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Apresentação
A ABRAGESP (Associação Brasileira de Gestão do Esporte) possui como um dos seus principais
papeis, a difusão de conhecimento em Gestão do Esporte no Brasil. O 8º Congresso Brasileiro
de Gestão do Esporte (CBGE) teve sua como co-realização a Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR) e o apoio da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Estado do Paraná. Da parte da ABRAGESP e da Comissão Científica, nossos
agradecimentos aos representantes da UTFPR na organização dos eventos, a Profa. Dra. Ana
Paula Cabral Bonin Maoski e o Prof. Ms. Sérgio Roberto Molletta. Além disso, cabe a menção
do apoio e agradecimento à Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Estado do Paraná e na figura do Prof. Dr. Fernando Marinho Mezzadri, nosso
agradecimento especial ao Grupo de Pesquisa da Inteligência Esportiva do Núcleo de Estudos
em Políticas Públicas para o Esporte (NEPPE) faz parte do Centro de Pesquisa em Esporte,
Lazer e Sociedade (CEPELS), da Universidade Federal do Paraná. Nesta 8ª edição do CBGE
avançamos na quantidade de trabalhos e o que nos encaminha agora à uma busca constante
pela qualidade. Por outro lado, constata-se o significativo avanço na Gestão do Esporte no
Brasil durante os dias 18, 19 e 20 de outubro de 2017 no campus central da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná na cidade de Curitiba / PR.
Nos Anais do 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte estão os resumos dos trabalhos,
pôsteres e apresentações orais apresentados durante o evento. Neste ano de 2017, 0 número
de 107 trabalhos submetidos foi um recorde. O que demonstra o crescimento da área da
Gestão do Esporte no Brasil. Foram 64 instituições, 12 Estados brasileiros e 5 países diferentes.
Destacamos ainda, além da continuidade do prêmio “Flávia da Cunha Bastos” (melhor pôster)
e do prêmio “Lamartine DaCosta” (melhor apresentação oral), o prêmio “José Maurício
Capinussú de Souza” (in memoriam), concedido à instituição que teve o maior número de
trabalhos aprovados e apresentados durante o evento. Os vencedores foram:
 Prêmio “Flávia da Cunha Bastos”: “Torcida única nos clássicos paulistas: a cobertura da
mídia e os reflexos no total de público e na arrecadação dos clubes” de Ivan Furegato
Moraes, Flávia da Cunha Bastos e Ary Rocco Júnior da Escola de Educação Física e Esporte
da Universidade de São Paulo (pp. 102-103).
 Prêmio “Lamartine DaCosta”: “Campeão! Do mundo? Redes estratégicas, ambiente
institucional e desempenho esportivo” de Ivan Rodrigo Rizzo Dias da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM) e George Bedinelli Rossi da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo (pp. 10).
 Prêmio “José Maurício Capinussú de Souza”: concedido à Escola de Educação Física e
Esporte da Universidade de São Paulo, que teve, somados, o maior número de
apresentações orais e pôsteres apresentados no evento.
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Como de praxe, a relevância deste documento está no fato da ABRAGESP continuar sua luta
em prol de uma gestão do esporte mais profissional em nosso país, além de pontuar a
crescente consistência das pesquisas desta área. O leitor será capaz de encontrar um material
que proporcione sua reflexão e na busca de inspiração para novos trabalhos e respostas para
os diversos problemas que podem ser encontrados no esporte do Brasil, principalmente no
que tange sua gestão e suas respectivas ramificações.
Boa Leitura.

Prof. Dr. Leandro Carlos Mazzei
Presidente da Comissão Científica do
8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte
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Governança corporativa no futebol: uma análise em clubes do Rio Grande do Sul
Régis Michels Nazi
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/ESAG
regisnazi@yahoo.com.br.
Nério Amboni
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC/ESAG
amboni30@yahoo.com.br.
Introdução e Objetivos. O artigo apresenta um estudo sobre a adoção das práticas de governança
corporativa em clubes de futebol do interior do Rio Grande do Sul: Grêmio Esportivo Brasil, de
Pelotas, e Esporte Clube Juventude, de Caxias do Sul. Segundo Brunoro e Afif (1997), a escassez
de recursos é um problema entranhado nos clubes brasileiros, muitos destes em falência
financeira e tendo em vista esse problema, o mercado demanda soluções para esse quadro. Nesse
contexto, a governança corporativa emerge como alternativa, que para Marques e Costa (2006),
o clube que adotar práticas de governança, tende a ter maior legitimidade em relação aos seus
parceiros e realizar uma gestão profissional e transparente, que pode ser condicionante de boa
performance esportiva. Sendo assim, o objetivo do trabalho é analisar as práticas de governança
corporativa em Brasil e Juventude e verificar a relação destas com o desempenho esportivo das
agremiações nos últimos cinco anos. Métodos. Para o alcance do objetivo, através do aporte
teórico, concebeu-se um modelo de governança corporativa para clubes de futebol onde
averígua-se cinco tópicos: estrutura de governança, transparência, accountability, retorno social
e práticas gerenciais. A partir do modelo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas de
profundidade (Gray, 2012), com dirigentes de Brasil e Juventude e, realizados os levantamentos
das partidas dos clubes entre 2012 e 2016. Discussões. Brasil e Juventude aderiram ao PROFUT
e, por isso, de acordo com os entrevistados, possuem diversos pontos em comum exigidos pela
legislação. No que refere-se à estrutura de governança, os clubes possuem os conselhos
Deliberativo e Fiscal, onde apenas conselheiros podem participar das assembleias e pleitos. O
Esporte Clube Juventude conta ainda com os conselhos Consultivo e Jovem. Para ingressar no
Conselho Deliberativo de ambos os clubes, o indivíduo precisa ser apresentado por um membro
efetivo, sendo que no Grêmio Esportivo Brasil o torcedor precisa ainda ser sócio torcedor há mais
de um ano. Sobre transparência, os clubes divulgam Estatuto Geral e balanços financeiros em
suas páginas oficiais na internet como rege a lei, tendo ainda portal específico para os sócios.
Acerca de accountability, os dirigentes afirmam que os relatórios são publicados anualmente e
consultorias externas colaboram auditando e monitorando os riscos financeiros. Os débitos
trabalhistas e com a União estão sendo negociados através do PROFUT. No quesito retorno social,
há divergências: no Brasil, uma instituição externa promove a imagem do clube através de ações
que visam angariar recursos; no Juventude, esses assuntos são deliberados pelo Conselho Jovem.
A associação de Pelotas não conta com outros esportes e viabilizou as categorias de base através
de parceria, enquanto a agremiação de Caxias do Sul possui categorias inferiores e equipes de
Futebol Americano e e-sports. Entre 2012 e 2016, o Brasil saiu do segundo escalão estadual para
a Série B do Brasileiro, estando o Juventude no mesmo patamar. No que refere-se às práticas
gerenciais, ambos possuem gestores remunerados, apenas contratados, demais profissionais
remunerados e equipes de comunicação atuantes, entretanto, não possuem práticas explícitas
de governança. A resolução dos conflitos é distinta. No Brasil, de Pelotas, as decisões ficam a
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cargo do presidente do Conselho Deliberativo, enquanto que no Juventude, do presidente do
executivo. Conclusão ou Considerações Finais; Ambas agremiações obtiveram progressos
esportivos nos últimos anos, e a aplicação de práticas de governança, ainda que não explícitas. O
destaque para o bom desempenho dos dois clubes advém da gestão profissional, no caso do
Juventude, as categorias de base são importantes para o desempenho financeiro e esportivo,
enquanto que no Brasil, destaca-se a continuidade da administração como condicionante. Para o
futuro, o Juventude aparenta estar mais preparado por apresentar maior solidez em suas práticas
de governança corporativa.
Palavras-chave: clubes; futebol; gestão esportiva; governança corporativa.
Referências
Brunoro, J. C., & AFIF, A. (1997). Futebol 100% Profissional. São Paulo: Gente.
Gray, D. E. (2012). Pesquisa no mundo real. Porto Alegre: Penso.
Marques, D. S. P, & Costa, A. C. (2006). Governança Corporativa e Clubes de Futebol
Profissional: Um Estudo de Caso com um Clube do Estado de São Paulo. Anais do Encontro
Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Salvador,
BA, Brasil, 30.

3

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte

O planejamento estratégico como um dos fatores de sucesso das organizações esportivas: um
estudo sobre os clubes (multi)esportivos brasileiros
Paulo Henrique Marques Araujo
Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas
paullo.marquess@gmail.com
Leandro Carlos Mazzei
Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas
leandro.mazzei@fca.unicamp.br
Bruno Santana da Silva
Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas
sbrunosantanas@gmail.com
Maria Luiza De Oliveira Cordova
Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas
marialucordova@hotmail.com
Rodrigo Lemes Soares
Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas
rodrigolemestc@gmail.com
Introdução e objetivo(s); Os clubes esportivos no Brasil são considerado a base do esporte no
país, ao mesmo tempo, essas organizações sempre foram geridas por pessoas cuja a dedicação
do trabalho ocorrera de maneira voluntária, regidos por estatutos elaborados por uma lógica do
passado e, portanto, ultrapassada. Atualmente, com a globalização e pressões por melhor
organização por parte da sociedade, se faz necessário que as práticas de gestão de clubes passem
por um processo de profissionalização (Marques, Gutierrez, & Montagner, 2009; Mazzei & Rocco
Júnior, 2017). Dessa forma, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar a existência de um
componente extremamente importante para a profissionalizações de organizações esportivas: o
planejamento estratégico. O planejamento estratégico é um desenvolvimento de ações
estratégicas, observando a relação da organização com seu ambiente. É no planejamento que são
definidas as metas e objetivos a serem atingidos. Proporciona um mapa a ser seguido, ao mesmo
tempo deve ser flexível de acordo com as adversidades que surgem durante a sua existência
(Maximiano, 2006). Como universo amostral, este trabalho terá como foco os clubes
(multi)esportivos brasileiros de sucesso, onde como parâmetro, entende-se por sucesso os clubes
com o maior número de atletas na delegação Olímpica brasileira dos Jogos Olímpicos do Rio 2016.
Métodos; A metodologia utilizada na pesquisa será baseada na taxionomia apresentada por
Vergara (2010). Quantos aos fins, esse trabalho é uma pesquisa descritiva, pois irá apresentar a
existência de planejamento estratégico (documento) nos clubes (multi)esportivos selecionados
de acordo com o parâmetro estabelecido, neste caso o Esporte Clube Pinheiros, Minas Tênis
Clubes, B3 Atletismo (antigo BM&F Bovespa), Clube de Regatas Flamengo e Sesi . Em alguns
momentos, os documentos identificados serão analisados quanto ao seu conteúdo e com ênfase
no esporte de alto rendimento. Quantos aos meios, será uma pesquisa documental, pois busca a
identificação e análise do planejamento estratégico nos sites oficiais dos clubes citados.
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Resultados e Discussão; Como resultados, dos cinco clubes selecionadas para o estudo, Esporte
Clube Pinheiros e Minas Tênis Clube se apresentaram como os únicos que dispõem seu
planejamento estratégico disponíveis em seus sites. O Pinheiros traz em seu documento,
intitulado de “Plano Diretor de Desenvolvimento”, informações importantes acerca do seu plano,
alinhando elementos fundamentais do planejamento estratégico e uma análise profunda do
clube. Em seguida, o Minas Tênis Clube, também apresenta, em formato online, informações
precisas e que condiz com excelentes práticas de gestão, como, por exemplo, a estruturação de
um plano estratégico. Já o antigo BM&F Bovespa, agora B3 Atletismo, disponibiliza somente de
informações sobre a história e resultados do clube. Dados como planejamento a curto, médio e
longo prazo não estão presentes. Por ventura, dois clubes não incluíram em seus sites dados
acerca do seu planejamento. Clube de Regatas Flamengo exibe somente notícias relacionadas a
seus atletas de diferentes modalidades olímpicas. Assim como o Sesi que, mesmo tendo levado
atletas importantes para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, também não dispõem de dados que
caracterizam a elaboração de um planejamento estratégico. Conclusões ou Considerações Finais;
A existência de tal documento é fundamental para os clubes esportivos brasileiros, a existência,
execução e avaliação do planejamento, visam evitar alguns grandes equívocos nas diversas
tomadas de decisão que são importantes para o êxito dos clubes. Importante dizer também, que
não há uma “cartilha” de normas a serem realizadas para obter sucesso nas organizações
esportivas, entretanto é fundamental recorrer a conceitos e ações gerenciais que são coerentes
e aplicadas ao esporte para, assim, potencializar ações e decisões embasadas em informação /
conhecimento e diminuir decisões intuitivas que são observadas nos clubes e outras organizações
esportivas brasileiras atualmente.
Palavras-chave: Palavras-chaves: planejamento estratégico; organização esportiva; clubes;
gestão profissional.
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A tecnologia da informação como ferramenta fundamental para a excelência no futebol: um
estudo de caso do Clube de Regatas do Flamengo
Marcio Ferreira Bezerra
Observatório de Inovação e Turismo
Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO)
marcio_ferreira86@yahoo.com.br
Deborah Moraes Zouain
Programa de Pós-Graduação em Administração e Núcleo de Pesquisa em Turismo
Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO)
deborahzouain@hotmail.com
A evolução da gestão do futebol passa por um processo cada vez mais complexo, tanto em sua
área administrativa, quanto na implantação de melhorias para o desempenho de atletas. Com o
incrível aumento de dados gerados ao longo de jogos e treinamentos, permite que as comissões
técnicas tenham em mãos diversos tipos de informações em tempo real e relatórios que são
capazes de dar um grande suporte na tomada de decisões, dentro de um ambiente de grande
instabilidade e competitividade, que é o mundo do futebol. Assim, os clubes investem na compra
e desenvolvimento de tecnologias a fim de obter dados mais precisos na observação dos atletas
de seu elenco e dos clubes rivais, além alcançar o conhecimento sobre talentos de outros
campeonatos. O uso de softwares produtores de informações e estatísticas são considerados
fundamentais no avanço do esporte, além de uma vantagem competitiva frente aos seus
adversários, já que qualquer detalhe pode fazer com que um time vença uma partida. A
tecnologia da informação atua também, na observação de jovens atletas de campeonatos do
mundo todo. No que tange a descoberta de novos talentos, os clubes europeus, principalmente,
investiram bastante na pesquisa e garimpo de jogadores do mercado sul americano, já que tem
sua técnica reconhecida e o seu baixo valor de transferências. Os brasileiros passaram a buscar
tais softwares há pouco tempo, mas já obtiveram alguns resultados satisfatórios, quando
encontraram bons jogadores de mercados que antes não eram explorados, como o de atletas
equatorianos, venezuelanos e chilenos. Com uma análise mais detalhada e qualificada, não
somente encontra-se bons jogadores, mas também evita que se contrate outros com baixa
qualidade técnica, muitas vezes impedindo que um jovem produzido nas próprias categorias de
base tenha chance de atuar e se desenvolver no futebol profissional. O objetivo do presente artigo
é apresentar como se dá o gerenciamento de informações no futebol em um grande clube
brasileiro, através do uso de tecnologias para análise de mercados e de desempenho de seus
atletas, apresentando suas características e processos de utilização e a importância no futebol
atual. Além de uma revisão bibliográfica, realizamos entrevistas semiestruturadas com membros
da diretoria e da comissão técnica do Clube de Regatas do Flamengo e de seu Centro de
Inteligência e Mercado. Como resultados, destaca-se que a utilização da tecnologia de
informação, está trazendo retorno tático e técnico, melhorando o desempenho de jogadores de
todas as categorias do futebol. Na área de monitoramento do mercado, podem ser citados
exemplos de jogadores contratados, sem custos de transferência ou com valor abaixo do de
mercado, casos de Diego, Diego Alves, Guerrero e Réver. Ainda, ficou enfatizado que a direção do
clube incentiva o compartilhamento de informações entre todas as categorias, através de
reuniões entre os seus membros, já que o clube tem como objetivo ter as categorias de base
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utilizando a mesma filosofia de jogo dos profissionais. Conclui-se que o uso da tecnologia da
informação, que já vinha sendo explorada por outros esportes como o voleibol e beisebol, por
exemplo, tende a crescer no futebol brasileiro, com nível de detalhamento de dados mais
refinados e com observações cada vez mais meticulosas, buscando extrair ao máximo de todas as
atividades que envolvem a prática esportiva. A tendência é que no futuro, os próprios clubes
invistam mais em pesquisa e desenvolvimento dessas tecnologias, mas com metodologias
próprias e critérios baseados em seu entendimento de jogo e de performance.
Palavras-chave: Tecnologia da informação; Tomada de Decisão; Gestão do futebol.
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As holdings do Esporte Mundial e os Clubes Associativos Brasileiros: análise dos modelos de
gestão do esporte e seu impacto nas competitividades esportiva e mercadológica
Ary José Rocco Júnior
Escola de Educação Física e Esporte – Universidade de São Paulo (EEFE/USP)
aryrocco@usp.br
Pedro Lucas Leite Parolini
Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus Governador Valadares
pedro-parolini@usp.br
Eduardo de Oliveira Cruz Carlassara
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Introdução e Objetivos: Durante o primeiro semestre de 2017, o City Football Group, holding
criada com o objetivo de supervisionar e administrar uma rede de clubes de futebol espalhados
pelo mundo e que tem como empresa principal o Manchester City FC da Inglaterra, adquiriu duas
organizações esportivas na América do Sul: o Guayaquil City FC, antigo Club Deportivo River
Ecuador, no Equador, e o Club Atlético Torque, da Segunda Divisão do Uruguai. As duas
agremiações latino-americanas se juntam, assim, ao clube inglês, ao New York City FC (Estados
Unidos), o Melbourne City FC (Austrália) e ao Yokohama F. Marinos (Japão), como empresas
controladas ou com participação acionária da City Football Group. A holding, com sede em
Manchester, na Inglaterra, não é o único grande conglomerado a concentrar seus investimentos
no esporte. O termo holding denomina uma sociedade que, geralmente, visa participar de outras
sociedades através da detenção de quotas ou ações em seu capital social, de uma forma que
possa controlá-las, sendo este o domínio de uma sociedade sobre a outra (Comparato & Salomão
Filho, 2014). Ao exercer o controle, a holding está no comando de outra empresa. As holdings são
sociedades não operacionais que tem seu patrimônio composto de ações de outras companhias.
Quando exerce o controle, a holding tem uma relação de dominação com as suas controladas,
que serão suas subsidiárias (Carvalhosa, 2009). O objetivo deste trabalho é, assim, apresentar os
diversos modelos de gestão existentes nos grandes centros do esporte mundial, em que a
lucratividade e o entretenimento são marcas características, e comparar com o modelo de gestão
adotado pelas entidades esportivas brasileiras, baseado no associativismo e no amadorismo.
Métodos: Para a análise dos modelos de gestão adotados pelas principais agremiações do esporte
mundial, utilizamos dados secundários, oriundos de uma série de publicações como: os relatórios
anuais Brand Football Finance 50, analisados entre os anos de 2013 a 2017; os relatórios, também
anuais, Deloitte Football Money League no período 2013-17; e os relatórios BDO Valor das Marcas
dos Principais Clubes Brasileiros, de 2013 a 2017. Resultados e Discussões: Os resultados do
levantamento realizado mostram que o Modelo de Gestão adotado pelas principais instituições
esportivas do Brasil está alicerçado no associativismo e no princípio que regem os clubes sociais
de entidades sem fins lucrativos. Tal modelo, dentro da realidade global do esporte mundial, não
atende às condições mínimas de competitividade mercadológica e esportiva exigidas na América
do Norte e na Europa, onde a rentabilidade, a lucratividade e as aproximações com o
entretenimento já são uma clara realidade. Em razão disso, os clubes esportivos brasileiros, em
especial aqueles que trabalham com o futebol, experimentam, hoje, uma desvalorização de suas
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marcas no cenário internacional. Em 2013, no relatório Brand Football Finance 50, que elencou
as 50 maiores marcas do futebol mundial, 5 clubes brasileiros (10%) figuravam na relação, a saber:
Corinthians (19º colocado), Santos (38º), São Paulo (39º), Flamengo (45º) e Internacional (46º).
Em 2016 e 2017, as agremiações brasileiras sumiram da lista da Brand Finance. Das 20 maiores
marcas apresentadas na relação, 3 equipes são administradas dentro do Modelo de Gestão
Associativo, em que o clube é dirigido por uma diretoria eleita pelos sócios. Apesar disso, tais
agremiações profissionalizaram áreas estratégicas como o marketing e as finanças (Soriano,
2013). Outras 12 organizações, em especial as inglesas, são administradas no Sistema Privado, em
que o clube tem um ou mais donos e/ou pertencem a uma das holdings mencionadas acima. O
clube é, assim, uma empresa, com foco no lucro e no crescimento de mercado. Por fim, as outras
5 entidades são gerenciadas dentro do Sistema Misto, em que um Conselho de Administração,
formado pelas empresas financiadoras e por membros do clube decide a contratação de
executivos e as estratégias organizacionais, inclusive a destituição do presidente, se necessário
(Cataliotti & Fabretti, 2016). Considerações Finais: Fica evidente, pelos resultados levantados
que, dentro do Modelo Associativo pouco profissional, os clubes brasileiros estão fadados à perda
de competitividade esportiva e mercadológica. Paralelamente à decadência das agremiações
brasileiras, os clubes europeus e as entidades esportivas norte-americana avançam em
competitividade esportiva e estratégias profissionais de conquistar novos mercados, entre eles,
o brasileiro. Assim, é necessário e urgente, uma completa transformação do Modelo de Gestão
das principais entidades esportivas do Brasil, com profissionalismo, eficiência e competitividade.
Palavras-chave: Modelos de Gestão no Esporte; Holdings esportivas; Associativismo; Gestão do
Esporte.
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Campeão! Do mundo? Redes estratégicas, ambiente institucional e desempenho esportivo*
Ivan Rodrigo Rizzo Dias
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM)
ivanrizzodias@gmail.com
George Bedinelli Rossi
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
espm.george@gmail.com
O objetivo desta pesquisa é identificar os principais fatores para a internacionalização de equipes
de futebol por meio de redes estratégicas e visão institucional. A revisão da literatura revela que
os laços e conexões e acesso ou aquisições de recursos inimitáveis, corridas de aprendizado
(learning races) e ser um líder ou ocupar uma posição importante em uma rede são os principais
fatores para a formação da rede para alcançar a internacionalização. Para tal fim adotamos o
método de estudo de caso único, e coleta de dados realizada por meio de entrevistas
semiestruturadas com quatorze entrevistados chave. Os principais achados revelam que a
capacidade de aquisição de recursos, o tamanho da organização, a reputação da marca e o
ambiente institucional são fatores relevantes para a internacionalização de uma empresa por
redes estratégicas. Como contribuição teórica, as empresas que possuem como recursos forte
reputação de marca e imagem conseguem se destacar em sua rede ou mesmo desenvolver uma.
Como contribuição gerencial, a principal é propor uma sequência de fatores a serem aplicados de
forma específica para uma organização viabilizar seu desempenho esportivo.

*

Melhor trabalho no formato apresentação oral, prêmio: Lamartine Da Costa.
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De 0 a 100: a gestão da Associação Cearense de Stand Up Paddle
Lucas Chaves Costa
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
lucaschavesgdl@gmail.com
Introdução O Stand Up Paddle, conhecido como SUP e praticado hoje como esporte, tem início
nos anos 1960. Em 2000, havaianos começaram a praticar o SUP com uso de equipamentos
apropriados para a modalidade. Antes o SUP era praticado no improviso, com remo de caiaque e
prancha de surf. O potencial do SUP, aliando esporte e natureza, logo foi visto por grandes marcas
e mídias, tornando-o conhecido em pouco tempo. Chegou ao Brasil em 2005, com muitos
praticantes, mas pouca organização e sem forma padronizada de competição. Em 2016, a
estimativa do presidente da Confederação Brasileira de Stand Up Paddle, Floater (2015), era de
que mais de 100 mil pessoas tivessem contato com o esporte e que mais de 1/3 desses se
tornassem praticantes. Ao longo do tempo, incorporou atividades e modalidades surgiram.
Atualmente, existem: Wave, Race, Race Técnico (Slalom/Cross), Sprint, River SUP “Rafting”
(Sprint/Slalon), Long Distance (Downwind/ Maratona), entre outras. Ficou clara a tendência ao
crescimento e à transformação do esporte e de suas regras, logo, a necessidade de uma
instituição para coordenar o esporte, local e nacionalmente, foi sentida. Assim, foi criada a
Associação Brasileira de SUP em 2009, que em 2013 passou a Confederação Brasileira de SUP CBSUP, com sede em Santa Catarina, na região sudeste onde o esporte conquistou seus primeiros
adeptos. No Ceará, condições climáticas favoráveis, diversidade de mar, lagoas e rios criaram um
paraíso para a prática do esporte, e ainda que, de forma tímida, no começo, o SUP se desenvolveu
e conquistou seguidores. A capital Fortaleza possui cinco espaços que oferecem equipamentos
para a prática desportiva, e se destacam também, os setores da Costa Leste, Oeste e Extremo
Oeste do litoral cearense. Destaque-se o papel cumprido pela Associação de Stand Up Paddle do
Ceará – ASUPCE, fundada em maio de 2011, no fomento, orientação e gerenciamento do SUP no
estado. Nesta pesquisa, o objetivo é investigar a atuação da ASUPCE no desenvolvimento do SUP
cearense, considerando as conquistas da atual gestão nos aspectos: adesão, projetos, marketing
e competições. Métodos Partindo da documentação da ASUPCE, questionário aberto, notícias e
revisão bibliográfica, construiu-se uma pesquisa qualitativa descritiva e com base documental,
que de acordo com Volpato (2013) serve ao conhecimento científico mais amplo. Resultados e
Discussão A ASUPCE é uma associação sem fins lucrativos, com objetivos de fomentar o SUP no
Ceará e ser referência para orientação, formação, capacitação, suporte e incentivo aos seus
adeptos. Percebe-se nos projetos elaborados e implementados (Clínicas para iniciantes; Remando
no Ceará; Remadas Ecológicas; SUP Lagoas; SUPKids; SUP Adaptado; ASUP nas universidades) o
desejo de difundir o esporte entre todos os cearenses. Considerações Finais Percebeu-se, nesta
breve pesquisa, que a gestão 2017 da ASUPCE conseguiu, de maneira eficiente, manter e alargar
o número de associados para quase 100. Avaliou-se, ainda, que a ASUPCE é uma organização
desportiva de agenda inclusiva nos mais variados aspectos: acesso de praticantes como idosos,
crianças e pessoas com deficiência; atuação na conscientização socioecológica; inclusão de
roteiros turísticos com esporte e natureza, fora do circuito oficial e, ao mesmo tempo, atividades
em lagoas, em rios e em mangues da capital, envolvendo espaços e populações pouco alcançadas
pelo esporte. Talvez, daí resulte a grande adesão conquistada no último ano, com praticantes de
lazer e de competições, que ocorrem durante o ano inteiro, somadas aos eventos como clínicas e
remadas. No entanto, ainda é inicial a relação com a imprensa local, destacando-se, apenas, o
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desempenho nas mídias sociais, bem como, é necessário o reforço nas ligações com as instituições
públicas, em que já se desenvolve o trabalho com as secretarias de turismo e desporto.
