conhecimentos necessários e percebidos pelos treinadores. Esse instrumento deverá 
passar previamente pela avaliação de experts e, ainda por um estudo piloto afim de 
garantir sua inteligibilidade e aplicabilidade. Após análise dos dados obtidos através 
desse instrumento, será realizado um focus group a fim de auxiliar a interpretação dos 
dados obtidos na primeira etapa. Considerações finais: Espera-se que este estudo 
contribua para os conhecimentos da área de gestão esportiva e formação do treinador. 
Visando fornecer informações relevantes no nível organizacional. Levando em conta, 
entre outros aspectos, a análise dos recursos disponíveis, das condições específicas da 
organização e da modalidade e das relações de trabalho. 
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Introdução e Objetivo: Nas últimas décadas do século XX, ocorreram diversas alterações 
demográficas, culturais e sociais que afetaram diretamente a inserção da mulher no 
mercado de trabalho. Porém, muitas delas ainda encontram barreiras para atuar em 
vários campos profissionais. No contexto das relações organizacionais, os cargos de 
direção e gestão ainda são permeados por valores culturais, os quais denotam a 
hegemonia masculina na ocupação dos altos postos de direção. Mesmo com as grandes 
transformações por quais a sociedade brasileira vem passando, com a população 
feminina adentrando ao mercado de trabalho, a falta de igualdade de oportunidades se 
faz presente (Romero, 2009). No que concerne as questões de gênero e gestão 
esportiva, a população feminina se encontra limitada quanto a exercer cargos de 
liderança, como evidenciado no estudo de Silva et al. (2017). Diante do quadro 
exposto, torna-se necessário entender as principais dificuldades e problemas que as 
mulheres enfrentam na gestão esportiva, buscando analisar as características da 
sociedade atual, cujos valores culturais dominantes segregam pessoas devido a raça, 
cor, gênero. Ao referir-se sobre o campo do esporte como um terreno ainda dominado 
pelos homens, torna-se interessante pensar sobre essa problemática. Com isso o 
objetivo do estudo foi analisar a participação das mulheres na gestão esportiva sob a 
ótica da produção científica, elencando principais características, desafios e 
dificuldades relatadas. Métodos: Este estudo, de natureza qualitativa, foi constituído de 
uma revisão sistemática de estudos que abordam a temática relacionada com a 
participação das mulheres na gestão do esporte no Brasil. Foi utilizada a base de dados 
Google Acadêmico com os seguintes termos combinados: “mulher”, “gestão esportiva” 
e “administração esportiva”, nos idiomas português e inglês. Esta escolha se deu pelo 
fato de que, quando colocados os termos como: feminino, identidade de gênero, 
marketing e organização, os artigos encontrados não condiziam com o objetivo da 
pesquisa. Os artigos foram selecionados por meio da leitura dos títulos. Para garantir a 
qualidade e a validade metodológica da pesquisa, realizou-se a replicação do processo 
por duas pesquisadoras, com base no Search Protocol elaborado por Saur-Amaral 
(2012). Foram selecionados os artigos que abordaram diretamente o tema participação 
da mulher na gestão esportiva. Para análise dos dados foi utilizada a Técnica de Análise 
de Conteúdo Temático (Bardin, 2011). Para isso as categorias foram estabelecidas a 
priori: temática, objetivos, metodologias e principais resultados. Resultados e Discussão: 

A partir dos critérios de inclusão, foram selecionados 18 artigos para análise. Quanto a 
origem dos manuscritos selecionados para 
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a pesquisa, somente 3 artigos eram estrangeiros. Relativo a temáticas relatadas pelos 
artigos analisados, foi observado uma tendência dos estudos em destacar a situação, 
inserção e contribuição das mulheres no esporte brasileiro, em organizações e 
federações esportivas. Com relação aos objetivos dos artigos, a maior parte destes 
procuraram analisar a representatividade da mulher da gestão, perfil dos gestores 
esportivos, as formas de inserção nos cargos, as barreiras encontradas e a produção 
cientifica na área. Quanto as metodologias utilizadas nos manuscritos analisados, pode-
se constatar a prevalência dos estudos de natureza exploratória, e as abordagens que 
sobressaíram foras as qualitativas. Acerca dos instrumentos utilizados na captação dos 
dados, houve a predominância da revisão de literatura, seguido pelas entrevistas 
semiestruturadas. No que tange a análise dos dados, a técnica que prevaleceu nos 
estudos analisados foi a técnica Análise de Conteúdo. No entanto, um dado chamou a 
atenção, pois a maior parte dos estudos não fez uso de nenhuma técnica para a análise 
dos dados coletados. No que concerne aos resultados dos estudos analisados, notou-se a 
existência de preconceito em relação a mulher, advindo, tanto de atletas e dirigentes, 
quanto da própria família. Devido a prevalência do espaço ainda ser caracterizado por 
um domínio masculino, as mulheres ao assumir cargos de gestão, ainda sofrem o 
conflito de conciliar a dupla jornada, profissional e pessoal. Outro fato levantado é que 
as mulheres ainda são estereotipadas e mal remuneradas em relação ao mesmo 
trabalho executado por homens, e as mulheres que atuam neste âmbito, chegam ao 
cargo principalmente por convite ou por existirem laços familiares. Evidenciou-se 
também que, ainda se vive um entrave social, relativo à inserção da mulher no 
mercado de trabalho, sendo enfatizado neste estudo que, no âmbito do esporte, este 
panorama não é diferente. Considerações Finais: Em suma, existe uma lacuna em 
estudos sobre a participação das mulheres na administração ou gestão esportiva, com 
uma prevalência de artigos de revisão de literatura. Para ampliar a visão sobre esse 
tema seria importante a realização de estudos quantitativos. Foi possível concluir que a 
dificuldade da inserção da mulher na gestão esportiva parece ainda ser um problema 
atual e que somente poderá ser minimizado a partir de uma maior atenção da 
comunidade cientifica. Sugere-se a realização de outros estudos, que abordem mais 
profundamente os motivos desta disparidade e dificuldade, no sentido de propor 
discussões e reflexões acerca desse tema e iniciar mudanças pontuais no atual 
panorama. 

 
Palavras-chave: Gestão do esporte; Mulheres; Pesquisas; Dificuldades. 

 
Referências 

 
Bardin, L.(2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 
ROMERO, S. M. T. R. (2009). Gestão da diversidade de gênero nas organizações: estudo 
de casos múltiplos sobre homens e mulheres iguais nas desigualdades. Porto Alegre: 
EDIPUCRS. 
Silva, R.L., Carmo, E.G., Pacheco, J.P.S., Schwartz, G.M. (2017, novembro) Governança 
no Esporte e Gênero: A (Sub) Representação da Mulher em Cargos de Gestão Esportiva. 
Anais do Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte, Curitiba, PR, Brasil, 176 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 103 

 

 

O legado esportivo do Programa de Educação dos Jogos Olímpicos Rio 2016 nas escolas 

públicas do Rio de Janeiro. 
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Introdução e objetivos. Em 2009, o Rio de Janeiro foi escolhido para receber a 31ª 
edição dos Jogos Olímpicos, e o argumento de legado esportivo teve papel 
preponderante no sucesso da candidatura. Os Jogos da Era Moderna, de acordo com o 
Movimento Olímpico, possuem potencial catalizador de mudanças. Cidades-sede seriam 
beneficiadas em áreas como turismo, sustentabilidade, transporte público e educação. 
Pesquisadores como Toledo, Grix, & Bega (2015), porém, indicam falta de evidências 
científicas que comprovem um desenvolvimento socioeconômico efetivo. A iniciativa 
de legado educacional dos Jogos Olímpicos Rio 2016, denominada Programa 
Transforma, tinha como meta diversificar a prática esportiva nas aulas de Educação 
Física da rede pública do estado do Rio de Janeiro. Muitas vezes, o ensinamento nas 
escolas é limitado ao “quadrado mágico” –futebol, voleibol, basquetebol e handebol– o 
que além de reduzir o aprendizado de habilidades motoras, gera frustração e 
distanciamento dos jovens que não apreciam os esportes tradicionais. Visando 
modificar essa realidade, o Programa Transforma promoveu uma série de capacitações 
de professores de Educação Física, em parceria com Federações Esportivas, para que 
movimentos e regras básicas de diferentes modalidades pudessem ser levadas de forma 
criativa ao ambiente escolar. Tratou-se, portanto, de uma metodologia de treinamento 
de treinadores. Apesar de relatórios descritivos oficiais considerarem a iniciativa bem-
sucedida, nenhuma avaliação aprofundada foi realizada após o término do projeto. 
Este trabalho tem três objetivos: investigar se a oferta de esportes na rede pública 
escolar do Rio de Janeiro foi ampliada com o Programa Transforma, que fatores 
influenciaram o processo e qual foi o impacto nos alunos. Métodos. Neste estudo, o 
autor realizou um questionário online com perguntas abertas e fechadas para 
professores de Educação Física da rede pública do estado do Rio de Janeiro que 
participaram do Programa Transforma. As perguntas foram baseadas no modelo de 
avaliação de treinamentos educacionais do pesquisador norte- americano Thomas 
Guskey (2000), que contempla cinco níveis: as primeiras reações dos professores; o 
nível de aprendizado no treinamento; o suporte oferecido pela escola; a aplicação do 
novo conhecimento, e, finalmente, o impacto nos alunos. Um total de 105 professores 
participou da pesquisa. A análise dos dados foi feita em um método misto. Dados 
quantitativos foram explorados estatisticamente por meio de uma regressão logística 
utilizando o software SPSS. A variável dependente foi representada pelo quarto nível, 
aplicação do novo conhecimento, em uma resposta binária em que os professores 
ensinaram, ou não, um esporte diferente após o treinamento oferecido. Os três 
primeiros níveis eram as variáveis independentes e representavam os fatores que 
influenciaram o processo. Dados qualitativos foram separados por grupos temáticos e, 
além de reforçarem as descobertas estatísticas, forneceram, sob ponto de vista dos 
professores, conteúdo que possibilitou a avaliação do impacto do projeto nos alunos. 
Resultados e discussão. O primeiro resultado encontrado mostra que 82.9% dos 
professores participantes incluiu um esporte diferente em suas aulas após participar do 
treinamento. No segundo passo, foi realizada uma regressão logística, que indicou que 
o aspecto mais significante na implementação de diferentes esportes foi o fato de que, 
durante o treinamento, os professores de Educação Física aprendiam a construir o 
equipamento 
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esportivo utilizando material reciclado ou de baixo custo. Esse resultado pode ser 
explicado pela condição estrutural da educação no Rio de Janeiro. A maior parte dos 
participantes, durante o questionário, criticou a falta de recursos nas escolas. Se os 
professores aprendem a construir o material esportivo de forma econômica por conta 
própria, tornam-se capazes de ultrapassar as barreiras financeiras de seus colégios. 
Essa medida promove uma Educação Física flexível o suficiente para se adaptar aos 
diferentes contextos sociais em que se insere, como defendem Brandt, Neu, & Gama 
(2015). O terceiro objetivo desta pesquisa era entender se houve impacto nos alunos 
com a implementação de novos esportes. Os professores revelaram que, apesar de 
certa hesitação no início, os jovens se mostraram bastante satisfeitos com as novas 
modalidades. Os alunos que evitavam as aulas de Educação Física tiveram aumento 
expressivo de participação e se sentiram incluídos e animados. A maioria dos 
professores afirmou que os alunos pediram para praticar o esporte novamente, 
indicando que estão dispostos a irem além do “quadrado mágico” caso o professor 
esteja capacitado para tal. De acordo com Betti (2009), não é o profissionalismo do 
equipamento esportivo ou a gravidade com que as regras são levadas a sério que 
fazem os esportes serem atraentes, mas sim o desafio e o desejo de superação, 
permitindo que qualquer esporte seja tematizado pela Educação Física na escola. 
Conclusões e considerações finais. O Programa Transforma foi bem-sucedido na 
diversificação da prática esportiva nas aulas de Educação Física das escolas públicas do 
estado do Rio de Janeiro. Entretanto, o projeto foi encerrado após o fim dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, apesar de 97% dos professores participantes da pesquisa 
declararem que gostariam que as atividades continuassem. O autor sugere ao 
Movimento Olímpico que a continuidade de programas de legado seja objeto de maior 
atenção desde o processo de candidatura das cidades-sede. Conforme defende Kidd 
(2013), é necessária maior preocupação com os objetivos educacionais e sociais do 
Movimento, subjugados atualmente pelo investimento em arenas e logística. Também 
se faz necessário um sistema de avaliação mais sistemático, que seja capaz de medir e 
aperfeiçoar as atividades propostas, além de fortalecer o argumento de que os Jogos 
Olímpicos valem o investimento. Além disso, o autor considera que ensinar 
professores a construírem o equipamento esportivo com material alternativo pode ser 
uma solução para países que tenham obstáculos de recursos semelhantes aos do 
Brasil. Finalmente, recomenda-se a futuros pesquisadores que ampliem o debate 
através da percepção de outros envolvidos no projeto, em especial os estudantes. 

 
Palavras-chave: Jogos Olímpicos; Educação; Legado; Rio 2016; Transforma 

 
Referências 

 
Betti, M. (2009). COPA DO MUNDO E JOGOS OLÍMPICOS: inversionalidade e 
transversalidades na cultura esportiva e na Educação Física escolar. Motrivivência, 
(32/33), 16–27. Retrieved from 
http://150.162.1.115/index.php/motrivivencia/article/view/15540 
Brandt, L., Neu, A., & Gama, M. (2015). As aulas de educação física sob a ótica dos 
alunos dos anos iniciais. In 11o Congreso Argentino y 6o Latinoamericano de Educación 
Física y Ciencias (pp. 1–8). Ensenada. https://doi.org/ISSN 1853-7316 
Guskey, T. (2000). Evaluating Professional Development (Illustrate). Corwin Press. 
Retrieved from https://books.google.co.kr/books?id=CklqX4zgDtgC 

http://150.162.1.115/index.php/motrivivencia/article/view/15540


Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 105 

 

 

Kidd, B. (2013). A new orientation to the Olympic Games. Sport in Society, 16(4), 464– 
471. https://doi.org/10.1080/17430437.2013.785745 
Toledo, R. M., Grix, J., & Bega, M. T. S. (2015). Megaeventos esportivos e seus legados: 
uma análise dos efeitos institucionais da eleição do Brasil como país-sede. Revista de 
Sociologia E Política, 23(56), 21–44. https://doi.org/10.1590/1678-987315235602 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 106 

 

 

Percepção dos treinadores quanto aos fatores críticos de sucesso em modalidades 
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Introdução e objetivos: Os componentes do rendimento esportivo são estudados há 
bastante tempo e seu conhecimento está difundido e sendo aplicado 
internacionalmente por treinadores e suas comissões técnicas na preparação de atletas 
e equipes. Baker e Horton (2004) propõem que o rendimento esportivo é influenciado 
por fatores primários (genéticos, de treino, psicológicos) e secundários (cultura, 
treinador, família). Nos últimos anos, outras possíveis variáveis para o sucesso 
esportivo vêm sendo estudadas. A Fundação João Pinheiro (2013) analisou a cadeia 
produtiva do esporte de rendimento em Minas Gerais na perspectivas da prestação dos 
serviços que qualificam a oferta do esporte. Bohme e Bastos (2016) identificam os 
fatores políticos essenciais para o desenvolvimento do esporte de rendimento de um 
país e, em colaboração com um consórcio internacional de pesquisadores, propõem 
um modelo com fatores necessários para o sucesso de uma política nacional de esporte 
de alto rendimento. Em continuidade a este movimento que busca ampliar o 
conhecimento sobre o sucesso no esporte, para além dos modelos de treinamento e 
performance, o presente estudo se situa no âmbito da gestão, no sentido de 
compreeender sua importância para o êxito esportivo. O objetivo geral do trabalho foi 
levantar a percepção dos treinadores quanto à presença da gestão no trabalho 
realizado frente a equipes esportivas. Os objetivos específicos foram identificar as 
ações que compõem o trabalho realizado pelos treinadores e apontar os fatores que 
interferem no êxito e no fracasso das equipes esportivas por eles comandadas. 
Método: partindo da construção teórico-metodológica de fatores críticos de sucesso, 
proposta por Stollenwerk (2001), e tendo como referência Prodanove e Freitas (2013), 
trata-se de um estudo qualitativo, exploratório que permite a aproximação com a 
temática de maneira a aprimorar a elaboração do problema, a formulação das 
perguntas e hipóteses, além de auxiliar na construção de novos enfoques para tratar do 
assunto. Para a sua realização, os autores sugerem entrevistas com pessoas que têm 
experiência prática com o problema pesquisado. Assim, foram entrevistados seis 
treinadores, selecionados por conveniência, com diferentes idades, níveis de 
experiência e que atuam com esporte escolar, paralímpico, categorias de base e 
equipes profissionais, nas modalidades rugby, futsal, voleibol, futebol e basquetebol. 
Foi utilizado questionário semi-estruturado, as entrevistas foram gravadas e 
transcritas. Os dados foram organizados, categorizados e analisados. Resultados e 

discussão: os treinadores indicaram que seu trabalho à frente das equipes é composto 
por ações de planejamento, gerenciamento e treinamento. Em relação às razões 
atribuídas ao êxito de suas equipes, foram indicados autonomia, planejamento, gestão 
de pessoas e preparação. Como razões para o fracasso, foram indicados falta de 
autonomia, desrespeito ao planejamento, falha na gestão de pessoas e falta de 
qualidade no trabalho técnico. Por fim, os fatores identificados pelos treinadores como 
essenciais ao êxito de equipes esportivas se localizam nos âmbitos da gestão de 
pessoas e da preparação da equipe. Há elementos que indicam relação entre o nível da 
experiência do treinador e a percepção dos elementos de gestão no seu trabalho. 
Considerações Finais: o trabalho 
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possibilitou uma aproximação com o problema da importância da gestão no êxito de 
equipes esportivas, tendo em vista a percepção dos treinadores. Além disso, permitiu 
identificar, tendo em vista a percepção dos participantes da pesquisa, que a 
autonomia, o planejamento, a gestão da comissão técnica, a gestão dos atletas e a 
preparação da equipe são fatores críticos para o seu sucesso. Estes são elementos que 
favorecem a continuidade do estudo e que permitirão o aprofundamento do 
conhecimento sobre os fatores identificados. 

 
Palavras-chave: gestão esportiva; fatores críticos de sucesso; equipes esportivas. 
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Introdução e Objetivos: Para que a Gestão do Esporte (GE) se solidifique como um 
campo de estudo legítimo e com credibilidade é necessário que ela possua profissionais 
preparados, organizações dedicadas ao avanço da área, um corpo de conhecimento e 
literatura própria em relação à teoria e a prática e o desenvolvimento das pesquisas 
com rigor científico (Pitts, 2001). O desenvolvimento de estudos mais robustos e com 
rigor científico muitas vezes está relacionado à produção dos programas de pós-
graduação das universidades, principalmente por meio da publicação de dissertações e 
teses. Por este motivo, o objetivo desta pesquisa foi analisar as teses de doutorado em 
GE produzidas em programas de pós-graduação de universidades brasileiras com 
relação a suas abordagens e os métodos utilizados. A análise destas publicações pode 
nos auxiliar a compreender a maturidade da pesquisa na área, visto que as teses 
supostamente devem refletir a qualidade científica de um campo de estudo (Atalay, 
2018), no caso a GE. Métodos: Foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo e 
exploratório (Li, Pitts, & Quarterman, 2008) por meio de uma Revisão Sistemática de 
abordagem qualitativa (Gomes & Caminha, 2014) das teses em GE produzidas no 
Brasil. A busca deu-se nas seguintes bases de dados: Catálogo de Teses e Dissertações 
da Capes e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Os termos 
de busca para a coleta dos documentos (teses) foram “gestão”, “administração”, 
“economia”, “marketing” e “política” combinados com “esporte”, “esportivo” e 
“esportiva”. Um total de 849 teses foram encontradas. Após exclusão das teses 
repetidas ou que não entravam no escopo da GE, restaram 97 teses. Dessas, 12 não 
possuíam acesso ao trabalho completo e foram excluídas, restando para a análise final 
85 teses. A análise dos dados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo e utilizando-
se as técnicas de categorização e codificação por unidade de enumeração 
(quantificação) para a representação do conteúdo (Bardin, 2006). Resultados e 

Discussão: Os resultados apontam crescimento no número de teses em GE a partir do 
ano de 2013, apesar de ser observado um declínio em 2015. A região Sudeste é a que 
possui maior número de publicações, com destaque para a Universidade Estadual de 
Campinas e para a Universidade de São Paulo, com, respectivamente, 16 e 11 teses. Os 
programas de pós-graduação aos quais a tese está vinculada são majoritariamente 
ligados às áreas de Educação Física (38 teses), Administração (15 teses) e Educação (8 
teses). As áreas da GE mais abordadas nas teses são Políticas Públicas, Princípios da 
Gestão, Comunicação e Marketing Esportivo e Gestão de Eventos. Assuntos como 
Economia, Finanças, Ética e Aspectos Legais são temas que possuem pouca ou 
nenhuma abordagem nas teses brasileiras. Quanto à metodologia das pesquisas 
analisadas, a abordagem possui tendência a ser qualitativa (49%), enquanto as 
abordagens quantitativas e de métodos mistos são poucas (4% e 13% 
respectivamente), 
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sendo que em 34% não é especificado qual a abordagem utilizada. Quanto ao método 
da pesquisa, novamente é possível verificar a considerável porcentagem de autores que 
não identificam o método utilizado na tese (17%). Os métodos de Pesquisa 
Documental, Entrevista, Estudo de Caso, Pesquisa Bibliográfica e Survey são os mais 
comuns. Observou- se que um número considerável de teses utilizam apenas os 
métodos de Pesquisa Bibliográfica e Documental, não se enquadrando, quanto aos 
meios, como uma pesquisa de campo, o que pode prejudicar a relação entre prática e 
teoria e a aplicabilidade prática da pesquisa realizada (Li et al., 2008). Quando se trata 
da base teórica que dá embasamento ao método de pesquisa utilizado, 64% das teses 
apresentam suas bases, 2% apresentam parcialmente suas referências, e 34% não se 
baseiam ou não citam as bases teóricas que guiaram as pesquisas. O método ou 
instrumento de coleta de dados mais utilizado é o Documental, seguido de Entrevistas, 
Bibliografia, Questionários e Observação. Quanto ao método de análise dos dados, 
24% das teses não especificam o mesmo. Para as abordagens qualitativas, a Análise de 
Conteúdo é o método mais utilizado, enquanto que as de abordagens quantitativas a 
Estatística Descritiva e a Análise Multivariada de Dados são os métodos de análise mais 
presentes. A respeito das bases teóricas que embasam a utilização do método de 
análise escolhido, 55% das teses apresentam referências pertinentes, 4% as 
apresentam de modo parcial e 41% não possuem ou não citam as bases teóricas ou 
autores que foram utilizados para o desenvolvimento da análise. A não especificação 
do método utilizado e/ou a falta de bases teóricas e de referências que balizam tanto a 
utilização de um método de pesquisa como de um método de análise é um fator 
preocupante nas teses analisadas. Além de dificultar em certa maneira o 
entendimento do leitor quanto aos procedimentos realizados na pesquisa, 
comprometendo inclusive a reprodutibilidade da mesma por outros pesquisadores, 
passa-se a questionar a confiabilidade e a fidedignidade dos resultados apresentados. 
Resultados semelhantes foram encontrados em outros trabalhos da área da GE (Atalay, 
2018), nos levando a questionar a maturidade acadêmica das publicações, visto que nas 
pesquisas ancoradas em programas de pós-graduação em nível de doutorado espera-se 
um maior rigor científico e contribuição para a área, tanto teórica quanto prática. Foi 
possível também observar que 38% das teses não apresentam em seu sumário uma 
seção dedicada exclusivamente aos métodos ou a metodologia do trabalho, fazendo 
com que o leitor tenha que ler todo o trabalho para compreender como a pesquisa foi 
realizada. Conclusões e Considerações Finais: Em conclusão, é possível afirmar que as 
estruturas metodológicas apresentadas nas teses de doutorado brasileiras da área de 
GE estão em parte inadequadas e com falta de informações de grande importância, 
tais como a abordagem, o método de pesquisa e o método de análise utilizados. A 
concentração de teses com abordagens qualitativas pode dever-se ao fato da própria 
área ainda estar em nível de descoberta, sendo esta abordagem a mais adequada. 
Como limitações da pesquisa indicamos dificuldades na procura das teses devido à 
problemas nas bases de dados, como a falta de refinamento das buscas, e a falta de 
acesso integral a algumas. No nível teórico, pode-se recomendar a produção de 
literatura em metodologia voltada à GE que possa auxiliar os pesquisadores a 
embasarem seus trabalhos científicos e, quanto a prática da pesquisa em si, 
recomenda-se o desenvolvimento de teses em universidade de todas as regiões do 
país com rigor científico (de forma a poderem embasar futuros trabalhos) e que se 
relacionem com a prática, principalmente com coletas de campo e aplicabilidade dos 
resultados. 
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Introdução e Objetivo: O perfil dos gestores esportivos no Brasil tornou-se temática 
frequente em estudos de pesquisadores na área da Gestão do Esporte há alguns anos, 
nas diversas áreas de atuação do gestor. Destaca-se entre elas a atuação do gestor 
inserido nas Federações esportivas, entidades que representam e dirigem determinada 
modalidade esportiva, possuindo propósitos claros relacionados ao crescimento, 
desenvolvimento e o fortalecimento da modalidade esportiva a qual gere (Mazzei & 
Bastos, 2012). Na atualidade, existem 18 federações de tiro com arco no Brasil, as 
quais estão filiadas e regulamentadas à Confederação Brasileira de Tiro com Arco. 
Considerando a crescente evolução e a dimensão na qual atingiu o esporte 
atualmente, há necessidade de um maior profissionalismo e conhecimentos na gestão 
esportiva, de forma a combater práticas amadoras (Capinussú, 2005; Sarmento, 2011). 
A partir da necessidade de novos estudos referentes ao perfil do gestor esportivo em 
realidades que ainda não tenham sido investigadas, também com amostras mais amplas 
e que abarquem segmentos específicos, como as federações esportivas, o estudo em 
questão objetivou conhecer o perfil dos gestores das federações de tiro com arco do 
Brasil. Métodos: O estudo caracteriza-se quanto aos fins como pesquisa exploratória, 
pois há pouco conhecimento produzido e acumulado na realidade brasileira, e 
descritiva, porque pretende apresentar as características de uma determinada 
população, perfil e características dos gestores das federações de tiro com arco do 
Brasil. Quanto aos meios trata-se de uma pesquisa de campo. O universo da pesquisa 
foram 18 federações esportivas que atenderam ao seguinte critério: estar filiada e 
regulamentada na Confederação Brasileira de Tiro com Arco. Para a obtenção dos 
dados, foi utilizado um questionário adaptado de Costa (2010), composto de perguntas 
abertas e fechadas, que foi enviado por e-mail aos presidentes das federações, bem 
como uma explicação sobre os objetivos do estudo e a opção de concordância ou não, 
por meio do um Termo de consentimento Livre Esclarecido. Após o envio do 
instrumento, 17 presidentes estiveram de acordo com o Termo e preencheram o 
questionário, tendo os mesmos sido a amostra do estudo. Os dados foram coletados de 
fevereiro de 2018 a junho de 2018. Após a coleta dos dados, os mesmos foram 
tabulados no Microsoft Office Excel 2016 e a análise dos dados foi realizada por meio 
do programa IBM SPSS Statistics 20, através da utilização de estatística descritiva 
quanto à distribuição da frequência e média das respostas às questões fechadas, com 
cálculos percentuais, método usado em pesquisas de referência na área. Resultados e 

Discussão: Os dados revelam que 88,2% dos entrevistados são do sexo masculino, 
sendo 64,7% casados, com idade média de 42 anos. Esses resultados 
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assemelham-se dos encontrados por Pedroso, Menezes, Sarmento e Albuquerque 
(2010) e Costa (2012). No tocante à escolaridade completa dos indivíduos, constatou-se 
que 94,1% tem curso superior e 5,9% ensino médio. Dos que possuem ensino superior, 
37,5% possuem especialização, 37,5% mestrado e 25% doutorado. Ademais, observou-
se que 70,6% dos presidentes foram eleitos pelos dirigentes dos clubes filiados à 
federação, assemelhando-se aos resultados encontrados por Pedroso et al. (2010), 
onde a maioria dos gestores chegaram ao cargo por meio de eleição. No que se refere 
a carga horária semanal de trabalho, os gestores dividem-se em 47% até 15 horas, 
41,2% entre 16 e 30 horas e 11,8% à disposição da federação e associado a isso tem-se 
que apenas 29,4% dos assuntos da federação são trados nas instalações da mesma. 
Sobre o tempo no cargo, em anos, 41,2% está até 2 anos, 29,4% entre 2 e 4 anos e 29,4% 
acima de 4 anos. Além disso, 70,6% deles não tiveram experiências anteriores como 
gestor apesar de todos os indivíduos dizerem ter experiência esportiva como atleta de 
tiro com arco antes de assumir o cargo de gestor. Tratando das fontes de receita das 
federações, onde os indivíduos poderiam indicar mais de uma fonte, destacou-se as 
taxas administrativas e mensalidades, ambas com 52,9%, os eventos esportivos com 
41,7%, as verbas públicas com 5,9% e as transferências da confederação com 0%. Em 
relação a adimplência, a totalidade não acumulou dívidas do ano anterior e 88,2% das 
federações mostraram-se adimplentes na atualidade com dívidas apenas em 5,9% com 
aluguéis e 11,8% com empréstimos. Quanto as dificuldades encontradas pelos 
dirigentes, tem-se como principais a financeira com 76,5% e a falta de apoio de outras 
entidades, além de recursos humanos e disponibilidade de tempo dos dirigentes, 
ambos com 41,2%. Conclusões: Conclui-se que a maioria dos gestores são do sexo 
masculino, casados e tem idade média de 42 anos, apresentam formação de nível 
superior com prevalência de pós-graduação a nível de especialização e mestrado. Além 
disso, grande parte dos presidentes chegaram ao cargo por meio de eleição, exercem 
sua função em maioria até 30 horas semanais e o tempo de permanência no cargo é 
majoritariamente até 4 anos. Estes dados associados a falta de experiência, 
inexistência de recursos da confederação, falta de apoio de outras entidades e o 
baixíssimo repasse de verbas públicas corroboram para que existam grandes 
dificuldades financeiras para a gestão das federações. Quanto a disponibilidade de 
tempo dos dirigentes, é visível que os mesmos percebem que é necessária uma carga 
horária superior a 30 horas por semana para gerir esta entidade. Apesar das 
dificuldades, a maioria das federações. Portanto os dirigentes mostraram-se eficientes 
em suas funções, pois mantiveram suas entidades adimplentes e funcionais, mas é 
necessário atentar que a falta de experiência na área de gestão seja um provável 
motivo para as dificuldades encontradas, pois muitas das verbas públicas destinadas 
ao esporte estão diretamente ligadas à necessidade de apresentação de projetos e 
participação em editais. Ademais, é necessário a realização de novos estudos sobre essa 
temática, para conhecer o perfil desse profissional em escala nacional em suas 
diferentes áreas de atuação. 

 
Palavras-chave: Gestão do Esporte; Perfil do Gestor; Federações; Tiro com Arco. 
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Perfil do gestor de academias de ginástica na região político administrativa 4 da cidade 

do Recife – Pernambuco – Brasil. 

 
Augusto Luiz Souza da Silva, Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão – GEquip – Escola 
Superior de Educação Física - Universidade de Pernambuco  
Yves de Holanda Batista de Miranda, Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão – GEquip 
– Faculdade de Desporto, Universidade do Porto  
Victor Henrique Rodrigues Silva, Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão – GEquip – 
Faculdade de Desporto, Universidade do Porto  
Rafaella Fernanda Lauria de Souza, Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão – GEquip 
– Faculdade de Desporto, Universidade de Pernambuco  
Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso, Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão 
– GEquip – Escola Superior de Educação Física - Universidade de Pernambuco  

 

Introdução e objetivo: Atualmente no Brasil o mercado de academias de ginástica vem 
crescendo, devido à grande procura para realização de atividades físicas. Nesse 
contexto de desenvolvimento, o gestor do esporte pode ser considerado um dos 
principais responsáveis por conduzir as organizações à uma posição diferenciada 
diante das empresas que buscam aumentar a produtividade. A partir dessa realidade, 
estudos tem buscado conhecer o perfil desses profissionais na realidade brasileira 
diante das diferentes áreas de atuação. Dentre as tantas realidades observadas estão 
as academias de ginástica, que podem ser consideradas entidades de condicionamento 
físico, iniciação e prática esportiva de cunho privado (Capinussú, 2006). Na realidade da 
cidade do Recife, a Região Político Administrativa (RPA) 4 possui 58 academias 
credenciadas no CREF 12/PE, a segunda região com maior número de estabelecimentos 
da cidade. Tendo em vista a necessidade de estudos sistemáticos no mercado de 
academias para melhor conhecimento desse ambiente, as informações sobre os 
proprietários, fornecedores, vendedores, colaboradores, professores e clientes são 
indicadas como um dos elementos a serem vistos para o fortalecimento e tomadas de 
decisões estratégicas (Santana, 2012). Sendo assim, o estudo em questão objetivou 
descrever o perfil dos gestores das academias de ginástica da RPA 4 da cidade do 
Recife. Métodos: Para tanto, utilizou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória 
quanto aos fins, e de campo quanto aos meios. A amostra foi definida de forma não-
probabilística por acessibilidade, composta por 12 gestores de academias da RPA 4. As 
informações foram coletadas de fevereiro a maio de 2018, por meio de um 
questionário impresso adaptado de Bastos et al. (2006), no local de trabalho dos 
profissionais, após a explicação dos objetivos e procedimentos da pesquisa e da 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise dos dados 
coletados foi realizada através da utilização de estatística descritiva quanto à 
distribuição da frequência das respostas às questões fechadas, com cálculos 
percentuais e médias, no software IBM SPSS 20.0. Resultados e Discussão: Os dados 
obtidos demonstraram que 58,3% são do sexo masculino, demonstrando uma 
pequena superioridade em relação ao feminino. Essa informação é semelhante ao 
encontrado por Gomes et al. (2018) na RPA 3, com 60% homens, mas diferente do 
encontrado por Bastos, Fagnani e Mazzei (2011), onde a maioria é do sexo feminino. No 
que se refere a idade, 41,67% dos entrevistados da RPA 4 possuem entre 25 e 28 anos, 
33,33% entre 42 e 50 anos e 25% de 30 a 35 anos. Em comparação a outros estudos, a 
realidade vista na RPA 4 indica em certa medida uma maioria de perfil mais novo 
quando comparado com o 
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estudo de Gomes et al. (2018) na RPA 3, por exemplo, onde 35% possuem de 30 a 39 
anos e 35% de 20 a 29 anos. Todos os entrevistados possuem ensino superior completo, 
sendo 41,67% com especialização e 8,33% com mestrado. Dentre as áreas de formação 
a nível superior, é importante destacar um quantitativo de 83,3% para formação em 
Educação Física, um cenário parecido com outros estudos, mas acima dos resultados 
encontrados nos estudos de Gomes et al. (2018) e Bastos, Fagnani e Mazzei (2011). 
Sobre a formação a nível de especialização, 100% dos indivíduos que possuem esse 
grau são na área da Educação Física, uma informação que demonstra um certo grau de 
qualificação dos profissionais no que se refere a área de atuação, no entanto não é 
possível mensurar as competências desses profissionais para essa atuação nos cargos 
de gestão. Nessa perspectiva, por mais que a formação seja mais qualificada em 
relação a outros estudos, os indivíduos ainda não estão no cargo a tanto tempo, tendo 
em vista que 58,33% tem de 1 a 5 anos no cargo. Esse dado diverge com o encontrado 
em Bastos, Fagnani e Mazzei (2011), onde 47,37% tinha de 6 a 10 anos com gestor. 
Dados dos entrevistados referente a remuneração em salário mínimo (SM) constataram 
que 33,3% recebem de 6 a 9 SM, 33,3% recebem de 3 a 6 SM e 33,3% recebem até 3 
SM. A diferença salarial pode estar relacionada ao porte da academia, elemento que 
não foi investigado nessa pesquisa. Em Bastos, Fagnani e Mazzei (2011), em uma 
perspectiva mais nacional, 42,11% recebem entre R$3.001,00 e R$5.000,00. Já em 
Gomes et al. (2018), 60% recebem até 3 SM. É perceptível que não há um padrão na 
remuneração, visto a diferença entre estudos na mesma cidade, como esse estudo em 
questão, na RPA 4, e o de Gomes et al. (2018), na RPA 3. Essas diferenças podem estar 
relacionadas com uma possível diferença no cargo entre os indivíduos, assim como 
uma diferença de porte da academia. Conclusões: Conclui-se que os gestores das 
academias de ginástica da RPA 4 da cidade do Recife são homens, com idade entre 25 
e 28 anos, solteiros, com formação de nível superior e com pós-graduação. Os 
indivíduos se identificam como gestores e recebem até 6 salários mínimos. A 
dificuldade de estabelecer contato com um número mais significativo de gestores, 
considerando o universo do estudo e a recusa de alguns gestores em responder o 
questionário, limitaram a coleta de um número maior de informações. As informações 
obtidas oferecem um norteamento prático para os profissionais que tem a perspectiva 
de assumir cargos de gestão em academias de ginástica, referente às características 
pessoais e profissionais desses gestores. No que que se refere as implicações teóricas, 
o estudo em questão adiciona conhecimento relacionados a uma população que ainda 
é pouco conhecida na realidade brasileira. Novos estudos são necessários com o 
objetivo de identificar esse profissional em outras realidades brasileiras e em outras 
RPA’s do Recife, a fim de caracterizar melhor esses profissionais e comparar os perfis 
entre as diferentes RPA’s. 