Palavras-chave: Gestão do esporte; organizações esportivas; Stand up paddle.
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Estratégias de marketing no voleibol: Maranhão vôlei /CEMAR
Robson Silva Sá
Faculdade de Negócios Excellence
robsonsilva_slz@yahoo.com.br
O Maranhão Vôlei/CEMAR por duas temporadas consecutivas (2013-2014 / 2014-2015) foi o
único representante do Norte/Nordeste nas disputadas da Superliga feminina de Voleibol. Isto foi
possível graças ao patrocínio da CEMAR e do Governo do Estado do Maranhão, através da Lei de
Incentivo ao Esporte. A Superliga já configura no cenário nacional há quase trinta anos, que nos
últimos tempos vem tomando um grande espaço na mídia e propagando ações voltadas a
divulgação de empresas públicas e privadas pelo patrocínio e apoio a clubes neste formato de
competição. O objetivo deste estudo é investigar estratégias de ação e divulgação da equipe
feminina do Maranhão Vôlei/CEMAR durante a sua primeira participação na Superliga, assim
apresentar seu desenvolvimento estratégico e exposição de marcas com valores de ocupação na
mídia. Toda a análise dos dados sobre retorno financeiro foram auditadas pelo IBOPE,
demonstrando a valorização de exposição através do espaço ocupado na mídia pela equipe. A
utilização do Marketing Esportivo também trouxe uma necessidade de incutir responsabilidade
social, através da troca de alimentos não perecíveis (leite em pó) por ingressos em partidas
realizadas em São Luís, casa do Maranhão Vôlei/CEMAR. Toda arrecadação foi destinada à
entidades carentes da capital maranhense e isso ajudou ainda mais a estreitar relacionamento
com a comunidade. O clube maranhense arrecadou cerca de R$4,2 milhões referente valor
relativo ao espaço ocupado na mídia, com 2.641 aparições em TV e jornal, cerca de 05 horas na
TV e 04 páginas de jornal ocupado durante toda Superliga 2013/2014. Apesar de ser a primeira
participação de equipe fora do ciclo das regiões Sul-Sudeste na Superliga feminina e de apenas
ter consolidado presença na primeira fase da competição, ainda sim a equipe maranhense
desenvolveu uma excelente estratégia de marketing e assim conseguiu estreitar ainda mais seu
relacionamento regional com ambições maiores para o futuro.
Palavras-chave: Marketing Esportivo. Lei de Incentivo ao Esporte. Voleibol.
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Introdução e objetivos: diversos fatores podem explicar o sucesso esportivo conquistado por um
clube de futebol. Por exemplo, é fato que o sucesso, não provém apenas da qualidade técnica dos
jogadores, ou competência da comissão técnica. Para o alcance do sucesso esportivo, existe a
premissa ou a necessidade de existência de toda uma estrutura, planejamento, organização e
gestão do clube (Mattar, 2014). Administrar um clube exige um conhecimento e uso de
ferramentas das mais diversas áreas da administração e de disciplinas correlatas. No modelo
presente na maioria dos clubes no Brasil, a gestão é baseada no associativismo / voluntariado,
além de não existir a necessidade de o candidato a dirigente apresentar uma compatibilidade
entre as funções estabelecidas estatutariamente e a sua qualificação. Isso acaba em uma
inadequação de funções e pessoas, consequentemente resultando em uma ineficiência
administrativa que por sua vez acaba em resultados esportivos negativos. O presente trabalho
tem como objetivo, comparar o modelo de gestão proposto por Marques e Costa (2016), com a
forma de gestão desenvolvida por determinados clubes da elite do futebol Brasileiro que
tradicionalmente não possuem sucesso em seus Estados. A intenção é compreender se o sucesso
e a manutenção desses no alto nível nacional tem correlação com suas gestões. Métodos: esse
trabalho pode ser enquadrado como descritivo, documental e estudo de caso. Para escolha dos
clubes, será adotado o seguinte critério: a partir do ranking de clubes disponibilizado em
dezembro de 2016 pela CBF, serão selecionados os clubes que não são considerados as grandes
referências dentro de seus respectivos estados, mas que estão ranqueados entre os 20 clubes
melhores colocados. Desta forma, foram escolhidos: a Associação Chapecoense de Futebol (SC) e
a Associação Atlética Ponte Preta (SP). Resultados e Discussão: como resultados preliminares, foi
possível identificar que a Associação Atlética Ponte Preta (SP) cumpre com a função de
transparência. Divulga em seu site oficial todos os documentos sobre sua gestão. Já a Associação
Chapecoense de Futebol (SC), não apresenta uma transparência satisfatória, uma vez que em seu
site oficial só se publica os balanços financeiros do clube. Foram encontrados também
informações sobre a cultura organizacional e práticas de gestão, como por exemplo a presença
de uma assessoria de imprensa em ambos os clubes. Ações relacionadas com responsabilidade
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social foram identificadas na Ponte Preta, ao mesmo tempo notou-se uma aparente obediência a
legislação e regulamentos setoriais, como a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor e dos estatutos /
regimentos do clube (dentre eles seu código de ética) em ambos os clubes. Conclusões ou
Considerações Finais: Documentos não sigilosos, como por exemplo estatuto, atas de
assembleias e balanços financeiros, que possam ser de interesse da coletividade do clube
precisam ser divulgados, preferencialmente no site oficial dos clubes, e como já supracitado, dos
dois casos estudados no presente trabalho, apenas a A. A. Ponte Preta divulga esses documentos.
Ambos os clubes apresentam uma assessoria de imprensa que é tida como essencial pelo artigo
de Marques e Costa (2016), pelo fato de ser inviável deixar toda a comunicação com a imprensa
sobre um único porta-voz. Não foram encontrados projetos socioculturais por parte da
Chapecoense, já a Ponte Preta apresenta diversos projetos sociais, principalmente relacionados
com ONGs e com crianças em geral. Quanto a obediência a legislação, ambas cumprem os
requisitos básicos destas, porém no caso da Chapecoense é difícil compreender se esta cumpre
todas as leis uma vez que até o presente momento não foi obtido seu estatuto. Foi possível notar
que uma gestão profissional é complexa e para um clube de futebol obter sucesso, uma gestão
eficaz começa pela transparência de informações em seus sites oficiais.
Palavras-chave: Gestão esportiva; Futebol; Gestão profissional.
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Introdução e Objetivos – A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) é a melhor
universidade da América Latina segundo o ranking The Higher Education (THE, 2017). Fundada na
década de 60, conta atualmente com 70 cursos de graduação divididos, em 25 institutos ou
faculdades, situados em campi nas cidades de Campinas, Limeira e Piracicaba (DAC, 2017). Nesses
institutos, algumas organizações estudantis são responsáveis por promover e difundir atividades
específicas de determinadas áreas e, conforme o decreto de lei nº 3.617 que estabelece as bases
de desportos universitários (BRASIL, 1941), o desporto universitário deve ser promovido por uma
Associação Atlética Acadêmica (A.A.A.). O objetivo da pesquisa foi analisar a estrutura das AAAs,
por meio de seus estatutos, identificando como estão organizadas para fomentar o esporte e o
lazer universitário. Métodos – A pesquisa se caracteriza como documental, utilizando-se como
fonte os estatutos de 10 atléticas da Unicamp, sendo elas: Economia (A.A.A.XV DE JULHO),
(Medicina (A.A.A.A.L.), Educação Física (A.A.A.A.F.B.), Liga das Engenharias (LEU), Fonoaudiologia
(A.A.A.FONO.), Saúde e Esporte (A.A.A.S.E), Liga das Humanas (LHU), Tecnologias (A.A.A.T.U.),
Gestões e Administração (A.A.A.X.O) e Geociências (A.A.A.A.N.A’S), que foram as atléticas que
aceitaram participar da pesquisa após contato prévio disponibilizando seus estatutos, além do
estatuto da Liga das Atléticas da UNICAMP (LAU). A análise de dados foi realizada de forma
qualitativa, observando todos os pontos relevantes em comum ou diferenciados dentre os
estatutos. Resultados e Discussão – Todas as AAAs possuem seus membros eleitos por meio de
uma assembleia geral, que conta com a participação de todos os estudantes do cursos e institutos
que aquela atlética contempla. As eleições se dão em calendários oficiais, publicados nas
instituições, com inscrições de chapas formadas pelos alunos, com duração de gestão de um ano.
A estrutura de gestão dessas atléticas é semelhante, composta por presidência e vice-presidência,
além das diretorias. Todas possuem quatro diretorias em comum: Financeira, Eventos, Esportiva
e de Patrimônio/Materiais. Sendo que há particularidades de algumas diretorias, como: 70% Divulgação e marketing; 10% - Jogos internos do curso; 20% - Baterias Universitárias; 30% Comunicação; 80% - Secretários; 10% - Torcida; 20% - Parcerias; 40% - Produtos e Comércio; 10%
- Solenidades; 30% - Social. Apenas uma atlética possui diretoria específica para cada um dos 4
esportes de quadra (basquete, futebol, handebol e voleibol). Conclusões: Podemos concluir que
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apesar de serem organizações advindas de cursos distintos, possuem objetivos comuns na
promoção do esporte e do lazer (em consonância com a legislação brasileira) e possuem estrutura
semelhante em 8 e distinta em 2. Nos chamou a atenção a diferença estrutural em algumas AAAs,
com divisões por esporte ou por pequenos segmentos específicos entre as diretorias. Produtos e
comércio e Social, deveriam aparecer mais, dado o objetivo das AAAs. Faz-se necessário maiores
estudos sobre as AAAs, porque promovem o esporte e o lazer na vida adulta, e para seus
dirigentes e colaboradores a experiência profissional de gestão dentro do ambiente universitário.
Palavras-Chave: Associação Atlética Acadêmica, Unicamp, Gestão esportiva.
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Introdução. O RCR (Rugby em cadeira de rodas) é uma modalidade paralímpica criada com o
intuito de permitir que lesionados medulares pudessem praticar uma modalidade coletiva em
condição de igualdade (Gorla, 2012). Embora exista um número expressivo de ligas e clubes
internacionais (Cavalli, 2017), este esporte pode ser considerado recente em nosso país, uma vez
que seu início se deu em 2005. Administrada pela Associação Brasileira de Rugby em cadeira de
rodas (ABRC), a modalidade conta hoje com 15 entidades filiadas, distribuídas entre 6 estados:
São Paulo(5), Paraná (3), Minas Gerais (1), Rio de Janeiro (2), Espírito Santo (1) e Distrito Federal
(3). Objetivo. O objetivo dessa pesquisa é caracterizar as entidades gestoras do Rugby em cadeira
de rodas do Brasil. Métodos. Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e
exploratória que teve como propósito analisar características de gestão de entidades filiadas à
ABRC. Os dados foram coletados dos portais on-line oficiais das entidades. A coleta de dados
considerou informações relativas à categoria das entidades, sua localização, quais modalidades
além do RCR são administradas pela entidade, se a entidade trabalha apenas com modalidades
paradesportivas e se a mesma é uma entidade para pessoas com deficiência ou esportiva.
Resultados e Discussão. Em relação à categoria das entidades podemos dividi-las em Associação,
ONG e Instituto. Das 15 entidades, 13 administram apenas modalidades paradesportivas e, deste
total, 10 entidades mantém o foco de suas atividades esportivas concentradas apenas no Rugby
em cadeira de rodas. Outra característica analisada é que 60% das entidades não são
exclusivamente voltadas ao paradesporto, estas são entidades para pessoas com algum tipo de
deficiência e que oferecem o esporte para seus associados. Conclusões. Esses dados nos
permitem concluir que as entidades gestoras do RCR no Brasil é gerido prioritariamente por
Associações e está concentrado na região sudeste do país e que se caracterizam por serem
instituições que administram apenas a modalidade e atendem prioritariamente a pessoa com
deficiência. Dessa forma, entendemos que a modalidade deva ser desenvolvida em outras regiões
do Brasil e que haja um investimento nas entidades do terceiro setor responsáveis pela prática
do RCR no Brasil.
Palavras-chave: Rugby em cadeira de rodas; paradesporto; gestão.
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Pesquisas sobre a participação das mulheres no desporto tem apresentado números bastante
controversos. Quando se trata da representação feminina nas quadras de jogo (Donnelly &
Donnelly, 2013) detectou haver equilíbrio, 44,3%, na representação do gênero feminino nos jogos
Olímpicos de Londres 2012. Progressão que não se dá na mesma forma quando se trata da
governança do desporto, ocasião que o gênero feminino continua significativamente subrepresentado. Tratando-se da governança corporativa, a proporção de mulheres dirigentes está
positivamente relacionada à consolidação e eficácia da boa governação, melhorada quando as
mulheres foram nomeadas para conselhos, porque trouxeram "valor agregado". No domínio do
desporto, embora um número crescente de estudos tenha surgido para examinar e compreender
a sub-representação das mulheres na governança do desporto, pesquisa intitulado Diversidade
de Gênero na Governança de Associações Esportivas: Índice Global de Participação dos Scores de
Sydney (Adriaanse, 2016) apontaram que a investigação sobre o impacto das metas de género e
quotas é raro. Este estudo apresenta uma amostra de mulheres desportivas que dedicam sua
trajetória de vida constituindo organizações sociais para ofertar prática desportiva como meio de
inclusão. Como amostra, foram selecionadas mulheres vinculadas a Organizações Não
Governamentais - ONG associadas à ONG/ATLETAS pelo Brasil. Os dados foram obtidos,
inicialmente, do site da ATLETAS para o BRASIL, no período de 01 a 10 de agosto de 2017.
Procurou-se identificar a distribuição geográfica destas ONG, os desportos por elas praticados
enquanto atletas e ONG que utiliza o nome destas. A Atletas pelo Brasil, iniciativa inédita no
mundo, por ser composta de atletas e ex-atletas de diferentes gerações e modalidades, os quais
se unem pela melhoria do desporto, possui, dentre seus 61 filiados, 44 homens e 17 mulheres.
Destas, 8 estão vinculadas à ONG que levam seu próprio nome, nome fantasia ou compõe
diretoria. Destas, 5 (cinco) estão sediadas no estado de São Paulo, 2 (duas) no Rio de Janeiro e 1
(uma) em Brasília. Quanto às modalidades: 01 (uma) Ginástica Artística, 02 (duas) tênis de campo,
2 (duas) basquetebol, 2 (duas) voleibol e 1 (uma) triatleta. Sendo que somente 3 (três) ONG
possuem nome de ex-atletas participantes desta amostra. Tendo em vista o que precede,
investigar as perspectivas da liderança de gênero, nestes projetos sociais, com suas barreiras e
oportunidades, auxiliaria no entendimento da Governança no meio desportivo.
Palavras-chave: Governance, Gender, Non-governmental organizations, ONG, Sport, Non Profit
Organizations, Social Sport.
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Introdução e objetivos: Diversos estudos apontam a importância do fator financeiro para o bom
desempenho dos atletas de rendimento. O governo brasileiro mantém o maior programa, a nível
mundial, de fomento individual de atletas desde de 2005, o programa Bolsa-Atleta. O campo das
políticas governamentais e a atenção voltada ao esporte no Brasil foi intensificada no ano de
2015, apresentando a maior concessão de bolsas desde a criação do programa. Isso se deu pelo
fato da realização da última edição dos Jogos Olímpicos e Parali ́mpicos, sediada no Rio de Janeiro
em 2016. No ano de 2015, 6093 atletas de modalidades que fazem parte dos programas oli ́mpico
e parali ́mpico foram contemplados com a Bolsa-Atleta, incluindo todas as categorias, exceto a
categoria Bolsa Pódio. Observando a importância do suporte financeiro no processo de busca por
bons resultados no esporte de rendimento e compreendendo a importância de analisar a
efetividade das políticas públicas no país, o objetivo deste trabalho é analisar a relação entre
investimentos públicos realizados nos atletas das modalidades com maior número de medalhas
e a obtenção de resultados nestas modalidades nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A justificativa para
realização deste trabalho é agregar a discussão e o direcionamento de políticas públicas no país.
Métodos: A presente pesquisa caracteriza-se por uma pesquisa documental, as informações
acerca dos atletas contemplados com a bolsa no ano de 2015 foram obtidas através da relação
de atletas expedida pelo Ministério de Esporte, disponível no próprio site do ministério, assim
como a lista de atletas apoiados pelo Plano Brasil Medalhas. Resultados e Discussão: As três
modalidades de maior destaque brasileiro nesta edição foram: Judô, Ginástica Artística e a
Canoagem Velocidade. Especificamente na modalidade de Judô̂, dos 14 judocas que
representaram o Brasil nos jogos, 13 recebiam o auxilio da Bolsa Pódio, ou seja, tinham chance
de medalha olímpica, porém apenas três deles chegaram ao pódio. Mas cabe ressaltar que a não
determinação de critérios específicos do Bolsa-Atleta atrelados à metas objetivas dificulta
correlação concisa entre investimento e desempenho (Guimarães, 2009). Na modalidade de
ginástica artística, dos medalhistas, todos dispunham do incentivo Bolsa-Pódio. Dentre os dez
representantes da seleção brasileira, todos receberam alguma categoria do programa BolsaAtleta no ano de 2015, com exceção de uma atleta. Já na modalidade de Canoagem Velocidade,
4 atletas foram contemplados pela categoria Bolsa-Pódio, dentre eles, um medalhista. Pensando
em uma implantação de polícias públicas a longo prazo, o programa apresenta-se de modo
efetivo, entretanto, o Plano Brasil Medalhas e os investimentos realizados no esporte no Brasil
principalmente Pré Jogos Olímpicos, de certa forma, gerou expectativas como se os resultados
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fossem ser visualizados a curto prazo. Outro fator a ser considerado, é que esta política pública
possui caráter meritocrático e que de certa forma, para que estes atletas tenham conseguido
manter este fomento, tiveram de obter resultados significantes em competições importantes.
Considerações Finais: Almejando a existência de uma implementação de políticas públicas à
longo prazo, este programa contribui positivamente para o campo esportivo, mas deve levar em
conta outros fatores, como por exemplo, a perenidade de fomento aos atletas e o esclarecimento
de metas objetivas entre investimento e desempenho.
Palavras-chave: financiamento público; bolsa-atleta; jogos olímpicos.
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Introdução e objetivos: com o advento de um profissionalismo mais efetivo a partir de 1995
(Ryan, 2008), do avanço das telecomunicações e acesso à informação em uma sociedade
globalizada, o rugby teve um crescimento considerável em popularidade e número de praticantes
nos últimos anos, principalmente no Brasil (Marques & Cafeo, 2014). Atualmente suas principais
competições são a Copa do Mundo masculina (com variante de quinze jogadores em cada equipe
e jogos com dois tempos de quarenta minutos) e as Competições Olímpicas masculinas e
femininas (com sete jogadores em cada equipe e jogos com dois tempos de sete minutos). De
certa forma, com a volta ao programa Olímpico a partir dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o rugby
passou a ter mais atenção de centenas de países que buscam por participação e sucesso no
contexto esportivo internacional. Assim, quais os impactos da inclusão do rugby no programa
Olímpico oficial nas políticas esportivas de diferentes países? Interessante mencionar que um dos
principais argumentos do retorno do rugby às disputas Olímpicas, foi que seus valores são
semelhantes aos do Olimpismo, com destaque para sua atual difusão entre os gêneros. Neste
contexto, considerando que é um esporte “novo” e que existe grandes possibilidades para países
que se interessam pelo êxito em disputas Olímpicas, o objetivo deste trabalho foi identificar os
fatores de sucesso esportivo no rugby feminino de alto rendimento. Método: para cumprir o
objetivo proposto, foram realizadas entrevistas com gestores de onze seleções nacionais (África
do Sul, Brasil, Austrália, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Fiji, França, Nova Zelândia e
Rússia) que estavam presentes durante a etapa do Brasil do circuito mundial de rugby em 2015.
As perguntas tiveram como base o trabalho de Mazzei (2016), onde o proposto principal foi
identificar quais são os fatores que contribuem para o alcance de sucesso esportivo internacional
considerando um esporte em específico, neste caso, o rugby feminino. Após transcrição das
entrevistas, foi realizada a categorização dos elementos mais encontrados e que tiveram maior
frequência nas respostas dos entrevistados. Resultados e discussão: os elementos textuais mais
encontrados tiveram relação com as categorias “Recursos Financeiros” e “Influência Cultural”.
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Por recursos financeiros, entende-se que aqueles países que, através de investimentos,
proporcionam melhores condições de treinamento e suporte para os seus atletas. Sobre a
influência cultural, sabe-se que o rugby é possui mais “popularidade” em algumas nações e isso
possui influência no desenvolvimento de talentos, maior visibilidade na mídia e captação de
patrocinadores. Segundo dez entrevistados (exceto França), a presença do esporte no Programa
Olímpico realmente colabora para a difusão e crescimento da modalidade em seus Países. Um
entrevistado citou a questão do gênero, de que o país é reconhecido pela equipe masculina e que
os investimentos e patrocinadores serão maiores para os homens, se comparado a equipe
feminina. Segundo o mesmo entrevistado, os investimentos são mais necessários para o
desenvolvimento da equipe feminina. De certa forma, os resultados identificados se assemelham
a outras pesquisas que tiveram objetivos semelhantes, seja no esporte em geral e suas políticas
esportivas de alto rendimento (De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg, & Shibli, 2006) ou em
outras sobre um esporte em específico (Brouwers, Sotiriadou, & De Bosscher, 2015; Mazzei,
2016). Considerações finais: Além da presença de recursos financeiros, a presença de respostas
relacionadas com a existência de uma comissão técnica especializada, um centro de treinamento
específico e um programa de detecção de talentos, são elementos semelhantes a os encontrados
a outras pesquisas de mesma abordagem. Ademais, identificou-se que a presença no programa
Olímpico e fatores culturais, influenciam o alcance do sucesso em um esporte em específico,
consequentemente em seu desenvolvimento em cada país.
Palavras-chave: Rugby; Políticas do Esporte; Esporte de alto rendimento, Gênero.
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Introdução e objetivos: O Brasil terminou sua participação nos Jogos Olímpicos de 2016 com um
total de 19 medalhas (7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes) e na 13º colocação. Apesar de ser o melhor
desempenho do Brasil na história, o resultado obtido foi abaixo da projeção feita pelo Comitê
Olímpico Brasileiro (COB), o qual esperava que o país encerrasse com 30 medalhas e/ou entre os
10 primeiros países no quadro de medalhas. O cenário para o futuro não é otimista, pois dentre
muitos problemas, pouco se fomentou com relação à sustentabilidade do esporte de alto
rendimento nacional. Um dos principais fatores que não tiveram a devida atenção no esporte
brasileiro foi o desenvolvimento de talentos esportivos no país (Böhme & Bastos, 2016). Para que
um talento esportivo seja desenvolvido, ele deve ser submetido a um treinamento a longo prazo,
contendo objetivos, planejamento, conteúdo, métodos claros e apropriados, além do
desempenho esportivo em competições (Böhme, 2011). Com a temática das políticas sobre o
desenvolvimento de talentos esportivos no Brasil como foco, o objetivo deste trabalho é verificar
se as 11 confederações das modalidades que medalharam nos Jogos Olímpicos de 2016 possuem
um sistema ou quais outras estratégias utilizam visando o desenvolvimento de talentos
esportivos. Métodos: Esse estudo possui um contexto descritivo, através de análise documental,
buscando correlações entre as variáveis servindo como base para possíveis explicações (Thomas
& Nelson, 2002). Foram coletadas informações a partir dos dados disponíveis nos sites oficiais das
11 confederações (Atletismo, Boxe, Canoagem, Desportos Aquáticos, Ginástica, Futebol, Judô,
Taekwondo, Tiro Esportivo, Vela e Vôlei) que obtiveram medalhas em suas respectivas
modalidades nos Jogos Rio 2016. Primeiramente, foram reunidas quaisquer informações
relacionadas à temática do talento esportivo. Em seguida, foram analisados quais tipos de
processos ou ações são realizadas pelas confederações. Para análise dos dados, foi utilizado
Análise de Conteúdo, categorizando as informações sobre o desenvolvimento de talentos e
estatística descritiva. Resultados e Discussão: Foi possível identificar algum tipo de informação
sobre o desenvolvimento de talentos em 90,9% das confederações analisadas. Por outro lado,
apenas 27,3% divulgam informações que remetem a existência de um sistema de
desenvolvimento de talentos em suas modalidades. A principal ação identificada sobre os
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talentos é um sistema de competições (90,9%). Dentre outras ações, foi identificado que 72,7%
das confederações analisadas possuem Centros de Treinamento que são, em tese, utilizados por
atletas em desenvolvimento; 54,5% oferecem cursos/clínicas para atletas e técnicos. Entretanto,
apenas 18,2% possuem cursos focados para profissionais que trabalham com atletas em
desenvolvimento. Durante o calendário anual, 45,5% das confederações realizam training camps
com as seleções de base para preparação de jovens atletas e na maioria das vezes, essas
concentrações visam alguma competição com data próxima ao treinamento. 45,5% das
confederações possuem um projeto para a iniciação para crianças e adolescentes, o que contribui
para revelação de talentos esportivos. Por fim, foi identificado que 27,3% das confederações
promovem estudos científicos com a finalidade de desenvolvimento dos atletas. A única
confederação que não apresenta em seu site informações claras ou consistentes sobre qualquer
categoria mencionada é a de Tiro Esportivo. Conclusões ou Considerações Finais: Apenas três
confederações (Atletismo, Canoagem e Ginástica) apresentarem informações que se aproximam
a um sistema de desenvolvimento de talentos, todas as outras (exceto Tiro Esportivo) possuem
um sistema de competição e algumas das outras ações citadas neste resumo. Desse modo,
mostra-se que o sucesso no Rio 2016 alcançado pelas confederações supostamente pode ser
explicado pelo fato da existência de ações ligadas ao desenvolvimento dos talentos esportivos de
suas respectivas modalidades. Mesmo que essas ações estejam longe do ideal preconizado pela
ciência sobre o desenvolvimento de talentos esportivos.
Palavras-chave: Talentos esportivos, confederações brasileiras.
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Introdução: Somente nos últimos cinquenta anos os governos passaram a pensar o esporte de
forma organizada e centralizada, atendendo objetivos estratégicos políticos e sociais (Bueno,
2008). No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, o esporte passa a figurar como direito
social, considerando assim, o “desporto” como direito fundamental do cidadão brasileiro (Matias,
Athayde, Húngaro & Mascarenhas, 2015). Porém, a política pública, trata-se ainda de uma área
incipiente e em busca do seu espaço entorno ao fenômeno esportivo. Contudo, encontra-se em
parte da literatura esportiva que trata das relações, Estado-Esporte, destaque especial para o
antigo problema no modelo de desenvolvimento do esporte no Brasil: a centralização no esporte
de rendimento, tornando-o excludente às outras duas manifestações esportivas, participação e
educacional (Bueno, 2008). Sendo, o desporto educacional, segundo a Lei n. 9.615/98, descrito
como aquele praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação,
evitando-se seletividade e hipercompetitividade de seus praticantes, cuja finalidade é alcançar o
desenvolvimento integral e a formação do indivíduo, para o exercício da cidadania e a prática do
lazer. Assim, entende-se a importância da Educação Física escolar na formação esportiva. No
entanto, na maioria das modalidades, ainda é nos clubes que elas buscam aperfeiçoar o
desempenho esportivo no alto rendimento. Portanto, segundo Peres e Lovisolo, (2006), a força
do binômio escola-clube ainda é notadamente relevante no processo tradicional de formação de
atletas no Brasil. Nesse sentido, em 2006, o governo sancionou a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE),
possibilitando que pessoas e empresas destinassem um percentual do imposto de renda para
projetos esportivos. Esse mecanismo trouxe, inquestionavelmente, um ganho aos valores
investidos no esporte no país. Porém, nota-se que o “gargalo” para o efetivo funcionamento da
LIE está na “não” Captação de Recursos (CR), especialmente para os projetos educacionais.
Objetivo: Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento produzido sobre a
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CR para projetos educacionais na LIE. Método: Foram levantados artigos publicados entre 2006 e
2017, a partir das seguintes palavras-chave: Lei de incentivo ao esporte; Captação de recursos no
terceiro setor; e Esporte Educacional (EE); em consultas realizadas nos meses de maio e junho de
2017. Inicialmente, classificaram-se todos os artigos cujas palavras-chave foram identificadas nos
títulos. No caso de o título indicar que o artigo abordava EE, LIE ou CR, foi realizada leitura do
resumo e referencial teórico. Resultados e Discussão: Foram encontrados 11 artigos, sendo 2
relativos ao EE, 5 artigos relacionados a LIE e mais 4 sobre CR. Dentre os autores dos artigos
selecionados, destaca-se Nassif, V. M. J., em 3 estudos sobre EE e LIE; e Bastos, F. C., nos estudos
relativos à LIE. No caso dos estudos relativos à captação de recursos, encontrou-se apenas
pesquisas em Organizações do Terceiro Setor (OTS), não necessariamente ligadas ao esporte,
porém, relacionados ao marketing. Considerações finais: Verificou-se que são escassos os
estudos relativos a captação de recursos para projetos de esporte educacional. Assim, sugere-se
um aprofundamento nos artigos a fim de compreender de forma mais precisa os métodos
utilizados, bem como em relação as conclusões específicas em relação ao esporte educacional. E,
espera-se ainda que esses achados possam contribuir para que que novas e inéditas pesquisas
surjam, de forma a contribuir ainda mais para o conhecimento sobre a importância dos valores
captados em projetos educacionais da LIE, assim como dos impactos desses projetos na
sociedade.
Palavras-chave: Lei de incentivo ao esporte; Captação de recursos no terceiro setor; Esporte
educacional.
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Introdução e objetivo: A Federação Cearense das Ginásticas (FCG) é uma das 24 federações
estaduais de Ginástica no Brasil, responsáveis por coordenar, organizar, supervisionar, dirigir,
divulgar e incentivar a prática das Ginásticas em nível estadual (CBG, 2016). A FCG encontra-se
entre as nove federações da Região Nordeste do país e é uma das federações mais recentes
vinculadas à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), porém, ainda com pouca expressão nas
Ginásticas nacional e internacionalmente. Dessa forma, a fim de avaliar a organização e
funcionamento da referida instituição, o objetivo deste trabalho foi analisar as atividades
relacionadas à Federação Cearense das Ginásticas no período de 2013 a 2016, último ciclo
Olímpico, tendo como foco principalmente as ações relacionadas à gestão desta entidade.
Método: O presente estudo tem caráter qualitativo e descritivo, por meio de uma pesquisa
documental, realizada em arquivos oficiais da FCG e da CBG, a partir dos quais foram analisadas
as atividades relacionadas a gestão da FCG, no período de 2013 a 2016, baseadas no modelo
SPLISS, que consiste em um sistema de avaliação de políticas para esporte (DE BOSSCHER, 2006;
DE BOSSCHER et al., 2016). Resultados e Discussão: A partir da análise dos documentos
levantados, foram observadas na FCG ações referentes ao Suporte financeiro; à Governança,
organização e estrutura de políticas para o esporte; à Participação e esporte de base; ao
Desenvolvimento e suporte para técnicos e às Competições nacionais e internacionais (Pilares 1,
2, 3, 7 e 8, respectivamente). No entanto, no que se refere ao Sistema de detecção e
desenvolvimento de atletas; ao Suporte para a carreira e a aposentadoria de atletas; à
Infraestrutura e à Pesquisa e a inovação, não foram encontradas ações vinculadas (Pilares 4, 5, 6
e 9, respectivamente). O mesmo ocorreu em análise da Confederação Brasileira de ginástica
Estética de grupo, como apontado por Figueirôa (2013). Em estudo realizado com a Confederação
Brasileira de Judô, também não foram encontradas ações referentes ao Pilar 5 e 6 (MAZZEI et al.,
2012). Ademais, a Ginástica Rítmica (GR) destaca-se, de maneira geral, na FCG em relação às
demais modalidades ginásticas, contudo nota-se a realização de ações isoladas envolvendo a
Ginástica Artística (GA) e a Ginástica Para Todos (GPT). Considerações finais: Conclui-se que,
principalmente por se tratar de uma federação jovem e em processo de implementação, a gestão
da Federação Cearense das Ginásticas se caracteriza como não profissional. Contudo, apesar da
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escassez de recursos financeiros e da ausência de planejamento, a FCG conseguiu se manter como
entidade ativa nos últimos anos, fomentando a prática no Estado, com a presença de atletas em
competições nacionais e internacionais na GR, mas ainda sem grande representação nas demais
modalidades da Ginástica.
Palavras chave: Ginástica; Gestão do Esporte; Federação Esportiva.
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Introdução e objetivo - O campo da avaliação em políticas públicas de esporte tem demonstrado
estar em um estágio recente, o que reflete na sua não consolidação, já que poucos estudos vêm
sendo realizados com a intenção de apresentar melhores métodos, ferramentas, instrumentos,
práticas e modelos de avaliação para as políticas públicas de esporte, com raras exceções e com
características bem particulares (SILVA, 2012). Segundo Castellani Filho, Veronez e Lião Junior
(2008), essa situação da ausência de processo de avaliação nas políticas públicas de esporte
também tem influência das formas de gestão hegemônicas e essencialmente empíricas. Muitas
vezes, predominam as intervenções de características de controle governamental, amparadas por
princípios corporativos e arbitrários, e que acabam dificultando a produção de informações
confiáveis, entre outros problemas (LINHALES, 1997). O objetivo do nosso estudo foi analisar o
processo de avaliação nas políticas públicas municipais de esporte em 12 municípios paulistas.
Método – utilizamos a abordagem qualitativa, tendo como instrumento a entrevista
semiestruturada e os dados analisados por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 2011).
Resultados e Discussão - Considerando a contextualização sobre a avaliação e sua relação com as
políticas públicas relacionadas ao esporte, é possível perceber que, de maneira geral, a avaliação
não acontece nos municípios investigados. Assim, mesmo quando alguns gestores mencionam
realizar determinada forma de análise sobre o trabalho implementado, este processo avaliativo
acontece de maneira informal, não sistematizada e desestruturada, com a ausência de
ferramentas e indicadores direcionados e específicos. O foco da avaliação quando acontece se dá
apenas nos eventos e campeonatos realizados. Outro aspecto verificado foi que o processo de
avaliação utilizado se baseia única e exclusivamente na opinião das pessoas, tendo em vista que
apontaram ter dificuldades para utilizar algum tipo de ferramenta como o questionário por
exemplo. Apenas dois gestores revelaram realizar a avaliação, com a utilização de instrumentos,
reuniões e análise de dados. Porém, não deixam claro quais seriam essas ferramentas e os
indicadores utilizados. Considerações finais - O tema da avaliação, relacionada às políticas
públicas de esporte, apresenta certa complexidade e, consequentemente, há dificuldades para
avançar em processos que melhor se adequem e sejam coerentes com a visão e a concepção que
os setores esportivos ou a própria política pública esportiva têm sobre suas ações e seus objetivos.
Uma avaliação construída de maneira formalizada e sistematizada com instrumentos, métodos,
indicadores, e a participação de todos os envolvidos no processo, sinaliza o cumprimento dos
objetivos e metas dentro de um planejamento de políticas públicas de esporte. A presença desses
elementos, consequentemente possibilitará verificar a eficiência e a qualidade das ações, seus
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resultados e seus impactos em relação às ações realizadas e às experiências vivenciadas ao longo
de todo o processo. Além disso, um processo de avaliação de uma política pública municipal
esportiva deve, no nosso entendimento, resultar de um processo transparente, sem a imposição
de interesses e expectativas, mas sim, considerando as particularidades do cenário
organizacional, estabelecendo indicadores que sirvam para oferecer resultados e impactos das
ações. Vale ressaltar que uma avaliação sem sentido e sem significado do contexto estará
comprometendo sua implantação e sua consolidação no cenário, suscitando total falta de
credibilidade no processo.
Palavras-chave: Avaliação; Gestão do esporte; Políticas públicas de esporte e lazer; Esporte e
Lazer.
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Introdução e objetivo – A participação popular suscita o papel para a discussão, o debate, o
questionamento, a avaliação, as sugestões, reivindicações e levantamento das reais necessidades
e demandas relacionadas ao processo de implementação das políticas públicas de esporte e lazer.
Cabe ao gestor oportunizar e promover condições necessárias para essa participação popular,
através da divulgação dessa ação, convite e convocação para fazer parte desse processo e
principalmente conscientizar da relevância dessa prática dentro do processo de gestão. Foi a
partir de 2001 que a sociedade teve como meio legal o direito de participar de forma efetiva nos
rumos da gestão pública, com a promulgação do Estatuto da Cidade, Lei n.º 10.257. Em seu artigo
2º, § 2º, o documento determina que a participação popular deve ser uma das diretrizes de gestão
democrática (Araújo, 2011). Essas perspectivas surgiram para promover a superação dos modelos
tradicionais, centralizadores e para buscar um modelo de gestão de políticas públicas, inclusive
de esporte, com processos que promovessem maiores e melhores interlocuções com a sociedade,
ou seja, que acontecesse de forma mais democrática, mais participativa, com a presença de novos
atores. Esse movimento influenciou também o desenvolvimento de pesquisas, com a necessidade
de apresentar referenciais teóricos que fundamentassem a perspectiva de governança que se
estimulava, com o processo de descentralização, mudanças na sociedade e novas formas de
organização, principalmente nos municípios brasileiros (Castellani Filho, 2006). Nesse sentido,
nosso estudo o objetivo foi de analisar em 12 municípios paulistas, localizados na região de
Ourinhos (SP), a participação da população no estabelecimento de diretrizes, na elaboração do
planejamento e na avaliação da política de esporte. Método – utilizamos a abordagem qualitativa,
tendo como instrumento a entrevista semiestruturada aplicada nos gestores municipais de
esporte e os dados analisados por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2011). Resultados e
Discussão – identificamos que não existe qualquer participação da população na gestão do
esporte nos municípios investigados. Quando acontece, ela se limita ao envolvimento de alguns
voluntários em eventos, palestras ou reuniões, sem que eles se engajem no planejamento de
forma mais direta. Os gestores revelaram que a participação acontece de forma tímida e
voluntária, de maneira informal e com o envolvimento de poucos, sendo que na maioria dos
participantes são pais de crianças envolvidas nos projetos e nos programas existentes.
Consequentemente, ocorre mais relacionada aos eventos e ao envolvimento dos filhos. Podemos
assim inferir que existe uma tentativa de participação popular, mas que não é a mais adequada e
viável, se considerarmos a complexidade de todo o processo de planejamento da política pública
esportiva municipal. Verificamos ainda os gestores não mencionam quais as ações que realizam
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para que as possíveis participações aconteçam. Eles não explicitam se promovem reuniões,
plenárias temáticas, audiências públicas, entre outras estratégias possam envolver os governos
municipais e a população para essa prática. A participação também não se efetiva nos Conselhos
Municipais de Esporte, já que eles não existem em dez dos doze municípios investigados. Apenas
02 declararam existir um Conselho Municipal responsável pelo esporte. Entretanto, eles não são
atuantes e, portanto, não funcionam. Os gestores nem sequer sabem quem são seus
representantes. Considerações finais – para que as formas de gestões municipais de esporte
mudem, na perspectiva da participação popular, é necessária diretrizes centrais balizadoras para
dar rumo aos conteúdos das políticas, que, por sua vez deverão ser amparadas por princípios
inovadores de modelos de gestão pública. Para essa mudança ocorrer também é fundamental
que haja com iniciativa dos órgãos federais, Ministério do Esporte e Conselho Nacional de Esporte
a elaboração de um plano de ação nacional coerente, articulado e não simplesmente, pautado
em ações pontuais e desconexas.
Palavras-chave: Participação popular; Gestão do esporte; Políticas públicas de esporte e lazer;
Esporte e Lazer.
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Introdução e Objetivos: O fomento ao esporte de elite tornou-se um vetor fundamental no
desenvolvimento dos sistemas esportivos nacionais (Green & Houlihan, 2004). No Brasil,
evidencia-se o Programa Bolsa-Atleta em suas diversas modalidades de subvenção aos atletas,
como o mais importante programa de financiamento público aos atletas. Como uma das
categorias do programa, e a de maior valor de beneficiamento, a modalidade Bolsa Atleta Pódio
– BAP (Lei nº 12.395, de 16 de março de 2011), tem como objetivo apoiar financeiramente atletas
de modalidades individuais com potencial para conquistar medalhas olímpicas e paralímpicas.
Ainda que os sistemas esportivos, as políticas de financiamento e a performance dos atletas sejam
conceitos bastante evidenciados na literatura, suas interações ainda não foram suficientemente
estudadas (Goranova & Byers, 2015). Neste sentido, esta investigação tem como objetivo
compreender a relação entre o valor do financiamento dos atletas de elite por meio do BAP no
ciclo olímpico (2013 a 2016), o número de atletas (n=202) beneficiados pelo BAP em 21
modalidades esportivas no mesmo período e o sucesso esportivo internacional evidenciado pelas
medalhas obtidas nos Jogos Olímpicos – Rio 2016. Método: Baseado na proposta metodológica
de Goranova e Byers (2015) foram produzidas estatísticas descritivas e medidas de correlações
bivariadas (i.e., teste de correlação de Pearson - r; p<.05), com o objetivo de estabelecer o grau
de relação entre as variáveis (Skinner, Edwards, & Corbett, 2011) usando o software estatístico
SPSS (v.24). Resultados e Discussões: Os resultados indicam uma correlação estatisticamente
significativa entre as variáveis: valor financiado aos atletas no ciclo olímpico e de número de
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atletas beneficiados no mesmo período (r=.960; p<.05), valor financiado aos atletas no ciclo
olímpico e o número de medalhas obtidas na Rio 2016 (r=.661; p<.05), bem como, entre o número
de atletas beneficiados no ciclo olímpico e o número de medalhas obtidas na Rio 2016 (r=.608;
p<.05). Adicionalmente, numa comparação do valor investido por meio do BAP e do número de
medalhas obtidas na Rio 2016 das cinco modalidades com maior investimento (i.e., judô,
atletismo, vôlei de praia, vela e natação), as quatro primeiras obtiveram medalhas na Rio 2016.
Embora os testes de correlação entre as três variáveis indiquem uma relação direta e significativa,
a intensidade da correlação entre valor financiado aos atletas no ciclo olímpico e o número de
beneficiados no mesmo período pode sugerir o financiamento como um dos meios de ampliação
do número de atletas e, consequentemente, levar a conquista de um maior número de medalhas.
Tal afirmação pode ser considerada limitante, isto porque, embora o financiamento a atletas de
elite possa influenciar positivamente o desempenho, tal indicador não deve ser assumido como
o único ou dominante contributo para o aumento do número de medalhas (Goranova & Byers,
2015). Neste sentido, embora a proposta do BAP seja tornar o financiamento parte fundamental
no desempenho esportivo, a percepção de que é este o principal fator de aumento da
performance dos atletas de elite no Brasil precisa ser ponderada. Complementarmente, outras
investigações sugerem que uma associação entre o financiamento e diferentes indicadores como
o ambiente e estrutura de prática, o apoio a participação em competições, bem como a qualidade
da equipe técnica tendem a aumentar o desempenho esportivo (De Bosscher et al., 2006).
Considerações Finais: Estes resultados podem auxiliar no desenvolvimento da gestão do BAP, na
medida em que permitem uma análise direcionada do investimento no atleta e do resultado
esportivo no âmbito do esporte de elite no Brasil. Adicionalmente, os resultados desta
investigação indicam que apenas condicionar a performance as políticas de financiamento tende
a limitar o desenvolvimento dos atletas brasileiros de elite.
Palavras-chave: financiamento; performance; Jogos Olímpicos; bolsa atleta pódio; medalhas.
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Introdução e objetivos: A temática sobre os legados é complexa e por vezes dependentes do
olhar de diferentes áreas científicas (Preuss, 2007). Sobre os legados ligados à politicas esportivas
no Brasil, houve uma grande expectativa em relação aos avanços que poderiam ocorrer,
principalmente em relação ao sistema esportivo brasileiro, sua maior democratização e
consistência de leis que envolvem a acessibilidade para as atividades esportivas no país, sejam
elas educacionais ou de formação, participação e rendimento. Sobre outro ponto de vista, a
questão das políticas, seja qual for sua área, pode ser considerada como a forma em que o Estado
se relaciona com a sociedade (Bobbio & Bovero, 2000). E, certamente, uma maior aproximação
do Estado com a sociedade seria a melhor forma de se fazer política do esporte (Isayama,
Magalhães Pinto, Uvinha, & Stoppa, 2011; Mezzadri, 2014). Neste contexto, estaria a população
brasileira e até mesmo os futuros profissionais de educação física e esporte preparados para
dialogar com os governantes sobre a elaboração e implementação das políticas para o esporte no
Brasil? Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi explorar os conceitos de políticas do esporte e
quem são as organizações responsáveis por sua realização no Brasil (seja no nível municipal,
estadual ou federal), a partir da opinião de estudantes de educação física e esporte em seu
primeiro ano de graduação no ensino superior. Métodos: Esse estudo possui um contexto
qualitativo, baseado no estudo de Molina-García e Fernández (2009). Amostra e procedimentos:
Essa pesquisa foi feita através de entrevista estruturada, realizada pessoalmente por 3
pesquisadores e em dois momentos distintos: 1. 2011: 68 estudantes (51 homens e 17 mulheres),
do primeiro ano de um curso de Educação Física de uma universidade privada da Grande São
Paulo. 2. 2017: 51 estudantes (41 homens e 10 mulheres), do primeiro ano de um curso de
Ciências do Esporte de uma universidade pública do interior de São Paulo. Instrumento e análise:
Em ambos os momentos foram feitas duas perguntas: 1. O que se entende por Gestão Esportiva
Pública? 2. Que órgãos e instituições realizam a Gestão Esportiva Pública? Todas as respostas
foram transcritas e posteriormente analisadas através de Análise de Conteúdo. Resultados e
Discussão: Após seis anos, houve uma diminuição no número de estudantes que não sabiam
sobre o assunto. Apesar de não ter sido uma mudança muito grande, pode-se observar que a
gestão esportiva pública foi disseminada para a sociedade ao longo dos anos. É possível notar que
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não houve uma grande variação percentual em relação às categorias, mesmo com o aumento de
estudantes conhecedores do assunto. Nota-se que a propagação da gestão esportiva pública,
apesar de avanços, ainda tem muito para ser um tema notório pela sociedade.
Palavras-chave: Legados; Politicas do Esporte.
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Introdução: As políticas públicas para o esporte são uma das ferramentas públicas que promovem
e desenvolvem o esporte no Brasil ocorrendo nos níveis municipal, estadual e nacional,
isoladamente entre si. O Programa Bolsa Atleta é concebido como uma das políticas públicas de
nível nacional de maior extensão aos atletas profissionais (CORRÊA et al, 2014; GUIMARÃES,
2009), no entanto, na estrutura hierárquica as municipais possuem relevante papel por serem o
primeiro contato de atletas que estão construindo a carreira esportiva. Objetivo: identificar a
existência de políticas públicas municipais específicas de apoio ao esporte nas capitais das
Unidades Federativas além do Distrito Federal, assim como, buscar elementos que possam
caracterizar uma rede nacional, diante do formato de incentivo disponibilizado e seus
destinatários finais. Métodos: Para investigar a existência de legislações de incentivo aos esportes
a nível municipal, foi realizada uma revisão sistemática por meio dos sítios eletrônicos oficiais das
respectivas prefeituras e do Distrito Federal, e por fim das câmaras municipais. Foram utilizados
os descritores: “lei”, “incentivo”, “esporte”, “bolsa” e “atleta” na área de busca dos sites das
respectivas câmaras municipais, secretarias e prefeituras municipais. As informações das
legislações encontradas foram registradas em planilha no programa Microsoft Excel 2010 com as
seguintes abas: estado, município, existência de lei municipal, ano da lei, número da lei, nome da
lei e o funcionamento (qual o incentivo e o destinatário). Todas as legislações encontradas foram
lidas na íntegra buscando encontrar pontos em comum e especificidades. Resultados: a pesquisa
revelou que das 27 Unidades Federativas, 19 (70,4%) possuem lei específica de incentivo ao
esporte, ao passo que 8 não registram uma norma local particular de propulsão do esporte. Na
análise temporal verificou-se que 4 (21%) cidades já aprovaram leis municipais de incentivo ao
esporte entre 1990 e 1999, 7 (36,8%) cidades instituíram normas municipais entre 2000 e 2009,
e 8 (42,1%) leis foram criadas entre 2010 e 2017 nas capitais. Verificou-se, ainda, que 5 dos 7
estados do norte (AC, AP, AM, PA, RO, RR e TO) possuem leis municipais (71,4%); 4 dos 9 estados
do nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN e SE); 3 das 4 unidades federativas do centro-oeste
(GO, MT, MS e DF) possuem (75%); todos os 4 estados do sudeste (ES, RJ, MG e SP); assim como
os da região sul (RS, SC e PR) instituíram normas próprias de incentivo. Discussão: inobstante o
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bom índice de 70,4% de capitais disponibilizarem legislações municipais para impulsionar os
esportes, principalmente nos últimos 7 anos com incremento de 42,1%, não foi identificada uma
linha homogênea de incentivo, antes, foram encontrados parâmetros e variáveis que vão desde
uma destinação específica de verbas para bolsas ou projetos, passando por benefícios nos mais
diversificados formatos, percentuais e finalidades, até os destinatários do incentivo que em
alguns casos envolvem o esporte amador e/ou de alto rendimento, em outros tão somente
esportes olímpico, alguns dirigidos tão somente para clubes outros para equipes ou projetos e
ainda, muitos restritos a pessoas jurídicas ou pessoas naturais. Considerações Finais: só
resultados preliminares do estudo são de que os dados não são conclusivos quanto à existência
de uma rede nacional de políticas públicas a nível municipal, exigindo aprofundamento da
pesquisa para compreender melhor todas as variáveis que foram identificadas nas legislações
municipais e talvez elaborar uma proposta ideal para o incentivo dos esportes dentro da realidade
das cidades, especialmente na região nordeste do país em que mais da metade das capitais ainda
não promulgou lei específica de estímulo ao esporte.
Palavras chave: Lei Municipal; Incentivo; Esporte; Rede.
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Introdução e objetivos: “Se reconhecermos que o desenvolvimento dos jogadores de futebol nas
categorias de base é fundamental para redução de riscos financeiros dos clubes profissionais, é
justo dizer que, atualmente, não temos um mapeamento e compreensão real e coordenada dos
diferentes modelos de desenvolvimento juvenil existentes na Europa” (Fontein, 2012). O seguinte
trabalho tem como objetivo apresentar as principais características nos processos da gestão do
desenvolvimento de jovens atletas já praticado nos principais clubes europeus de futebol. Tais
processos, ou desestruturados ou embrionários no Brasil. Pretende-se também discutir de forma
preliminar as principais diferenças existentes entre os clubes europeus e clubes brasileiros.
Métodos: A metodologia utilizada na pesquisa será descritiva, através de uma análise documental
do “Relatório sobre academias juvenis na Europa”, realizado pela European Club Association em
2012 (European Club Association, 2012) Resultados e Discussão: Para melhor clareza, os
resultados foram divididos em categorias, sugeridas no próprio documento analisado. Visão e
Filosofia: Dos clubes analisados, destacam-se aqueles que apresentam a ideia de que a base é
geradora de valor agregado, assim como fonte de renda e não um gasto, ou seja, é empregada a
ideia de investimento a longo prazo com oportunidade de desenvolver, além de recursos
humanos (jogadores), uma ideologia ou cultura de jogo do clube. Organização: demonstrada pela
alta importância das categorias de base no conselho executivo do clube. Além disso, o documento
destaca que a transição dos jogadores da base para o profissional é fator determinante para o
sucesso ou fracasso do atleta, para isso, estabelecem ligação organizacional através da
construção de um quadro técnico (inclusive gestores) com interação da base com as equipes
profissionais. Praticamente 80% das equipes europeias possuem essa característica. Instrução e
Scouting: O recrutamento de jogadores concentram-se nas regiões próximas ao clube (cerca de 1
hora de deslocamento no máximo), portanto jovens jogadores possuem condição de suporte
familiar (emocional e educativo), situação que os clubes não possuem condições de suprir.
Infraestrutura: Sobre a infraestrutura, os clubes reservam recursos para investimento em
instalações de qualidade para suporte multidisciplinar dos jovens atletas e com proximidade ou
integração com as mesmas estruturas das equipes principais. Abordagem Técnica e Conteúdo:
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Enfatiza a construção de um programa de treinamento que aplique a proporção correta de
conteúdos técnicos e táticos nas diferentes faixas-etárias e que construam um padrão de jogo do
clube. Também foi relatado que muitos clubes preferem contratar ex-jogadores, com licenças da
UEFA, como treinadores. Finanças e Produtividade: 50% dos clubes investigados investem menos
de 6% de seu orçamento nas categorias de base e aproximadamente 50% dos clubes aumentaram
seu orçamento de maneira significativa. Deste modo observamos que utilizar parte do orçamento
do clube em prol de novos talentos, além de gerar material humano é comprovado o seu
resultado como recurso financeiro futuro (sustentabilidade). Conclusões ou Considerações
Finais: Foi possível enxergar a seriedade e sistematização detalhada dentro do processo de
formação de jogadores nos clubes europeus. Quando os clubes brasileiros são analisados,
possivelmente se identifica um contrate, onde quando existem iniciativas elas são mínimas
(certificado de clube formador), os interesses são escusos e a regra é um atraso considerável de
gestão e visão no processo de formação de jogadores no Brasil.
Palavras-chave: Palavras-chaves: planejamento estratégico; organização esportiva; clubes;
gestão profissional.