 
Palavras-chave: Academias de Ginástica; Gestão; Gestor de Academias; Perfil de Gestor. 
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Introdução e objetivo: Na área de intervenção profissional do esporte, o mercado sofre 
uma alta demanda por gestores esportivos, isso ocorre devido ao grande crescimento 
do esporte e da atividade física enquanto um negócio (Rocha & Bastos, 2011). Esse 
desenvolvimento fez com que as organizações responsáveis por gerir o esporte 
começassem a preocupar-se em oferecer serviços de qualidade aos consumidores, 
pensando desde a estrutura organizacional a profissionais qualificados que atuam 
diretamente na prática esportiva e aqueles que são responsáveis para gerir e promover 
o fenômeno (Barros Filho et al., 2013). Nesse contexto de profissionalismo, é 
necessário conhecer as características do gestor do esporte, pois o mesmo tem uma 
responsabilidade fundamental para garantir uma boa administração e assim alcançar 
os objetivos e desenvolver as organizações e o esporte. Dentre as entidades possíveis 
de atuação do gestor estão as federações esportivas, organizações sem fins lucrativos 
que tem como objetivo o desenvolvimento e a promoção do esporte. Devido à 
complexidade no ato de gerenciar, para além do perfil do profissional, percebe-se uma 
necessidade em se investigar também quais são as responsabilidades desses 
profissionais, tendo em vista a importância dessa informação para um melhor 
entendimento da realidade das organizações, a fim de direcionar o processo de 
formação profissional para as verdadeiras necessidades da entidade. Assim objetivou-se 
identificar as características e responsabilidades dos gestores das federações 
esportivas de Pernambuco. Métodos: Quanto aos fins caracteriza-se como uma 
pesquisa exploratória e descritiva. Quanto aos meios caracteriza-se como uma pesquisa 
de campo. A amostra foi determinada de forma não-probabilística por acessibilidade, 
pois não há na realidade pernambucana uma referência sobre a quantidade de 
federações no estado. Nesse sentido, a amostra do estudo foi composta por nove 
presidentes das federações esportivas pernambucanas e as informações foram 
coletadas de fevereiro a junho de 2017. O contato inicial com os indivíduos foi 
estabelecido através do e-mail das instituições, onde foi explicado todo o objetivo e 
procedimento do estudo. Os presidentes que aceitaram participar estiveram de acordo 
com um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e preencheram um questionário 
on-line, adaptado de Bastos et al. (2006). Além das questões iniciais sobre o perfil, 
também foram acrescentadas perguntas para atingir o objetivo acerca das 
responsabilidades dos presidentes na instituição de atuação. A análise dos dados 
coletados foi realizada através da utilização de estatística descritiva quanto à 
distribuição da frequência das respostas às questões fechadas, com cálculos percentuais 
e médias, no 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 118 

 

 

software IBM SPSS 20.0. Resultados e Discussão: Dos indivíduos entrevistados, 100% 
são do gênero masculino, dados que se equiparam com outros estudos que abordam o 
perfil desses profissionais em setores como clubes esportivos, federações e academias, 
por exemplo, além de demonstrar ainda uma predominância de homens na gestão do 
esporte, como observado no estudo de Barros Filho et al. (2013). Com relação à faixa 
etária dos entrevistados, 33,33% apresentou idade entre 30 a 39 anos e o mesmo para 
a faixa etária de 50 a 59 anos, além de 22,2% com mais de 60 anos, dado que difere dos 
encontrados por Pedroso et al. (2010), em Pernambuco, e Costa e Sarmento (2012) no 
Pará, que obtiveram a maioria dos entrevistados com idade entre 40 a 49 anos. Sobre 
a escolaridade, os dados apontam que 100% dos entrevistados têm o nível superior 
completo e 55,6% desse total tem pós-graduação a nível de especialização, com uma 
gama diferente de formações, mas com uma predominância na área da Administração. 
Essas características são diferentes das encontradas por Costa e Sarmento (2012), 
onde 23% ainda estavam cursando o nível superior e 18% cursaram apenas o ensino 
médio, e por Pedroso et al. (2010), onde 14% dos presidentes tinham o nível superior 
incompleto. No que diz respeito ao tema de maior interesse de formação enquanto 
gestor, pode-se observar que a os itens de Captação de Recursos e a Gestão de 
Projetos aparecem com maior frequência de respostas, indicando um percentual de 
55,6% das respostas. Sobre as responsabilidades dos presidentes, o item mais 
frequente foi a busca de Recursos Financeiros, que aparece em 100% das respostas, 
seguido do Planejamento, Organização de Competições e Controle das Atividades que 
aparecem 89,9%. Em comparação, Costa e Sarmento (2012) constataram que a maior 
ocupação do tempo em atividades diárias está relacionada com o Planejamento 
Esportivo (21%) e à Captação de Recursos (21%). Já Pedroso et al. (2010), constataram 
que dentre as funções cotidianas mais destacadas está a Elaboração de Competições 
(71%), o Planejamento (14,5%) e Organização (14,5%). Conclusões: Conclui-se que os 
presidentes das federações esportivas de Pernambuco são homens, com faixa etária 
entre 30 a 59 anos. Todos com formação superior e mais da metade com pós-
graduação em nível de especialização, sendo 60% na área da administração ou gestão 
esportiva. As responsabilidades mais citadas foram a busca por recursos financeiros, o 
planejamento, organizações de competições e o controle das atividades. Quando se 
observa a formação desses profissionais e o interesse em formação, foi visto que eles 
compreendem a necessidade de se especializar na área da gestão do esporte, para 
poderem melhor conduzir as atividades a partir dessas responsabilidades. Fica 
evidente que novos estudos são necessários para ampliar o leque de conhecimentos e 
discussão para caracterização do perfil e das responsabilidades dos gestores esportivos 
do Brasil e assim definir as necessidades para se tornar um profissional qualificado 
para atuar na gestão do esporte. 
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Introdução e Objetivo: Na contemporaneidade o treinamento das equipes de 
colaboradores é apontado como peça fundamental no processo de engajamento da 
equipe em uma organização. Desenvolver a maneira pelas quais as pessoas se 
comportam, decidem, agem, trabalham, executam determinadas tarefas e ações pode 
melhora sua atuação profissional (Bernardi, 2003; Chiavenato, 2008). Nesse sentido, a 
capacitação profissional assume um ponto estratégico nos empreendimentos fitness, 
direcionando-os para um diferencial competitivo e de sucesso. O investimento no 
capital humano torna-se umas das maiores riquezas diante de tantas inovações no 
mundo corporativo (Farias, 2015; Leite & Lott, 2010; Volpe&Lorusso, 2009). Sendo 
assim, o objetivo do estudo foi identificar e analisaras percepções que os gestores 
tiveram após um ciclo de treinamento e desenvolvimento da sua equipe em sua 
empresa. Métodos: Essa pesquisa de abordagem fenomenológica caracteriza-se como 
quantitativa. A população foi constituída por 2 gestores de uma Academia Boutique de 
São Paulo, em que seus 14 colaboradores participaram de um programa de 
Treinamento e Desenvolvimento que durou 12 meses e foi composto por 
treinamentos técnico e comportamental. O treinamento técnico ocorreu de forma 
distribuída tendo um total de 26 horas. Já o treinamento comportamental ocorreu 
periodicamente a cada 3 meses, com duração de 3 horas por sessão. Nesses 
treinamentos, os colaboradores participaram de jogos cooperativos, discussões, 
situações e simulações que estimulassem a compreender e compartilhar as 
especificidades e necessidades da empresa, do cliente e do colaborador, bem como 
conceitos importantes que permeiam a prática. No último dia do treinamento foi 
aplicado um instrumento de avaliação das atividades desenvolvidas que continha 11 
questões: 5 objetivas, das quais 2 necessitavam a justificativa e 6 questões abertas. 
Resultados e Discussão: Na academia pesquisada, os gestores utilizam e participam dos 
treinamentos para sua equipe há quase dois anos. O treinamento realizado é exclusivo 
desta rede, ou seja, é preparado e aplicado por profissionais da própria rede o que 
mantém a exclusividade. Em análise das respostas do qual os colaboradores 
preencheram no instrumento de avaliação da pesquisa, juntamente com a ótica do 
desempenho no dia a dia, os gestores perceberam que estes treinamentos 
proporcionaram uma boa adesão da equipe e melhora do desempenho. Na 
perspectiva dos gestores, esta intervenção estratégica dentro da empresa se fez 
imprescindível para que o profissional tenha maior discernimento na sua atuação. O 
investimento da empresa no programa de treinamento interno tornou-se um 
diferencial e uma vantagem competitiva que atraiu e reteve talentos e pretendem 
repetir o ciclo de treinamento e desenvolvimento nos próximos 12 meses, tanto 
porque se notou a qualificação dos colaboradores além da contribuição para a 
empregabilidade e rentabilidade do mesmo perante as exigências técnicas e 
comportamentais do mercado de trabalho. Conclusão: Os resultados dessa pesquisa 
permitem concluir que a implementação de programa de treinamento gera diferencial 
para a gestão da organização, tanto em termos da capacitação como da retenção dos 
recursos humanos na organização. Sugere-se que 
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estudos sejam desenvolvidos junto a organizações de diferentes modelos de negócio 
no segmento fitness e de outros segmentos. 

 
Palavras-chave: treinamento; capacitação profissional; vantagem competitiva; 
fitness; gestão. 
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Introdução e Objetivo(s): Tanto o coaching como o design thinking são metodologias 
que podem auxiliar na Gestão do Esporte. O coaching é oriundo de um mix de áreas de 
conhecimento como o Esporte, Psicologia, Filosofia, Negócios e Recursos Humanos. As 
seções de coaching são realizadas por meio de perguntas reflexivas a fim de auxiliar na 
tomada de decisão e na melhora dos resultados explorando os objetivos do coachee 
(cliente) em seu contexto (Batista & Cançado, 2017). O coach tem o papel de 
despertar o potencial interno do coachee para que o mesmo promova mudanças 
necessárias para atingir suas metas (Clutterbuck, 2009). Pesquisas e teorias com o tema 
coaching são recentes havendo lacunas a serem exploradas (Batista & Cançado, 2017). 
O design thinking utiliza uma abordagem integrada envolvendo tanto o racional quanto 
o emocional e o intuitivo para resolução dos desafios do dia-a-dia por meio de um 
processo exploratório para testar a ideia de forma rápida e poder repensar e ajustar as 
premissas (Brown, 2010). Segundo Schulenkorf (2017), até 2016 não foram realizados 
estudos sobre o design thinking na Gestão do Esporte e no desenvolvimento do 
esporte (Schulenkorf, 2017). O objetivo deste estudo foi realizar uma Revisão 
Sistemática nas revistas de língua portuguesa sobre a Gestão do Esporte com a 
intenção de verificar os conhecimentos produzidos sobre o coaching e o design 
thinking na área no sentido de buscar e analisar a produção científica em relação aos 
temas. Métodos: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sistemática (Whittemore, 
2005) através da busca dos termos nos títulos e resumos de publicações em revistas de 
língua portuguesa especializadas na área, em todas as suas edições. As revistas foram 
escolhidas por serem as únicas de língua portuguesa que publicam especificamente 
sobre a Gestão do Esporte, refletindo produção do tema no Brasil. As revistas 
analisadas foram: Revista Intercontinental de Gestão Desportiva (RIGD), Revista de 
Gestão e Negócios do Esporte (RGNE) e PODIUM Sport, Leisure and Tourism Review. As 
variáveis determinadas a serem analisadas quantitativamente foram o ano de 
publicação, origem dos autores, tipo de pesquisa e método de pesquisa aplicado e 
qualitativamente análise de conteúdo em relação a fundamentação teórica. Resultados 

e Discussão: Foram identificadas 378 publicações, sendo 274 artigos originais e de 
revisão, 4 ensaios, 17 resumos, 76 publicações em suplementos, 3 casos de ensino e 4 
resenhas. Dentre os 274 artigos analisados não foram encontrados artigos que abordem 
os temas coaching ou design thinking. Com a intenção de explorar um pouco mais os 
temas e verificar se havia algum tipo de abordagem destes assuntos foram incluídos na 
análise, em uma segunda etapa, os demais tipos de publicações, mesmo que 
normalmente não sejam abordados em revisões bibliográficas sistemáticas. Dentre as 
publicações foi encontrada a resenha do livro “Formando atletas de futebol com 
coaching” de Ricardo Policarpo de Oliveira que aborda os conceitos, benefícios e as 
ferramentas de coaching, além de exemplos e sugestões sobre a utilização do coaching 
por atletas e para questões da área de Gestão do Esporte como uma nova 
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gestão para as categorias de base de clubes, melhorias no processo de seleção dos 
novos talentos e melhorias nas instalações dos clubes. Considerações finais: Por meio 
desta pesquisa foi possível identificarmos que os temas coaching e design thinking 
ainda não são explorados pela pesquisa em Gestão do Esporte em publicações em 
português, visto que apenas o tema coaching aparece como resenha de um livro, não 
havendo artigos sobre o mesmo. Já o design thinking não foi encontrado nas revistas 
estudadas. Desta forma, sugere-se que sejam realizadas análises em revistas 
internacionais de Gestão do Esporte para verificar se e como o coaching e o design 
thinking são abordados em publicações estrangeiras, além do desenvolvimento de 
pesquisas na área de Gestão do Esporte que iniciem os estudos sobre esses temas no 
Brasil. 

 
Palavras-chave: Gestão do Esporte; Coaching; Design Thinking; Revisão Sistemática 
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Introdução e Objetivo: Com o acirramento da concorrência no mercado de trabalho, é 
cada vez mais necessário pensar na preparação do profissional de Educação Física para 
desenvolver competências fundamentais para assumir, dentre tantos postos de 
trabalho possíveis, como o da gestão e da liderança no segmento fitness (Saba, 2014). 
Surgem inúmeras transformações no mercado de trabalho que resultam no candidato 
a colaborador, a escolha de querer ou não fazer parte da equipe de trabalho (Bernardi, 
2003). Esse conjunto de fatores vem impondo a necessidade de se aperfeiçoar e 
desenvolver aspectos desejáveis, seja do candidato, do empregado ou do empregador, 
na relação de trabalho, para disseminar uma cultura positiva e proativa de 
desenvolvimento organizacional, sendo imprescindível o envolvimento do profissional 
que lidera com o foco em pessoas (Marras & Missel, 2012; Tolfo, 2015). O objetivo 
desta pesquisa foi identificar as relações comportamentais esperadas pelos candidatos 
de um processo seletivo no segmento fitness frente a seus futuros líderes e gestores. 
Métodos: Essa pesquisa de abordagem fenomenológica, caracteriza-se como 
quantitativa (Gil, 1999), avaliou a percepção de candidatos à vagas de consultores de 
vendas e relacionamento, estagiários e profissionais de Educação Física. A amostra foi 
constituída por 64 candidatos participantes de um processo seletivo para atuar em uma 
Academia Boutique de São Paulo entre o mês de junho de 2017 a abril de 2018, sendo 
eles: 14 participantes para a vaga de consultor de vendas e relacionamento, 39 
participantes para a vaga de estágio e 11 para a vaga de professor. Na segunda fase do 
processo seletivo, todos os candidatos, de forma presencial, preencheram um 
questionário para maior conhecimento do empregador. Para o presente estudo foram 
analisadas as respostas a uma das questões, na qual o candidato precisou assinalar três 
dos dez itens disponíveis sobre o que ele considera importante na sua relação de 
trabalho junto ao seu líder gestor. Resultados e Discussão: Os candidatos a consultor de 
vendas e relacionamento listaram como primordiais: o respeito mútuo (n=11); a 
comunicação clara e eficiente (n=09); e os feedbacks construtivos e corretivos (n=08) 
como itens mais importantes e esperados na sua futura relação de trabalho. Os 
candidatos a estágio em Educação Física responderam de forma semelhante aos 
candidatos a consultores, quando escolheram respeito mútuo (n=21); e feedbacks 
construtivos e corretivos (n=21), diferenciando-se apenas em uma das respostas, o 
item confiança (n=27). Já os candidatos a profissionais de Educação Física apresentaram 
dois itens em comum com os outros candidatos: feedbacks construtivos e corretivos 
(n=08) em comum com ambos os grupos e confiança (n=6) igual aos estagiários 
apontando ainda a importância da interação e harmonia (n=4) dentro da relação de 
trabalho junto ao futuro líder/gestor. Conclusão: Com base nos dados analisados, 
concluímos que para os grupos estudados as relações comportamentais mais 
esperadas pelos candidatos de um processo seletivo no segmento fitness frente a seus 
futuros líderes e gestores são confiança, feedbacks construtivos e corretivos e respeito 
mútuo. Esses achados indicam que a realidade desse mercado exige novas formas de 
analisar o 
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recrutamento, pois a concorrência por profissionais qualificados, que sejam o 
diferencial da empresa, aumentou. Dessa forma, conseguir dentro da oportunidade se 
diferenciar com os aspectos das relações trabalhistas entre o futuro colaborador e o 
gestor pode despertar nas pessoas o desejo de trabalhar nelas e reter talentos. Além 
disso, os resultados podem ser um norteador para o líder e gestor, que poderão 
considerá-los para exercer uma liderança mais assertiva, compreendendo a 
necessidade de seus colaboradores e melhorando a relação no trabalho. Sugere-se que 
estudos sejam desenvolvidos junto a organizações de diferentes modelos de negócio 
no segmento fitness e de outros segmentos. 

 
Palavras-chave: recrutamento; liderança; gestão de pessoas; fitness; comportamento. 
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Introdução e Objetivos: O esporte, nas últimas décadas, deixou de ser reconhecido 
apenas como um fenômeno social com o fim em si mesmo ou como aliado na 
promoção e desenvolvimento social. Os produtos e os serviços relacionados ao 
esporte, que constituem a denominada Indústria do Esporte, passaram a interferir, de 
forma significativa, na economia mundial (Mattar & Mattar, 2012). Com a evolução do 
pensamento mercadológico no esporte, com o aumento do volume de recursos 
administrados pelas entidades esportivas e com a evolução legislativa, a 
profissionalização da gestão destas instituições se torna fundamental para a 
sobrevivência e para a melhoria da oferta de produtos e serviços dessas instituições. 
Nesse contexto, desvela-se, naturalmente, a demanda de um perfil profissional que 
atenda às necessidades das entidades esportivas, e que seja constituído, entre outras, 
de competências e habilidades específicas da área. Essa realidade fundamentou a 
criação de disciplinas em cursos de Educação Física e, mais recentemente a criação de 
cursos de graduação e pós-graduação em Gestão do Esporte (Nolasco in Da Costa 
2006; Mazzei & Bastos, 2012). Conhecer a realidade do mercado e saber intervir nele 
com instrumentos e conhecimentos que garantam o retorno financeiro dos 
investidores e do clube, bem como as expectativas dos torcedores parece ser 
complexo e demanda uma formação específica, ofertada em cursos como o de gestão 
do esporte. Caminhando nessa perspectiva de formação e conhecer a realidade das 
entidades esportivas do Ceará, surge o problema de pesquisa: “Qual o perfil dos 
gestores ou dirigentes dos clubes de futebol profissional no município de Fortaleza? 
Diversas pesquisas têm sido realizadas no sentido de explorar ou descrever a realidade 
das entidades esportivas e principalmente o perfil de seus gestores (Azevedo, Barros & 
Suaiden, 2004). Pensamos que esses estudos diagnósticos são fundamentais para 
subsidiar tomadas de decisões, tanto para o estabelecimento de estratégias 
empresariais de promoção do negócio esportivo, quanto para a implementação de 
políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte. Esta pesquisa foi 
estabelecida como prática integradora entre ensino e pesquisa de um curso de 
graduação tecnológica em gestão desportiva e de lazer do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Método: O estudo caracterizou-se por ser 
uma pesquisa qualitativa exploratória, por ser um tema novo com informações novas, e 
por ser uma pesquisa de levantamento descritivo, pois além de levantar e apresentar 
informações, procura ao final fazer algumas reflexões no processo descritivo do 
fenômeno estudado. Os sujeitos da pesquisa foram os representantes legais de 5 
(cinco) dos 6 (seis) clubes da cidade de Fortaleza, participantes do Campeonato 
Cearense de Futebol Profissional da Série A. e buscou desvelar o perfil dos gestores 
esportivos dos clubes de futebol que disputam o Campeonato Cearense de Futebol 
Profissional – série A, por ser o locus de formação dos estudantes e porque neste 
grupo encontram-se 
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presentes entidades que disputam diversas séries do Campeonato Brasileiro de 
Futebol Profissional (A, B e D), proporcionando uma variabilidade de nível e estrutura 
de equipe. Dos clubes pesquisados, dois são entidades com fins lucrativos. Para a 
coleta das informações, realizada no mês de maio de 2018, foi utilizado um questionário 
constituído de uma série ordenada de perguntas objetivas de múltipla escolha que 
foram selecionadas para atender o objetivo da pesquisa. As perguntas foram 
respondidas por escrito pelo dirigente responsável pelo clube, por e-mail ou por 
telefone, após ter sido submetido a um teste prévio com metade dos sujeitos. A 
aplicação do instrumento teve duração de no máximo 5 (cinco) minutos, sendo todos 
os termos de consentimento recebidos de forma impressa ou digital. O índice de 
devolução pelos respondentes foi de 83% (oitenta e três por cento), ou seja, 5 (cinco) 
dos 6 (seis) procurados. Os dados coletados foram: sexo (gênero) para verificar a 
dominância de gênero na atuação no futebol; a formação (nível) que procurou 
identificar o nível de formação dos dirigentes; formação (área) que procurou 
identificar se os dirigentes possuem ou não formação na área da gestão do esporte; 
tempo na função que teve como objetivo verificar se os dirigentes dos clubes se 
perpetuam na função ou se a evolução profissional ou legislativa tem promovido uma 
maior variabilidade dos gestores dessas entidades; e se possui um trabalho ou 
ocupação externa ao clube que nos permitirá identificar se o gestor do clube possui 
exclusividade de atuação e dedicação à administração da entidade, ou se sua atuação 
se configura como secundária em relação à ocupação profissional principal. Resultados 