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Introdução e Objetivos: O surgimento da Constituição Federal de 1988 possibilitou a inserção do
fenômeno esportivo enquanto direito social no Brasil e ao mesmo tempo, deu origem a um
primeiro ciclo de descentralização administrativa, que reiterou o sistema federativo e redefiniu o
papel de cada esfera de governo, ao estabelecer responsabilidade compartilhada entre a União,
Distrito Federal, Estados e Municípios (GODOY, 2003). Ao mesmo tempo, a Constituição Federal
de 1988, incutiu elementos e diretrizes para a implantação da democracia participativa,
incorporando assim, a participação da comunidade na gestão pública. Entretanto, uma pesquisa
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2003, revelou a
precariedade das políticas esportivas dos municípios brasileiros. A referida pesquisa identificou
um número reduzido de atos legais e a fragilidade do controle social destinado ao campo
esportivo nas diversas regiões do país. Neste contexto, a pesquisa teve como objetivo analisar a
estrutura organizacional e o controle social da política pública de esporte e lazer implementada
no município de Barra do Rocha/BA, no que se refere ao período de 2010 a 2013. Metodologia:
este estudo caracterizou-se como uma pesquisa documental, de caráter exploratório e
abordagem qualitativa. No que diz respeito ao processo de análise e discussão dos dados, utilizouse os estudos de Klaus Frey sobre análise da política pública. Desta forma, foram definidas duas
categorias de análise: a estrutura organizacional destinada ao setor esportivo e as ações de
controle social correlatas a política esportiva municipal. Resultados e discussão: Ao analisar os
dados pode-se verificar uma legislação embrionária que impossibilita uma autonomia
administrativa e financeira do setor esportivo. Ao mesmo tempo, verificou-se uma estrutura
administrativa frágil vinculada a uma diretoria de esportes na secretaria municipal de educação.
Desta forma, constatou-se que as ações realizadas foram centralizadas no gestor público local, o
que dificultou a implementação de uma política esportiva sólida. Além disso, as diretrizes
vinculadas ao controle social dos fenômenos em questão se apresentaram de maneira
embrionária, limitando assim, a possibilidade de materialização de uma gestão participativa no
referido município. Considerações finais: A estrutura organizacional destinada ao setor esportivo
e as prerrogativas legais correlatas a área em questão precisam passar por um processo de
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reformulação, no intuito de possibilitar a materialização da gestão participativa no âmbito
esportivo. Por fim, acredita-se que, a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer se
apresenta como uma possível alternativa de organização do setor esportivo enquanto política de
Estado.
Palavras-chave: Esporte; Lazer; Política; Barra do Rocha.
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Introdução e Objetivos: A avaliação de uma política social é um fenômeno dotado de
complexidade que possibilita o delineamento de algumas características auxiliadoras no processo
de mensuração e detalhamento dos escopos e dos resultados da gestão pública. Logo, Arretche
(2001, p.54) defende a importância do pesquisador em perceber que a implementação modifica
o delineamento original das políticas, “pois esta ocorre em um ambiente caracterizado por
continua mutação. Mais que isto, deve levar em conta que os implementadores é que fazem a
política, e a fazem segundo suas próprias referências”. Neste contexto, Boschetti (2009, p.02)
afirma que a avaliação tem o objetivo de “estabelecer um valor ou julgamento sobre o significado
e efeitos das políticas”, orientando as tomadas de decisão enquanto a continuidade, modificações
ou cancelamento da política social. Logo, a avaliação faz referência a um conjunto de
procedimentos técnicos que produzem conhecimento, de forma interdisciplinar, para diagnóstico
prévio, implementação e validação posterior de programas e projetos sociais. Sendo assim, a
pesquisa teve buscou avaliar a política de esporte e lazer do município de Ubatã/BA, no período
de 2010 a 2013. Métodos: No que diz respeito ao procedimento metodológico, a presente
pesquisa se caracteriza como uma pesquisa documental, de caráter exploratório e de natureza
qualitativa. Acerca da organização e análise dos dados, utilizou-se as categorias elaboradas por
Boschetti (2009) sendo elas: a configuração dos direitos e benefícios correlatos a política social
avaliada; o financiamento e os gastos e a gestão e controle social democrático da política em
questão. Sendo assim, foi realizado um levantamento dos materiais disponíveis no Diário Oficial
do Município, no site da Prefeitura e no arquivo da Câmara Municipal de Ubatã/BA. Resultados e
discussão: Ao avaliar as ações esportivas implementadas no município investigado constatou-se
uma fragilidade acerca da definição de prerrogativas legais correlatas ao campo esportivo.
Entretanto, foi possível constatar que a Lei Orgânica apresenta um capítulo sobre a participação
popular, com vistas ao estabelecimento de mecanismos capazes de garantir a intervenção cidadã
no processo de elaboração, avaliação e implementação das políticas municipais. Todavia, não
foram diagnosticadas ações voltadas a materialização da gestão participativa. Ao mesmo tempo,
percebeu-se que o financiamento da política esportiva local se apresenta de maneira
embrionaria, limitando assim, a abragência das poucas ações desenvolvidas e a diversificação das
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atividades esportivas. Considerações finais: A fragilidade do ordenamento legal corroborou com
a ausência de uma política esportiva significativa no município investigado. Entretanto, a
definição de um percentual do Produto Interno Bruto a ser investido exclusivamente com a
política esportiva e a captação de recursos financeiros por meio de renúncia fiscal e parcerias
público-privadas se apresentam como possiveis caminhos para a melhoria do campo esportivo
local. Ao mesmo tempo, acredita-se que a gestão participativa torna-se salutar para o
atendimento as demandas esportivas locais.
Palavras-chave: Esporte; Lazer; Política; Ubatã.
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Introdução: Como preparação para os Jogos Olímpicos Rio 2016 foi desenvolvido em 2012 o
“Plano Brasil Medalhas” que, entre outras medidas, implementou juntamente ao Programa Bolsa
Atleta a categoria Bolsa Pódio, a qual tem a finalidade de apoiar atletas que estejam entre os vinte
melhores do mundo em suas respectivas provas em competições, tendo chances de disputar
finais e medalhas olímpicas e paraolímpicas e assim receber medalhas, reposicionando o Brasil
no quadro de medalhas das competições olímpicas (BRASIL, 2016). Ao direcionar nosso foco para
os atletas das modalidades de atletismo, identificamos que o Governo Federal, por meio da bolsa
pódio, investiu cerca de R$ R$ 7.240.000,00, contemplando 33 atletas num período que envolveu
os anos de 2014 a 2016. Tendo em vista o contexto pré Jogos Olímpicos a serem realizados no
Brasil, acrescidos do investimento financeiro por parte do Estado, o presente estudo tem como
objetivo identificar qual a representatividade de atletas de atletismo contemplados pela bolsa
pódio nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Metodologia: esse estudo caracteriza-se como sendo qualiquantitativa, descritiva e de cunho documental, pois utilizamos como fonte o banco de dados do
Projeto Inteligência Esportiva (2017) e o Caderno de Resultados Oficial dos Jogos Rio 2016 (2016).
Resultados e discussão: Dos 81 atletas pesquisados vinculados às modalidades do atletismo, 33
foram contemplados pela bolsa pódio no recorte temporal estabelecido. Destes, somente 19
foram inscritos nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o que corresponde 58% dos atletas que receberam
esse auxílio, dentre os quais, somente onze receberam a bolsa de maneira ininterrupta pelo
período de três anos e, somente oito estiveram representados nos Jogos. Ou seja, o montante de
R$ 2.663.000,00 (36,79% do valor total) investidos em atletas não teve o retorno efetivado pela
presença desses nos Jogos Olímpicos, e menos ainda atendeu à expectativa inicial do programa,
que era o angariamento de medalhas olímpicas e todo o simbolismo que elas conferem ao país
no que tange a representatividade esportiva mundial e provariam a eficiência desse programa,
sendo que nos jogos o atletismo brasileiro conseguiu apenas uma medalha. Considerações finais
Frente a esse panorama, podemos inferir a partir da ilustração dos dados do atletismo, que
embora o programa Bolsa Atleta tenha sido fundamental para que os atletas se mantivessem e
evoluíssem tecnicamente nos mais variados esportes, quando se trata da categoria de bolsa mais
alta, e de atletas que às recebem, percebemos que por vezes ainda são necessárias outras
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estratégias de apoio aos atletas e principalmente que o programa de maneira geral carece de um
direcionamento organizado e adequado de verbas, quando se diz respeito a essa determinada
categoria de Bolsa tratada ao longo desta pesquisa.
Palavras-chave: Bolsa pódio; Atletismo; Rio 2016; Bolsa Atleta; Jogos Olímpicos.
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A Lei de Incentivo ao Esporte (n°11.438/2006), tem como objetivo fomentar projetos esportivos
e paradesportivos, a partir da dedução do imposto de renda devido por pessoas físicas e jurídicas.
A partir desse contexto e da continuidade dessa ação política, temos um volume significante de
informações, que podem nos dar o feedback de como a lei tem colaboradora para o esporte, a
partir da produção cientifica. O Congresso Brasileiro de Gestão de Esporte (CBGE), é um evento
acadêmico que tem como principal objetivo reunir professores, pesquisadores, estudantes e
profissionais da área para discutir e pensar no desenvolvimento da gestão esportiva no Brasil.
Atualmente, esse evento vem acontecendo anualmente, em diversas regiões do país. Isso
colabora para uma maior difusão dos temas que vem sendo estudados na área da gestão do
esporte ao redor do país. A reflexão central deste trabalho girou em torno do questionamento
acerca das produções cientificas, cujo objeto principal de estudo é a lei de incentivo ao esporte.
Esse trabalho tem como principal objetivo, entender como tem sido a produção científica com a
temática desta lei de incentivo, a partir do levantamento dos trabalhos publicados nos anais do
congresso, ao longo das últimas sete edições do evento. O presente estudo se caracteriza quanto
ao método como documental, devido ao fato de que os anais do evento foram utilizados como
fonte primaria de análise. A partir disso, podemos concluir que é evidente que o volume de
estudos com essa característica é escasso, principalmente, por se tratar de um evento que
acontece com uma certa periodicidade. Isso justifica a lacuna existente nas pesquisas com o tema
da LIE, o que nos impossibilita traçar um panorama minudenciado de como, de fato essa lei tem
contribuído. Dessa forma, fica evidente a necessidade de direcionar novos trabalhos para essa
área, o que contribuirá com o entendimento sobre a possibilidade dessa lei para o esporte no
Brasil.
Palavra-chave: lei de incentivo; CBGE; política pública; gestão esportiva.
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Introdução e objetivos: Desde 2005 o Programa Bolsa-Atleta (PBA) vem se consolidando como a
principal política de fomento à atletas olímpicos e paraolímpicos no Brasil (CORRÊA, 2013). Isso
pode ser reforçado pelos números do próprio programa, que até o fim do ano de 2016 já havia
distribuído mais de 40 mil bolsas a mais de 20 mil atletas. Os números do programa se mostram
gradativamente maiores e mais expressivos ao passo em que em 2005 o programa financiou 930
atletas e em 2015 o número de bolsas distribuídas foi de 7.041. Ao compreender que cada
modalidade possui seu grau de representatividade no programa, esta pesquisa tem como objetivo
verificar e mapear a distribuição das bolsas da modalidade de atletismo em todo o período de
existência do programa. A opção por esta modalidade justifica-se pelo volume de investimento
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do PBA, que atualmente possui o maior número de atletas beneficiados (n=2454) nas categorias
Base, Estudantil, Nacional, Internacional, Olímpica/Paraolímpica e Pódio. Método: Os dados de
pesquisa foram coletados a partir das planilhas de beneficiários disponibilizadas pelo Ministério
do Esporte (ME) e catalogadas em um banco de dados pelo Projeto Inteligência Esportiva
UFPR/ME. Recorreu-se a análises descritivas dos dados através do SPSS Statistics (v.24.0). Estas
permitem perceber qual o crescimento no número de atletas financiados durante o período de
2005 a 2015, bem como, o crescimento do valor financiado. Resultados e Discussão: Foram
identificadas 5.720 bolsas, excetuando-se a categoria Bolsa Pódio, na qual detectou-se um total
de 170 bolsas (entre 2013 e 2015). Os resultados apontam para uma concentração expressiva de
bolsas na categoria Nacional (63%, n=3.610), seguido pela categoria Estudantil (15%, n=835). No
que se refere aos valores investidos na modalidade (R$ 70,1 mi), a categoria Nacional foi
responsável por um aporte financeiro de R$ 38,4 mi, seguido pela categoria Internacional, que,
embora tenha beneficiado apenas 649 atletas, foi responsável por investir R$ 13,7 mi nos atletas
da modalidade. Concernente ao Bolsa Pódio, ainda que a categoria seja originária de 2013, até o
momento foram investidos R$ 23,8 mi, distribuídos entre 170 atletas. O ano com maior número
de beneficiários no Bolsa Pódio foi o de 2014, período em que 61 atletas foram contemplados
pelo programa. 2014 também foi ano em que o PBA beneficiou o maior número de atletas com
bolsas nas demais categorias. Nesse ano o PBA contemplou 846 atletas, por meio de cerca de R$
10,2 mi. Considerações Finais: Os dados apresentados apontam uma possível incoerência com o
objetivo do PBA, quando observada a presença majoritária de benefícios na categoria Nacional.
Isso se deve ao fato de que a legislação prevê destinar o benefício, “prioritariamente aos atletas
praticantes do esporte de alto rendimento” (BRASIL, 2004), o que acaba por não se confirmar,
uma vez que, não é possível afirmar que os atletas beneficiados pela categoria Nacional (que
conquistaram até a 3ª colocação em competições de nível nacional) sejam considerados os
principais atores do esporte brasileiro, logo, atletas de alto rendimento (COSTA, 2007). Todavia,
diferentemente do que pôde ser observado em outros esportes (SILVA et al, 2015; DIAS, et al,
2016; CAMARGO, 2017), a distribuição de bolsas na modalidade de atletismo pode pressupor um
maior fomento na base esportiva da modalidade, já que a categoria Estudantil foi apontada como
a segunda categoria com maior número de beneficiados. Estudos dessa natureza podem auxiliar
no desenvolvimento da gestão do PBA e permitir uma análise direcionada do investimento no
atleta como política de desenvolvimento esportivo no Brasil.
Palavras-chave: Financiamento; esporte de alto rendimento; Política Pública para o esporte;
Atletismo.
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Introdução e objetivo: Nos últimos anos temos observado o aumento do interesse da população
pela prática de lutas. Recentemente o Ministério do Esporte (ME) realizou o “Diagnóstico
Nacional do Esporte/DIESPORTE”, pesquisa desenvolvida em 2013 e que contou com quatro
pilares: praticantes, infraestrutura, legislação e investimentos. Em relação ao primeiro aspecto,
foram realizadas 8.902 entrevistas para coleta de informações sobre práticas esportivas e
atividades físicas. Considerando informações do IBGE, tais dados foram ponderados a partir de
uma projeção da população brasileira por região, gênero e grupos de idade, de aproximadamente
147 milhões de brasileiros, quantidade equivalente à população entre 14 e 75 anos. (Brasil, 2013).
Observamos nesse diagnóstico que apesar do percentual de praticantes de lutas não ser
significativo se comparado às modalidades mais praticadas pela população (ex.: futebol,
caminhada e voleibol), dentre as 31 modalidades catalogadas, 8 estão relacionadas as lutas. E o
jiu jitsu e muay thai (modalidades que mais se destacam entre as lutas) ocupavam,
respectivamente a 14ª e 15ª posição da tabela. Tal situação pode ser associada ao destaque
significativo que as lutas têm recebido pela mídia recentemente, sobretudo a partir de eventos
como o Ultimate Fighting Championship/UFC. Considerando tal contexto, nos chama a atenção o
processo de financiamento público brasileiro relacionado aos esportes de combate,
especificamente o realizado pelo programa Bolsa-Atleta/PBA. Desde 2005, o mesmo auxilia
financeiramente a carreira esportiva de atletas praticantes de modalidades olímpicas,
paraolímpicas, não olímpicas e não paraolímpicas, possibilitando uma significativa melhora dos
resultados esportivos e maiores chances de ingresso em competições nacionais e internacionais
(Brasil, 2005; Corrêa, 2012). Nesse sentido esta pesquisa tem como objetivo verificar e mapear a
distribuição das bolsas das modalidades relacionadas aos esportes de combate em todo o período
de existência do programa. Método: Os dados foram coletados em planilhas de beneficiários de
bolsas de 2005 a 2015 do PBA disponibilizadas pelo ME, e catalogadas no banco de dados do
Projeto Inteligência Esportiva UFPR/ME, sendo utilizado também a ferramenta de tabela dinâmica
do Excel que nos permitiu entender o crescimento das bolsas voltadas aos esportes de combate
desde o início do PBA. Resultado e Discussão: Identificamos que desde o início do PBA foram
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ofertadas 8.450 bolsas para as modalidades de esporte de combate, sendo a maior parte deste
investimento voltado às olímpicas e paraolímpicas, respectivamente, judô, taekwondo, esgrima,
boxe, luta olímpica e judô para cegos. Tal fato pode indicar uma maior atenção ao rol de
modalidades dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. Percebemos também que as
categorias de bolsas que mais ofertaram financiamento aos atletas são respectivamente, nacional
(n=2.980), internacional (n=1.656), e as que menos ofertaram foram, estudantil (n=298), olímpica
(n=116), atleta base (n=98), o que nos dá a entender que a maior parte dos atletas está
competindo a nível nacional e internacional. Observamos também que o sexo masculino recebeu
o maior volume de bolsas neste período, somando 5.147 e o feminino 3.303, o que nos permite
afirmar que a participação feminina em algumas modalidades de combate ainda é inferior a
masculina, resultando em menos possibilidades de pleito a bolsa. Conclusão: Desde 2005 os
esportes de combate têm tido seus atletas comtemplados pelo programa, tendo em seu início
208 bolsas ofertadas e 1196 na última edição, em 2015. Apesar desse volume e das modalidades
que receberam maior quantidade bolsas estarem relacionadas ao movimento olímpico,
verificamos que a maioria das bolsas estão alocadas na categoria “nacional”, o que pode indicar
uma diversidade significativa em termos de financiamento público entre as 35 modalidades
pesquisadas, os diferentes níveis de praticantes e/ou categorias de bolsa. Além da possível
rotatividade de atletas registrada pelo PBA ao longo deste período.
Palavras-chave: Financiamento; Política pública para o esporte; esportes de combate.
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Introdução e objetivos: O objetivo do presente estudo foi buscar conhecer as razões pelas quais
as empresas privadas apoiam o paradesporto no RJ, tendo em vista a baixa incidência deste tipo
de apoio no país. Métodos: Foi utilizado como instrumento um questionário aplicado aos
gestores de 4 empresas participantes voluntárias. Estes gestores exercem sua função há, no
mínimo, 6 meses. O instrumento era composto por 12 questões discursivas e do tipo auto
preenchidas. Resultados e Discussão: Como resultado secundário foi possível conhecer o perfil
desses gestores como sendo adultos, na faixa etária entre 21 - 31 anos, de ambos os sexos, com
formações superiores diversificadas, embora alguns não a tivessem. Além disso, declaram não
fazer uso da Lei de Incentivo ao Esporte e não têm, em suas respectivas empresas, um setor
especificamente voltado à análise do retorno obtido pelo apoio oferecido. Na sua maioria, essas
empresas buscam o aumento das vendas e, utilizam também as redes sociais para medir este
retorno de investimento no desporto. A razão em comum para o apoio ao paradesporto foi, em
sua maioria, relacionado a questões pessoais.. Conclusões ou Considerações Finais: Assim, podese concluir que existe uma relação muito mais emotiva entre a empresa e o desporto apoiado do
que percepção deste apoio enquanto possibilidade de retorno ao negócio e este tipo de
comportamento acaba fragilizando monitoramento adequado deste retorno financeiro da
empresa além de caracterizar uma dimensão amadora da relação entre esportes e negócios. O
estudo recomenda um número maior de pesquisas relacionadas ao tema, uma vez ser esta uma
grande preocupação das instituições, com a inclusão de um quantitativo maior de empresas de
diferentes segmentos.
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Introdução e Objetivo: As instalações esportivas são estruturas fundamentais para o
desenvolvimento do esporte, e com o incremento da tecnologia, novos materiais permitem o
oferecimento de melhores condições de prática aos atletas e ao espectador desejar de forma
mais efetiva participar de grandes momentos do esporte (Sarmento & Pinto, 2014). Sendo assim,
a percepção da qualidade de serviços, pode ser considerada um fator estratégico de
desenvolvimento das organizações, por poder tornar as pessoas leais à prática e ao espetáculo
esportivo (Correia, Biscaia & Menezes, 2014). Portanto, objetivou-se identificar a percepção da
qualidade de serviços da Arena de Pernambuco nos jogos do Campeonato Pernambucano de
Futebol - A1 nos anos de 2016 e 2017. Métodos: Quanto aos fins, a pesquisa apresenta-se como
de caráter exploratório e descritivo, e quanto aos meios, como de campo (Vergara, 2016). A
amostra foi composta por espectadores de um clube que disputou o Campeonato Pernambucano
de Futebol – A1 em 2016 e 2017 e que teve o mando de campo na Arena de Pernambuco. O
instrumento utilizado tem como base o modelo teórico de análise da qualidade de serviços
proposto por Yoshida e James (2010), validado para o português por Biscaia, Correia, Yoshida,
Rosado e Marôco (2013), onde os itens são mensurados a partir de uma escala likert de 7 pontos.
Em 2016 foram coletados 91 questionários e em 2017, 203. As coletas foram realizadas antes do
início das partidas, com a explicação do objetivo do estudo aos espectadores. Os dados coletados
foram analisados com a utilização do pacote estatístico SPSS 20.0, com a análise descritiva, com
determinação da média dos itens que compõe a dimensão da qualidade funcional que leva em
consideração os atributos da instalação. Resultados e Discussão: A média mais baixa em 2016 é
vista na dimensão Pessoal de apoio, sobre o profissionalismo dos mesmos, com média 4,43.
Resultado similar é visto na dimensão Segurança, com média 4,51 no item sobre a segurança das
acessibilidades. Nas médias de 2017, a mais baixa está na dimensão Pessoal de apoio (4,83), no
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item se o pessoal de apoio responde rapidamente às necessidades do torcedor, e a segunda mais
baixa em Segurança (4,89), no mesmo item de 2016. Estes resultados sugerem a necessidade de
uma melhor qualificação do pessoal de apoio que trabalha durante as partidas no estádio. Sendo
assim, atividades de capacitação e/ou pré-requisitos mais exigentes para contratação de novos
funcionários surgem como possibilidade. As médias mais altas, em 2016, foram encontradas nas
dimensões Acessos da Instalação (5,12), no item referente a planta da Arena que ajuda os
torcedores a chegarem aos banheiros, e Conforto (5,08), sobre o conforto dos lugares na
instalação. Em 2017, as médias mais altas permanecem nessas duas dimensões nos mesmos itens,
mas de forma invertida, sendo a média mais alta no que diz respeito ao conforto dos lugares
(5,54) e a ajuda à chegada aos banheiros (5,51). Os resultados das médias mais altas evidenciam
aspectos relacionados a modernidade e conforto da instalação, o que demonstra a relevância
desses fatores para os espectadores. Conclusões: Conclui-se que o pessoal de apoio e a segurança
foram as dimensões recorrentes com médias mais baixas nos dois anos de análise, portanto,
devem exigir uma maior atenção por parte dos gestores da instalação. Por outro lado, o conforto
e as acessibilidades parecem ser os aspectos que mais contribuem para a percepção da qualidade
dos serviços por parte dos espectadores. Ainda assim, é necessário a realização de novos estudos
para melhor analisar a questão da qualidade de serviços na Arena de Pernambuco e em outras
instalações esportivas da cidade do Recife, assim como em outras competições.
Palavras-chave: Eventos Esportivos; Instalações; Intenções comportamentais; Qualidade de
serviços; Satisfação.
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Introdução: O marketing esportivo é o processo de planejar e implementar ações que visam a
produção, preço, comunicação e distribuição de produtos e serviços esportivos com foco em
atingir ou superar as expectativas do torcedor (Pitts & Stotlar, 2002). Quando o serviço é
fornecido e causa boas impressões em quem está o consumindo, ocorre o que é denominado
como qualidade do serviço (Biscaia, Correia, Rosado & Menezes, 2014), considerado o principal
responsável pela satisfação do torcedor que, segundo, Yoshida e James (2010) afirmam como
sendo o prazer em resposta da realização de um evento esportivo e/ou de serviços auxiliares
prestados durante o jogo. Entende-se que o consumidor do futebol possui características muito
diferentes das encontradas em outros mercados consumidores, pois há uma identificação forte
com o produto principal. Porém, esta identificação não pode ser interpretada pelos clubes como
um reflexo na satisfação dos torcedores (Carvalho, Molleta, Stinghen & Knaut, 2013). Objetivo:
Analisar a satisfação e as intenções comportamentais dos sócios torcedores de um clube de
Pernambuco no Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A. Métodos: O estudo é caracterizado
como pesquisa descritiva, com a população composta por sócios-torcedores do clube. Os dados
foram coletados por meio de questionário de escala multi-itens do tipo Likert adaptado de dois
autores (Carvalho et al., 2013; Biscaia, Correia, Yoshida, Rosado, Marôco, 2013) com cinco
alternativas. Os dados foram aplicados no software IBM SPSS Statistics 20, analisando-os de uma
maneira descritiva, utilizando média, moda e mediana, desvio padrão, soma, medidas percentuais
e gráficos. Resultados e Discussão: Na dimensão de satisfação com os serviços auxiliares, os itens
mais bem avaliados foram com os planos, benefícios e os preços cobrados referentes à
associação, qualidade e pontos de vendas dos produtos e satisfação com as campanhas de
marketing realizadas. Na dimensão de satisfação com o serviço principal, os torcedores sentiramse como indiferentes sobre a satisfação com os jogos, se os jogos correspondem as expectativas
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e se estes jogos se aproximam do jogo ideal. Na dimensão de intenções comportamentais, os
resultados foram bastante positivos, pois a grande maioria considerou que é muito provável que
volte a consumir produtos e serviços do clube e de se manter como sócio. Considerações Finais:
Houve resultados positivos na satisfação com a qualidade de serviço, equilíbrio quando tratou da
satisfação com os jogos. Sugere-se ações que foquem na paixão do torcedor, pois a dimensão de
intenções comportamentais em relação ao clube mostra que os torcedores entrevistados
demonstram altos níveis de lealdade.
Palavras-chave: Marketing Esportivo, Futebol, Qualidade de Serviço, Satisfação, Intenções
Comportamentais.
Referências
Biscaia, R., Correia, A., Rosado, A., & Menezes, V. (2013). Estudo da lealdade dos espectadores.
Recife: UFPE.
Biscaia, R., Correia, A., Yoshida, M., Rosado, A., & Marôco, J. (2013). The role of service quality
and ticket pricing on satisfaction and behavioural intention within professional football.
International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 42-66.
Carvalho, W. G., Molletta, S. R., & Knaut, F. (2013). Estudo sobre a satisfação do Sócio-Torcedor
do Paraná Clube. Revista Intercontinental de Gestão Desportiva, 55-69.
Pitts, B., & Stolar, D. (2002). Fundamentos de marketing Esportivo. São Paulo: Phorte.
Yoshida, M., & James, J. (2010). Costumer satisfaction with game and service experiences:
antecedents and consequences. Journal of Sport Management.