e Discussões: Com relação ao perfil do dirigente das entidades, o estudo mostrou que 
dos 5 (cinco) dirigentes dos clubes, 1 (uma) é do sexo feminino (20%). Sobre a formação 
dos gestores pode-se dizer que apenas 20% (vinte por cento) dos dirigentes não 
possuem graduação e 80% (oitenta por cento) são graduados, sendo que desses, 50% 
(cinquenta por cento) possuem pós-graduação. Das áreas de formação dos dirigentes 
apenas um gestor é da área da administração com mestrado e atuação na subárea de 
controladoria. Sobre a atuação profissional, apenas 20% (vinte por cento) dos 
dirigentes não possui uma ocupação profissional externa ao clube, atuando 
exclusivamente na gestão da entidade. Os demais dividem o exercício da gestão do clube 
com uma ocupação profissional externa. Todos os dirigentes exercem a função no clube 
até o máximo de 4 (quatro) anos, sendo 40% (quarenta por cento) com menos de 2 
(dois) anos de gestão e 60% (sessenta por cento) entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos na 
função. Considerações: Tendo como fundamento descritivo os dados coletados, 
podemos inferir que, embora ainda a gestão dos clubes esteja, em sua maioria, nas 
mãos dos homens, consolidando a dominância deste gênero na modalidade de 
futebol, identificamos casos de mulheres à frente da gestão do futebol profissional. 
Sobre a formação dos dirigentes das entidades estudadas, o estudo aponta para a 
predominância de gestores com formação superior, no entanto, a maior parte destes 
sem formação na área da administração e nenhum na área de administração do 
esporte, resultado que reflete publicações conhecidas da área. Podemos evidenciar que 
a maioria dos gestores possuem um trabalho fora da atuação no clube e, neste sentido, 
dividem seu tempo entre o interesse profissional e o do clube. Esse contexto pode ser 
explicado pelo fato de a maioria dos clubes serem sem fins lucrativos e possuírem 
estatutos que impossibilitam a remuneração dos seus dirigentes eletivos. Com isso, os 
gestores dos clubes não podem não se dedicar o tempo necessário para a direção 
adequada de suas entidades, demonstrado, ainda, uma predominância de um modelo 
de gestão amador. Por fim, um quadro. Nosso estudo demonstra que todos os 
dirigentes dos clubes estudados possuem até quatro anos de gestão, fato que pode ter 
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relação com o desenvolvimento da administração profissional das entidades ou da 
imposição normativa decorrente da evolução da legislação esportiva no Brasil. 
Concluindo, este estudo de iniciação científica desvela possibilidades e inquietações 
para novas pesquisas que aprofundem ou ampliem o estudo da gestão no futebol e do 
perfil do gestor do esporte. 

 
Palavras-chave: gestão do esporte; gestão de entidades esportivas; perfil do gestor 
do esporte; formação em gestão do esporte; gestão do futebol. 
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Introdução e Objetivos: O esporte no Brasil é considerado, segundo a Constituição de 
1998, como um direito social e cabe ao estado garantir e regular sua prática e às 
entidades privadas a promoção da prática e a administração das modalidades 
esportivas. As entidades esportivas, seja de promoção da prática, seja de 
administração do desporto, são consideradas paraestatais – aliadas do estado na 
promoção e desenvolvimento do esporte. A Lei 9.615 de 1998 (Lei Pelé) reconhece 
federações esportivas como constituintes do Sistema Nacional do Desporto e 
responsáveis pela administração do desporto em nível regional ou estadual. Elas 
constituem a base do sistema desportivo e desempenham um papel fundamental no 
desenvolvimento do esporte e das diversas modalidades esportivas nos estados do 
país, apoiando as entidades de prática esportiva filiadas, promovendo ações de 
desenvolvimento técnico das modalidades e realizando competições esportivas 
oficiais. As federações esportivas brasileiras não possuem uma linha de financiamento 
direta do poder público federal e da maioria dos poderes públicos estaduais, ao 
contrário de grande parte das confederações esportivas (entidades nacionais), que 
recebem recursos financeiros advindos da Lei Agnelo Piva. Nessa conjuntura, as 
federações dependem, para a sua sobrevivência ou para o seu sucesso, de um perfil 
profissional com competências e habilidades específicas da área. Essa demanda 
fundamentou a criação de disciplinas em cursos de Educação Física e, mais 
recentemente a criação de cursos de graduação e pós-graduação em Gestão do Esporte 
(Mazzei & Bastos, 2012). Refletindo sobre essa realidade de formação e atuação, surgiu 
o problema de pesquisa: “Qual o perfil dos gestores das entidades estaduais de 
administração esportiva (federações) do Ceará? Diversas pesquisas têm sido realizadas 
no sentido de explorar ou descrever a realidade das entidades esportivas e 
principalmente o perfil de seus gestores (Amaral & Bastos, 2015). Por fim, cabe 
destacar que essa pesquisa foi estabelecida como prática de integração entre ensino e 
pesquisa em um curso de graduação tecnológica em gestão desportiva e de lazer do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Método: O estudo 
caracterizou-se por ser uma pesquisa qualitativa exploratória, por ser um tema novo 
com informações novas, e por ser uma pesquisa de levantamento descritivo, pois além 
de levantar e apresentar informações, procura fazer algumas reflexões no processo 
descritivo do fenômeno estudado. Os sujeitos da pesquisa foram os representantes 
legais de 10 (dez) federações esportivas, sendo metade de modalidades olímpicas e 
outra metade de modalidades não-olímpicas. Estima-se que o estado do Ceará possua 
mais de 50 (cinquenta) federações esportivas, no entanto, muitas não responderam o 
instrumento de pesquisa e outras sequer foram encontradas. Para a coleta das 
informações, realizada no mês de maio de 2018, foi utilizado um questionário 
constituído de uma série ordenada de perguntas, que foram respondidas por escrito 
pelo dirigente responsável pela entidade, por e-mail ou por telefone. O questionário 
foi composto de perguntas objetivas e de múltipla escolha, estabelecidas com vistas a 
atender ao objetivo da pesquisa, tendo sido submetido um teste prévio com metade 
dos sujeitos. A aplicação do instrumento teve duração de no 
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máximo 5 (cinco) minutos, sendo todos os termos de consentimento recebidos de 
forma impressa ou digital. Os dados coletados foram: sexo (gênero) para verificar a 
dominância de gênero na atuação no esporte; a formação (nível) que procurou 
identificar o nível de formação dos dirigentes; formação (área) que procurou 
identificar se os dirigentes possuem ou não formação na área da gestão do esporte; 
tempo na função que teve como objetivo verificar se os dirigentes das federações se 
perpetuam na função ou têm promovido uma maior variabilidade dos gestores dessas 
entidades; e se possui um trabalho ou ocupação externa à federação, que nos 
permitirá identificar se o gestor da entidade possui exclusividade de atuação e 
dedicação à administração da federação, ou se sua atuação se configura como 
secundária em relação à ocupação profissional principal. Resultados e Discussões: Com 
relação ao perfil do dirigente das entidades estaduais de administração do desporto, o 
estudo mostrou que 100 % (cem por cento) dos gestores das federações investigadas 
são do sexo masculino. Sobre a formação dos gestores pode-se dizer que apenas 20% 
(vinte por cento) dos dirigentes não possuem graduação e 80% (oitenta por cento) são 
graduados, sendo que desses, 60% (sessenta por cento) possuem pós-graduação. Das 
áreas de formação dos dirigentes 30% (trinta por cento) dos gestores possuem pós-
graduação na área de gestão do esporte e 10% (dez por cento) na área da administração. 
Sobre a atuação profissional, 100% (cem por cento) dos gestores dividem o exercício da 
gestão do clube com uma ocupação profissional externa. Tratando do tempo semanal 
que os dirigentes dedicam à gestão das suas federações 80% (oitenta por cento) 
dedicam de 3(três) a 4 (quatro) horas, 10% (dez por cento) dedicam de 1 (uma) a 2 
(duas) horas e 10% (dez por cento) dedicam entre de 5 (cinco) a 8 (horas). Com relação 
ao tempo que os dirigentes exercem a função na federação, 70% (setenta por cento) 
possuem menos de 2 (dois) anos de gestão nas respectivas entidades e apenas 10% (dez 
por cento) possui mais de 5 (cinco) anos à frente da gestão da federação. 
Considerações: Tendo como fundamento descritivo os dados coletados, podemos 
inferir que ainda a gestão das entidades desportivas se encontra nas mãos dos 
homens, consolidando a dominância deste gênero no mercado esportivo. Sobre a 
formação dos dirigentes das entidades estudadas, o estudo aponta para a 
predominância de gestores com formação superior e um significativo percentual 
destes com formação na área da administração e administração do esporte, refletindo 
uma evolução no perfil destes gestores se considerarmos pesquisas anteriores citadas 
neste estudo e em demais publicações conhecidas da área. Sobre o exercício de uma 
atividade profissional concomitante com a atividade de gestão da entidade esportiva, 
podemos evidenciar que 100% (cem por cento) dos gestores possuem um trabalho e, 
neste sentido, dividem seu tempo entre o interesse profissional e o da federação. Esse 
contexto pode ser explicado pelo fato dessas entidades serem sem fins lucrativos e 
possuírem estatutos a impossibilidade de remuneração dos seus dirigentes eletivos. 
Nesse contexto de dedicação do gestor a sua federação, o estudo demonstra que a 
maioria (80%) dos dirigentes dedicam apenas de 3 (três) a 4 (quatro) horas semanais 
ao exercício das atividades administrativas da entidade, comprometendo a prestação 
dos serviços da federação e o desenvolvimento institucional e da modalidade esportiva, 
evidenciando um modelo de gestão amador. Por fim, um quadro parece estar mudando 
no cenário das entidades esportivas: a temporalidade das gestões das entidades. O 
exercício de décadas de gestão de uma entidade pelos mesmos dirigentes parece estar 
sendo reduzido. Nosso estudo demonstra que a maioria dos dirigentes das federações 
estudadas (70%) possuem menos de 2 (dois) anos de gestão. Concluindo, este estudo 
de iniciação científica teve 



Fortaleza, CE Setembro 19-21, 2018 131 

 

 

como objetivo apresentar o perfil objetivo dos gestores das federações esportivas do 
estado do Ceará em 2018, como um fenômeno situado, que desvela possibilidades e 
inquietações para novas pesquisas que aprofundem ou ampliem o estudo da gestão de 
entidades esportivas e do perfil do gestor do esporte. 

 
Palavras-chave: gestão do esporte; gestão de entidades esportivas; perfil do gestor 
do esporte; formação em gestão do esporte; gestão de federações esportivas. 
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Introdução e Objetivos: O esporte no Brasil é considerado, segundo a Constituição de 
1998, como um direito social e cabe ao estado garantir e regular sua prática e cabe às 
entidades privadas a promoção da prática e a administração das modalidades 
esportivas. As entidades de prática esportiva são consideradas paraestatais, ou seja, 
aliadas do estado na promoção e desenvolvimento do esporte. Nas últimas décadas, o 
esporte tem sido reconhecido como um fenômeno social de grande importância para a 
promoção da saúde, qualidade de vida e inclusão social, sendo o futebol a modalidade 
mais popular no país, considerada parte da cultura nacional com implicações sociais 
intangíveis e imensuráveis. A Lei 9.615 de 1998 (Lei Pelé) reconhece as entidades 
privadas de prática esportiva como a base do Sistema Nacional do Desporto, pois é o 
local onde as práticas acontecem. Diferentemente dos clubes que ofertam a 
modalidade de futebol profissional, os clubes de futebol amador vivem uma realidade 
financeira menos privilegiada, pois o produto e os serviços ofertados têm menor 
repercussão e despertam menos interesse dos investidores. Nessa conjuntura, os clubes 
amadores dependem, para a sua sobrevivência ou para o seu sucesso, de gestor com 
formação específica, preparado para atuar nessa realidade de restrição orçamentária. A 
demanda desse perfil de gestor fundamentou a criação de disciplinas em cursos de 
Educação Física e, mais recentemente a criação de cursos de graduação e pós-
graduação em Gestão do Esporte (Mazzei & Bastos, 2012). Esta pesquisa, estabelecida 
como prática integradora entre ensino e pesquisa de um curso de graduação 
tecnológica em gestão desportiva e de lazer do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará, buscou desvelar o perfil dos gestores dos clubes de futebol amador 
de Fortaleza-CE, respondendo ao seguinte problema de pesquisa: “Qual o perfil dos 
gestores dos clubes de futebol amador de Fortaleza? Diversas pesquisas têm sido 
realizadas no sentido de explorar ou descrever a realidade das entidades esportivas e 
principalmente o perfil de seus gestores (Amaral & Bastos, 2015). Pensamos que esses 
estudos diagnósticos são fundamentais para subsidiar tomadas de decisões, tanto para 
o estabelecimento de estratégias empresariais de promoção do negócio esportivo, 
quanto para a implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do 
esporte. Método: O estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa qualitativa 
exploratória, por ser um tema novo com informações novas, e por ser uma pesquisa 
de levantamento descritivo, pois além de levantar e apresentar informações, procura 
fazer algumas reflexões. Os sujeitos da pesquisa foram os representantes legais de 12 
(doze) clubes de futebol amador da cidade de Fortaleza. Dos clubes pesquisados, todos 
são entidades sem fins lucrativos. Para a coleta das informações, realizada no mês de 
maio de 2018, foi utilizado um questionário constituído de uma série ordenada de 
perguntas de múltipla escolha, estabelecidas com vistas a atender ao objetivo da 
pesquisa, que foram respondidas por escrito pelo dirigente 
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responsável pelo clube, por e-mail ou por telefone. Foi realizado um teste prévio do 
instrumento com metade dos sujeitos. A aplicação do instrumento teve duração de no 
máximo 5 (cinco) minutos, sendo todos os termos de consentimento recebidos de 
forma impressa ou digital. O índice de devolução pelos respondentes foi de 100% (cem 
por cento). Os dados coletados foram: sexo (gênero) para verificar a dominância de 
gênero na atuação no futebol; a formação (nível) que procurou identificar o nível de 
formação dos dirigentes; formação (área) que procurou identificar se os dirigentes 
possuem ou não formação na área da gestão do esporte; tempo na função que teve como 
objetivo verificar se os dirigentes dos clubes se perpetuam na função ou se a evolução 
profissional ou legislativa tem promovido uma maior variabilidade dos gestores dessas 
entidades; e se possui um trabalho ou ocupação externa ao clube que nos permitirá 
identificar se o gestor do clube possui exclusividade de atuação e dedicação à 
administração da entidade, ou se sua atuação se configura como secundária em relação 
à ocupação profissional principal. Resultados e Discussões: Com relação ao perfil do 
dirigente dos clubes de futebol amador, o estudo mostrou que 100 % (cem por cento) 
dos gestores são do sexo masculino. Sobre a formação dos gestores pode-se dizer que 
75% (setenta e cinco por cento) dos dirigentes possuem apenas o ensino médio ou 
fundamental completos e apenas 25% (vinte e cinco por cento) são graduados, sendo 
nenhum com formação na área de Gestão do Esporte. Sobre a atuação profissional, 
100% (cem por cento) dos gestores dividem o exercício da gestão do clube com uma 
ocupação profissional externa. Tratando do tempo semanal que os dirigentes dedicam à 
gestão das suas entidades 49% (quarenta e nove por cento) dedicam no máximo 2 
(duas) horas semanais e 51%; 17% (dezessete por cento) dedicam de 3 (três) a 4 
(quatro) horas; e 34% (trinta e quatro por cento) dedicam mais de 5 (cinco) horas ao 
clube. Com relação ao tempo que os dirigentes exercem a função no clube, 34% (trinta e 
quatro por cento) exercem a função a mais de 8 anos, ou seja, mais que dois 
mandatos; 25% (vinte e cinco por cento) já se encontram no segundo mandato e 41% 
(quarenta e um por cento) exercem a função de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
Considerações: Podemos inferir que ainda a gestão das entidades desportivas se 
encontra nas mãos dos homens, consolidando a dominância deste gênero no mercado 
esportivo, principalmente do futebol. Sobre a formação dos dirigentes dos clubes, o 
estudo aponta para a predominância de gestores com nível básico de formação, ou 
seja, no máximo com o ensino médio concluído e todos sem formação na área da 
administração e administração do esporte, confirmando o resultado de publicações 
conhecidas da área. Podemos evidenciar que 100% (cem por cento) dos gestores 
possuem um trabalho oficial e, neste sentido, dividem seu tempo entre o interesse 
profissional e o do clube. Esse contexto pode ser explicado pelo fato dessas entidades 
serem sem fins lucrativos e possuírem estatutos a impossibilidade de remuneração dos 
seus dirigentes eletivos. O estudo demonstra que a maioria (51%) dos dirigentes 
dedicam no máximo 2 (duas) horas semanais às funções de gestão dos clubes e 34% 
(trinta e quatro por cento) mais de 5 (cinco) horas semanais ao exercício das atividades 
administrativas da entidade, comprometendo a prestação dos serviços e o 
desenvolvimento institucional e da modalidade esportiva, evidenciando um modelo de 
gestão amador. Por fim, um quadro característico dos clubes de futebol, que é a 
longevidade dos dirigentes à frente da gestão dos “seus clubes”, parece refletir na 
realidade dos clubes cearenses. Dos clubes pesquisados, 34% (trinta e quatro por 
cento) dos seus dirigentes estão a mais de 2 (dois) mandatos no poder e outros 25% 
(vinte e cinco por cento) encontram-se no segundo mandato. Essa informação pode 
sugerir que estes clubes são tratados como propriedade 
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privada de seus dirigentes e a gestão, pela mesma equipe ou pessoa, pode perpetuar 
neste contexto. Concluindo, este estudo de iniciação científica desvela possibilidades e 
inquietações para novas pesquisas que aprofundem ou ampliem o estudo da gestão de 
entidades esportivas e do perfil do gestor do esporte. 