61

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte

Satisfação e intenção comportamental dos torcedores de três clubes de Pernambuco no
campeonato brasileiro de futebol – séries “A” e “B”
Victor Henrique Rodrigues Silva
Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão – Gequip - Escola Superior de Educação Física Universidade de Pernambuco
victorhenrique47@hotmail.com
Maria Júlia Manguinho Borges do Rêgo
Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão – Gequip - Escola Superior de Educação Física Universidade de Pernambuco
miranday95@gmail.com
Marcos Antonio Barros Filho
Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão – Gequip - Faculdade de Desporto – Universidade do
Porto
marcos.barrosf@hotmail.com
Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso
Grupo de Pesquisa em Esporte e Gestão – Gequip - Escola Superior de Educação Física Universidade de Pernambuco
carlosaugustomulatinho@gmail.com
Introdução: Os serviços prestados pelo clube é um dos meios de aproximação com o seu torcedor
pois, quando fornecido de maneira eficaz e causa boas impressões em quem está o consumindo,
ocorre o que é denominado como qualidade do serviço (Biscaia, Correia, Rosado & Menezes,
2014), considerado o principal responsável pela satisfação do torcedor. Yoshida e James (2010)
afirmam a satisfação como sendo a resposta positiva sobre realização de um evento esportivo,
incluindo todos os serviços. Entende-se que o consumidor do futebol possui características muito
diferentes das encontradas em outros mercados consumidores, pois há uma identificação forte
com o produto principal. Porém, esta identificação não pode ser interpretada pelos clubes como
um reflexo na satisfação dos torcedores (Carvalho, Molleta, Stinghen & Knaut, 2013). Objetivo:
Analisar a satisfação e as intenções comportamentais dos torcedores de três clubes de
Pernambuco durante o Campeonato Brasileiro de Futebol – Séries A e B. Métodos: O estudo é
caracterizado como pesquisa descritiva, com a amostra composta por 468 torcedores dos três
clubes (clube “A”, clube “B” e clube “C”). Os dados foram coletados por meio de questionário de
escala multi-itens do tipo Likert adaptado de dois estudos (Carvalho et al., 2013; Biscaia, Correia,
Yoshida, Rosado & Marôco, 2013) com três dimensões e cinco alternativas (1= muito insatisfeito,
2= insatisfeito, 3= indiferente, 4= satisfeito, 5= muito satisfeito). Os dados foram aplicados no
software IBM SPSS Statistics 20, analisando-os de uma maneira descritiva, utilizando frequência,
medidas percentuais e gráficos. Resultados e Discussão: A primeira dimensão foi para analisar a
satisfação com os serviços oferecidos e houve resultados diferentes nos três clubes. No clube “A”,
a maioria dos torcedores se definiram como “insatisfeitos”, no clube “B” como indiferente e, por
último, o clube “C” foi o clube que houve resultados mais positivos nesta dimensão, sendo a sua
maioria definidas como “satisfeitos”. Na segunda dimensão, sobre a satisfação com os jogos do
clube, o clube “A” também teve a maioria dos seus torcedores se classificando como “insatisfeito.
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Já, ambos os torcedores do clube “B” e do clube “C” se definiram como “indiferente”. A última
dimensão foi para analisar as intenções comportamentais dos torcedores em questão e houve
resultados positivos em todos os três clubes. O clube “A” teve a sua maioria definida como
“provável”, enquanto o clube “B” e o clube “C” classificaram como “muito provável” em voltar à
consumir mais serviços dos seus clubes. Considerações Finais: Conclui-se que no clube “A” houve
o maior número de insatisfeitos nas dimensões sobre a satisfação com os serviços e os jogos do
clube, enquanto os torcedores do clube “B” definiram-se como “indiferente” nas duas dimensões
e, o clube “C”, tiveram resultados positivos da primeira dimensão e indiferentes na segunda
dimensão. Nas intenções de comportamento, os resultados dos três clubes foram positivos.
Sugere-se que os clubes realizem ações que movam com a paixão do seu torcedor devido aos
números favoráveis em relação ao comportamento dos mesmos. Além disso, sugere-se novos
estudos em outras regiões e outros eventos esportivos.
Palavras-chave: Gestão Esportiva, Marketing Esportivo, Qualidade de Serviço, Satisfação,
Intenções Comportamentais.
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Introdução e objetivo: O turismo vem sendo peça chave e essencial da economia de diversos
países onde as atribuições e percepções do destino influenciam a tomada de decisão do turista.
Desta forma, cada vez mais se investe na comunicação de cidades, regiões e países. Diante deste
contexto, um tipo de turismo que se destaca é o esportivo. Os mega eventos esportivos são
capazes de influenciar visitantes na hora de decidir um lugar para visitar (Kim, N., & Chalip, L.,
2004). Dessa maneira, cada vez mais se investe na comunicação institucional dos lugares. Uma
imagem positiva do destino é essencial dentre as diversas estratégias de marketing possíveis. Isso
porque ela possui um importante papel no marketing (Nenenzahl & Jaffe, 1991). Resultados
internacionais e megaeventos esportivos também são capazes de influenciar na tomada de
decisão de visitantes para frequentá-los, uma vez que ao longo da história em suas edições, ídolos
construíram resultados que acabaram por conferir atributos à competição esportiva, fator
importante na tomada de decisão de quem os consome ou têm intenção de consumir (Chalip, L.,
& McGuirty, J., 2004). Ademais, o megavento também nfluencia a imagem dos residentes do local
onde são realizadas as competições (Hermann, U., Du Plessis, L., Coetzee W. J. L., & Geldenhuys,
S., 2013). O trabalho tem como objetivo apurar as atribuições que foram dadas à cidade do Rio
de Janeiro, aos Jogos Olímpicos e aos Jogos Rio 2016, a fim de avaliar o quanto o destino turístico
influencia e se relaciona com o megaevento esportivo, e vice-versa entre visitantes brasileiros.
Método: os dados foram gerados a partir de um estudo de campo dentro do Parque Olímpico da
Barra da Tijuca, para quem tinha acesso às competições, durante os Jogos Rio 2016, na cidade do
Rio de Janeiro, través da aplicação de questionário entre consumidores do megaevento esportivo
(N=80), a fim de identificar, registrar e analisar características, fatores e variáveis que relacionam
as imagens percebidas dos Jogos Olímpicos com a cidade do Rio de Janeiro. Resultados e
discussão: os resultados da pesquisa mostram que a cidade do Rio de Janeiro e os Jogos Olímpicos
isoladamente possuem em sua maioria atributos positivos (alegria, casa, cidade maravilhosa,
conforto, felicidade, pessoas felizes, praia, alegria, natureza, felicidade, emoção, união entre os
povos, esperança, integração, superação, sonho, divulgação, alegria e diversão) entre os
respondentes (N=75 e N=76). No entanto, quando associados, aumentam-se os atributos
negativos (N=16), como “desorganização”, “bagunça”, “ilegal”, “farsa" e “vergonha". De uma
maneira geral o megaevento influencia na imagem percebida do destino. Considerações finais:
com tudo isso, verifica-se que a imagem da cidade do Rio de Janeiro entre visitantes do país
anfitrião é modificada de maneira positiva majoritariamente, mas é expressiva a presença de
atributos negativos. Resultado semelhante fora identificado nos estudos sobre o mundial de
futebol de 2010, de Hermann et al, 2013. Um aumento do número de atributos negativos não
gera necessariamente uma percepção geral negativa. Uma lacuna deste estudo foi não haver
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consultado turistas estrangeiros e saber o porquê dos atributos negativos quando associados os
Jogos Olímpicos à cidade do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: Jogos Olímpicos; Megaeventos; Turismo; Imagem; Brasil.
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Introdução e Objetivos: O esporte de alto rendimento se tornou uma excelente plataforma de
negócios para empresas que desejam se posicionar no mercado. Diante disso, a estratégia
mercadológica utilizada por essas empresas deve ser planejada, a fim de convergir com os valores
e imagem que a organização quer comunicar aos seus consumidores. Porém, essa mesma lógica,
até então aplicada ao esporte de alto rendimento, também vêm crescendo nos esportes de
participação. Esses esportes, que nos últimos anos se tornaram verdadeiros espetáculos,
oferecem uma experiência única aos seus participantes, que, além de praticarem atividade física,
desfrutam de todo o caráter de entretenimento que esses eventos propiciam. Um exemplo desse
cenário são os eventos de corrida de rua. Hoje, os eventos de corrida de rua contam com atributos
(músicas, trajetos personalizados, corridas temáticas) que os tornam uma verdadeira experiência
para esse consumidor. Esses eventos são alcunhados de corridas fashion (Oliveira, 2010). Com o
crescimento da oferta dos eventos de corrida de rua no mundo, empresas de diversos setores se
associam a modalidade pelo processo do patrocínio esportivo. Processo esse que, segundo Sá e
Almeida (2012), deve ser composto por quatro etapas, motivação, seleção, ativação e
mensuração. Dentre essas quatro etapas, Cornwell et al. (2005) afirma que a ativação é o ponto
chave do patrocínio, pois, é nesse momento que o patrocinador se aproxima do consumidor por
meio de experiências relacionadas à marca ou produto dessa empresa. Diante disso, o presente
estudo visa identificar a lembrança e percepção que os consumidores running têm sobre das
ativações de patrocínios nos eventos de corrida de rua. Métodos: O estudo se caracteriza como
qualitativo e descritivo. A amostra foi composta por 407 corredores inscritos em quatro eventos
de corrida de rua. Para responder o objetivo, foi elaborado um questionário contendo perguntas
a respeito da lembrança de marca e percepção sobre a ativação de patrocínio. O questionário foi
composto por questões fechadas, abertas e de escala de Likert de 5 pontos. Para análise dos
dados se utilizou frequência de respostas (questões fechadas e escala de Likert) e análise de
conteúdo (questões abertas). Resultados: A primeira pergunta foi a respeito da importância que
o consumidor atribuía à ativação de patrocínio. Nessa questão, 79,9% dos consumidores
responderam positivo, ou seja, enxergam a importância da ativação. Em seguida foi perguntado
sobre a lembrança de ativações de patrocínio. Nessa questão, 49% dos consumidores afirmaram
lembrar de alguma ativação de patrocínio nos eventos que eles já haviam participado, enquanto
51% não lembraram de nenhuma ativação. Desses consumidores que responderam positivo na
questão anterior foi perguntado qual era essa ativação. Após as análises de conteúdo dessa
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questão se chegou aos seguintes resultados: 81% dos consumidores lembraram de ações feitas
por empresas dos segmentos esportivos (32%), alimentício (29%) e de calçados (20%), e que essas
ativações lembradas por eles remetem a uma ativação com o produto do patrocinador (52,54%)
ou a uma experiência (47,46%) relacionada a marca. Respostas como: “entrega de barra de cereal
de qualidade no kit atleta” e “patrocinador de calçado na chegada tinha espaço reservado para
os atletas, tipo um lounge” são exemplos de respostas desses consumidores. Conclusão: Os dados
evidenciam que o consumidor enxerga a importância da ativação de patrocínio nos eventos de
corrida de rua, pois, essa ativação gera uma experiência no consumidor que cada vez mais procura
eventos da modalidade com a finalidade de entretenimento. Fica o recado para as empresas que
desejam patrocinar a corrida de rua: O consumidor dessa modalidade percebe as ativações,
quando bem estruturadas. Reforça-se aqui a importância de uma boa gestão de patrocínio
quando se decide associar uma marca ao esporte.
Palavras-chave: corrida de rua; patrocínio esportivo; ativação; experiência.
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Introdução e Objetivos: O patrocínio a mega eventos se tornou, nas últimas décadas, importante
ferramenta de marketing para empresas que buscam ampliar o alcance global e local de suas
marcas, utilizando diferentes meios de comunicação e propriedades para tal (Macintosh et. al,
2012). Neste sentido, os Jogos Olímpicos são uma das principais e mais atraentes plataformas
para a prática do patrocínio em empresas que buscam, através de suas ações, diferenciar-se de
sua concorrência valendo-se da popularidade e atratividade emocional do mega evento
(Apostolopoulou & Papadimitriou, 2004). Estudos e autores demonstram que a prática do
patrocínio a eventos esportivos tem a capacidade de afetar diretamente a percepção dos
espectadores presentes sobre a marca patrocinadora (Mullin et al., 2004; Morgan & Summers,
2008). No entanto, mais do que afetar a percepção dos mesmos em relação à marca, é necessário
avaliar se tais ações de patrocínio são vistas, sob a ótica dos espectadores, como importantes
para o evento e, por consequência, influenciam a motivação dos indivíduos em assistir as disputas
ao vivo. Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar e analisar a percepção dos espectadores em
relação à importância dos patrocinadores para o mega evento Jogos Olímpicos Rio 2016. Para
isso, procuramos avaliar a influência das ações realizadas pelas empresas Bradesco e Coca Cola
na motivação dos indivíduos a participarem do mega evento. Métodos: Para a análise, foram
utilizados dados obtidos por meio da captura primária através de questionário pré-definido,
padronizado e constituído de sentenças e respostas em uma escala Likert de cinco, que possui
forte confiabilidade e validade. A amostra foi composta por 221 indivíduos, escolhidos
aleatóriamente, que estavam presentes no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, durante os Jogos
Olímpicos Rio 2016, no período de 06 a 10 de Agosto de 2016, na cidade do Rio de Janeiro.
Resultados e Discussões: Os resultados mostram que 46% dos indivíduos reconhecem como
“muito grande” a importância dos patrocinadores para os Jogos Olímpicos Rio 2016; 37% indicam
uma “grande” importância e apenas 17% avaliaram a importância dos patrocinadores para o
evento como “mediana”, “baixa” ou “nula”. Em relação à motivação para participar do evento em
decorrência das campanhas publicitárias e ações promovidas pelo patrocinador Bradesco, 73%
dos indivíduos indicaram que não houve motivação gerada pelas ações; 22% disseram que foram
motivados pelas ações e 5% não responderam. Para a patrocinadora Coca-Cola, 70% dos
respondentes não apontam as campanhas e ações desenvolvidas como ponto de motivação para
participarem do evento; 25% responderam que foram motivados e 5% não responderam. Os
dados demonstram que os indivíduos abordados percebem que a presença dos patrocinadores é
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importante para o mega evento. No entanto, as ações e campanhas promovidas por tais empresas
patrocinadoras não influenciam, para a maioria, na motivação em participar do evento.
Considerações Finais: Fica evidente, que para as empresas que se associam aos Jogos Olímpicos
não bastam apenas ações simples e pontuais de ativação de marca como forma de comunicar o
evento ou estimular a participação do público. Isto porque, nota-se a baixa motivação de
participação do público decorrente das ações realizadas, aqui em especial pelas empresas
Bradesco e Coca-Cola. Desta forma, é necessário que patrocinadores realizem um planejamento
estratégico, estruturado e complexo, visando à realização de uma série de ações de ativação,
como forma de potencializar a influência sobre a motivação e percepção de seus espectadores
alvo com relação à importância do evento e da marca associada.
Palavras-chave: patrocínio esportivo; Jogos Olímpicos; motivação; percepção; ativação.
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Resumo: A Indústria do Esporte (IE) ou indústria dos negócios do esporte, como definem Pitts e
Stotlar (2013), é um mercado no qual os produtos oferecidos para os consumidores podem estar
relacionados com esporte, fitness, recreação ou lazer, incluindo atividades, serviços, pessoas ou
mesmo, ideias. Considerando que a IE se desenvolve à medida que as ofertas, principalmente, de
entretenimento nos eventos esportivos acompanham esse crescimento, espera-se como papel
do gestor, especialmente do profissional de marketing dentro da gestão das organizações,
estudar e entender o relacionamento com os clientes, assim como, as consequências da
experiência gerada pelas organizações para seus consumidores. A fim de conhecer com mais
detalhes o cliente (torcedor), utilizou-se nesta pesquisa, a escada de Rein, Kotler & Shields (2008),
cuja classificação é segmentada em sete categorias: indiferentes, curiosos, gastadores,
colecionadores, agregados, conhecedores e fanáticos. Nesse sentido, buscou-se entender quais
são os pontos de contato que ligam os torcedores ao esporte, denominados conectores e, onde
se encaixa o torcedor de rugby da seleção brasileira. Dessa forma, o foco nesta pesquisa está em
desenvolver um entendimento mais aprofundado dos torcedores desta modalidade. Método:
Para este estudo apresentado, foi realizada uma pesquisa de abordagem quantitativa, utilizando
o método Survey, tendo como população os torcedores que assistiram aos jogos da Seleção
Brasileira de Rugby nos dias 27 de maio e 10 de junho de 2017, contra as Seleções, Paraguaia e
Portuguesa, respectivamente. A amostra foi composta por 198 torcedores, determinados por
conveniência, de forma não probabilística. Resultados e discussão: Foi encontrado um número
expressivo de torcedores classificados como “indiferentes” na escada de Rein, Kotler e Shields
(2008). Porém, percebe-se que a maioria dos espectadores, apesar de classificados como
“indiferentes” possuem grande ligação com os valores da modalidade (conector “utopia”). Notouse que os torcedores participantes desta pesquisa não demonstraram qualquer interesse em
superastros, bem como, o local onde é realizada a partida não tem influência alguma. Os
torcedores também se mantêm alheios aos acontecimentos esportivos e procuram esportes não
tradicionais. Outros dois fatores que levaram os espectadores ao estádio foram “local” e
“incerteza”. Quando analisado apenas os fanáticos, independentemente dos seus conectores,
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nota-se que o número deste tipo de torcedor ainda não é significativo na modalidade. Apenas
quando isolado o fanático ligado pelo conector “experiência indireta”, o percentual (44,95%)
diferencia-se das outras ligações com o fanático. Evidenciou-se também, que há um grande
número de torcedores classificados como “conhecedores e gastadores”, entendendo que são um
bom alvo para possíveis ações de marketing. Considerando o conector “família”, que segundo
Rein, Kotler & Shields (2008), o esporte é um fator de união, notou-se uma maior linearidade
“negativa”, ou seja, os torcedores que responderam discordar totalmente dessa conexão deles
com o esporte, apresentaram números relativamente altos e próximos, sendo: fanático (39,90%),
curioso (44,95%), conhecedor (50%) e colecionador (53,03%). E, consequentemente, a tendência
ou a conexão destes torcedores pelo “vínculo” família, ficou bem baixa nas respostas destes
torcedores. Considerações finais: Mesmo com um significativo desenvolvimento nos últimos
anos, o Rugby ainda não possui “astros” com potencial para atrair o público aos estádios
brasileiros. Contudo, neste cenário de torcedor inconstante, os segmentos de mercado precisam
estar bem dimensionados, a fim de se conectar com um mercado de fãs (torcedores) em
constante mudança. Assim, crê-se que as organizações esportivas deveriam dar uma maior
importância para estratégias de marketing voltadas a melhorar o relacionamento com os seus
consumidores (torcedores).
Palavras-chave: Comportamento do consumidor; Esportes; Rugby; Torcedor.
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O mercado de Personal Trainer tem crescido, gradativamente, no Brasil. O atual momento do país
aponta para um cenário favorável de serviços exclusivos e personalizados, o que favorece o
profissional de educação física que atua nessa função (Gomes & Caminha, 2014). A profissão é
almejada e procurada pelos educadores físicos na busca de maior remuneração, satisfação
profissional e credibilidade pelos serviços prestados (Chiu, Student, Lee, & Lin, 2010). Esse
contexto favorece a inserção do Personal Trainer no cotidiano das pessoas que estão em busca
por estilos de vida mais saudáveis. Dessa forma, é imprescindível que os profissionais dessa área
se utilizem de técnicas de marketing para não só mostrar aquilo que fazem, mas para diferenciar
e atrair mais consumidores interessados em seus serviços. O objetivo do presente estudo é
analisar como o Personal Trainer utiliza o marketing na divulgação e promoção da sua atividade.
Esse estudo apresentou como natureza de trabalho o tipo exploratório, a metodologia aplicada
foi pautada no método qualitativo, uma vez que há poucos estudos sobre o assunto, sendo
necessário descobrir os conhecimentos que as pessoas têm com base em suas experiências
(Martins & Theóphilo, 2009). Foram entrevistados de 15 educadores físicos formados no curso de
bacharelado em Educação Física e filiados ao órgão regulamentador da área, Conselho Regional
de Educação Física (CREF). Os dados coletados foram categorizados com o auxílio do software
ATLAS.ti 6.2 por meio da análise de conteúdo. Os resultados gerados levam a crer que o Personal
Trainer utiliza a comunicação como maior estratégia de divulgação e promoção dos seus serviços,
sendo o marketing boca a boca, indicação e redes sociais – Facebook, Instagram e Whatsapp –
seus principais meios para chegar aos clientes. Os entrevistados compreendem a importância do
marketing e da gestão para gerir sua carreira, no entanto 80% apontam que a graduação não
ofereceu conteúdo suficiente para se trabalhar como Personal Trainer.
Palavras-chave: Personal Trainer. Marketing esportivo. Marketing. Mercado Fitness.
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Introdução e Objetivos: O esporte de alto rendimento é reconhecido no âmbito empresarial como
um empreendimento multimilionário, atraindo investimentos e proporcionando para as empresas
oportunidades de marketing, especialmente através da prática do patrocínio esportivo (Shannon,
1999). No Brasil, os valores investidos nesta prática se voltam fortemente para o futebol, devido
à maior valorização da modalidade em relação a outras de menor apelo, tanto de público quanto
de exposição midiática (Demarqui, 2008). Neste sentido, a relação entre uma empresa
patrocinadora, detentora de recursos, e entidades patrocinadas, neste caso clubes e federações,
se evidencia. Estudos demonstram que, para a prática do patrocínio esportivo ser efetiva e
promover retornos mútuos, tanto para patrocinadores, quanto patrocinados, é necessário o
desenvolvimento de planos estratégicos com objetivos e ações bem definidas, assim como uma
estreita, direta e aberta relação entre ambos os lados. (Sá & Almeida, 2012; Parolini & Rocco
Júnior, 2015). No entanto, ainda são recorrentes os casos de problemas entre clubes e empresas
patrocinadoras. Em março de 2017, por exemplo, a equipe do Boa Esporte Clube (BOA E.C.) sofreu
com a saída de cinco de seus patrocinadores, fato que afetou, também, a relação com seus
torcedores. Assim, fica evidente a necessidade de mais estudos que se aprofundem nas discussões
sobre esta relação e os impactos causados no comportamento dos consumidores/torcedores.
Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar e analisar a relação entre patrocinadores e o BOA
E.C., sob a ótica de seus torcedores, a partir de um momento de crise determinada por medidas
unilaterais tomadas pelo clube. Métodos: Os dados foram obtidos através da pesquisa de campo,
em que se utilizou como instrumento questionário pré-definido, padronizado, constituído por
sentenças e respostas em escala Likert de cinco. A amostra foi composta por 120 pessoas,
escolhidas aleatoriamente, que estavam presentes em jogos do BEC, no Campeonato Brasileiro da
Série B, nos dias 10 e 16 de junho de 2017, na cidade de Varginha, Minas Gerais. Resultados e
Discussões: Ao serem questionados sobre a avaliação que faziam sobre a saída dos patrocinadores
do BOA E.C, 17% dos torcedores apontaram como totalmente injustificável esta ação; 17%
avaliaram como injustificável; 22% se mantiveram indiferentes; 32% avaliaram como justificável e
12% como totalmente justificável. Além disso, 76% dos indivíduos apontaram que algum
acontecimento recente proveniente de medidas tomadas pela gestão do clube possa ter
impactado na relação do mesmo com seus patrocinadores. Deste grupo, 63% apontaram a
contratação de um atleta com problemas judiciais, como principal motivo da saída de tantos
patrocinadores da equipe; 2% acreditam que o clube tenha sofrido com a influência da mídia, fato
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que também afetou seus patrocinadores; 1% apontou outros motivos e 34% não apontaram um
motivo principal para a saída dos patrocinadores do clube. Além disso, pediu-se que os
respondentes avaliassem o acontecimento exposto por eles. Desta forma, 61% dos indivíduos
avaliaram a contratação do jogador como negativa para o BOA E.C.; 9% avaliaram como positiva e
30% optaram por não responder. Considerações Finais: Os dados apresentados evidenciam que
estratégias e ações pensadas unilateralmente pela gestão de um clube têm impactos diretos em
seus torcedores e, por consequência, afetam a relação e a permanência de seus patrocinadores.
A contratação de um jogador, neste caso, conhecido por um crime com vasta exposição midiática,
é apontada como motivo principal desta quebra da relação e evidencia a importância do
desenvolvimento em conjunto das estratégias e ações de patrocínio em entidades esportivas,
quando se deseja atingir o público da maneira correta.
Palavras-chave: Boa Esporte Clube, patrocínio esportivo, gestão esportiva, comportamento.
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Introdução e Objetivos: By winning the bid for the 2016 Olympic Games, Brazil naturally attracted
the headlines, receiving massive international media coverage, reaching millions of people
worldwide. Hosting sport mega events provides great advertising value and a single opportunity
to improve the country’s brand on the global stage (Zimbalist, 2016). However, achieving a lasting
and successful nation branding through major sport events is not a simple task, especially because
media coverage contributes to shaping the image of a country in the minds of people (Gripsrud,
Nes and Olsson, 2010). Hence, the purpose of this study is to address possible image risks 100
days before the 2016 Rio Olympic Games based on organizational challenges and issues reported
by the international and national media. At the same time, it aims to highlight the importance of
nation branding as a sport mega event legacy. Métodos: This study concentrated its attention on
the media coverage of three prestigious newspapers, Folha de S,Paulo (Brazil), The Guardian (UK)
and The New York Times (USA), for the 2016 Olympic Games during a specific timeframe: 100
days prior the 2016 Games. Henceforth, any news published by one of the three media outlets,
from April 27th to August 5th, mentioning whichever organization issue, were identified and then
classified into one of the 12 risk categories: Economic and Political Crisis; Environment Pollution;
Forced Evictions; Insecurity; International and Domestic Pessimism; Lack of Transparency Costs;
Negative International Repercussion; Poor Governance; Poor Tickets Sales; Religious Intolerance;
Unfinished Structures, and Zika Virus. Resultados e Discussão: In total, 136 different publications,
between articles, editorials, newspaper stories, opinion columns, etc., which were reporting at
least one organization issue, were identified. Folha presented the largest number of published
articles (66), followed by The Guardian (36) and The New York Times (34). Regarding the number
of stories per category, the highest percentages were found for following the risk categories: Zika
Virus (20%), followed by Economic and Political Crisis (17%), Insecurity (15%), International and
Domestic Pessimism (13%), Unfinished Structures (10%), Negative International Repercussion
(8%), and Environment Pollution (6%). Additionally, all the news outlets published an editorial or
an opinion piece, 100 days away from the opening ceremony, regarding the image risks ahead of
the Rio Olympics. The articles transmitted apprehension, pessimism, and distrust to the readers.