 
Palavras-chave: gestão do esporte; gestão de entidades esportivas; perfil do gestor 
do esporte; formação em gestão do esporte; gestão do futebol. 
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Introdução e Objetivos: O esporte no Brasil é considerado, segundo a Constituição de 
1998, como um direito social, cabendo ao estado garantir e regular sua prática e às 
entidades privadas a promoção da prática. As entidades de prática esportiva - clubes e 
associações - são consideradas paraestatais, ou seja, aliadas do estado na promoção e 
desenvolvimento desse direito social - o esporte. Nas últimas décadas, o esporte tem 
sido reconhecido como um fenômeno social de grande importância para a promoção 
da saúde, qualidade de vida e inclusão social e os clubes os principais promotores da 
prática esportiva. A Lei 9.615 de 1998 (Lei Pelé) reconhece as entidades privadas de 
prática esportiva como a base do Sistema Nacional do Desporto. Historicamente, como 
abordado por Mazzei e Bastos (2012), a gestão dos clubes fica na responsabilidade dos 
associados, todavia, devido à alta complexidade da administração desse tipo de 
entidade, em muitos casos, a ineficiência administrativa fez com que muitos clubes ao 
longo dos anos fossem fechados. Os clubes desportivos dependem, para a sua 
sobrevivência ou para o seu sucesso, de gestores preparados para atuarem nessa 
realidade complexa. Nesse contexto, desvela-se a demanda de um perfil profissional 
que atenda às necessidades dessas entidades esportivas, constituído, entre outras, de 
competências e habilidades específicas da área. Essa demanda fundamentou a criação 
de disciplinas em cursos de Educação Física e, mais recentemente a criação de cursos 
de graduação e pós-graduação em Gestão do Esporte (Mazzei & Bastos, 2012). Nesse 
sentido, esta pesquisa, estabelecida como prática integradora entre ensino e pesquisa 
de um curso de graduação tecnológica em gestão desportiva e de lazer do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, buscou desvelar o perfil dos 
gestores dos clubes desportivos de Fortaleza-CE, por meio do seguinte problema de 
pesquisa: “Qual o perfil dos gestores dos clubes desportivos de Fortaleza? Diversas 
pesquisas têm sido realizadas no sentido de explorar ou descrever a realidade das 
entidades esportivas e principalmente o perfil de seus gestores (Azevedo, Barros & 
Suaiden, 2004; Amaral & Bastos, 2015). Pensamos que esses estudos diagnósticos são 
fundamentais para subsidiar tomadas de decisões, tanto para o estabelecimento de 
estratégias empresariais de promoção do negócio esportivo, quanto para a 
implementação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte. Método: 

O estudo caracterizou-se por ser uma pesquisa qualitativa exploratória, por ser um tema 
novo com informações novas, e por ser uma pesquisa de levantamento descritivo, pois 
além de levantar e apresentar informações, procura fazer algumas reflexões no 
processo descritivo. Os sujeitos da pesquisa foram os representantes legais de 18 
(dezoito) clubes que promovem o esporte de rendimento na cidade de Fortaleza, locus 
do nosso curso, no entanto apenas 6 (seis) clubes responderam a pesquisa. Dos clubes 
pesquisados, 2 (dois) são entidades com fins lucrativos. Para a coleta das informações, 
realizada no mês de maio de 2018, foi utilizado um questionário constituído de uma 
série ordenada de perguntas objetivas e de múltipla escolha, estabelecidas com vistas a 
atender ao objetivo da pesquisa, que foram respondidas por escrito pelo dirigente 
responsável pelo clube, por e-mail ou por telefone. Foi realizado um teste prévio 
do 
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instrumento com metade dos sujeitos. A aplicação do instrumento teve duração de no 
máximo 5 (cinco) minutos, sendo todos os termos de consentimento recebidos de 
forma impressa ou digital. Os dados coletados foram: sexo (gênero) para verificar a 
dominância de gênero na atuação no esporte; a formação (nível) que procurou 
identificar o nível de formação dos dirigentes; formação (área) que procurou 
identificar se os dirigentes possuem ou não formação na área da gestão do esporte; 
tempo na função que teve como objetivo verificar se os dirigentes dos clubes se 
perpetuam na função tem promovido uma maior variabilidade dos gestores dessas 
entidades; e se possui um trabalho ou ocupação externa ao clube que nos permitirá 
identificar se o gestor do clube possui exclusividade de atuação e dedicação à 
administração da entidade, ou se sua atuação se configura como secundária em 
relação à ocupação profissional principal. Resultados e Discussões: Com relação ao 
perfil do dirigente dos clubes desportivos, o estudo mostrou que 83 % (oitenta e três 
por cento) dos gestores são do sexo masculino. Sobre a formação dos gestores 100% 
(cem por cento) dos dirigentes possuem graduação e 33% (trinta e três por cento) 
possuem graduação ou pós-graduação na área da Administração ou Gestão do Esporte. 
Sobre a atuação profissional, 83% (oitenta e três por cento) dos gestores dividem o 
exercício da gestão do clube com uma ocupação profissional externa. Tratando do 
tempo semanal que os dirigentes dedicam à gestão das suas entidades 50% (cinquenta 
por cento) dedicam de 3 (três) a 4 (quatro) horas semanais; 33% (trinta e três por 
cento) dedicam de 5 (cinco) a 8 (oito) horas; e 17% (dezessete por cento) dedicam mais 
de 8 (oito) horas semanais ao clube. Com relação ao tempo que os dirigentes exercem a 
função no clube, 66% (sessenta e seis por cento) exercem a função há menos de 4 
(quatro) anos, ou seja, ainda no primeiro mandato; 17% (dezessete por cento) já se 
encontram no segundo mandato e os outros 17% (dezessete por cento) exercem a 
função há mais de 9 (nove) anos. Considerações: Podemos inferir que ainda a gestão 
das entidades desportivas se encontra nas mãos dos homens, consolidando a 
dominância deste gênero no mercado esportivo. Sobre a formação dos dirigentes dos 
clubes, o estudo aponta para a predominância de gestores com nível superior, no 
entanto, apenas 34% (trinta e quatro por cento) com formação na área da 
administração ou administração do esporte, confirmando o resultado de pesquisas 
anteriores citadas neste estudo. Sobre o exercício de uma atividade profissional 
concomitante com a atividade de gestão da entidade esportiva, podemos evidenciar 
que 84% (oitenta e quatro por cento) dos gestores possuem um trabalho e, neste 
sentido, dividem seu tempo entre o interesse profissional e o do clube. Esse contexto 
pode ser explicado pelo fato de a maior parte das entidades serem sem fins lucrativos 
e possuírem estatutos a impossibilidade de remuneração dos seus dirigentes eletivos. 
No contexto de dedicação do gestor ao clube, o estudo demonstra que 50% (cinquenta 
por cento) dos dirigentes dedicam de 3 (três) a 5 (cinco) horas semanais às funções de 
gestão dos clubes e apenas 17% (dezessete por cento) dedicam mais de 8 (oito) horas 
ao exercício das atividades administrativas da entidade, comprometendo a prestação 
dos serviços do clube e o desenvolvimento institucional, evidenciando um modelo de 
gestão amador, realizado no tempo livre. Por fim, um quadro característico dos clubes 
desportivos, que é a longevidade dos dirigentes à frente da gestão dos “seus clubes”, 
parece não refletir na realidade dos clubes desportivos de Fortaleza, pois dos clubes 
pesquisados, 66% (sessenta e seis por cento) dos seus dirigentes estão ainda no seu 
primeiro mandato. Concluindo, este estudo de iniciação científica desvela 
possibilidades e inquietações para novas pesquisas que aprofundem ou ampliem o 
estudo da gestão de entidades esportivas e do perfil do gestor do esporte. 
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Palavras-chave: gestão do esporte; gestão de entidades esportivas; perfil do gestor 
do esporte; formação em gestão do esporte; gestão de clubes desportivos. 
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Introdução e Objetivos: Os clubes sociais fazem parte do contexto social e histórico do 
Brasil. Essas entidades são associações de pessoas físicas com um elo, seja classista, 
seja empresarial, seja de objetivos comuns, e são, geralmente, sem fins lucrativos. Os 
clubes sociais têm como principal objetivo proporcionar espaço e tempo para atividades 
de lazer, sejam essas esportivas, recreativas ou de integração social. Essas entidades 
eram os pontos de encontro das famílias nos fins de semana e das crianças e 
adolescentes durante a semana. Era o espaço do brincar e da iniciação esportiva dos 
jovens. Com o desenvolvimento social e urbano das últimas décadas esses clubes 
sofreram uma grande perda de frequentadores e muitos foram fechados ou tiveram 
que se adaptar à nova realidade de mercado para sobreviverem. Com o aumento da 
violência nas cidades, do trânsito de veículos e da falta de tempo dos adultos, levar os 
filhos aos clubes ou frequentá-lo se tornou uma dificuldade. Este quadro se agravou 
com a oferta de espaços de esporte e lazer dentro dos condomínios residenciais, 
proporcionando uma facilidade que os pais, ocupados com suas profissões, preferiram 
utilizar em detrimento do clube social. Essa nova estrutura social, que impõe 
obstáculos ao desenvolvimento ou até sobrevivência dos clubes sociais, traz a demanda 
de um perfil de gestor que conheça essa realidade e saiba intervir no sentido de adequar 
essas entidades ao novo contexto social. A gestão dos clubes, historicamente, foi 
exercida pelos próprios associados, no entanto, devido à alta complexidade da 
administração de uma entidade como essa, em muitos casos, a ineficiência 
administrativa fez com que muitos clubes ao longo dos anos fossem fechados (Mazzei 
& Bastos, 2012). A demanda desse novo perfil de gestor de esporte e lazer, 
constituído, entre outras, de competências e habilidades específicas da área, 
fundamentou a criação de disciplinas em cursos de Educação Física e, mais 
recentemente a criação de cursos de graduação e pós-graduação em Gestão do Esporte 
e do Lazer (Nolasco in Da Costa 2006; Mazzei & Bastos, 2012). Nesse sentido, esta 
pesquisa, estabelecida como prática integradora entre ensino e pesquisa de um curso de 
graduação tecnológica em gestão desportiva e de lazer do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, buscou desvelar o perfil dos gestores dos 
clubes sociais de Fortaleza- CE, por meio do seguinte problema de pesquisa: “Qual o 
perfil dos gestores dos clubes sociais de Fortaleza? Diversas pesquisas têm sido 
realizadas no sentido de explorar ou descrever a realidade das entidades esportivas e 
principalmente o perfil de seus gestores (Amaral & Bastos, 2015). Pensamos que esses 
estudos diagnósticos e descritivos são fundamentais para subsidiar tomadas de 
decisões e promover o desenvolvimento desse segmento. Método: O estudo 
caracterizou-se por ser uma pesquisa qualitativa exploratória, por ser um tema novo 
com informações novas, e por ser uma pesquisa de 
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levantamento descritivo, pois além de levantar e apresentar informações, procura 
fazer algumas reflexões no processo descritivo. Os sujeitos da pesquisa foram os 
representantes legais de 7 (sete) clubes sociais da cidade de Fortaleza, locus do curso e 
do nosso estudo, no entanto apenas 5 (cinco) clubes responderam a pesquisa (70%). 
Para a coleta das informações, realizada no mês de maio de 2018, foi utilizado um 
questionário constituído de uma série ordenada de perguntas objetivas de múltipla 
escolha, estabelecidas para atender ao objetivo da pesquisa, que foram respondidas 
por escrito pelo dirigente responsável pelo clube, por e-mail ou por telefone. O 
instrumento foi submetido a um teste prévio com metade dos sujeitos. A aplicação do 
instrumento teve duração de no máximo 5 (cinco) minutos, sendo todos os termos de 
consentimento recebidos de forma impressa ou digital. Os dados coletados foram: 
sexo (gênero) para verificar a dominância de gênero na atuação na gestão dos clubes; a 
formação (nível) que procurou identificar o nível de formação dos dirigentes; formação 
(área) que procurou identificar se os dirigentes possuem ou não formação na área da 
gestão do esporte e do lazer; tempo na função que teve como objetivo verificar se os 
dirigentes dos clubes se perpetuam na função ou se existe uma maior variabilidade dos 
gestores dessas entidades; e se possui um trabalho ou ocupação externa ao clube que 
nos permitirá identificar se o gestor do clube possui exclusividade de atuação e 
dedicação à administração da entidade, ou se sua atuação se configura como secundária 
em relação à ocupação profissional principal. Resultados e Discussões: Com relação ao 
perfil do dirigente dos clubes desportivos, o estudo mostrou que 100% (cem por 
cento) dos gestores são do sexo masculino. Sobre a formação dos gestores 100% (cem 
por cento) dos dirigentes possuem graduação e 40% (quarenta por cento) possuem 
graduação na área da Administração. Sobre a atuação profissional, 60% (sessenta por 
cento) dos gestores dividem o exercício da gestão do clube com uma ocupação 
profissional externa. Tratando do tempo semanal que os dirigentes dedicam à gestão 
das suas entidades 80% (oitenta por cento) dedicam até 4 (quatro) horas semanais; e 
20% (vinte por cento) dedicam de 5 (cinco) a 8 (oito) horas semanais. Com relação ao 
tempo que os dirigentes exercem a função no clube, 60% (sessenta por cento) exercem 
a função há menos de 4 (quatro) anos, ou seja, ainda no primeiro mandato; 20% (vinte 
por cento) se encontram no segundo mandato e 20% (vinte por cento) no terceiro 
mandato. Considerações: Podemos inferir que ainda a gestão das entidades desportivas 
e de lazer se encontra nas mãos dos homens, consolidando a dominância deste gênero 
no mercado. Sobre a formação dos dirigentes dos clubes, o estudo aponta para a 
predominância de gestores com nível superior, no entanto, apenas 40% (quarenta por 
cento) com formação na área da administração, confirmando o resultado de pesquisas 
anteriores citadas neste estudo. Sobre o exercício de uma atividade profissional 
concomitante com a atividade de gestão da entidade podemos evidenciar que 60% 
(sessenta por cento) dos gestores possuem uma outra ocupação profissional e, neste 
sentido, dividem seu tempo entre o interesse profissional e o do clube. Esse contexto 
pode ser explicado pelo fato de a maior parte das entidades serem sem fins lucrativos 
e possuírem estatutos a impossibilidade de remuneração dos seus dirigentes eletivos. 
Nesse contexto de dedicação do gestor do clube, o estudo demonstra que 80% (oitenta 
por cento) dos dirigentes dedicam no máximo 4 (quatro) horas semanais às funções de 
gestão dos clubes, comprometendo a prestação dos serviços e o desenvolvimento 
institucional, evidenciando um modelo de gestão amador, realizado no tempo livre. Por 
fim, com relação a longevidade dos dirigentes à frente da gestão dos clubes, o estudo 
demonstra que nos clubes sociais estudados apenas 20% (vinte por 
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cento) dos seus gestores possuem mais de 8 anos à frente das entidades. Concluindo, 
este estudo de iniciação científica teve como objetivo apresentar o perfil objetivo dos 
gestores dos clubes socais de Fortaleza em 2018, como um fenômeno situado, que 
desvela possibilidades e inquietações para novas pesquisas que aprofundem ou 
ampliem o estudo da gestão de entidades esportivas e de lazer do perfil do gestor dessa 
área. 

 
Palavras-chave: gestão do esporte e lazer; gestão de entidades sociais e esportivas; 
perfil do gestor do esporte e do lazer; formação em gestão do esporte e lazer; gestão de 
clubes sociais. 
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Outros temas ligados à gestão do esporte 
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Introdução e objetivo A preocupação com a saúde e a qualidade de vida das pessoas 
está em ascensão no cenário mundial atual, devido principalmente ao aumento de 
doenças e sedentarismo de pessoas de todas as idades. Com isso, o mercado viu a 
necessidade e a oportunidade de expandir produtos naturais e equipamentos para 
promover a saúde. De acordo com a Associação Brasileira de Academias (Acad Brasil), o 
Brasil possuía cerca de 
33.157 academias em 2014, estando o Ceará com 1.108, atrás apenas da Bahia, com 
1.789. O município de Fortaleza, capital do Ceará, segundo o CREF, revelou que 
em 2013 o número de academias cresceu em média 20%, um total de 570 
empresas regularizadas em funcionamento, com 195 em
 processo de regularização e 70 irregulares. Com a 
ascensão das academias, a necessidade de que esses espaços oferecidos tenham uma 
gestão que acompanhe o mercado também teve sua urgência. A gestão esportiva pode 
ser uma das ferramentas para a gestão das academias por ser a junção da ação de 
gerenciar, dirigir e organizar eventos e organizações esportivas. A partir desses dados e 
questionamentos, o presente estudo objetivou identificar e analisar a presença da 
gestão esportiva nas academias, se os gestores das academias sabem da relevância da 
gestão esportiva e se a utilizam como ferramenta para a gestão da organização. 
Métodos contribuíram para a pesquisa 12 profissionais de academias no bairro 
Henrique Jorge, localizado na cidade de Fortaleza, onde 06 são instrutores e 06 são 
responsáveis pela gestão. O estudo é descritivo qualitativo e quantitativo. Para a coleta, 
foi utilizado um questionário misto, de perguntas abertas e fechadas, respondido pelos 
gestores, e uma entrevista estruturada respondida pelos instrutores. Resultados e 

discussão Constatou-se que das 06 academias, apenas 01 apresentava todos os 
aspectos da gestão esportiva necessários, enquanto 02 precisavam melhorar dois 
aspectos cada, onde uma seria em investimentos dos colaboradores e na 
infraestrutura/equipamentos, e a outra atendimento e infraestrutura/ equipamentos; 
outras 02 academias apresentavam quase todos os aspectos necessários precisando 
melhorar apenas o atendimento e a infraestrutura/equipamentos cada; 01 academia 
obteve somente metade dos aspectos relevantes, necessitando de uma melhor gestão 
e atenção com relação ao marketing, relacionamento e infraestrutura/equipamentos. 
Todas as academias fizeram planejamento, porém, em 04 academias a 
infraestrutura/equipamentos aparece como o aspecto que mais necessita melhorar e 
ter um planejamento quanto a isso. Considerações Finais Com esse trabalho, foi possível 
verificar que as academias estão em um momento de transição com relação à gestão, 
pois se percebe que a maioria dos gestores entrevistados se preocupa com 
planejamento, marketing, relacionamento, atendimento, investimento no pessoal e na 
estrutura e maquinário da academia, onde todos esses aspectos são relevantes para a 
gestão esportiva e para manter a empresa atualizada e de acordo com suas 
concorrentes no mercado. Muitas das academias pesquisadas, há a presença da gestão 
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esportiva de forma satisfatória, entretanto, alguns aspectos necessitam melhorar 
devido à consciência 
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da importância da gestão esportiva ser recente. O presente estudo também mostrou 
que a gestão esportiva está diretamente ligada ao gestor esportivo, em que esse 
precisa se manter atualizado e ter conhecimentos específicos de sua área para poder 
gerenciar, administrar, organizar e dirigir; isto é, exercer as funções necessárias do 
gestor da academia de forma satisfatória, eficiente e eficaz para atingir as metas e 
objetivos da empresa; e que cresceu juntamente os estudos sobre gestão esportiva, 
gestor esportivo. Como consequência, cursos voltados para a área foram criados, por 
exemplo, o curso superior em Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer, o qual 
permite adquirir conhecimentos para a atuação do gestor esportivo, sendo essa a 
intenção diante o mercado. Ficou claro durante as pesquisas, a relevância da gestão 
esportiva e do conhecimento que o gestor da academia precisa ter acerca da gestão 
esportiva para um melhor rendimento da empresa. 

 
Palavras-chave: Gestão esportiva. Gestão de academia. Gestor esportivo. 
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Introdução e objetivo: Os eSports podem ser definidos como modalidade esportiva, 
composta por jogos competitivos de videogames, praticados em equipamentos 
individuais, os quais são organizados em equipes, para disputas de torneios em espaços 
que comportam a presença de espectadores, ou são transmitidos por configurações 
online ou streaming (Ruvalcaba, Shulze, Kim, Berzenski, & Otten, 2018). Essa 
modalidade vem sendo estudada na literatura em diversas áreas. Os eSports se 
caracterizam como esportes, por serem atividades organizadas com base em regras 
estabelecidas, por apresentarem competitividade, em que há ganhadores e 
perdedores, por estimularem habilidades em diferentes níveis, por promoverem 
ativação motora eficiente, conseguida por meio de muito treinamento físico, por 
exigirem níveis de precisão de determinadas habilidades, intenso gasto calórico, ampla 
difusão e presença de torcidas, patrocinadores, treinadores, equipes técnicas e de 
preparações física e psicológica, federações, confederações, podendo se tornar 
empreendimentos financiados (Jenny, Manning, Keiper, Olrich, 2017). As dinâmicas 
que atraem os patrocinadores para os eSports precisam ser pensadas de forma 
estratégica, haja vista a visibilidade e rapidez de impacto das marcas, tanto para o 
público participante via internet, como aquele presente nas arenas. Os patrocinadores 
de eventos de eSports, geralmente, possuem relação com algum aspecto desse tipo de 
atividade, como empresas de logística, de organização de eventos e de 
entretenimento, ou transmissão de imagens, de acessórios e de equipamentos, além de 
desenvolvedores de jogos. Entre os eventos que dão prestígio aos eSports encontram-se 
diversos campeonatos nacionais e internacionais, sendo que um deles, dá total 
visibilidade para o público feminino, foco deste estudo. O Girl Gamer eSports Festival 
representa uma competição entre equipes formadas por atletas do gênero feminino, 
envolvendo jogos do tipo Counter-Strike, como: Global Offensive (CS:GO) e League of 
Legends (LoL). Este evento procura congregar e fortalecer a presença feminina em 
competições de eSports, oferecendo, além da competição em si, conferências de 
negócios, torneio público de Clash Royale e apresentação de cosplays. Entretanto, será 
que o interesse dos patrocinadores de eventos de eSports acompanha a crescente 
participação feminina nos eSports? As informações acerca dos patrocinadores de 
eventos envolvendo a presença feminina ainda são escassas, requerendo novos 
olhares, uma vez que estes dados representam tendências ainda a serem exploradas 
na 
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literatura acadêmica de gestão e marketing esportivo. Dessa forma, o presente estudo 
teve por objetivo investigar as características e interfaces entre as marcas de 
patrocinadores e parceiros no Girl Gamer eSports Festival. Método: O estudo, de 
natureza qualitativa, foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória, realizada nos 
sites oficiais referentes ao evento, em suas duas edições. Os dados coletados foram 
analisados descritivamente, com base em categorias temáticas criadas a posteriori, 
referentes a dados de caracterização dos eventos e aos parceiros e patrocinadores. 
Foram analisadas as informações contidas nos sites das duas versões do evento, a 
primeira ocorrida em Macau (China), em 2017 e a segunda edição, a qual ocorrerá em 
Lisboa (Portugal), em 2018. Resultados e discussão: Quanto à primeira categoria, 
relativa à caracterização do evento, na primeira edição, o jogo disputado foi o CS:GO, 
com quatro equipes, em dois dias de competição, com 1,4 milhões de espectadores 
registrados nas plataformas de streaming, com um prêmio de 30 mil dólares. Na 
segunda edição, serão disputados o CS:GO e o LoL, com oito equipes, em dois dias de 
competição, o que pode sugerir uma expectativa maior de público, com um prêmio de 
20 mil euros. Com relação à segunda categoria, parceiros e patrocinadores, os 
resultados mostraram que ambas as edições possuem um organizador geral, a 
associação Grow uP eSports. A representatividade global dos eSports e a receita gerada 
por esses eventos têm atraído empresas de serviços variados (Jenny et al., 2018). 
Quanto aos parceiros e patrocinadores presentes nas duas edições, pode-se aglutiná-
los nos seguintes grupos: empresas público-privadas (n=7), equipamentos de 
tecnologia e produtos promocionais (n=3) cada, locais de entretenimento, empresa de 
entretenimento digital, serviços de transmissão de eSports e serviços de consultoria, 
planejamento e gestão de eventos, (n=2) cada um e produtos de beleza (n=1). As 
parcerias público-privadas sobressaíram, ratificando a importância desses apoios, pelo 
fato de preencherem as possíveis carências de investimentos decorrentes de recursos 
próprios (Cui, Liu, Hope, & Wang, 2018). Uma diferenciação entre as duas edições está 
na presença de uma empresa mundial no segmento de cosméticos, como 
patrocinadora do Girl Gamer eSports Festival 2018. Essa parceria destaca o interesse 
dessa marca global do ramo da beleza em apoiar a crescente participação feminina nos 
eSports, para atingir esse nicho de mercado, acompanhando a tendência de que o 
contexto dos jogos eletrônicos não se limita somente a um tipo de gênero. 
Considerações finais: As características e interfaces entre as marcas de patrocinadores 
acompanham as tendências de apoio à diminuição da desigualdade de gênero, 
inclusive no que concerne ao campo dos eventos de eSports. Essa parceria de uma 
marca mundialmente conhecida de cosméticos, fomenta elementos relacionados à 
passagem de uma mensagem de empoderamento da mulher, num contexto 
marcadamente masculino. 
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Environmental sustainability in sport: a literature review framing the role of sport 

management. 

 
Rute Martins, Human Kinetics Faculty, Lisbon Technical University, Portugal, CIEO 
(Research Center for Spatial and Organizational Dynamics)   
Margarida Mascarenhas, Human Kinetics Faculty, Lisbon Technical University, Portugal 
and CIEO (Research Center for Spatial and Organizational Dynamics)   
Elsa Pereira, Algarve University, Faro, Portugal and CIEO (Research Center for Spatial 
and Organizational Dynamics)   

 

Introduction and Research Objectives –Within the sport context, the environmental 
theme has been promoted by major world organizations, such as the United Nations 
and International Olympic Committee, supporting the ecological issues, evidencing the 
implemented policies and strategies (Homma & Masumoto, 2013) and fostering the 
assessment of the environmental impacts in the Olympics (Ross & Leopkey, 2017) and 
other international sport organizations (Pereira et al., 2017). Sport management is also 
gaining attention in terms of environmental sustainability (McCullough et al., 2016; 
Trendafilova & Heinze, 2013). Acknowledging this growing and diverse interest in the 
environmental topics, a systematic literature review was conducted in order to analyse 
the produced scientific articles available on the association between sport and 
environmental sustainability. Methods - The empirical work was done having as criteria 
the review of the actual framework of the relation between sport and environmental 
sustainability within the last five years (from 2013 to present) in the following 
databases: Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Sage, Green Leaf Online Library, 
GreenFile (EBSCO) and Wiley on line Librarys. Regarding the inclusion of the scientific 
articles, it is worth noting that sport was researched on a broader sense, also angling 
physical activity, active leisure and recreation; Results and Discussion - The results of this 
study highlighted the organizational level of sport regarding tourism and events as the 
focus areas. Following this line, the research on sport events are giving much attention 
to the environmental sustainability through reporting and assessing the environmental 
impact. The majority of the studies focuses on big-scale events, being the Olympic 
Games the most studied and for the one-sport activity event, the FIFA World 
Championship. The tourism area is researched mainly through the outdoor sports that 
provide a sample for the majority of the studies. In the sport organizations have also 
been studied by its green efforts, considering topics like “corporate social 
responsibility”, but most of this research is made within the United States of America 
(U.S.A.) boundaries presenting a gap of the European context in this matter, with the 
exception for the golf industry. Regarding the technical innovation, there is a small 
number of studies relating it to products that advance innovations in sport practice 
material and concern with the materials environmental sustainability. A few articles 
address the sustainable consumption topic, developing the theme of the brand image 
and the organization level and to the sustainable consumers within the sportwear 
market. There are also a small number of articles that relate the consumption of 
organic and healthy food to sport. Conclusions – The review shows a literature gap in 
the research of small-scale sport events in what respects to the environmental 
sustainability theme. The corporate social responsibility is still a concept that outside the 
U.S.A. does not call upon much attention from the scientific research. Finally, the 
relation between the sustainable consumption and the 
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environmental considerations associated and sport, requires more attention and it is 
important to move from the consumer studies to a broader view to the specific sport 
consumption. 

 
Keywords: environmental sustainability; sport management; systematic review; 
tourism, events 
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Do campo à narração esportiva: o espaço das mulheres no futebol brasileiro. 

 
Josué Dantas Belarmino, Universidade Federal do Rio Grande do Norte  
Julia Maria Alves de Medeiros, Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

 
Introdução e objetivos: Desde o final do século XIX, o futebol foi introduzido no Brasil a 
tal ponto de ser considerado até hoje um elemento intrínseco da cultura do país. 
Originalmente concebido como um esporte para homens, às mulheres cabia somente 
torcer pelos sportsmen nos estádios (Farias, 2014). O futebol foi vetado às mulheres 
que desejavam praticá-lo sendo reprimido até mesmo por decreto. Diante disso, este 
artigo busca investigar a participação das mulheres no futebol brasileiro - espaço 
dominado, durante muito tempo, por homens - abordando, de forma sucinta, a sua 
história de atuação dentro e fora das quatro linhas, até chegar à narração profissional. 
Métodos: O presente estudo é constituído de uma pesquisa qualitativa de cunho 
exploratório. Para isso, foi realizada consulta a sites de notícias bem como pesquisa 
bibliográfica por meio de artigos, acervo de jornais e literatura a respeito da história do 
futebol no Brasil. A partir dos dados obtidos, foi realizada uma análise para discorrer 
sobre o tema. A consulta das fontes levou em consideração a história da atuação das 
mulheres no futebol brasileiro em um contexto histórico geral, observando também o 
momento no qual as mulheres adentram a narração profissional do futebol, inclusive 
na copa do mundo de 2018 na Rússia. Resultados e Discussão: A prática do esporte no 
Brasil foi para as mulheres um caminho árduo especialmente em relação ao futebol. 
Nos anos de 1930 a 1941, os jornais anunciavam a participação das mulheres no futebol 
como espetáculo circense ou como caso de polícia. As mulheres que jogavam futebol 
eram provenientes das classes menos favorecidas sendo julgadas como pessoas 
malcheirosas e grosseiras (Bruhns, 2000). O futebol feminino foi condenado à 
marginalidade em 1941 com maior ímpeto quando o então presidente Vargas baixou o 
decreto de lei nº. 3.199 que vetava às mulheres a prática de desportos “incompatíveis” 
com a sua natureza e entre eles estava o futebol. Esse panorama se perpetuou até 
1979 quando o Conselho Nacional de Desportos revogou a referida lei. Essa nova 
deliberação permitiu às mulheres brasileiras a participação de forma institucionalizada 
no futebol (Reis, 1998). Em meio ao ambiente hostil do futebol brasileiro, surgiram 
mulheres que se impuseram e mostraram sua competência, como Zuleide Ranieri Dias, 
nascida em Fortaleza de Minas, narradora esportiva da Rádio Mulher (em 1971) e Lea 
campos, nascida em Belo Horizonte, árbitra pela Federação Mineira de Futebol. Lea foi 
a primeira mulher do mundo a arbitrar partidas de futebol. O pioneirismo feminino 
empreendido por elas serviu de exemplo e inspiração a outras mulheres 
posteriormente. No Jornal do Brasil, Brisolla (1997, 26 outubro) escrevia sobre “um 
grito de gol fino e estridente”. A escalação de Luciana Mariano, aos 21 anos, para a 
transmissão do Torneio Primavera de futebol, foi um marco para a narração do futebol 
da televisão brasileira. A jovem afirmou que teve como exemplo Zuleide Ranieri, 
primeira narradora de futebol no Rádio. Luciana tornou-se assim pioneira na televisão. 
Encontram-se exemplos contemporâneos, quando em 2018, uma jornalista ganhou 
destaque ao narrar a partida entre Rússia vs. Arábia Saudita. O Jornal Extra (2018, 25 
junho) revelou a história de uma jovem de 20 anos que se tornou a primeira mulher a 
narrar um jogo da Copa do Mundo na televisão brasileira. Seu nome é Isabelly Morais, 
natural de Itamarandiba, cidade do interior de Minas Gerais. A narração de uma 
mulher em um jogo da Copa foi de fundamental importância não apenas como um 
espaço a ser cada vez mais 
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conquistado pelas mulheres, mas também para a mudança de uma sociedade na qual 
o futebol precisa ser repensado. Foram muitos anos nos quais a presença das mulheres 
no futebol foi impedida pelo preconceito legalizado por decreto. Para poder adentrar 
nesse espaço, as mulheres tiveram inicialmente que, além de provar o seu talento no 
esporte, mostrarem-se fortes, intrépidas, disciplinadas, com o mesmo espírito 
combativo, violento e competitivo dos homens (imagem do atleta construída durante 
décadas no futebol). Dentro do campo, a representação de feminilidade também era 
questionada, pois ela estava embasada nos atributos considerados femininos, entres os 
quais se destacavam a beleza, a sensualidade e a delicadeza. O futebol não encontrava 
associação com as mulheres, pois o esforço, o suor e a competição eram considerados 
inadequados para a manutenção da feminilidade. As mulheres eram consideradas 
intrusas que violavam um lugar sagrado: o campo do estádio de futebol. Considerações 

Finais: O contexto político e social do Brasil favoreceu a popularização do futebol como 
esporte nacional, um esporte estritamente masculino, onde a presença da mulher ainda 
é vista com resistência e estranheza, até mesmo por outras mulheres. No entanto, os 
exemplos mostram que além de jogar, elas também são competentes para arbitrar, 
narrar, torcer e acompanhar partidas de futebol com qualidade e propriedade. A 
indústria do futebol está, aos poucos, reconhecendo-o como um espaço das e para as 
mulheres, no qual elas almejam atuar de forma igualitária nas suas mais diversas 
possibilidades. Porém, essa conquista tardia ainda carece de maior investimento. 

 
Palavras-chave: Futebol feminino; mulheres no futebol; pioneirismo feminino. 
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Jogadores brasileiros no futsal do Barcelona FC: Adaptação e vivência profissional 

intercultural. 

 

Rodolfo Jakov Saraiva Lôbo, Universidade Federal do Cariri 
Maria Ester de Freitas, Fundação Getúlio Vargas  

 

Introdução e objetivos, encontros entre atores sociais de diferentes culturas são tão 
antigos quanto a história da humanidade. Com o advento da globalização econômica, 
mais acentuada nas últimas décadas, as pessoas se locomovem mais intensamente e o 
contato com outras culturas se torna cada vez mais frequente. A adaptação ao 
ambiente, o modo como a pessoa age ante a cultura apresentada, é fator preponderante 
na carreira internacional (LEE; VAN VORST, 2010), é o período em que se inicia a 
familiarização com a cultura de destino. No universo do futebol, a adaptação de 
jogadores é um tema que sempre preocupou os dirigentes dos clubes, em todo o 
mundo. Há diversos exemplos de atletas brasileiros que jogaram bem no exterior e 
demonstravam indícios de carreiras internacionais promissoras, no entanto, a saudade 
da terra natal e as dificuldades de adaptação, fizeram com que seus retornos se 
dessem de forma precoce. O presente trabalho tem como objetivo investigar a vivência 
e adaptação em contextos interculturais dos jogadores brasileiros no futsal do 
Barcelona FC da Espanha e como esta opção de carreira afeta sua vida pessoal e 
profissional. O referencial teórico vai abordar assuntos relacionados a adaptação no 
exterior, expatriação de jogadores, bem como especificidades da carreira do jogador. 
Métodos, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa e interpretativista por meio da 
análise de conteúdo. Quanto às técnicas de coleta de dados, foram utilizadas 
entrevistas semiestruturadas. O roteiro semiestruturado, foi produzido a partir de 
tópicos apontados pela literatura do tema estudado em consonância com os objetivos 
propostos, permitidas adaptações de acordo com as necessidades da pesquisa e com as 
informações colhidas junto aos pesquisados. A coleta de dados foi feita por meio de 
entrevistas com os 07 jogadores brasileiros que jogaram no futsal do Barcelona FC no 
ano de 2015, ambos morando na Espanha. Resultados e Discussão, foram identificadas 
questões de adaptação cultural que podem interferir no sucesso profissional da pessoa 
que se desloca para territórios estrangeiros, podendo influenciar na sua vida pessoal, 
dificultando o seu sucesso, por variados fatores, tais como: o idioma em si, a dificuldade 
de compreensão das figuras de linguagem e expressões inerentes a cada idioma, a 
mecânica laboral de cada cultura, o contraste no estilo de vida, os códigos culturais, 
linguagem corporal, hábitos cotidianos, estranhamento ao universo do outro, hábitos 
alimentares. Também foi verificado a diferença de jogar em um time de ponta da 
Europa em comparação com outros times de países periféricos, muitos já tinham 
jogado em times menores. Este estudo, a partir da análise, possibilita algumas 
sugestões de natureza prática do campo, para profissionais, clubes e empresas que 
tenham interesse em realizar alguma experiência intercultural com estes profissionais. 
As recomendações são sempre pensadas de modo a melhorar o ambiente intercultural, 
bem como facilitar adaptação do profissional e de sua família. Considerações Finais, 

aprender um pouco da cultura nova e procurar aprender com eles é importante neste 
processo, pesquisar, ler, ter o devido interesse nos costumes e hábitos do povo. Também 
os clubes proporcionarem o salário em dia e o que foi acordado no contrato já traz 
certo conforto para o profissional, visto que um dos principais 
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motivadores para sua experiência fora do país é o lado financeiro. Foi ainda 
recomendado, principalmente para os mais jovens, a continuidade dos estudos, por se 
tratar de uma carreira instável, os estudos podem proporcionar bases para outras 
atividades. Pretende-se que este estudo possa contribuir para ampliar e incitar o 
arcabouço teórico dos estudos de administração intercultural, por meio das vivências e 
proposições para uma melhor adaptação dos jogadores de futsal no exterior. 

 
Palavras-chave: administração intercultural; adaptação e vivência intercultural; futsal. 
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Futebol fora do eixo: A gestão no “Dinossauro do Sertão”. 