Folha de S.Paulo (2016) mentioned that, at that point, due the global projection created by the
Games, Brazil was fated to receive new blemishes to its image and on the verge of just settle for
a symbolic legacy. Equally distressful, The Guardian reinforced the same facts, pointing out that
the mishandling of issues had overshadowed the preparations for the Games, raising questions
about who would benefit from the mega-event and causing international embarrassment and
negative repercussions for the host country (Watts, 2016). Under these circumstances, even
before the opening ceremony, audiences could have been influenced by the pessimism of the
media. In this case, the Olympic Games, rather than leveraging and enhancing Brazil's branding,
could have turned into an exponential negative platform capable of only highlighting to the world
the dire economic and political landscape faced by Brazilians nowadays (Ocke, 2016).
Considerações Finais: Despite the lack of evidence to support that the facts above might have
compromised Brazil’s image abroad, it is crucial to identify the most recurring organizational
challenges exposed by the media and analyze if the issues may be harmful to the country's brand.
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Later, this could be applied in the development of strategic image damage prevention and control
plans.
Palavras-chave: nation branding; mega sport events; media; 2016 Olympic Games
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Introdução e objetivos: o marketing cresceu ao longo dos anos e se tornou uma ferramenta
necessária à gestão esportiva conforme Rocha et al (2012) e, especificamente no caso do futebol,
vem demonstrando ser um dos pilares da administração de clubes amadores e profissionais.
Rocco (2016) cita ainda, que o esporte é característico do nosso país e está em constante
crescimento, já os clubes brasileiros carecem de técnicas aprimoradas de gestão, capazes de
elevar o futebol nacional à categoria eficiente de clubes internacionais. Mattar e Mattar (2013, p.
114) citam que para ter uma estrutura adequada no marketing esportivo o gestor deve considerar
alguns aspectos como: definição da estrutura organizacional, formação da equipe, atribuição de
responsabilidades aos membros da equipe, definição do orçamento do marketing e
disponibilização de estrutura física, recursos e equipamentos. Se tratando do marketing esportivo
realizado no futebol, os clubes brasileiros começam a trabalhar algo que os clubes europeus já
trabalham faz muito tempo, que é a renda a partir de seus torcedores, não deixando apenas de
arrecadar em virtude da ida do sócio ao estádio ou adquirindo produtos licenciados, mas sim
atuando na valorização da marca do clube, com isso captando maiores cotas de TV e/ou
aumentando o número de patrocinadores, ou seja, aumentando significativamente novas
receitas (Malagrino, 2011). Métodos: essa pesquisa visa diferenciar e analisar as estratégias de
marketing utilizadas por três clubes. No que concerne à metodologia, esta pesquisa é qualitativa,
de caráter descritivo utilizando como instrumento de pesquisa um questionário aplicado aos
representantes de marketing de três clubes de futebol sediados na cidade de Curitiba: dois
profissionais e um amador. Resultados e discussão: de posse das respostas e discussões feitas,
nota-se uma maior preocupação e maior preparo na área por parte do clube da série A nacional,
maior estruturado nessa questão e com mais recursos tanto no clube, quanto no setor. O clube
da série B nacional necessita de mais investimento pessoal e material, porém, a equipe consegue
desempenhar os principais pontos exigidos pelo marketing. O clube amador da série A regional
embora não possua um setor específico para as questões de marketing, busca realizar algumas
tarefas relacionadas à temática. Considerações finais: conclui-se com esta pesquisa que os clubes
profissionais têm mais preocupação se tratando de marketing, em específico esportivo, pois além
de possuírem um departamento próprio realizam atividades voltadas aos conceitos da teoria, mas
o investimento material e pessoal varia de acordo com a situação financeira do clube.
Palavras-chave: Gestão; Marketing; Futebol.
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Introdução e objetivos: Indivíduos sedentários alegam falta de tempo, outras obrigações e outros
fatores para não praticar exercícios físicos. O termo barreiras é definido como fatores impedem
ou dificultam a participação em atividades de lazer ativo. Estratégias de negociação de barreiras
às práticas esportivas se fazem necessárias para que indivíduos comecem ou continuem suas
práticas de exercício físico. Esta pesquisa teve como objetivos: (1) descrever as principais
barreiras que corredores de rua têm que superar para continuar correndo e (2) descrever as
principais estratégias de negociação usadas por estes corredores para superar tais barreiras.
Métodos: Corredores amadores (n = 121) responderam a um questionário online sobre barreiras
e estratégias de negociação. Baseando-se na literatura, foram investigadas sete barreiras: falta
de tempo, falta de locais adequados, dificuldade de acesso, falta de conhecimento, ausência de
parceiros, falta de motivação e dores físicas (Alexandris, Tsorbatzoudis & Grouios, 2002; LoucksAtkinson & Mannell, 2007). Para análise das barreiras que corredores enfrentam, foi feita a
seguinte pergunta: “Quão forte são as seguintes barreiras que você enfrenta para continuar
correndo?” As respostas foram dadas a partir de uma escala de Likert, variando de (1) é uma
barreira muito fraca a (5) é uma barreira muito forte. . Resultados e Discussão: Estes corredores
eram na sua maioria do sexo feminino (63 mulheres, 58 homens), 61 eram alunos de assessorias
de corrida, com idade média de 37,5 anos (DP = 9,7), experiência média em corrida de 3,75 anos
(DP = 4), que treinavam em média três vezes por semana (DP = 1,1) durante 55.2 minutos (DP =
21,2) por sessão. As principais barreiras encontradas por corredores para continuar correndo
foram dores físicas (M = 2,65; DP = 1,30) e falta de tempo (M = 2,63; DP = 1,18). A escala de
estratégias de negociação às barreiras foi criada a partir de escalas na literatura internacional
(Alexandris et al., 2002; Alexandris, Kouthouris, Funk & Tziouma, 2013). A partir da literatura
foram criados 25 itens que representariam estratégias para negociar barreiras e continuar
correndo. Para investigar estratégias de negociação, foi feita a seguinte pergunta: “Com que
frequência você usa as seguintes estratégias para superar barreiras que você enfrenta para
continuar correndo?” As respostas foram dadas a partir de uma escala de Likert, variando de (1)
nunca a (7) sempre. A análise de dados foi feita através de estatística descritiva de tendência
central e dispersão, e de análise fatorial exploratória (AFE), que tem como objetivo reduzir este
grande número de variáveis em um número menor de fatores. A partir desta análise, a escala
inicial de estratégias de negociação foi reduzida de 25 para 14 itens e três fatores: estratégias
pessoais (sete itens), flexibilidade (quatro itens) e orientação e companhia (três itens). Os
corredores informaram que usam mais estratégias pessoais relacionadas à gestão do tempo, à
motivação e às dores físicas. Além disto, negociam a continuidade através da flexibilidade de
locais e horários para correr, e através de orientação sobre como e com quem treinar.
Conclusões: Entende-se que os corredores investigados neste estudo realizam ações
comportamentais como a gestão do tempo e a escolha de locais alternativos para continuar
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correndo. Estas informações podem fornecer orientações a gestores de assessorias de corrida
sobre como auxiliar seus alunos na negociação de barreiras e manter seus clientes. Todavia, é
precipitado generalizar essa afirmação para um contexto mais amplo, abrangendo demais
corredores de rua.
Palavras-chave: barreiras; estratégias de negociação; corrida de rua.
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O futebol é um esporte de âmbito mundial que leva milhões de torcedores aos estádios movidos
por um sentimento: paixão pelo seu clube. Além da relação afetiva, cada vez mais, os clubes de
futebol procuram fortalecer as suas relações comerciais com os torcedores, tratando o mesmo
como um cliente. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade dos serviços
prestados em um estádio de futebol em dias de jogos. Participaram da pesquisa 280 torcedores
de um clube de futebol profissional de Santa Catarina. Foi utilizado um questionário, com uma
escala tipo Likert com 5 pontos, sendo 1 (Muito Insatisfeito) e 5 (Muito Satisfeito). Para avaliar a
satisfação do torcedor em relação às instalações e aos serviços oferecidos pelo clube, tais como:
bares, banheiros, estacionamento, portões de acesso, central de atendimento ao torcedor,
mensalidade dos associados, acomodação no estádio e ambulantes. Os dados foram coletados
através de uma plataforma online enviado ao clube, que através das suas mídias sociais e e-mail,
enviou para os seus torcedores. Para análise dos dados foram utilizados recursos da estatística
descritiva através da frequência relativa. Como resultados verificou-se que se trata de um público
jovem, de sexo predominantemente masculino, que possui um alto nível de escolaridade. A
maioria dos usuários são sócios do clube, com uma renda relativamente alta. Quanto aos serviços,
os torcedores aprovaram a forma como o clube gere os espaços. Com relação aos ambulantes,
houve um equilíbrio no nível de satisfação dos torcedores, assim como nos bares e banheiros. No
setor do estacionamento, destacou-se a indiferença do torcedor pelo fato de que nem todos
utilizam este setor. Na questão portões de acesso e central de atendimento ao torcedor
(secretaria), houve aprovação dos serviços prestados. Quanto às mensalidades e acomodações,
verificou-se uma alta satisfação dos serviços prestados destacando-se os itens “opção de
pagamento” e “preços”, “quantidade de cadeiras” e “visibilidade do jogo” respectivamente. Para
finalizar, verificou-se com este estudo que os resultados substanciais podem trazer ao clube uma
melhor organização de serviços disponibilizados no Estádio e espera-se que haja uma proliferação
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dos estudos futuros para um melhor entendimento nesta área, recomendam-se novos estudos
envolvendo um maior número de torcedores adeptos ao clube. Assim, acredita-se os dados
obtidos nessa pesquisa sejam importantes para a estruturação de um melhor entendimento na
área da gestão do esporte voltada para os torcedores e com isso, tornam-se necessário um
melhor engajamento dos clubes nessa área de pesquisa.
Palavras-chave: Qualidade dos serviços. Futebol. Satisfação.
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Introdução e Objetivos: Em 2017 teremos a décima edição do Novo Basquete Brasil (NBB), o
campeonato nacional de basquete masculino. O trajeto do NBB tem auxiliado no crescimento da
modalidade no país, atraindo novos espectadores e investidores. Como exemplo disso, a Liga
Nacional de Basquete (LNB) firmou parceria com a NBA em 2014, e passou a ter patrocínio privado
a partir da temporada 2015/2016, assim como transmissões em TV aberta. Outro fato
interessante é a diferença de público entre as fases de classificação e de playoffs e a diferença
entre os tipos de franquias participantes. Portanto, o objetivo desse trabalho é identificar a
diferença de perfil entre o público das diferentes fases do NBB e entre os diferentes modelos de
clubes participantes. Método: Para comparar o perfil do público da fase de classificação e dos
playoff e entre o público dos diferentes tipos de entidades, utilizamos dados secundários oriundos
de arquivos internos da LNB, que abrangem as temporadas 2009/2010 até 2016/2017. A partir
das informações disponibilizadas pela LNB procuramos identificar o perfil dos públicos das fases
de classificação e decisiva, com base no Modelo de Continuidade Psicológica (PCM), proposto por
Funk e James (2001), identificado em que estágio da escala os públicos se enquadram nas duas
etapas da competição. Resultados e Discussões: Todas as edições do NBB apresentaram uma
diferença substancial entre o público das fases de classificação e playoffs, com um aumento
médio de 160%, entre a 2ª e 9ª edições. Analisamos a média de público de 5 equipes que
participaram de todas as edições desde o NBB 3, com perfis diferentes. Foram dois clubes sociais
(Pinheiros e Paulistano), dois vinculados a prefeituras ou cidades (Bauru e Franca) e um
considerado entre os grandes do futebol (Flamengo). O clube carioca apresentou números acima
da média do campeonato, atingindo um crescimento de 330% nos playoffs em relação a fase
anterior. Esse crescimento se dá principalmente em função do fanatismo dos torcedores
flamenguista, oriundo do futebol, que extrapola para outras modalidades. O aumento entre as
fases do campeonato também é explicado pelos bons resultados da equipe no torneio nacional,
sendo seu maior campeão. Dessa maneira, jogos decisivo influenciam espectadores com um
vínculo pequeno com o clube, ainda em uma fase de conscientização ou atração em relação ao
objeto esportivo, além de aficionados pela agremiação. Já as equipes relacionadas com suas
cidades sedes obtiveram um crescimento entre as fases do campeonato menor que a média, mas
em números totais apresentaram ótimo público. Isso acontece pela importância local do time e
vínculo com a cidade, fazendo com que os torcedores estejam em um patamar elevado dentro da
escala proposta por Funk e James (2001). Os clubes sociais apresentaram números distintos. O
Paulistano ficou acima da média do campeonato em relação ao crescimento entre as fases. O
aumento de público da fase decisiva se da principalmente aos bons resultados atingidos pela
equipe, sendo 2 vezes vice-campeão do torneio nacional, o que maximiza a participação de
torcedores nas fases de conscientização e atração da PCM, além do fã do basquete de forma
geral. O Pinheiros apresentou números abaixo da média do campeonato, principalmente por não
84

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte
obter resultados expressivos, mantendo assim apenas seu público mais fiel, que se enquadra nos
estágios de fixação e fidelização da PCM. Considerações Finais: Fica evidente, a partir da analise
dos relatórios, que o perfil do clube, assim como os resultados obtidos no NBB, influenciam no
perfil do espectador presente nos ginásios durante as fases do campeonato. Os clubes
associativos dependem mais dos resultados para terem um aumento de público nas fase
eliminatória, enquanto os clubes vinculados a cidades ou clubes de futebol, possuem um público
mais fiel e constante.
Palavras-chave: Comportamento do Consumidor; Novo Basquete Brasil; Modelo de Continuidade
Psicológica; PCM; Gestão do Esporte.
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Introdução e objetivo: Nota-se que os veículos de comunicação estão cada vez mais se moldando
de acordo com o seu público. Segundo Jenkins (2009), muitas corporações de mídia já
consideraram o espectador apenas como um agente receptor, o qual apenas observava o
conteúdo passado não expressando sua opinião, ou seja, um espectador passivo sem tom crítico.
Porém, o espectador do século XXI vai além de um mero receptor, sendo reconhecido como
agente construtor, interpretando a informação recebida de acordo com seus valores morais e
críticos. Para o autor (Jenkins, 2009) esta é a cultura participativa, a qual contrasta com
fundamentos mais antigos que se referem à passividade dos espectadores dos meios de
comunicação. A televisão, ampliando as possibilidades de fala, ação e criatividade das pessoas,
apresenta-se como a mídia que correlaciona público com esporte, por meio de uma transmissão
espetacularizada (Kellner, 2004). O presente trabalho tem como objetivo discutir o consumidor
esportivo, mais especificamente o telespectador, o qual, ao longo dos últimos anos passou por
uma reformulação na sua representatividade. Método: Dessa forma, por meio de uma pesquisa
exploratória, esse trabalho irá considerar o consumidor como um sujeito ativo, capaz de refletir
e opinar sobre o que lhe é oferecido de acordo com os seus ideais. Resultados e Discussão: Nos
primórdios da transmissão esportiva pela televisão houve questionamentos sobre a permanência
do público presente nos estádios, já que poderiam assistir aos jogos em suas próprias residências.
Com o passar do tempo essa questão foi ultrapassada, pois ficou evidente que o público presente
não eliminaria o público telespectador e vice-versa. Esse fato pode ser exemplificado pela
presença de propagandas de emissoras e canais de televisão dentro dos estádios. Gumbrecht
(2007) destaca dois modos de participação do público: análise e comunhão. Antes disso, vale
ressaltar que entre os consumidores esportivos existe um grupo relevante, os atletas. As
sensações que um atleta terá ao assistir uma competição da sua modalidade serão diferentes, em
sua natureza e intensidade, daquelas sentidas por outro espectador ou telespectador que não
tenha a mesma ligação com o esporte. Segundo Gumbrecht (2007), o espectador que vai ao
estádio assistir ao jogo tem como predominante a característica de comunhão, enquanto o
telespectador é predominantemente analítico. O modo analítico é facilitado pela tecnologia.
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Observando as opções possíveis nos aparelhos televisivos como pausar, assistir em câmera lenta,
replay, gravar, entre outras, torna-se evidente que a capacidade de análise desse público seja
instigada. Esse telespectador analítico poderá participar ativamente na criação e circulação de
novos conteúdos por meio da cultura participativa (Jenkins, 2009). Fato este que pode ser
observado durante alguns programas esportivos que ao longo de sua exibição conversam com
telespectadores que estão se comunicando por meio de outras plataformas, mandando seus
comentários por tweets, por exemplo. Considerações Finais: O esporte pode estar presente em
conversas de diversos grupos, entre crianças, homens, mulheres, de forma que se torna algo
muito atraente e que, nas modalidades mais exaltadas, como o futebol no Brasil, recebe grandes
investimentos. Considerando o fato de que a tecnologia está cada vez mais presente, seja na
televisão de casa ou nos telões dos estádios, facilita que o espectador esportivo seja cada vez
mais analítico e consequentemente, cada vez mais participativo.
Palavras-chave: Esporte; telespectador; Cultura participativa
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Introdução Atualmente, praticamente nenhuma entidade esportiva (confederação, federação,
clube, equipe, etc) consegue levar desenvolver suas atividades sem algum tipo de recurso
financeiro. Neste contexto, o patrocínio esportivo apresenta-se como uma alternativa eficiente,
propiciando um planejamento a médio/longo prazo. O Distrito Federal, apesar de constituir-se na
sede do Governo Federal e das principais empresas estatais, somada a uma das maiores renda
per capitas do país e existência de modernas instalações esportivas, não possui, com raras
exceções, equipes de alto rendimento disputando as mais importantes competições em nível
nacional, principalmente, na modalidade futebol. Isto pode-se dever, entre outras coisas, a
carência de parceiros investidores junto às entidades esportivas. A dificuldade de concretização
de patrocínios pode residir na apresentação de propostas que não vão ao encontro das reais
necessidades das empresas prospectadas. O presente trabalho tem por objetivo analisar o
processo de prospecção de patrocínio por parte das entidades esportivas do DF. Metodologia O
presente estudo constitui-se em uma pesquisa qualitativa, exploratória, de caráter bibliográfico,
descritiva e avaliativa. Segundo Malhotra (2001), pesquisa qualitativa é uma metodologia de
pesquisa exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporcionam insights e
compreensão do contexto do problema. Em parcerias esportivas, ao contrário do que ocorre na
maioria das áreas do conhecimento científico, a prática tem precedido a teoria. Rocha & Bastos
(2011) afirmam que devido à natureza da gestão do esporte, grande parte das pesquisas na área
tem sido conduzida em “ambiente natural”. O universo da pesquisa é composto por todos os
clubes profissionais de alto rendimento das três principais modalidades esportivas do DF, isto é,
futebol, basquetebol e voleibol, sendo entrevistados os profissionais responsáveis pela
prospecção de patrocinadores nas respectivas entidades esportivas. Como instrumento de
pesquisa, empregou-se a técnica de entrevista pessoal semi-estruturada. Resultados e discussões
Observa-se determinadas características na captação de patrocínio esportivo no DF. Quanto ao
tempo que as entidades esportivas possuem contratos de patrocínio, percebe-se predominância
de contratos entre dois e cinco anos. Constatou-se que a incumbência pela captação dos
patrocínios recai, em grande parte das vezes, sobre os presidentes e encarregados do marketing
das entidades. Quanto à existência de um estudo prévio da empresa a ser prospectada, observase uma análise inicial da grande maioria das entidades esportivas. No entanto, este estudo prévio
não é aprofundado nas estratégias mercadológicas já desenvolvidas pelas empresas. Quanto ao
maior ponto de convencimento junto aos prospects, a visualização da marca, estratégia de
marketing e incentivo ao esporte são, respectivamente, os pontos de maior ênfase na venda da
proposta. Neste sentido, observa-se também que grande parte das entidades elaboram os
projetos a partir da possiblidade de visibilidade da marca, conquista de consumidores, elevação
do índice de lembrança e reforço de marca. Por fim, a existência de uma adaptação no projeto
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apresentado de acordo com as necessidades da empresa apresentou-se como uma constante.
Considerações finais Observa-se que as entidades esportivas do DF desenvolvem projetos de
patrocínio de acordo com as tendências históricas que permeiam a indústria esportiva brasileira,
isto é, a possiblidade de visibilidade da marca do patrocinador (mídia espontânea). De igual
forma, apesar de adaptarem suas propostas aos planos e necessidades de comunicação e
marketing do prospects, além de outras estratégias eficientes, não realizam um estudo detalhado
da empresa e seus planos de comunicação, requisito imprescindível para uma adequação
profissional. Por fim, espera-se com este trabalho contribuir com futuros trabalhos científicos na
área de marketing esportivo, colaborando também com as entidades esportivas que estão em
busca de patrocinadores, com uma melhor competitividade para o alcance dos seus objetivos.
Palavras-chave: Esporte; Patrocínio; Prospeção; Organizações; Distrito Federal
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Introdução Atualmente, as empresas devem procurar alternativas criativas para se posicionar, de
uma forma diferenciada na mente do consumidor. Neste contexto, o patrocínio, ou sponsorship,
apresenta-se como uma estratégia capaz de atrair o receptor a partir de uma mensagem
diferenciada, pois tendo e/ou mantendo vínculos com eventos culturais, sociais, ambientais,
entre outros, é possível uma associação da imagem das empresas, produtos e/ou serviços a
valores únicos. Ainda mais, segundo Año Sanz (2003), se aliado ao maior acontecimento social do
final do século XX, isto é, o esporte. No entanto, para que os players da indústria esportiva
alcancem seus objetivos, é imprescindível que estes desenvolvam suas ações de forma
harmoniosa, reconhecendo às necessidades dos mais variados públicos-alvo, bem como de seus
parceiros. O presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre entidades esportivas,
empresas investidoras, veículos de comunicação e agências de publicidade para efetivação do
patrocínio esportivo no Brasil. Desta forma, primeiramente verificar-se-á o processo decisório por
parte das empresas patrocinadoras e entidades esportivas do esporte brasileiro. A seguir, será
investigado as estratégias desenvolvidas durante o processo de patrocínio, bem como o retorno
obtido a partir das referidas ações. Já no que diz respeito aos veículos de comunicação, verificarse-á os fatores determinantes para a inserção de notícias e/ou ações esportivas promovidas pelas
entidades esportivas. Por fim, averiguar-se-á a relação entre as agências de propaganda e a
estratégia patrocínio esportivo. Metodologia O presente estudo constitui-se em uma pesquisa de
caráter quantitativo e qualitativo. Em parcerias esportivas, ao contrário do que ocorre na maioria
das áreas do conhecimento científico, a prática tem precedido a teoria. Rocha & Bastos (2011)
afirmam que devido à natureza da gestão do esporte, grande parte das pesquisas na área tem
sido conduzida em “ambiente natural”. Para isto, tomar-se-á como objeto de estudo as empresas
patrocinadoras do mercado esportivo brasileiro, as entidades esportivas de alto rendimento que
possuem esportes olímpicos e paralímpicos, os veículos de comunicação (impressos, eletrônicos
e digitais), bem como as agências de propaganda. Como instrumento de pesquisa, empregar-seá a técnica de entrevista pessoal semi-estruturada. Resultados e discussões O presente trabalho
encontra-se em andamento, mais especificamente na etapa de coleta de dados junto aos players
da indústria esportiva brasileira.
Palavras-chave: Esporte, Patrocinadores; Patrocinados, Veículos; Agências.
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O Campeonato Brasileiro de Futebol Série A é o mais importante do Brasil, mas apesar do
aumento das receitas com televisão e patrocínio ocorridos nos últimos anos, os clubes não
conseguiram alterar o nível de atratividade e satisfação do torcedor. As receitas com bilheteria
permanecem nos mesmos níveis históricos em termos de participação na arrecadação (11%). O
mesmo se repete com a média de torcedores pagantes (média entre 14 e 15 mil) e a taxa de
ocupação (média de 40%). Esses números permanecem em níveis muito similares durante os
últimos anos, fazendo com que seja pertinente entender os níveis de satisfação dos torcedores,
bem como suas respectivas opiniões sobre os pontos fortes, pontos fracos e sugestões de
melhoria, visando trazer um incremento da satisfação caso os dados coletados sejam
implementados. O objetivo do presente estudo é avaliar o nível de satisfação do torcedor com o
campeonato de 2016 visando detectar como os torcedores estão avaliando o campeonato bem
como traçar o perfil sócio econômico como comportamental dos mais satisfeitos e dos menos
satisfeitos com o campeonato. O método de análise utilizado foi a quantitativo, realizado por
meio de um questionário on-line, tendo como base a escala de satisfação do consumidor, com
sete perguntas no formato de escala likert com sete níveis entre 1 e 7, adaptada para o contexto
do futebol brasileiro e um bloco de perguntas para caracterização social e econômica. Também
foi aplicado um questionário estruturado para obter dados qualitativos sobre as percepções dos
torcedores referente ao Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A 2016. Como uma avaliação
geral os resultados demonstraram que os torcedores estão parcialmente satisfeitos com o
Campeonato Brasileiro. Foi possível detectar que, com o passar do campeonato o nível de
satisfação foi aumentando, com isso foi despertando maior interesse por parte dos torcedores
devido a consolidação dos blocos de disputa do campeonato (título, zona da Libertadores,
rebaixamento).Os dados indicaram que os torcedores mais insatisfeitos são o da faixa etária entre
25 e 34 anos, o Campeonato Brasileiro não encanta, mas é agradável e satisfaz, torcedores de
maior escolaridade são os mais insatisfeitos, sócio torcedores que vão ao estádio são os mais
satisfeitos e os torcedores dos times mais bem classificados são mais satisfeitos, quem vai é sócio
torcedor e acompanha os jogos indo ao estádio são das faixas de rendas mais altas da sociedade.
Baseado nesses resultados os organizadores do campeonato, juntamente com os clubes podem
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tomar medidas visando aumentar o nível de satisfação bem como as arrecadações derivadas do
produto Campeonato Brasileiro.
Palavras chave: comportamento do consumidor esportivo; satisfação do torcedor; marketing
esportivo.
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No Brasil, devido ao modelo de organização da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o
Voleibol acabou por se tornar um grande atrativo aos olhos das empresas, que tinham como
objetivo principal obter o retorno financeiro a partir da inserção no mercado esportivo através
do patrocínio. O presente trabalho tem o objetivo de observar e analisar o patrocínio das equipes
participantes da Superliga de Voleibol na temporada 2016/2017, entendendo o patrocínio
esportivo e o marketing esportivo como importantes ferramentas administrativas do universo do
esporte e, principalmente, no Voleibol.
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Como introdução, lembramos que a geração de novos talentos esportivo é o motor do futebol
profissional. Clubes-formadores buscam, no encontro de novos talentos, diferenciais
competitivos e, inevitavelmente, uma fonte de renda estratégica. O problema que se coloca é
que, ao lidar com jovens vocacionados à prática do futebol, esses clubes também se deparam
com responsabilidades inerentes ao trato com crianças e adolescentes (Arruda & Bolanos, 2010).