 
Rodolfo Jakov Saraiva Lôbo, Universidade Federal do Cariri 
Orlando Gomes da Silva, Universidade Federal de Campina 
Grande  
Tasso Kennedy de Melo Costa, Universidade Federal de Campina Grande  
Introdução e objetivos, o Sousa Esporte Clube é conhecido como o “Dinossauro do 
Sertão” em função do sítio histórico arqueológico com pegadas de dinossauros 
existente no município de Sousa, Alto Sertão da Paraíba, distante mais de 400 km da 
capital do estado. A profissionalização e a qualificação dos gestores de desportos 
atualmente Brasil conta com a Lei de Nº 13.155, de agosto de 2015, conhecida como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte – LRFE, que estabelece princípios e práticas 
de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para 
entidades desportivas profissionais de futebol através de medidas e práticas que 
buscam a transparência e a democracia em entidades de futebol, criando também o 
Programa de Modernização da Gestão e de responsabilidade Fiscal do Futebol 
Brasileiro, PROFUT, visando o aperfeiçoamento da gestão nos clubes de futebol 
(BRASIL, 2015). Assim a proposta desta pesquisa foi responder a seguinte questão: 
Como se dá a Gestão do Futebol do Sousa Esporte Clube? Delimitando, por 
conseguinte, o objetivo de descrever essa gestão. Métodos, buscando responder à 
questão de pesquisa e atender ao objetivo do artigo acompanhou-se o norte do estudo 
maior que dá origem a este texto, que quanto aos fins se configurou como 
exploratório, procurando uma “visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 
determinado fato” (GIL, 2008, p. 27) e quanto aos meios como pesquisa descritiva, 
tendo como universo pesquisado os dez dirigentes do Sousa Esporte Clube. A coleta de 
dados consistiu em entrevistas com roteiro semiestruturados, ou seja, na qual foram 
formuladas perguntas fechadas e abertas. Foram 19 questões no total, com tópicos 
estruturados em função do referencial teórico e contextual do estudo nas seguintes 
categorias: estrutura, funções e delegação de tarefas; tomada de decisão; divisão do 
trabalho; marketing e patrocínio; política de contratação; rotina; competições; 
relacionamento com a torcida; e Profut. Foram realizadas entrevistas em 2017 com 04 
dentre os 10 membros da diretoria do Sousa Esporte Clube. Resultados e Discussão, a 
administração do Sousa Esporte Clube pode ser caracterizada como composta por: 
presidente, vice-presidente, diretor de futebol e marketing, diretor financeiro, diretor 
médico e tesoureiro, porém, nada em termos de funções é fixo, rígido, a administração 
trabalha em diferentes funções de acordo com as circunstâncias, como um grupo de 
amigos que se junta pra tocar pra frente uma paixão comum. Porém, apesar da união 
entre os dirigentes, o trabalho que executam é não remunerado, e uma possível 
remuneração do pessoal administrativo, esbarra, como indica a pesquisa, na existência 
de outras demandas permanentes e mais urgentes para que o clube possa participar 
de competições, como é o caso do pagamento em dia de jogadores e fornecedores. 
Contudo, mesmo com toda a informalidade e a característica multitarefas de cada 
componente da direção há no clube uma rotina de reuniões de decisão. A ausência de 
estrutura não é uma realidade apenas do futebol fora do eixo, mas as decisões de 
estrutura material são apontadas como estratégicas pela direção do Sousa E. C., 
mantendo o melhor dentro das possibilidades para o time. Um clube de futebol fora do 
eixo tem resultados financeiros exclusivamente para a manutenção e evolução de seu 
trabalho dentro de campo, para o crescimento competitivo. Dessa maneira a saúde 
financeira é ainda mais importante, porque ela impacta diretamente a formação de 
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uma equipe competitiva que tenha 
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resultados que se revertam em patrocínios e parcerias para viabilizar a manutenção e 
melhor qualificação do time para os campeonatos seguintes. Mas uma questão que 
interfere em muitas coisas na realidade do time, segundo seus dirigentes é a política 
local. Independente dos desafios estruturais e das contendas coma gestão municipal o 
clube segue, todavia, na captação de patrocínio e parceiros. Esse quesito é muito 
debatido e é visto como reflexo do que é apresentado em campo, proporcional às vitórias 
e conquistas, que resultam em fortes parcerias. E assim, noções de visibilidade 
comercial são exercitadas também pela diretoria do Sousa E. C. Quanto ao marketing, 
que como se viu chega a ser confundido com a gestão total dos clubes (NAKAMURA, 
2015), o que se vê é principalmente a parte de divulgação e promoção do time se 
desenvolvendo no básico das mídias sociais e nas rádios locais. A associação é vista 
como um dos fortes apelos de mídia do clube. Por fim, a lógica de adesão ao Profut no 
Sousa E.C é vista como um processo impositivo que conta com críticas quanto à sua 
finalidade. Como se viu, de fato a questão envolve as grandes dívidas dos clubes 
centrais brasileiros (SILVA; SILVA, 2016), fato para o qual a direção do Sousa E. C. está 
atenta e mostra conhecer a dinâmica. Considerações Finais, viu-se com a análise de 
entrevistas várias dificuldades nesse processo, dentre elas as características de 
mercado do interior que não são de cunho comercial, técnico e estrutural. Porém, 
notou-se que há conhecimento de vários pontos da administração por parte dos 
entrevistados e que o grau de envolvimento se desvela nas reuniões de gestão. Há 
dificuldades, mas há também uma preocupação com a profissionalização o uso da 
imagem e divulgação, procura e qualificação de novos jogadores, indicando ser o 
Sousa E. C. um processo formador de jogadores que pode lucrar com a venda desses 
atletas a outros clubes e explorando o potencial que o país tem. Os resultados 
mostram uma gestão que, mesmo fora do eixo, apresenta-se como processo 
consciente das práticas de mercado e atenta para as definições a serem alcançadas em 
seus processos cotidianos. Conclui-se apontando para a necessidade de 
desenvolvimento de profissionais de gestão locais, de forma a perseguir as 
potencialidades mercadológicas do futebol. 
Palavras-chave: Gestão do futebol; Times periféricos. Realidades do Esporte. 
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Introdução e objetivo(s); O futebol americano (FA) é conhecido mundialmente por ser o 
esporte que concentra a preferência dos norte-americanos. Não por acaso, é o esporte 
mais assistido e praticado nos EUA, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito 
universitário. Hoje, no Brasil, há muitas equipes de futebol americano que estão 
espalhadas pelo país. Porém, não existem muitas informações detalhadas sobre essas 
equipes. Um diagnóstico sobre esse contexto seria justificável pelo fato de que, 
algumas pesquisas de “mercado” apontarem que este esporte já é praticado de forma 
considerável no Brasil, ou que este esporte tem aumentado em números de 
praticantes no Brasil, entretanto, não são apresentados números ou a informação 
sobre praticantes é subjetivo A pesquisa intitulada “Muito além do futebol - Estudo 
sobre esportes no Brasil”, publicada pela consultoria Deloitte em 2011 (Tohmatsu, 
2011), traz que, o Futebol Americano está em décimo lugar dentre os esportes mais 
praticados no Brasil, e ocupa a mesma posição dentre os esportes favoritos dos 
brasileiros, porém não traz o número de pessoas que compõe essa informação. Assim, 
as pesquisas sobre o futebol americano no Brasil, sejam de mercado ou até acadêmicas, 
são superficiais, com dados subjetivos (“muitas equipes”, “os números de praticantes 
estão crescendo”, “aproximadamente”, etc.) e até com desencontro ou retratando 
dificuldade de acesso aos dados (Sion, 2017; Souza; Silva; Picoli, 2015). Outro 
argumento para esta pesquisa está na tentativa de analisar o quanto da audiência de 
Futebol Americano no Brasil, que é grande e tem potencial de marketing esportivo 
(Lordello, 2017), é transferida para uma prática esportiva nesta modalidade. Assim, 
este trabalho tem como objetivo realizar diagnóstico sobre a prática organizada de 
Futebol Americano no Brasil, principalmente quanto às equipes e sua localização 
geográfica. Métodos; A metodologia utilizada na pesquisa será baseada na taxonomia 
apresentada por Vergara (2010). Quantos aos fins, esse trabalho é uma pesquisa 
descritiva, pois irá apresentar dados como, por exemplo, o número de times de futebol 
americano que há atualmente no Brasil. Quantos aos meios, será uma pesquisa 
documental, pois busca analisar, através dos dados encontrados, em quais regiões do 
Brasil se concentra a prática de FA, e os prováveis motivos que levam a esse resultado. 
Resultados e Discussão; Analisando a prática, em um contexto quantitativo, chegamos à 
um número de 155 times brasileiros de futebol americano, divididos, nas regiões do 
país, da seguinte forma: Sudeste com 58 (37%), Sul com 43 (28%), Nordeste com 23 
(15%), Centro-Oeste com 16 (10%) e Norte com 15 (10%). Na região Sul do país, os 
times se concentram mais no estado do Paraná, sendo 17 equipes (40 % dos times da 
região), e para tal, podemos levar em conta o contexto histórico do futebol americano 
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Brasil, já que, de acordo com Pons (2013), o cenário nacional do FA se desenvolveu a 
partir da ocorrência das partidas full pads (semelhantes às partidas oficiais da NFL), 
sendo que a primeira partida oficial ocorreu na cidade de Curitiba em 28 de outubro de 
2008, entre os times Curitiba Brown Spiders (hoje Brown Spiders FA) e Barigui 
Crocodiles (atualmente Coritiba Crocodiles). Já na região Sudeste, 31 equipes (53% dos 
times da região) se concentram no estado de São Paulo, e isso pode se dever ao fato do 
estado ser muito forte no desenvolvimento do esporte, por ser sede de grandes clubes 
de futebol, como Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que possuem times de 
futebol americano. Pode-se destacar que o FA tem se dissipado para as outras regiões 
do país, tendo o Norte e Nordeste estados que se destacam, sendo Pará com 9 clubes 
e Pernambuco com 8 clubes. Cabe lembrar que a modalidade no Brasil ainda é 
considerada um esporte amador, e, devido a isso, seus praticantes têm que bancar seus 
custos com a prática, como equipamentos, inscrições, viagens etc. Conclusões ou 

Considerações Finais; Após a realização deste trabalho, foi possível concluir que há 
grande influência da história da prática da modalidade na centralização dos times 
brasileiros de FA em relação às regiões do país, já que o primeiro registro de jogo se 
deu na região Sul. A partir daí é visto a disseminação da prática pelo Brasil, 
principalmente no Sudeste. Isso se dá, possivelmente, por três fatores, como 
localização, economia e população. Por ser uma modalidade esportiva cuja prática 
ainda é algo recente, espera-se que daqui a algum tempo, esse cenário se transforme, 
aumentando o número da prática nas demais regiões do Brasil, pois já é possível ver um 
crescimento do esporte no Norte e no Nordeste desde sua vinda para o país. 

 
Palavras-chave: Futebol Americano; Prática; Mapeamento. 
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Introdução: Brasil e Alemanha são dois países campeões mundiais de futebol. 
Comparando seus principais campeonatos nacionais (Brasileirão e Bundesliga), é 
possível identificar muitas diferenças, que passam pelo profissionalismo, governança, 
transparência e média de público que é observado nessas duas competições. Observa-
se aqui, que Alemanha em 2006 e Brasil em 2014 organizaram a Copa do Mundo FIFA 
de Futebol, fatos esses que podem assegurar algumas das arenas desses países 
apresentam uma infraestrutura moderna, segura e acessível. Objetivo: Considerando 
que a média de público é um indicador de sucesso para campeonatos esportivos, o 
objetivo deste resumo é apresentar uma comparação entre as médias de público dos 
Campeonatos Brasileiro de Futebol e da Alemã Bundesliga, entre os períodos de 2014 a 
2017, e consequentemente propor reflexão sobre a gestão do principal campeonato de 
futebol realizado no Brasil. Metodologia: A metodologia utilizada na pesquisa será 
descritiva, baseada nas informações estatísticas disponíveis no portal de futebol 
Transfermarkt GmbH & Co. KG (2017). Resultados: A partir da análise entre a média de 
público da Alemã Bundesliga e do Campeonato Brasileiro, nota-se uma incrível 
diferença de público nos estádios. Enquanto a média alemã ultrapassou os 40 mil 
torcedores na temporada de 2014/15 com 
43.578 pagantes, o maior no período analisado, na temporada 2016/2017, foi 
observado a menor média com 41.527 pagantes, ou seja, uma pequena diferença, 
contudo um alto índice de fidelização dos torcedores presentes nas Arenas; o 
Campeonato Brasileiro, não conseguiu alcançar os 20 mil, em média, durante o mesmo 
período analisado, apresentando em 2015, a média de 18.221 pagantes, a maior do 
período. Algumas razões que justificam a média de público na Bundesliga podem ser o 
bom nível técnico, a atratividade dos estádios e arenas dos campeonatos, a falta de 
violência nos estádios, o preço acessível no valor dos ingressos e ainda um claro índicio 
de que a Bundesliga atua no desenvolvimento do futebol alemão, principalmente na 
estruturação de diretrizes técnicas e uma rigorosa política financeira, evitando o 
endividamento dos clubes. Enquanto que no futebol brasileiro perpetua-se a sensação 
de amadorismo, com dirigentes dedicados àquele contexto apenas por passionalidade e 
durante o tempo livre. Logo é visto uma evidente falta de organização, planejamento e 
profissionalismo, com grande parte de estádios ultrapassados, além dos problemas de 
violência constantes e ausência de transparência no futebol, sendo assim, esses 
fatores apresentam-se como uma forte justificativa para a baixa média de público. 
Conclusões: Com base dos dados apresentados, sugerem que ainda temos no Brasil 
uma visão amadora e de manutenção de status quo com relação à organização do 
futebol e seus principais eventos. Mesmo com Arenas que foram sedes da Copa do 
Mundo, a falta gestores devidamente preparados e profissionais para gerir essas 
instalações nos clubes e na Confederação Brasileira de Futebol, gera como 
consequência a falta de estimulo para fidelizar o torcedor 
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presente nessas instalações. Em consonância, os clubes também não se apresentam 
com o devido preparo para incentivar seus torcedores a frequentarem os locais. Por 
outro lado, a Bundesliga aponta uma distinta realidade que visa o profissionalismo, 
organização e desenvolvimento do esporte, além da satisfação dos torcedores e 
investidores conforme é retratado na média de público, a maior da Europa. Há ainda, o 
modelo de gestão dos clubes alemães que são geridos de forma mista, em que há a 
combinação do sistema associativo com o privado. Neste, um conselho de 
administração formado por representantes das empresas e do clube decide a 
contratação de executivos até a eleição do Presidente, que pode ser destituído por esse 
conselho em caso de gestão fraudulenta ou temerária. Logo, fica claro a mudança de 
perspectiva presente no cenário alemão e a urgente necessidade de reformular nosso 
futebol brasileiro para apresentar um campeonato nacional atrativo aos torcedores. 

 
Palavras-chaves: Futebol; estádios; torcedores. 
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Introducción y objetivo 

Las organizaciones deportivas y en especial las consideras sin ánimo de lucro han sido descritas 
como organizaciones en donde sus recursos financieros son escasos, falta o adecuación de sus 
instalaciones deportivas, deserción de sus miembros, y un ambiente cada vez más competitivo 
(Balduck, Lucidarme, Marlier, & Willem, 2015; M. Winand, Qualizza, Vos, Zintz, & Scheerder, 
2013), lo que les impide en algunas ocasiones cumplir con sus indicadores de desempeño. 
Ahora, autores como Damanpour and Aravind (2012) han resaltado la importancia que 
representa la innovación en las organizaciones, ya que esta contribuye al desempeño, 
mejorando así la ventaja competitiva. Similar argumento para organizaciones deportivas 
(Winand y Hoeber 2017). En este mismo sentido Hoeber et al. (2015), sostiene que la innovación 
es un tema de gran interés en la gestión de las organizaciones deportivas, ya que esta fortalece 
la eficiencia y la eficacia. A pesar de esto, siguen siendo escasas las investigaciones que 
estudien el fenómeno de la innovación y su impacto en el desempeño de las organizaciones 
deportivas sin ánimo de lucro -ODSAL-. 
La relación entre las organizaciones deportivas y la innovación han sido justificadas por Vos 
and Scheerder (2014), los autores han evidenciado que los actores externos a la organización, es 
decir los públicos de interés, influyen positivamente en el proceso de innovación. Asimismo, 
Wemmer and Koenigstorfer (2016) sostienen que los clubes deportivos por defecto son 
“abiertos”, por lo tanto estos pueden obtener conocimientos externos para innovar. También, 
la literatura ha evidenciado la influencia que tiene la innovación en las organizaciones 
mediante el aporte de la creación y captura de valor (Lepak, Smith, & Taylor, 2007; Priem, 
2007). De acuerdo con Gómez, Kase, and Urrutia (2010) la teoría en creación de valor sostiene 
que las organizaciones, incluidas las de carácter deportivo, requieren crear diferenciación en 
servicios para obtener beneficios, por ende cumpliendo con los indicadores de desempeño. 
Asimismo, el éxito del desempeño financiero de una organización a largo plazo, subyace en los 
resultados de capturar una porción suficiente del valor creado (Teece, 2007). En este orden de 
ideas, la intención principal del estudio es explicar “Qué” relaciones presentan la creación de 
valor y la captura de valor frente al desempeño de las ODSAL adscritas al fútbol aficionado en 
el departamento de Antioquia, Colombia, en el año 2017. Por medio de un modelo teórico 
validado, bajo el desarrollo de una metodología cuantitativa. Método Para la metodología 
cuantitativa se ha seleccionado el enfoque de modelo de ecuaciones estructurales bajo 
mínimos cuadrados parciales -PLSSEM- (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). En la 
identificación de la muestra, la población para el estudio han sido los 710 directivos de equipos 
de fútbol aficionado, afiliados e invitados a los torneos y competencias que desarrolla la Liga 
Antioqueña de Fútbol -LAF-. La LAF es el ente oficial que representa a la FIFA en el 
departamento de Antioquia, Colombia. De esta manera, los casos óptimos validados fueron 
305 con una tasa de respuesta del 48%. El instrumento utilizado para la recolección de 
información fue la encuesta. Las dimensiones para la medición de la creación de valor fueron 
nuevas tecnologías, nuevas capacidades, nuevos socios y nuevos procesos; para la captura de 
valor fueron nuevos modelos de ingresos y las nuevas estructuras de costos (Clauss, 2016); y, 
para el desempeño de ODSAL fueron deporte, clientes, imagen y comunicación, finanzas y lo 
organización (Winand, Zintz, Bayle, & Robinson, 2010). La recolección de información fue entre 
los meses de junio y agosto de 2017. Finamente, los datos fueron analizados con ayuda del 
software SmartPLS v.3.0. Resultados y discusiones Todos los indicadores han superado los 
criterios mínimos establecidos para el instrumento de medida de los contructos reflectivos 
y 
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formativos (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011). Además, las hipótesis han sido significativas 
(p<0,001). Por tanto, se confirma la influencia positiva y directa de la creación de valor sobre el 
deporte, clientes, imagen y comunicación, finanzas y organizacional; la influencia positiva y 
directa de la creación de valor sobre la captura de valor; y, la influencia positiva y directa de la 
captura de valor sobre las finanzas. Específicamente, los participantes del estudio han 
considerado que la innovación se genera por medio de la creación de valor cuando los 
empleados están actualizados en conocimientos y por tanto generan capacidades superiores a 
los de los competidores; asimismo, cuando los procesos internos son evaluados 
constantemente siendo mejorados si es necesario. Esto significa que los máximos rectores del 
fútbol en Colombia y en especial del fútbol aficionado deban fortalecer los clubes de fútbol por 
medio de capacitaciones continuas a sus empleados en el campo de la creación de servicios 
con valor y altamente diferenciados. De otra parte, el estudio ha evidenciado la influencia que 
tienen las capacidades de los empleados y la evaluación de procesos sobre la creación nuevos 
modelos de ingresos y estructuras de costos, para capturar el valor creado, generando así, una 
captura de valor innovadora. Adicionalmente, los clubes de fútbol al adquirir nuevas 
tecnologías y relacionarse con nuevos socios generan nuevas formas de ingresos, dinamizando 
la captura de valor. Finalmente, el estudio ha comprobado una relación directa entre la captura 
de valor y su influencia positiva sobre el manejo adecuado de las finanzas, la obtención de 
recursos financieros, la capacidad de autofinanciación y la independencia financiera del estado. 
Conclusiones El estudio confirma teórica y empírica las relaciones propuestas; aporta a la 
comprensión sobre la manera como los clubes de fútbol gestionan la creación y la captura 
valor; y, valida la manera incipiente como los clubes de fútbol en Colombia gestionan la 
innovación. También, el estudio aporta sobre como el talento humano es la fuente de creación 
de valor y por ende de la innovación en los clubes de fútbol, en donde la estructura 
organizacional y el clima organizacional son insumo para crear servicios diferenciados. Ahora, las 
limitaciones del estudio han sido atribuidas a la muestra, la cual ha tomado únicamente los 
clubes del fútbol aficionado en Colombia. Esto representa que las futuras investigaciones 
puedan llevarse a cabo en otros países de Sur América, con el ánimo de realizar comparaciones 
y obtener una comprensión más amplia del fenómeno entre la innovación y el desempeño de 
las ODSAL. 