Uma das facetas críticas nesse quadro é a premissa de que a principal ocupação de adolescentes
deveria ser a de estudar, de dedicar-se à conclusão dos estudos formais (ensinos fundamental e
médio). Como método para abordar essa grande temática, buscamos um clube futebolístico
parceiro para a análise e reflexão sobre a relação entre educação formal e futebol. Para isso,
realizamos uma pesquisa mercadológica junto as categorias de futebol amador da Sociedade
Esportiva Palmeiras, e que teve como foco estudar as estratégias de marketing utilizadas pelo
clube na sua base, principalmente no trato com questões de foro social, como o papel da
educação na formação dos jovens. Como objetivo, a partir dos resultados levantados, propomos
o debate sobre a elaboração de novas estratégias para o desenvolvimento dessa fundamental
parceria entre esporte e educação, utilizando ferramentas de marketing, como vistas em obras
de Morgan e Summers, 2008, Stotlar, 2005 e Melo Neto, 2003. Um dos pontos em destaque é o
endomarketing, em diálogo com aplicativos de celular como uma nova estratégia para a
motivação dos jovens jogadores a manter também um foco nos estudos. Como considerações
finais, desenvolvemos algumas discussões importantes para a gestão esportiva moderna e com
responsabilidade social. Lembramos que a Sociedade Esportiva Palmeiras, objeto definido para
essa pesquisa, é um clube com histórico de inovação em práticas modernas de gestão e trajetória
inquestionável no cenário futebolístico brasileiro. Além do mais, o clube tem grande potencial de
crescimento, no quesito revelação de novos talentos, e que pode se igualar aos grandes timesreveladores de jogadores de futebol, partindo da identificação dos anseios dessa torcida. Por
meio de pesquisa primária, e da análise das estruturas e posicionamento do clube, desenvolveuse um planejamento de marketing para a Sociedade Esportiva Palmeiras usando a educação como
proposta de trabalho. A análise do clube, da concorrência e do mercado no qual estão inseridos,
foi possibilitada por pesquisas secundárias, análise sistêmica do macro e microambientes e
aplicação de matrizes estratégicas (como o método SWOT). Foi identificado um potencial de
crescimento agressivo e, para tanto, estratégias apresentamos propostas para alavancagem de
receita e melhora da comunicação clube-jovens sem, entretanto, desconsiderar a visão
estratégica de negócio do clube.
Palavras-chave: Endomarketing; Categorias de Base; Educação; Sociedade Esportiva; Aplicativos
de Celular.
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Como introdução, lembramos que a geração de novos talentos esportivo é o motor do futebol
profissional. Clubes-formadores buscam, no encontro de novos talentos, diferenciais
competitivos e, inevitavelmente, uma fonte de renda estratégica. O problema que se coloca é
que, ao lidar com jovens vocacionados à prática do futebol, esses clubes também se deparam
com responsabilidades inerentes ao trato com crianças e adolescentes (Arruda & Bolanos, 2010).
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Esportiva Palmeiras, e que teve como foco estudar as estratégias de marketing utilizadas pelo
clube na sua base, principalmente no trato com questões de foro social, como o papel da
educação na formação dos jovens. Como objetivo, a partir dos resultados levantados, propomos
o debate sobre a elaboração de novas estratégias para o desenvolvimento dessa fundamental
parceria entre esporte e educação, utilizando ferramentas de marketing, como vistas em obras
de Morgan e Summers, 2008, Stotlar, 2005 e Melo Neto, 2003. Um dos pontos em destaque é o
endomarketing, em diálogo com aplicativos de celular como uma nova estratégia para a
motivação dos jovens jogadores a manter também um foco nos estudos. Como considerações
finais, desenvolvemos algumas discussões importantes para a gestão esportiva moderna e com
responsabilidade social. Lembramos que a Sociedade Esportiva Palmeiras, objeto definido para
essa pesquisa, é um clube com histórico de inovação em práticas modernas de gestão e trajetória
inquestionável no cenário futebolístico brasileiro. Além do mais, o clube tem grande potencial de
crescimento, no quesito revelação de novos talentos, e que pode se igualar aos grandes timesreveladores de jogadores de futebol, partindo da identificação dos anseios dessa torcida. Por
meio de pesquisa primária, e da análise das estruturas e posicionamento do clube, desenvolveuse um planejamento de marketing para a Sociedade Esportiva Palmeiras usando a educação como
proposta de trabalho. A análise do clube, da concorrência e do mercado no qual estão inseridos,
foi possibilitada por pesquisas secundárias, análise sistêmica do macro e microambientes e
aplicação de matrizes estratégicas (como o método SWOT). Foi identificado um potencial de
crescimento agressivo e, para tanto, estratégias apresentamos propostas para alavancagem de
receita e melhora da comunicação clube-jovens sem, entretanto, desconsiderar a visão
estratégica de negócio do clube.
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Introdução e Objetivos: O NBB – Novo Basquete Brasil foi criado pela Liga Nacional de Basquete,
fundada em 2008 com a proposta de ser uma liga independente gerida pelos próprios clubes. Em
sua nona edição, o NBB teve dois times paulistas na final: o Bauru e o Paulistano. Esta pesquisa
tem como objetivo analisar o perfil do público que esteve presente em duas das cinco finais,
realizadas nas cidades de São Paulo e Araraquara, em junho de 2017. Métodos: Aplicou-se
aleatoriamente 90 questionários antes do início dos dois jogos, dentro dos ginásios ou nas
redondezas – a primeira partida tinha o Paulistano como mandante na capital paulista, e a
segunda tinha o Bauru como anfitrião em Araraquara. O estudo de caso proposto busca traçar
um perfil do público, com informações demográficas como idade, gênero e renda, e avaliar qual
a relação desses torcedores com o basquete, com o NBB, com os times e com o evento esportivo.
O questionário foi elaborado com 33 afirmações em escala Likert (de 1 a 5, sendo 1-Discordo
Totalmente, 2-Discordo, 3-Não concordo/Não Discordo, 4-Concordo e 5-Concordo Totalmente) 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.
Resultados e Discussões: Uma análise prévia de 60 questionários mostra que os torcedores
gostam de participar de eventos esportivos de qualquer modalidade (média 4,0), compareceriam
a eventos da NBB sempre que convidados (média 4,05), costumam assistir a jogos de basquete
com os amigos (média 4,08) e acompanham a modalidade pois se identificam com os valores do
basquete (média 4,21). O fator entretenimento, com opções de shows, sorteios e brincadeiras
antes das partidas e durante os intervalos, também apresenta relevância para atrair essas pessoas
ao evento esportivo (média 3,9). Embora exista esse envolvimento afetivo com o basquete, os
dados inicias indicam que os torcedores presentes nos ginásios não investem em uma relação
formal ou dispendiosa com as equipes: a média para a afirmação “sou sócio de algum clube que
participa da NBB” ficou em 1,8; a média para “contribuo com doações, incentivos fiscais,
incentivos financeiros, materiais etc. para o meu time de basquete” foi de 1,87; a média para
“sempre participo de atividades ligadas a um fã-clube do meu time de basquete” foi de 1,98; a
média para “sempre compro materiais esportivos do meu time de basquete, como camisetas
bandeiras, chaveiros etc.” ficou em 2,77. Por fim, há um potencial para estreitar o relacionamento
com essas pessoas que foram às duas finais, já que a afirmação “pagaria para obter os melhores
assentos dentro do ginásio nos jogos da NBB” apresenta uma média de 3,3. Considerações Finais:
Em uma modalidade tão tradicional no Brasil como é o basquete, onde os clubes organizam uma
liga independente para melhorar o produto oferecido ao público e contam com o apoio da NBA
na gestão, consideramos fundamental estudar, a partir da bibliografia indicada abaixo, e
compreender o comportamento e a percepção dos torcedores que comparecem ao ginásio e
prestigiam os times. Essa pesquisa será ampliada, com a aplicação de mais questionários a partir
de outubro, quando se inicia a nova temporada da NBB, para o cruzamento e análise de dados. O
foco será o estado de São Paulo, em jogos com as equipes da capital e do interior, durante a
primeira fase da competição. Além disso, pretende-se apresentar os resultados à direção do NBB
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e realizar uma entrevista com um (ou mais) porta-voz da Liga, para a produção de um artigo
científico.
Palavras-chave: Esporte; Basquete; Marketing, NBB.
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Introdução e objetivos: Apesar do desenvolvimento e da profissionalização que transformaram,
no século XX, o futebol em um rentável negócio pertencente à Indústria do Entretenimento
(Kuper & Szymanski, 2014), a violência, presente na modalidade desde seus primórdios, ainda
persiste, principalmente entre os torcedores (Mendes Junior & Chiapeta, 2007). No Brasil, a
violência entre os torcedores é um problema crescente desde a década de 1990, com um
aumento constante no número de torcedores assassinados (Murad, 2013), sendo este o principal
motivo para os torcedores não irem aos estádios/arenas (Rocco Júnior & Mazzei, 2016). Dentre
os diversos casos destaque para os conflitos ocorridos em 03/06/2016 antes e após uma partida
entre Corinthians e Palmeiras, que causaram o assassinato de uma pessoa e a detenção de outras
56. Em resposta, as autoridades estaduais decretaram diversas medidas restritivas,
principalmente às torcidas organizadas, com destaque para a proibição de torcida visitante nos
jogos entre as 4 principais equipes do estado de São Paulo, sendo tais proibições mantidas para
2017. A partir do exposto, o presente estudo objetivou evidenciar como a mídia abordou tal
determinação e qual foi, após um ano, o efeito da mesma no público presente nestas partidas e
nas receitas de bilheteria dos clubes afetados. Métodos: A análise da cobertura da mídia foi
baseada em todo o conteúdo publicado sobre o tema na versão impressa e online da Folha de S.
Paulo (Folha) e do O Estado de S. Paulo (Estadão) em dois períodos: entre 4 e 11 de abril de 2016
e entre 29 de março e 7 de maio de 2017. A análise do material foi realizada através da Análise
de Conteúdo (Bardin, 2013) com base em 3 categorias definidas a priori: gênero (informativo ou
opinativo), personagens retratados e valoração do conteúdo. Sobre o público e arrecadação, foi
realizada uma análise documental (Veal & Simon, 2014) dos relatórios financeiros das partidas
entre os principais clubes paulistas realizados no Campeonato Paulista de 2016 e 2017 e no
Campeonato Brasileiro de 2015 e 2016. Foram analisados, por comparação (Veal & Simon, 2014),
o público total e visitante; a renda bruta geral e da torcida visitante; e o valor médio do ingresso.
Resultados e discussão: Foram analisadas 46 notícias, reportagens e artigos, sendo a maioria
informativo (69%). Os principais personagens retratados foram representantes dos clubes,
autoridades e especialistas sobre a violência no futebol e a maioria do conteúdo (65%) foi
contrária à medida, com 24% a favor e 11% neutro. O Estadão realizou uma cobertura informativa
mais ampla, com a presença de diversos personagens, enquanto a Folha teve uma cobertura mais
*
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opinativa e não restrita apenas à parte esportiva. Com relação ao público presente nos clássicos,
foi constatado, no primeiro ano da medida, um aumento geral de mais de 131 mil pessoas, com
acréscimo médio de 7 mil pessoas por jogo. Tal ponto também foi constatado pelas autoridades
que o usaram, juntamente com a redução dos casos de brigas de torcedores, para justificar a
continuidade da determinação. Por fim, a medida também foi benéfica financeiramente, com
saldo positivo geral superior a 2,3 milhões de reais, apesar da redução do valor do ingresso médio,
corroborando com a expectativa inicial de que a torcida única aumentaria a sensação de
segurança, o público e a renda dos jogos. Considerações Finais: O estudo constatou que, apesar
dos jornais analisados terem sido contrários, a proibição da presença de torcida visitante nos
clássicos paulistas colaborou para o aumento de público e renda nestes jogos, cabendo a ressalva
de que foram utilizadas apenas fontes de informação secundárias, cabendo à estudos futuros
entrevistar as partes afetadas, principalmente torcedores e clubes.
Palavras-chave: Torcida Organizada; Imprensa Esportiva; Violência no Futebol; Análise de mídia;
Público nos Estádios.
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Introdução e Objetivos: Devido ao fato de, atualmente, a tecnologia fazer parte do cotidiano das
pessoas, mudanças significativas nas formas de comportamento e interação social foram
percebidas. O advento das novas mídias sociais e a massificação da utilização de redes sociais têm
apresentado novas dinâmicas de relacionamento. Com isso, instituições esportivas têm se
prestado a utilizar dessas novas tecnologias, a fim de estreitar seu relacionamento com seus
consumidores e patrocinadores. Esse processo é decorrente da aproximação entre a mídia e o
esporte (Gaspar et al., 2014). Dessa forma, grandes corporações esportivas têm a possibilidade
de difundir sua marca para lugares inexplorados ou aumentar a sua relevância em locais onde a
lembrança de marca já existe. O instagram é uma das plataformas mais utilizadas pelas
instituições esportivas como ferramenta de comunicação. Além disso, essa é a rede social que
apresenta o melhor índice de engajamento por parte de seus seguidores (Pereira, 2014). O
engajamento é a mensuração de ações que envolvam interação, influência e relevância das
publicações pertencentes a uma rede social, tais com comentários, curtidas e menções (De Lira &
De Araújo, 2015). O nível de engajamento que uma publicação apresenta, supõe o quanto ela é
relevante, ou não, para quem a publicou. Assim, pode-se traçar uma relação direta entre o
engajamento das publicações de uma instituição, e a relevância que essas publicações têm para
seus consumidores. Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi analisar o engajamento das
publicações da equipe de voleibol Sada Cruzeiro no Instagram durante toda a temporada de
2016/17. Métodos: Foram analisados um total de 618 publicações da conta oficial da equipe no
Instagram (@sadacruzeiro), no período entre 16/04/16 e 16/05/17. Essas publicações foram
classificadas em quatro categorias, de acordo com o conteúdo tangente às mesmas. As categorias
foram: Jogos, que contempla publicações relacionadas diretamente aos jogos da equipe;
Bastidores, que agrega publicações que apresentam treinamentos e momentos de lazer dos
jogadores; Torcida, que apresenta publicações de relacionamento direto com a torcida do time,
seja em ações de mídia ou durante o dia-a-dia do clube; e Acontecimentos, que representa
momentos relacionados ao clube ou à sociedade. A definição do nome e do conteúdo desses
104

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte
grupos aconteceu após uma primeira avaliação das publicações da página pelo autor. Dentro
dessas publicações, foram contabilizados os números de comentários que cada uma apresentava.
Esse número de comentários foi utilizado como parâmetro de engajamento. Para a categorização
e análise dos dados foi realizada uma análise de conteúdo. Resultados e Discussão: No que diz
respeito ao número de publicações, o grupo Jogo apresentou o maior número, contabilizando
39,8% das publicações, enquanto o grupo Bastidores teve 30,74%, o grupo Torcida 8,1% e o grupo
Acontecimentos 21,36%. Desses grupos, o que teve o melhor nível de engajamento foi o grupo
Jogo, que obteve uma média de 29 comentários por publicação, enquanto o grupo Bastidores
obteve média de 27 comentários por publicação, o grupo Acontecimentos obteve uma média de
26, e o grupo Torcida obteve 12 comentários por publicação. Esses resultados vão ao encontro à
ideia de Bakhshi et al. (2014), onde eles afirmam que as publicações com maior nível de
engajamento apresentam características semelhantes. Considerações finais: Os resultados
indicaram que as publicações que apresentaram maior nível de engajamento fizeram parte
também do grupo que possuía maior número de publicações. Isso pode indicar uma estratégia
dos coordenadores de marketing e comunicação da equipe Sada Cruzeiro em aumentar a
relevância da página na plataforma Instagram, publicar aquilo que os usuários da plataforma
querem ver. Esse tipo de estudo fornece dados importantes para empresas a cerca da
comunicação e relacionamento com seus consumidores no ambiente digital.
Palavras chave: marketing esportivo; mídias sociais; engajamento; instagram.
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O presente trabalho aborda questões acerca do universo midiático, econômico e identitário
ligados ao futebol brasileiro, mais precisamente contemplando os canais ligados aos times e o
potencial econômico e representativo que os mesmos apresentam. Tendo como principal
plataforma de análise e estudo de caso o portal de vídeos YouTube, este artigo ressalta a
importância da ligação e contribuição que a ferramenta pode agregar na relação entre um clube
e sua torcida, bem como a importância da visibilidade de um clube, visto o comportamento desta
atividade não só como atividade mercadológica, mas ressaltando em todo o seu discorrer a
respeito da agregação de valor de identidade que um clube poderá alcançar se fizer uso de uma
ferramenta de fluxo contínuo e independente. O estudo inicia ressaltando que ter um canal já
não é mais novidade no cenário mundial, sobretudo se falamos dos grandes clubes de futebol do
nosso planeta. Entretanto, ainda que esta seja uma prática relativamente consolidada, boa parte
dos clubes do futebol nacional não lhe dão devida importância e não enxergam o seu real
potencial, como espaço para seus patrocinadores, visibilidade global e a relativa autonomia do
desenvolvimento de seus produtos midiáticos. Isto ocorre graças à liberdade do polo de emissão,
onde qualquer um passa a poder gerar conteúdo, libertando-se assim das amarras dos grandes
grupos de comunicação, passando também a poder interagir e direcionar melhor seus produtos
ao espectador, neste caso torcedor. Tal relação pode influenciar também o caráter de identidade,
apelando aos aspectos que tornam determinado clube atrativo ao torcedor, principalmente no
aspecto regional. Sobre este aspecto, o artigo versa acerca do paradoxo de torcedores das regiões
norte e nordeste se afeiçoarem por times do sudeste e sul, influenciados pela grande mídia
centralizada e direcionada para estas regiões. Colhendo dados de pesquisas do IBGE e os cruzando
com dados disponibilizados pelo portal YouTube, apresenta-se nas linhas que seguem uma análise
quali e quantitativa que revela o potencial pouco explorado por times locais que disputam
divisões periféricas do futebol nacional, tomando por base o Treze-PB, time da cidade de Campina
Grande que possui a maior torcida do estado, mas que mesmo não disputando atualmente nem
mesmo a Série D, apresenta um número próximo ou mesmo maior de inscritos em seu canal que
os clubes da elite do Brasileirão, demonstrando que o mercado e a identificação com o clube
fogem à lógica da mídia tradicional e à pura análise da elite e periferia do futebol deste país.
Palavras-Chave: Youtube; Futebol Brasileiro; Mídia; Treze FC.
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O presente estudo faz uma referencia a rede francesa de artigos esportivos, com qualidade
principal de despertar o desejo de tornar acessível a maiores números de pessoas o prazer e o
benefício pela pratica do esporte, essa gigante do varejo esportivo foi fundada na década de 70
ao norte da França, na cidade de Englos pelo empresário e fanático por esporte Michel Leclercq,
a loja batizada DECATHLON oferecia tudo o que qualquer esportiva precisava para a sua pratica,
realidade que até hoje estão presentes em todas as lojas da rede, onde possuem diversas marcas
próprias, disponibilizando aos consumidores produtos para a inúmeras práticas de esportes.
Considerada como “shopping center do esporte”, são mais de mil lojas em todo mundo, 22 destas
no Brasil que oferecem mais de sete mil produtos para inúmeras práticas de atividade física,
iniciante a avançado dividido em mais de 50 modalidades, a garantia de maior custo-benefício,
além de áreas de teste, aulas e atividades esportivas que a loja oferece faz sempre o cliente se
sentir acolhido. O objetivo deste estudo foi investigar e expor o organizacional crescimento da
empresa no mundo, assim como desenvolvimento e expansão no Brasil e destacar suas ações de
responsabilidade social e integração com a sociedade. Ter um público bem definido ajudou a
companhia em crescente 15% em vendas somente no ano de 2016, alcançando o dobro do
crescimento do varejo esportivo que avançou em 7,2% no mesmo período, indo em contramão
da crise, segundo dados da Euromonitor, segurando o segundo lugar de participação de receita
do setor esportivo nacional. Partindo para o cunho social, a Fundação Decathlon possibilita a
pessoas que vivem numa situação fragilizada a viver melhor a partir da prática esportiva,
depositando valores e respeito a todos envolvidos, com 221 projetos apoiados, beneficiando 114
mil pessoas. Mais de mil e trezentos colaboradores e com produção nacional de mais de dois
milhões de produtos por ano em suas grandes e divertidas lojas, onde o grande diferencial é
possibilitar o cliente experimentar o que vai comprar, com vivencias e prazer pelo esporte a partir
de dentro da loja, esta grande do esporte com 15 anos de atuação no Brasil acredita que já tem
um publico fiel e que o “boca a boca” é a sua maior propaganda, a rede trabalha com a satisfação
dos clientes comprarem, gostarem e passar adiante a ideia da confiabilidade nos produtos e
atendimento dos serviços. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) estima
que o faturamento bruto da rede tenha sido em torno de 500 milhões de reais em 2015. A
ambição futura é fechar o grupo Decathlon Brasil com cem lojas físicas em dez anos.
Palavras–chave: Decathlon, Esporte, Atividade Física.
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Este artigo tem como objectivo analisar a multidimensionalidade dos Jogos Olímpicos,
apresentando uma reflexão sob a perspectiva social e organizacional. As cidades sede dos Jogos
Olímpicos apresentam diferentes fatores que influenciam a experiência, o turismo, a indústria e
a economia local. Os Jogos Olimpicos Rio 2016 tiveram causas e consequências organizacionais
para a cidade do Rio de Janeiro e suas comunidades locais. Uma reflexão sobre estes factores são
um desafio para os pesquisadores, para o comité organizador e para todos os seus parceiros. No
âmbito da gestão de desporto implicações são discutidas e novas orientações são sugeridas para
pesquisas futuras.
Palavras-chave: Jogos Olímpicos, multidimensionalidade, social, cidade.
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Introdução e Objetivo: O evento esportivo tem assumido grande relevância na sociedade pósmoderna, uma vez que valoriza o entretenimento, a diversão e o prazer, além de ser um grande
catalisador de desenvolvimento para quem organiza e participa (Sarmento, Pinto, Silva, &
Pedroso, 2011). Portanto, o objetivo do estudo foi descrever os processos de construção e
execução de um evento esportivo em âmbito universitário e sua repercussão diante dos
participantes. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo com delineamento transversal
(Thomas, Nelson, & Silverman, 2012), caracterizado como relato de experiência do evento XII
Jogos Internos da Escola Superior de Educação Física – INTEREF, realizado pela Associação Atlética
Acadêmica da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco, que ocorreu
entre os dias 09 a 21 de Maio de 2016. Resultados e Discussão: O INTEREF teve 450 inscritos,
divididos de acordo com o período/turma, o que totalizou quinze equipes. O evento contou com
vinte e uma modalidades esportivas oferecidas, tendo sido divididas em coletivas e individuais. A
equipe de organização foi dividida de acordo com o capítulo V (Dos Poderes) do regulamento
geral do evento em: Comissão de Honra, Direção Geral, Direção Executiva, Direção Técnica Geral,
Coordenação Técnica de Modalidades, Comissão Disciplinar, Comissão de Cerimonial e
Premiação, Comissão Administrativa e Secretaria Geral. Sarmento (2014) afirma que é possível
descrever o evento em etapas e, mesmo que o evento ocorra em todos os anos, é preciso
repensar sua motivação e organização. Na fase de Concepção, foi confrontado o planejamento
inicial com as reais possibilidades de realização do evento, principalmente da dificuldade em se
arrecadar fundos. Na Realização, algumas dificuldades de cumprimento de horários foram
observadas e a Avaliação ao final do evento foi realizada com a recolha de dados através de um
questionário online de múltipla escolha, com cinco dimensões e totalizando vinte e cinco
questões, que foram agrupadas em cinco categorias: Técnica, Comunicação, Infraestrutura,
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Participação e Formação Acadêmica e Profissional. As respostas foram identificadas através do
nível de satisfação que iam de “excelente” à “péssima” e foram analisadas a partir de estatística
descritiva paramétrica no software Microsoft Office Excel 2007. Além disso, as fases de préevento, evento e pós-evento foram planejadas e realizadas. A partir da aplicação do questionário
e da resposta de 98 inscritos no evento, foi possível constatar que na categoria Técnica, 47%
avaliaram a duração do evento como Excelente, 55% como Boa a abertura dos Jogos, 58% como
Boa a equipe de organização e 36% como Boa a avaliação do cumprimento do horário dos jogos.
Na categoria Comunicação, 51% avaliaram a comunicação no pré-evento como Boa e 38% como
Boa a comunicação durante o evento. Sobre a Participação, 48% avaliaram como Boa o espírito
esportivo das turmas no evento e 63% como Boa a participação das turmas. Sobre a categoria
Formação Acadêmica e Profissional, 69% avaliaram como Excelente a importância do evento para
a vivência acadêmica e 58% como Excelente para a prática profissional. Conclusões: Concluiu-se
que o INTEREF é um importante elemento agregador da comunidade acadêmica em que está
incluído e uma experiência única para os organizadores envolvidos no evento. Além disso, de
forma geral, os inscritos avaliaram de forma positiva o evento.
Palavras-chave: Gestão Esportiva; Esporte Universitário; Eventos Esportivos.
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Introdução e objetivos: A literatura que aborda os impactos/legados advindos da realização de
megaeventos esportivos tem aumentado gradualmente (Toledo, Grix, Tarcisa, & Resumo, 2015)
e sido alvo de diversas pesquisas no âmbito nacional principalmente por conta de o País ter sido
sede deste porte de evento esportivo nos últimos anos. Entretanto, eventos de pequeno porte
que restringem seu impacto a nível regional são pouco abordados na literatura, mesmo podendo
ser importante fator de desenvolvimento regional do esporte. O Serviço Social do Comércio
(SESC), através de suas ações relacionadas ao esporte e a atividade física, respeitando a
integração, a diversidade e a inclusão social, organiza em suas diversas unidades, eventos
esportivos. Dada a essência dos eventos esportivos organizados pelo SESC e a pouca abordagem
na literatura quanto impacto social deste tipo de evento, este estudo tem como objetivo analisar
o impacto social de Festivais Esportivos do SESC Jundiaí na comunidade participante. Métodos:
Esta pesquisa é parte integrante de uma pesquisa maior que analisará Festivais Esportivos de
diferentes modalidades. Na etapa que apresentaremos neste trabalho, o objeto de estudo é o
Festival Esportivo de Voleibol realizado em junho de 2017. Trata-se de uma pesquisa de
abordagem quantitativa, descritiva e exploratória utilizando-se do método Survey (Li, Pitts, &
Quarterman, 2008). Foi aplicado questionário adaptado de Mao & Huang (2016), composto de 16
perguntas a cerca do Festival Esportivo e seus impactos respondidos em escala Likert de 1 a 5, e
5 perguntas de caracterização do sujeito. A amostra foi composta de 40 sujeitos, com idade média
de 32,33 (DP=10,65), 57,5% do sexo masculino e 42,5% do sexo feminino, 77,5% da amostra é
composta por moradores do município de Jundiaí, 12,55 de moradores de municípios vizinhos e
10% não responderam a esta questão. Resultados e Discussão: A importância e a influência do
Festival Esportivo são avaliadas pelos sujeitos como alta (médias 4,7 e 4,6, respectivamente), e
baixo desvio padrão (0,56 e 0,67). Os impactos positivos referentes à reputação, orgulho,
reconhecimento, promoção de diversidade cultural e oportunidade de socialização obtiveram
médias acima de 4. Os impactos positivos relacionados à promoção da união, sensação de
segurança, e hospitalidade e civilidade obtiveram médias relativamente altas (3,77, 3,9 e 4,08
respectivamente), mas apresentaram desvio padrão acima de 1. Os impactos relativos a alteração
das atividades rotineiras da unidade obtiveram avaliações médias 3,7 e 2,28, com desvio padrão
de 1,42 e 1,34, nos indicando que a avaliação dos sujeitos se divide quando se analisa o impacto
da organização deste evento nas atividades corriqueiras da unidade. Este impacto em específico
pode ser encarado como positivo por alguns participantes, por proporcionar uma vivência
diferenciada na programação da unidade, enquanto que outros podem encarar como um impacto
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negativo, uma vez que pode tomar lugar de atividades que sejam de interesse da comunidade
freqüentadora da unidade. Por fim, as variáveis relacionadas a impactos negativos (como gastos
excessivos com o festival, aumento de preço e aumento de barulho e sujeira na unidade)
obtiveram médias abaixo de 1,79, podendo ser considerados de baixo impacto, apesar do desvio
padrão destas variáveis ser também elevado. Conclusões ou Considerações Finais: Foram
observadas médias altas para as variáveis de impactos positivos, enquanto que as variáveis dos
impactos negativos obtiveram médias baixas, nos levando a crer que o impacto social do Festival
Esportivo Voleibol do SESC Jundiaí na comunidade participante no geral é positivo. Contudo, os
dados são parciais e novas coletas se farão necessárias para um entendimento mais aprofundado
dos impactos sociais causados pela organização de Festivais Esportivos no SESC Jundiaí, podendo
vir a colaborar com fatores importantes para a continuidade e para melhoria dos Festivais
Esportivos.