 
Palabras clave: Creación de valor; Captura de valor; Desempeño de organización deportiva; 
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Introdução: O tema Conhecimento organizacional no esporte surge em 1999 por meio 
do Comitê Olímpico Internacional COI, o primeiro a transferir conhecimentos para a 
próxima edição dos Jogos Olímpicos, através do uso de um programa formal de Gestão 
do Conhecimento pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Sydney de 2000 
(SOCOG) (Flyvbjerg, Budzier, & Stewart, 2016; Parent, MacDonald, & Goulet, 2014; 
Philips & Duncombe, 2016). Em avaliação recente sobre o tema, Misener e Doherty 
(2013) apontam estudos sobre relacionamento interorganizacional e geração do 
conhecimento nas organizações esportivas. Apesar disso, Schenk et al., (2015) 
concluíram que o tema Gestão do Conhecimento (GC) obteve o reconhecimento dos 
impactos e efeitos positivos no campo dos negócios e gerenciamento, mas é pouco 
difundido no esporte. Arantes & Bastos (2017) não identificaram nenhum trabalho 
sobre GC em organizações no Brasil em ambiente de redes interorganizacionais, o que 
corrobora com Schenk et al., (2015), entretanto, perceberam um aumento significativo 
no número de pesquisas internacionais sobre o assunto, mais precisamente a partir de 
2016. Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar ações de gestão do 
conhecimento em federações olímpicas do Estado de São Paulo. Métodos: Esta 
pesquisa caracteriza-se como quantitativa Thomas, et. al. (2012) e documental nos 
sites das federações olímpicas do Estado de São Paulo (Veal & Darcy, 2014). A busca 
das informações ocorreu nos sites das 28 Federações paulistas de modalidades 
olímpicas. O critério para a inclusão das Federações foi a existência de domínio de 
internet da Federação. o que definiu a amostra de 24 Federações. Os conhecimentos 
identificados foram classificados e analisados segundo os quatro Modos de Conversão 
do Modelo SECI: Socialização, Externalização, Combinação e Internalização (Nonaka & 
Takeuchi, 1995). Resultados e Discussão: Quanto ao modo Socialização 
(compartilhamento de conhecimento tácito a partir de uma experiência direta) foi 
identificada ação da Federação de Judô (treinamento de campo para atletas). Em 
relação ao modo Externalização (articulação do compartilhamento do conhecimento 
tácito através do diálogo e da reflexão) foram identificadas ações de quatro 
Federações: Atletismo (Entrevistas e fóruns); Futebol (Reunião técnica sobre 
orientações gerais e procedimentos dos árbitros); Judô (Seminários Estaduais para 
árbitros e técnicos) e Volleyball (Curso de reciclagem árbitros e treinadores). Entende-
se que as entrevistas, fóruns, reuniões técnicas e cursos de reciclagem foram 
realizadas para o público interno das Federações, caracterizando a criação de 
conhecimento pela transmissão do conhecimento tácito para o explicito. As ações 
referentes ao modo Combinação (disseminação do conhecimento adquirido entre os 
membros da organização) prevalecem nas ações das Federações: 75% divulgam os 
regulamentos/manuais e calendário de torneios; 67% utilizam canais de vídeos; 58% 
divulgam a relação dos seus clubes e academias filiados; 54% divulgam os resultados das 
competições. Por outro lado, chama a atenção neste aspecto que algumas Federações 
foram as únicas na realização de certas ações divulgadas em seus sites: Judô – 
realização de workshops, manuais do Tribunal de Justiça Desportiva-TJD e reciclagem 
do quadro de árbitros; Tiro Esportivo – 
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possuí um regimento interno; Hipismo – Mídia Kit para a imprensa; Golfe – 
Metodologia de ensino da modalidade. A relação dos atletas registrados e regras da 
modalidade são apresentadas somente por 38% das Federações pesquisadas. Dados 
estatísticos sobre as modalidades são pouco explorados ou divulgados, sendo 
identificados no Basketball, Futebol e Judô. Em comum, as redes sociais (RS) fazem parte 
das Federações, que utilizam destes meios de comunicação gratuito com seu público 
externo e interno, com exceção da Federação Paulista de Tênis de Mesa que não foi 
identificado a utilização das RS. O quarto modo, o da Internalização, (aprender e 
adquirir conhecimento tácito novo na prática) aparece nas ações relacionadas a gestão 
das Federações: Atletismo (Mapa Estratégico); Badminton (Balanço); Esgrima 
(Demonstrativo de resultados); Futebol (Boletim financeiro dos jogos); Handebol 
(Balanço); Hipismo (Balanço); Natação (Boletins TJD e demonstrativo financeiro); Vela 
(Dados financeiros). Observa-se que das oito Federações citadas, a área financeira e 
contábil possui posição de destaque, seguida da área administrativa e jurídica. 
Entretanto, verifica-se que os dados financeiros de algumas Federações estão 
desatualizados. Observou-se que todos os sites das Federações estudadas são no 
idioma Português, o que inviabiliza uma aproximação com organizações e consumidores 
estrangeiros. Chama a atenção algumas ações que dificultam a compreensão de como 
se pratica a modalidade o fato de somente 38% das Federações disponibilizarem as 
regras dos jogos, 54% das Federações disponibilizam os resultados, assim como 
somente uma Federação fornece uma metodologia de ensino da modalidade. 
Considerações Finais: Os resultados obtidos permitem supor que não há ações ou 
programas voltados a gestão do conhecimento, o que nos tempos atuais demonstrou-
se um instrumento relevante no aperfeiçoamento do processo de gestão de 
organizações de administração do esporte. Sugere-se que sejam realizadas novas 
pesquisas sobre a temática no país, no sentido de se aprofundar o desenvolvimento 
acadêmico do tema no âmbito da gestão de organizações do esporte no Brasil. 

 
Palavras-chave: Gestão do Esporte; Modelo SECI; Entidades Esportivas; Criação do 
Conhecimento. 
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A pauta científica da gestão do esporte na Revista Intercontinental de Gestão 

Desportiva: uma revisão integrativa (2011 – 2018). 
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Introdução e objetivos: Atualmente, a pauta científica na gestão do esporte e o avanço 
em publicações de artigos científicos relacionados à área acontecem de maneira 
crescente no contexto global, devido à criação de grupos de estudo e pesquisa, a 
realização de eventos científicos e o aprimoramento da formação desse profissional 
(Bastos, F. C., 2003). De acordo com levantamento realizado em meados de 2017 na 
Plataforma de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), existem cerca de 79 grupos de pesquisa no Brasil 
dedicados aos estudos de vários aspectos da gestão do esporte (Lemes, T.; Chaves, A. & 
Sousa, T., 2017). Nesse sentido, o estudo proposto tem o objetivo de analisar, passo a 
passo, a produção teórica e empírica relacionada ao tema gestão do esporte, na Revista 
Intercontinental de Gestão Desportiva. Métodos: Este estudo tem base na análise 
documental, realizado por meio da revisão integrativa de pesquisa que possibilita ao 
interessado reconhecer os profissionais que mais investigam um assunto, suas áreas de 
atuação e suas contribuições mais relevantes. (Roman, A. R.; Friedlander, M. R., 1998). 
Esse tipo de pesquisa inclui a análise de publicações relevantes, possibilita a síntese de 
estudos publicados sobre o assunto, indica lacunas do conhecimento que precisam ser 
preenchidas por meio de novas pesquisas, além de proporcionar conclusões gerais a 
respeito da área do estudo. (Kuabara, C. T. de M.; Sales, P. R. de S.; Marin, M. J. S.; 
Tonhom, S. F. da R., 2014). Os estudos publicados sobre gestão do esporte entre 2011 
e 2018 foram selecionados do website da revista totalizando 190 artigos. Foram 
excluídos artigos de revisão, ensaio, resenha, comunicação oral e pôster. A amostra 
final foi composta por 92 estudos selecionados para análise na integra, onde foram 
analisados o tema central dos artigos, a nacionalidade dos autores, pesquisadores com 
maior número de pesquisas e a metodologia utilizada. Resultados e Discussão: Os 
temas mais frequentes encontrados nos artigos foram sobre gestão de entidades e 
organizações esportivas, eventos esportivos, futebol, perfil dos gestores e 
equipamentos esportivos e os temas menos frequentes foram sobre projetos 
esportivos, planejamento estratégico esportivo, produção científica, economia do 
desporto, carreira esportiva, entre outros. Os pesquisadores com maior relevância em 
quantidade de artigos são: Flávia da Cunha Bastos, Lamartine da Costa e Pedro José 
Sarmento, com pesquisas nos temas mais frequentes sobre gestão das organizações, 
de eventos, da formação profissional e marketing esportivo. Em relação a 
nacionalidade, foi evidenciado que a maioria dos pesquisadores eram brasileiros, 
seguidos de portugueses e espanhóis, uma pequena quantidade de americanos, 
britânicos, colombianos, equatorianos, dentre outros. A metodologia mais utilizada foi 
a descritiva com base documental e qualitativa, seguida da 
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exploratória com base quantitativa, estudo de caso, entre outras. Considerações Finais: 
O estudo concluiu que há elevada ocorrência de artigos com temática sobre entidades 
e organizações esportivas, eventos esportivos e futebol. Desse modo, sugere-se que a 
gestão do esporte, de acordo com tratamento dado ao estudo da produção científica 
publicada pela Revista Intercontinental de 2011 a 2018, agrega conhecimento 
científico a sociedade sob várias perspectivas, através de resultados significativos 
encontrados nas temáticas centrais sobre equipamentos esportivos, análise e produção 
de políticas públicas do esporte e através de abordagens relacionadas ao perfil dos 
gestores. Entretanto, observa-se que o número de pesquisas sobre gestão do 
conhecimento ainda é reduzido. Existe uma grande prevalência de estudos qualitativos, 
principalmente os de delineamento descritivo com base documental. Os resultados das 
pesquisas precisam ser adotados de maneira mais integrativa entre as nações e por 
todos os setores produtivos, público, privado e misto relacionados ao esporte, para que 
seus resultados na teoria sejam efetivos na prática e seu reconhecimento posso ser 
valorizado na tomada de decisões nesses setores. 

 
Palavras-chave: Produção Científica; Conhecimento; Publicação; Gestão Desportiva. 
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A gestão esportiva e os desafios de adaptação ao mundo dos esportes eletrônicos: 
Como as ferramentas gerenciais adotadas nos esportes tradicionais podem contribuir 

para melhores práticas de equipes de e-Sports? 

 
Anderson Gurgel Campos, Centro Universitário Belas Artes e Universidade Presbiteriana 
Mackenzie  
Marcelo Bechara Frange, Faculdade Cásper Líbero  

 

Introdução e objetivos. Lembramos que os esportes eletrônicos (ou e-Sports) evoluíram 
rapidamente de tendência à realidade consolidada na sociedade contemporânea. 
Caminhando para o fim da segunda década do Século XXI, o desafio que se coloca às 
práticas relacionadas a esse universo está agora em fomentar a cultura e-esportiva, ou 
seja, ampliar a visibilidade midiática, disputar com as práticas desportivas tradicionais 
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 e-Sports bem-sucedidas. Discussões. Nesta 
pesquisa, iniciamos com uma reflexão sobre as relações entre esporte e e-Sports, 
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). A ideia, com esse 
levantamento bibliográfico e conceitual, é fundamentar o problema desta pesquisa, 
que pode ser assim apresentado: Como os conceitos de gestão esportiva tradicional 
podem contribuir para uma reflexão inicial sobre a importância e o papel da gestão em 
esportes eletrônicos? Método. Para lidar com essa problemática, partiremos para a 
análise do e- Sport, como ficou conhecido internacionalmente, a partir de observações 
de algumas equipes renomadas de várias modalidades e-esportivas. Resultados. Esta 
pesquisa faz uma discussão sobre o tema a partir de um estudo de caso centrado na 
YeaH! Gaming, uma das principais organizações em cenário nacional, e também 
realizaremos uma breve comparação com o modelo de gestão em outras organizações 
internacionais. A YeaH! Gaming surgiu em 2003 quando o cenário de e-Sport ainda 
estava no início e bem distante dos números de popularidade e cifras da atualidade. Na 
época, não utilizavam o termo organização, uma vez que a equipe era composta apenas 
pelos jogadores e, ocasionalmente, um treinador. Além disso, o único jogo que 
realmente era popular no início dos anos 2000 era o Counter Strike, que ganharia novas 
versões ao longo do tempo até atingir a versão atual, Global Offensive. Depois de um 
período de inatividade, a YeaH! Gaming ressurgiu em dezembro de 2017, com bastante 
atenção da mídia e a promessa de se tornar, em pouco tempo, uma das principais 
equipes do Brasil. O anúncio do retorno da YeaH! Gaming causou euforia nos fãs de 
esportes eletrônicos. Por trás da organização, estão seis sócios investidores que são 
referências no cenário de e-Sport internacional: Marcelo “coldzera" David, Gabriel 
“FalleN" Toledo e Epitácio “TACO" de Melo são jogadores profissionais de Counter 
Strike e, durante um pouco mais de dois anos, integraram a melhor equipe do mundo 
e também a mais vitoriosa na história do esporte eletrônico do Brasil, representando a 
organização alemã SK Gaming. Embora brasileiros, todos os investidores – que conta 
também com Ricardo “dead" Sinigaglia, Wilton “zews" de Prado e Alessandro “Apoka" 
Marcucci – trabalham em equipes de fora 
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do país e vivem nos Estados Unidos, o que apresenta alguns problemas em termos de 
gestão, a ser discutido mais amplamente no artigo. O principal objetivo da organização 
era de investir no cenário nacional. A ideia de ajudar a fomentar e a profissionalizar o 
cenário de e-Sport em território brasileiro ganhou força ao enorme sucesso que os 
sócios investidores tiveram como jogadores e treinadores fora do país. Devido a esse 
êxito, os sócios procuram investir no Brasil como forma de retorno, para que se possa 
ter um cenário competitivo e organizado e que não seja mais necessário ter que mudar 
de país para se viver de esporte eletrônico. As dificuldades, no entanto, surgiram em 
diversas esferas da empresa, ao ponto de que novas estratégias de gestão foram 
traçadas para manter o projeto viável e em busca de resultados, desde na 
comunicação, financeira e em resultados nas competições. A YeaH! Gaming surgiu com 
a proposta de ter equipes nas três principais modalidades do e-Sport nacional: League 
Of Legends, Counter Strike: Global Offensive e Rainbow Six Siege, algumas das 
modalidades de mais sucesso junto aos fãs e também a empresas e investidores. Cada 
time conta com cinco jogadores e um treinador, o que totaliza 18 funcionários, além 
dos outros em cargos administrativos. É preciso de alto investimento financeiro para 
se manter rentável, com os salários em dia e com expectativa de retorno a longo 
prazo. Contudo, as competições nacionais não distribuem grandes premiações e a 
captação de patrocínio é lenta, uma vez que o mercado ainda não se sente totalmente 
confortável para tal investimento. Considerações finais. Com esta pesquisa, defendemos 
que é fundamental a adoção de boas práticas de gestão e planejamento para o êxito 
de equipes e para novas expansões dos e-Sports. A partir do caso destacado, 
observamos o momento atual e propomos algumas reflexões para a evolução da 
adoção de ferramentas gerenciais nessa nova fronteira esportiva que já ganhou o 
coração de milhões de praticantes e fãs mundo afora. 

 

Palavras-chave: e-Sports; Esportes Eletrônicos; Gestão Esportiva; Administração de 
Equipes Esportes Eletrônicos; Alto Rendimento em e-Sports. 
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The paralympic athletes’ careers in Brazil.  

 
Lina Eiko Nakata, FIA Business School and Ibmec Business School 
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Introduction and objective. In 1960, Rome hosted the first edition of the Paralympic 
Games, as the emergence of adapted sports occurred after the WW2, in order to 
include the large number of people injured during the conflicts. This type of event tried to 
provide sports activities for people with disability. In the last decades, we could see the 
creation of many Paralympic organizations to manage the adapted sports. It becomes 
important to understand the trajectory of a para-athlete career, since it is his/her 
development that leads them to obtain better results. Research has shown that the 
development of an elite athletic career usually takes ten years of acquiring the 
experience necessary to become a professional athlete, and five to ten years to 
compete at the highest level (Wylleman, Alfermann, & Lavallee, 2004; Sosniak, 2006). 
In their careers, athletes typically confront what they are with what they wanted to be 
(Alfermann & Stambulova, 2007), as a combination of events that will not only bring a 
strong mix of emotions, thoughts and behaviors, but will also take athletes to a 
development challenge. Athletes face two types of transitions along their career. One is 
predictable, the other is more or less unpredictable. We need a deeper understanding 
of the phenomenon of career transitions in order to support the career development of 
talented athletes (Wylleman & Reints, 2010). The aim of this work is to analyze the 
characteristics of the Paralympic athletes’ sporting career in Brazil. We intend to 
identify and describe the stages of the para- athletes’ career, comparing it to the stages 
of the traditional athletic career. Methodology. The type of research is exploratory and 
we used the case study method. The data are from primary and secondary sources, as 
the respondents were personally interviewed using semi-structured guidelines, and 
other public information was collected from Internet sites. As for the sample, we 
studied three Brazilian medal-winning athletes at the Paralympic Games to observe 
their complete athletic career paths. To analyze the data, we used the content analysis 
technique. Results and discussion. The three survey respondents are Brazilian and they 
all attended the same four editions of the Paralympic Games (Atlanta, Sydney, Athens 
and Beijing). Interviewee1 was born in 1981, has had impaired vision since the early 
days of life, competing in the S11 swimming category, winning three medals. The 
second respondent was born in 1970, had polio at the age of two, losing body 
movements, and swam for 22 years, winning three medals, too. Interviewee3 was 
born in 1977 with visual impairment, competed in the T11 athletics category and raced 
professionally for 16 years, winning four medals. Although their performance at the 
Paralympic Games was quite similar, their career paths were quite different. As for the 
early athletic career, what happens in the early years (Wylleman & Reints, 2010), was 
the process that occurred for respondents 1 and 3, but in different ways - the first 
medically indicated, at three years of age and the second through school at seven years 
of age. Interviewee2 first swam at 16 years, since he had limited movements and had 
been in physical therapy so far. The development phase is not a milestone to 
interviewee 1, since swimming for disabled people in Brazil does not distinguish the 
age of the competitors. For interviewee2, this phase began at 19 years of age as soon as 
he entered the university and intensified his pool training. Interviewee3 began 
competing in the junior level at age 12. Mastering, the next step, presented an 
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earlier milestone for the three surveyed than predicted by Wylleman and Reints 
(2010): 14, 20 and 16 years for interviewee1, 2, and 3, respectively. It was noticeable 
that the first respondent had had eleven years of training, and she experienced her 
improvement phase (Stambulova, 1994) after she was 14, which usually happens after 
20. Final considerations. Finally, the discontinuation phase was divergent among the 
participants: interviewee1 ended her career at age 27, interviewee2 at 42, and 
interviewee3 at 33. It also occurred differently: it was voluntary for interviewee1 and 2 
and involuntary for interviewee3, who was recovering from surgery and had an 
unexpected pregnancy, without success in returning to the sport. Also, interviewee1 and 
2 felt happy and satisfied with their sporting career, but not interviewee3. Unlike the 
lifespan model presented by Wylleman and Reints (2010), designed for professional 
athletes, the para-athlete suffers some expected hardships because of their physical 
conditions. The contribution of this paper is that Paralympic committees and 
organizations could understand their career cycles and profit from better results. 

 
Keywords: Paralympic athletes. Careers. Career results. 
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Análise da gestão esportiva: um recorte nos últimos anos. 

 
Ana Paula Da Silva Sousa, FVJ   
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Introdução: O gestor desportivo é considerado o cérebro e alma de grandes eventos 
esportivos, por isso, a reflexão sobre o perfil desses gestores é relevante para 
viabilizar as últimas tendências relacionadas a planejamento, organização, produção e 
finalização dos eventos de forma a contribuir com o desporto. Objetivo: analisar o 
gestor desportivo nos últimos anos. Métodos: foi adotada uma revisão de literatura 
sistemática e meta - analise através dos descritores: gestão desportiva, gestor e perfil 
do gestor. Os bancos de dados consultados foram o: Google acadêmico, Revista 
Internacional de Ciência esportiva e coaching, Revista de Gestão e Negócios do 
Esporte (RGNE), Revista Intercontinental Gestão Desportiva, Revista de Educação 
Física da UFRGS, Revista Eletrônica Estácio Papirus. Os critérios de inclusão utilizados 
foram: obter um dos descritores no tema, obedecer ao recorte dos anos de 2014 a 
2018, nos idiomas português e inglês e disponibilizados em formato digital. Foram 
encontrados 12 artigos relacionados ao tema e apenas 4 artigos atenderam aos 
critérios. Resultados e Discussão: O estudo comprovou que a maior parte dos gestores 
são do sexo masculino, com uma idade ± 39,5 anos, onde alguns possuem no mínimo 
graduação em educação física e administração, pós-graduação lato sensu e em sua 
minoria com pós-doutorado, em salários mínimos (SM), indicam que a maioria de 
60,00% recebe até 3 SM, 30,00% de 3 a 6 SM, 5,00% De 6 a 9 SM e 5,00% recebe entre 
9 e 12 SM. podemos, os métodos mais utilizados para a investigação do estudo foi o 
questionário. Conclusões: que os gestores das diversas áreas têm um perfil traçado, o 
cargo de gestor é uma área que está em crescimento, além disso, é reconhecida na 
sociedade como coordenadores ou administradores. 

 
Palavras-chave: Gestão Desportiva; Gestor; Perfil do Gestor; Formação Profissional: 
Gestor de Instalações Esportivas. 
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