Palavras-chave: Festival Esportivo, Evento Esportivo, Sesc, Impacto Social.
Referências
Li, M., Pitts, B. G., & Quarterman, J. (2008). Research Methods in Sport Management.
Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
Mao, L. L., & Huang, H. (2016). Social impact of Formula One Chinese Grand Prix: A comparison of
local residents’ perceptions based on the intrinsic dimension. Sport Management Review,
19(3), 306–318. http://doi.org/10.1016/j.smr.2015.08.007
Toledo, R. M., Grix, J., Tarcisa, M., & Resumo, S. B. (2015). Megaeventos esportivos e seus legados:
uma análise dos efeitos institucionais da eleição do Brasil como país-sede. Artigo Rev. Sociol.
Polit, 23(56), 21–44. http://doi.org/10.1590/1678-987315235602

114

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte

Jogos Pan Americanos no Brasil (1963 e 2007) um estudo descritivo sobre infraestrutura,
recursos financeiros e desempenho esportivo do país
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Introdução e objetivos: Os Jogos Pan Americanos ocorrem a cada quatro anos e sua primeira
edição ocorreu em Buenos Aires no ano de 1951 (Cunha, 2007). O Brasil, teve sua primeira
oportunidade de sediar o evento após São Paulo vencer Winnipeg por 18 votos a 5, durante o VII
Congresso Esportivo Pan-Americano, realizado em Chicago, no ano de 1959 (Cunha, 2007). A
segunda oportunidade aconteceu após o Rio de Janeiro, vencer San Antonio por 30 votos a 21
durante a XL Assembleia Geral da Organização Esportiva Pan Americana, realizada na Cidade do
México (Rio de Janeiro, 2006; Cunha, 2007; Santos, 2014). Este artigo, a partir de um estudo
descritivo e documental, baseado em dados públicos, tem como objetivo descrever as edições
realizadas no Brasil, considerando as questões financeiras, custos dos eventos, as infraestruturas
utilizadas, bem como o desempenho esportivo, apresentando a quantidade de medalhas
conquistadas pelo país. Métodos: Estudo qualitativo que segundo Creswell (2010) abrange um
conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os
componentes de um sistema complexo de significados; descritiva, explicativa e documental que
se valeu de dados públicos para estudar o fenômeno Jogos Pan Americanos de 1963 e de 2007
(Vergara, 2012). Os dados deste trabalho foram coletados a partir de pesquisa em endereços
eletrônicos do DOSP (Diário Oficial do Estado de São Paulo). Resultados e Discussão: Os jogos Pan
Americanos de 1963 em São Paulo utilizaram 17 estruturas, sendo 9 públicas e 1 tendo sido criada
especificamente para o evento, que foi a Vila Pan Americana, atual Conjunto Residencial da USP
(CRUSP). Já em 2007 16 estruturas foram utilizadas, sendo 13 públicas e 4 tendo sido criadas
especificamente para o evento. Em termos de custos os Jogos de 1963, caso se corrijam os valores
de Cruzeiros para Reais, ficam em torno de 157 milhões de reais, contra os mais de 5 bilhões de
reais gastos em 2007, sendo ambos os dados corrigidos com a inflação do período de julho de
2016. Em termos de resultados esportivos, o Brasil em 1963 obteve a segunda colocação geral na
competição ao passo que em 2007, obteve a terceira colocação geral. Considerações Finais: Os
governantes devem se valer dos plebiscitos populares para consultar a população sobre seu
interesse em receber estes eventos, uma vez que existe gasto de dinheiro público para este fim.
Ademais, as parcerias público/privadas no que diz respeito a estruturas físicas, deve ser levado
em consideração, o que pode diminuir drasticamente os custos destes eventos.
Palavras-chave: Gestão do Esporte, Jogos Pan Americanos, História do Esporte, Legados
Esportivos.
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Os Grandes Prêmios de Fórmula 1 e seus efeitos para as suas cidades sedes
Felipe de Pilla Varotti
Centro Educacional Nossa Senhora do Patrocínio – CEUNSP
felipevarotti@hotmail.com
Renato Dupas Bragagnollo
Universidade Nove de Julho – UNINOVE
renatodupas@gmail.com
Introdução e objetivo: Megaeventos esportivos se tornaram uma representativa estratégia para
ampliar as receitas de turismo, promover o desenvolvimento urbano e gerar competitividade para
as cidades sedes (Gezici & Er, 2014). Nas últimas décadas, a Fórmula 1 tem representado a
oportunidade para algumas cidades demonstrarem sua capacidade de atrair investimentos e
fortalecer sua imagem em nível internacional (Lefebvre & Roult, 2011). Nesta perspectiva, este
estudo analisou quais são os efeitos provocados pela Fórmula 1 para as suas cidades e países
sedes. Métodos: Por meio de uma pesquisa qualitativa e exploratória, realizou-se uma revisão
bibliográfica, consultando as bases de dados SCOPUS, Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e
Web of Science. Como estratégia de busca utilizaram-se os descritores “Formula One”, “Formula
One Grand Prix”, “Formula One Racing”. Privilegiaram-se os artigos científicos publicados em
periódicos acadêmicos. A análise e seleção dos artigos iniciou pela leitura dos seus respectivos
títulos, seguido dos resumos. Após essa etapa, realizou-se a leitura na íntegra dos artigos préselecionados, os quais demonstravam maior semelhança com o objetivo desta pesquisa.
Resultados e Discussão: Os estudos selecionados referem-se aos eventos utilizados como
estratégia de desenvolvimento para as cidades sedes e avaliam, em sua maioria, os impactos
provocados nos municípios. Dentre os artigos selecionados, destacam-se os estudos de Lefebvre
& Roult (2011) que analisaram historicamente os Grandes Prêmios de Fórmula 1 entre os anos de
1950 e 2009. Os autores identificaram que tais eventos têm gerado o interesse de cidades
emergentes, uma vez que oferece a oportunidade de mostrarem sua capacidade para atrair
investidores (Lefebvre & Roult, 2011). Mas nem sempre tais cidades conseguem alcançar esses
objetivos. Gezici & Er (2014) verificaram os fatores que levaram a não continuidade do GP de
Istambul no calendário da Fórmula 1. Os autores constataram que o evento, realizado entre 2005
e 2011 na Turquia, não atingiu a legitimidade por parte de seus governantes e gerou altos custos
para os organizadores, bem como baixa participação e satisfação de sua população local. Já Cheng
& Jarvis (2010) avaliaram o impacto social do Grande Prêmio de Singapura, sob o ponto de vista
dos moradores locais. Segundo os autores os impactos sociais podem ser essenciais para o
sucesso do evento, podendo ser: (a) positivos – quando proporcionam a promoção de identidade
e cultura, o fortalecimento da imagem, geração de empregos e de facilidades de estruturas,
aumentando o orgulho e a qualidade de vida da comunidade – (b) negativos, quando provocam
congestionamentos, poluição sonora e ambiental, prostituição e criminalidade. Os autores
complementam que eventos desse tipo podem servir para a regeneração econômica, uma vez
que conseguem se tornar fonte de receitas fiscais e deixam um legado positivo para a cidade sede
(Cheng & Jarvis, 2010). Resultados semelhantes foram identificados no estudo de Mao & Huang
(2015) os quais avaliaram a percepção dos moradores em relação aos impactos sociais
provocados pelo Grande Prêmio de Shangai, na China. Conclusão: A Fórmula 1 representa
oportunidade para algumas cidades e países, visando a busca por investimentos e maior
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exposição internacional. O fato deste tipo de evento ocorrer anualmente em suas cidades sedes
favorece o alcance de impactos positivos, uma vez que gera maior capacitação de seus
organizadores e cria identificação da população local com o evento. Entretanto, cabe aos gestores
avaliar a viabilidade dos investimentos na infraestrutura necessária para realização destes
eventos. Assim, contribui-se com a área de Gestão do Esporte à medida em que se amplia a
discussão sobre os efeitos e impactos provocados por megaeventos esportivos, em especial os
Grandes Prêmios de Fórmula 1, realizados anualmente na mesma cidade sede.
Palavras-chave: Fórmula 1; Grande Prêmio de Fórmula 1; Megaeventos; Esporte.
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Introdução e Objetivo: O Estados Unidos pode ser considerado como berço do esporte
profissional e seu modelo esportivo difere de outros existentes no mundo. Major League Baseball
(MLB), National Basketball Association (NBA), National Football League (NFL), National Hockey
League (NHL) e Major League Soccer (MLS) são ligas esportivas que possuem nível esportivo
considerável e a média de espectadores nessas ligas são impressionantes grandes se comparados
com outros eventos esportivos. 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, por consequência, a lucratividade das franquias (MATTAR, 2014). A Major
League Soccer, principal liga masculina de futebol nos Estados Unidos, foi criada em 1996,
respondendo uma determinação da FIFA no processo que resultou na escolha do país americano
para sediar a Copa do Mundo de 1994 (MLS Brasil, 2016). Após a exaltação inicial da MLS, a liga
passou por um período conturbado, onde presenciou a diminuição da média de público nos
estádios e a queda da audiência televisiva. O futebol nos Estados Unidos renasceu com os
resultados da seleção feminina (D’ANNA, 2016). Além disso, houve um crescimento de público
com o surgimento de uma geração talentosa, que disputou a Copa do Mundo de 2002, na qual os
americanos alcançaram as quartas de finais. Mesmo assim, pelo trigésimo ano seguido, o futebol
americano é a modalidade preferida dos norte-americanos em visibilidade e popularidade. Por
outro lado, mesmo não possuindo apelo cultural e histórico, em 2016, a Major League Soccer
(MLS), obteve números expressivos em relação a ligas de países onde o futebol tem mais
visibilidade. A MLS alcançou em 2016 a média de 21.692 espectadores em sua temporada regular.
No Campeonato Brasileiro de Futebol do mesmo ano, por exemplo, a média de público com o
torneio ainda em andamento teve 14.690 torcedores por partida (GLOBOESPORTE.GLOBO.COM,
2015). A explicação desses dados pode ser identificada, dentre outros fatores, nas características
que diferenciam o sistema atualmente existente no Brasil com relação ao formato do evento,
além das ausências de políticas, estrutura, sistema e visão de seus responsáveis. Assim, essa
pesquisa tem como objetivo principal analisar com maior detalhamento as diferenças existentes
entre a gestão da MLS com a gestão do Campeonato Brasileiro de Futebol e como objetivo
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secundário projeta-se delinear qual a influência dessas atividades e se as mesmas são
responsáveis por elevar a média de público da MLS. 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). Conclusões
ou Considerações Finais: A dificuldade está em vislumbrar uma mudança de paradigma, à medida
que um clube brasileiro possui mais poder econômico do que seus concorrentes, parece
improvável que o desempenho competitivo no evento se torne equilibrado. Fica claro que a
gestão exercida hoje no futebol brasileiro deve passar por reflexão. Já que o “produto” atual não
possui credibilidade diante dos torcedores brasileiros, tal fato se reflete no público dos
campeonatos de futebol no país.
Palavras-chave: Liga, Gestão do Esporte, Futebol.
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Introdução O Brasil passa por um momento nunca antes vivenciado em sua história esportiva. A
ocorrência dos dois maiores eventos do esporte mundial, a Copa do Mundo de Futebol em 2014
e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, na cidade do Rio de Janeiro expos, ainda que
tardiamente, a necessidade iminente da criação de espaços destinados à prática desportiva, seja
para o esporte de alta performance, seja para a prática lúdica. Numa tentativa de preencher tal
“lacuna” rapidamente, o Ministério do Esporte lançou, em 2015, o projeto intitulado Centros de
Iniciação ao Esporte (CIEs), cujo objetivo era basicamente oferecer um projeto arquitetônico
“padrão” (dentre três tipologias existentes), no qual seriam privilegiados equipamentos
esportivos de algumas modalidades olímpicas e paraolímpicas; esses centros seriam implantados
em áreas carentes de tais instalações, existentes em municípios brasileiros previamente
selecionados. De acordo com o órgão governamental, tais municípios foram escolhidos por
cumprem com alguns pré-requisitos essenciais, dentre os quais pode-se destacar a
disponibilidade de um terreno que possua características topográficas e geotécnicas “adequadas”
para a construção destes edifícios. Recorrer a projetos-modelo na área esportiva (ou projetos
“padrão”), não é um recurso recente: nas décadas de 60 e 70, diversos centros desportivos foram
construídos na cidade de São Paulo, como parte de uma política social para incentivar a população
a praticar e participar de atividades físicas e recreativas. Em tais espaços, existentes na capital
paulista até os dias atuais, é possível verificar que esses “modelos” nem sempre são eficientes a
longo prazo: o projeto proposto pode ficar defasado, não suprindo mais (e talvez nunca tenha
suprido) as necessidades de seus usuários, além de severos problemas envolvendo questões
construtivas, de gestão e de manutenção das instalações. Essa situação, juntamente com a nova
proposta do Ministério do Esporte, torna-se oportuna para se fazer uma avaliação sobre a eficácia
desses protótipos, principalmente após sua implantação. O presente resumo apresenta os
resultados e a discussão sobre uma experiência envolvendo a análise projetual da implantação
empírica de um desses modelos federais, na cidade de Picos, no estado do Piauí (PI), ao mesmo
tempo em que construiu uma espécie de protocolo que possa validar se tal equipamento tem
condições de uso pleno, bem como sua adequada operação e manutenção, além de averiguar
eventuais falhas que possam ser evitadas ou modificadas para que o modelo possa ser construído
em outras regiões do país. O método utilizado para a concepção dos indicadores existentes neste
protocolo foi a análise qualitativa de parâmetros essenciais: levantamento de dados sociais e
geográficos da área em questão, características demográficas, análise do projeto arquitetônico,
análise urbanística, condições presentes para a gestão, operação e manutenção do espaço e dos
equipamentos esportivos, e o fator humano. A análise de tais parâmetros foi construída a medida
que cada etapa necessária para o projeto e construção da unidade esportiva em questão fosse
alcançada. O objetivo deste experimento é apresentar indicadores que auxiliem e validem na
implantação e construção de áreas esportivas públicas, visando sua utilização plena e sua
capacidade de renovação por um amplo período de tempo.
Palavras-chave: protótipos, espaços esportivos, protocolos, implantação, análise.
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O Sesc – Serviço Social do Comércio, é uma instituição nacional, de caráter privado, criada em
1946 pelo empresariado do comércio, e voltada ao desenvolvimento de ações nas áreas da
cultura, lazer, educação, saúde e assistência, para os trabalhadores do comércio de bens, serviços
e de turismo, seus dependentes e o público em geral. No estado de São Paulo, nos meses de
janeiro e fevereiro, é realizado o Projeto Sesc Verão, no qual são desenvolvidas diversas
atividades na área físico-esportiva de forma gratuita e para o público em geral. A unidade do Sesc
Pompeia, localizada na Zona Oeste da cidade de São Paulo, concebida pelo projeto da arquiteta
italiana Lina Bo Bardi, e desde 2015 considerada patrimônio cultural protegido lo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), apresentou em 2016 o projeto sobre os diversos
esportes que podem ser praticados sobre Patins, baseando-se nas três dimensões do trabalho do
desenvolvimento físico esportivo do Sesc SP: Prática (aulas abertas e vivências), conhecimento (
bate-papo com atletas) e espetáculo (apresentações esportivas com os atletas das modalidades,
Hóquei, Patinação Artística, Slalon e de Velocidade). Por meio da iniciativa, foram atendidas mais
de 20.000 pessoas durante o período do projeto, o que possibilitou aos nossos matriculados e ao
público em geral, inclusive pessoas em situação de vulnerabilidade social, uma oportunidade de
vivenciar em uma instalação apropriada, modalidades pouco difundidas em nosso pais como a
patinação artística e o hóquei.
Palavras chaves: Cultura Esportiva, Atividade Física, Gestão, Diversidade.
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Introdução e objetivos: O sucesso de uma determinada modalidade esportiva em um país pode
se dar a partir do momento que os praticantes se desenvolvam nos locais corretos, em instalações
esportivas similares a de competições internacionais. Saber a localização das equipes e dos
principais centros esportivos que desenvolvem o esporte em diferentes níveis é uma medida
fundamental que contribui para uma gestão esportiva eficiente. Este estudo teve como objetivo
investigar a estrutura física do atletismo brasileiro e as principais entidades promotoras deste
esporte. Métodos: O presente estudo caracteriza-se, quanto aos fins, como quali-quantitavo e
quanto aos meios, utiliza a pesquisa documental. Foi realizado uma busca documental com a
intenção de identificar os Centros de Treinamento, pistas e outras entidades referentes à
modalidade, por meio de sites de órgãos governamentais (Ministério do Esporte, Tribunal de
Contas da União, Portal Brasil), de entidades esportivas (Confederação Esportiva, federações
estaduais) e demais fontes de livre acesso adequadas ao objetivo desse estudo. Também, optouse em realizar uma busca das instituições com maior número de resultados presentes no ranking
da CBAt do ano de 2016. A análise foi pensada a partir dos seguintes aspectos: instituições com
maior número de resultados no referido ranking separadas por categorias, entre todas as
categorias e por ambos os sexos. Também foi verificado o número de atletas por cidade, estado
e região do país; instituições por cidade, estado e região; as categorias trabalhadas pelas melhores
instituições e a quantidade de resultados por categoria. Resultados e Discussão: Muitas das
estruturas físicas diagnosticadas, foram e ainda estão sendo constituídas por meio de parcerias
envolvendo governo federal, estados, prefeituras e universidades. No atletismo brasileiro, no
geral, 41.4% das entidades identificadas no ranking são compostas por associações. A prática
deste esporte se encontra muito concentrada em poucos municípios e em determinadas unidades
federativas, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os quais
possuem mais da metade (55.04%) dos atletas. Destaca-se São Paulo nesta região, com 42,01%
do total da amostragem dos atletas. Em seguida aparece a região Sul com 516 atletas (23,66%),
depois o Nordeste com 178 atletas (8.16%). Foi possível observar que os estados do Acre e Amapá
não tiveram instituições representadas no ranking da CBAt. No entanto, o estado do Acre recebeu
recentemente pista de atletismo via Rede Nacional de Treinamento, na Universidade Federal do
Acre. Constatou-se que das 15 melhores equipes de atletismo do Brasil, 7 delas possuem atletas
em todas as categorias e sexos. No entanto, existem instituições que se preocupam somente com
os níveis mais altos de rendimento. Conclusões: A prática de atletismo, em diferentes níveis do
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esporte, se encontra diversificada entre as capitais estaduais, com as cidades interioranas. Podese afirmar que estas últimas com uma presença maior entre as 15 melhores equipes do país por
categoria. Há uma concentração maior, tanto de atletas, resultados e instituições, estruturas
físicas destinadas tanto à iniciação esportiva, quanto ao rendimento na região Sudeste. Os
achados deste estudo auxiliam o Brasil a melhor definir os objetivos para o atletismo brasileiro,
bem como a identificar as equipes que desenvolvem a performance no atletismo. Assim, tornase possível saber quais instituições são as melhores do país, pois o que se encontra nos
documentos nem sempre condiz com a realidade.
Palavras-chave: Atletismo, Estrutura física, Instalações esportivas.
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Introdução e Objetivos: Dentro do contexto brasileiro, os clubes de futebol em sua grande
maioria são associações que foram criadas e formalizadas, tendo como finalidade uma ou mais
práticas esportivas. Em um processo histórico, os clubes de futebol no Brasil foram se organizando
através de seus presidentes, onde atuavam com base em suas experiências pessoais e
principalmente através das emoções. A partir da década de 80 e 90, o futebol possui uma
movimentação financeira expressiva e deixou de ser apenas uma prática esportiva,
transformando os clubes de futebol em um negócio que pode ser muito rentável. Neste contexto,
vem à necessidade de um novo modelo de gestão dos clubes de futebol, uma mudança de
paradigma na gestão estratégica, a fim de alcançar maiores e melhores resultados, através de
boas práticas de gestão, consequentemente contribuindo com a sustentabilidade dos clubes,
além de ser condicionante para a adesão de programas de parcelamentos de dívidas. Dentro
deste processo da necessidade de um novo modelo de gestão ou realização da mudança
organizacional, verifica-se a importância do departamento de Recursos Humanos com seus
processos, sistemas e as contribuições para o alcance dos resultados. Sendo assim, este estudo
visa investigar a atuação do Departamento de Recursos Humanos dos clubes de futebol no Brasil.
Objetivo geral: Analisar quais as contribuições do setor de Recursos Humanos nos resultados dos
clubes de futebol. Objetivos específicos: Averiguar a contribuição do RH no planejamento
estratégico do clube; Identificar os subsistemas de RH nos clubes; Verificar se existem atribuições
do RH em outros departamentos. Métodos: Para a realização do estudo a metodologia utilizada
foi o levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. O tipo de pesquisa escolhido foi a pesquisa
qualitativa e pesquisa descritiva. A técnica de coleta de dados escolhida foi a entrevista com o
responsável pelo departamento RH e com um funcionário da administração de um clube de
futebol de massa de Belo Horizonte. Como tratamento dos dados houve análise dos conteúdos.
Resultados e Discussão: Através do estudo foi possível analisar que a inserção de um
departamento de RH dentro dos clubes de futebol ainda é tímida. O RH dos clubes de futebol,
possuem pouca influência nos resultados dos clubes, devido sua posição dentro do modelo
organizacional e pelo seu caráter mais operacional e menos estratégico, sendo assim não possui
nenhum tipo de contribuição com o planejamento anual. Nos times, o departamento de futebol
é que tem o caráter mais estratégico. A atuação do RH neste departamento é meramente
burocrática, mesmo com a imensidão de possibilidades de contribuição. Os sistemas encontrados
dentro do setor são os operacionais, tais como: R&S; DP; SESMT e relações sindicais.
Considerando o RH como estratégico este estudo demonstrou que algumas atribuições do
Departamento de Futebol podem ser considerado atribuições do RH tais como: captação de
jogadores; políticas de remuneração; avaliação de permanência de jogadores. Conclusão: Os
clubes investem muito nos processos de modernização do departamento de futebol, que é
considerado o mais estratégico para o alcance dos resultados, mas por outro lado, a
modernização da gestão administrativa ainda é embrionária. Os clubes de futebol deveriam
perceber o quanto é importante a contribuição do departamento de Recursos Humanos ou
Gestão de Pessoas para as organizações. Um levantamento de uma empresa de consultoria,
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mencionado por Rodrigues (2016) repórter da revista Você RH eletrônica, indicou que as
organizações com RH estratégico eficientes, aumentaram sua receita em até 10% e lucros em até
9%. Sendo assim o RH deve ocupar o papel mais estratégico dentro do modelo do modelo
organizacional dos clubes. É preciso pensar a profissionalização como um todo e a Gestão de
Pessoas é fator primordial para a eficácia dos processos das organizações.
Palavras Chave: Recursos Humanos estratégico; Mudança Organizacional; Modelos de Gestão;
Gestão de Clubes de Futebol.
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Introdução e Objetivo: A crescente evolução e a dimensão na qual atingiu o esporte atualmente
faz com que haja a necessidade de um maior profissionalismo e conhecimentos na gestão
esportiva, de forma a combater práticas amadoras (Capinussú, 2005; Sarmento, 2011). Ao
considerar o gestor esportivo, alguns estudos identificaram que o perfil desse profissional foi
investigado em várias áreas de atuação e dentre elas estão os clubes esportivos. Há uma alta
responsabilidade no cargo de gestor de clubes esportivos, entretanto, verifica-se que esse cargo
é ocupado em sua maioria por profissionais que não tem formação específica em Educação Física
e Esporte (Bastos & Mazzei, 2012). Portanto, torna-se fundamental identificar o perfil do gestor
dos clubes esportivos, para verificar se existe uma caracterização específica desse profissional e
se há a necessidade de formações especializadas. Assim, objetivou-se com o estudo identificar o
perfil do gestor dos Clubes Esportivos na cidade do Recife. Métodos: A partir dos critérios
estabelecidos por Vergara (2016), a pesquisa, quanto aos fins, apresenta-se como de caráter
exploratório e descritivo. Além disso, quanto aos meios de investigação, a pesquisa se caracteriza
como de campo (Vergara, 2016). Em relação a amostra, foi composta por gestores de Clubes
Esportivos na cidade do Recife e, por não haver dados de referência sobre a quantidade dessas
organizações, a amostra foi definida de forma não-probabilística por acessibilidade (Vergara,
2016). A coleta de dados foi realizada de agosto a outubro de 2016, no local de trabalho do gestor,
onde seis questionários respondidos foram obtidos. Após a assinatura do TCLE, os indivíduos
preencheram o questionário utilizado, adaptado de Bastos et al. (2006), amplamente usado no
país em pesquisas científicas para determinar o perfil do Gestor Esportivo em diferentes
instituições. Os dados coletados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel 2016 e
analisados por meio da utilização de estatística descritiva, no próprio software. Resultados e
Discussão: Verificou-se que 83,33% são homens e 16,67% são mulheres, e 66,67% dos indivíduos
com idade entre 40 e 49 anos. Sobre a escolaridade completa, 33,33% possui Ensino Superior
(50,00% em Educação Física e 50,00% em Administração), 50,00% possui pós-graduação a nível
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de Especialização (33,33% em Administração e 66,67% na área do Direito) e 16,67% possui pósgraduação a nível de Mestrado (100,00% em Administração). Do total, 33,33% é membro do
corpo diretivo, os outros 66,67% são profissionais contratados e desses, 50,00% chegou ao cargo
por indicação da diretoria e 50,00% por seleção externa de RH. Dos contratados, 50,00% recebe
até três salários-mínimos, 25,00% recebe de três a seis e 25,00% recebe acima de 15 saláriosmínimos. Referente ao tempo no cargo, 50,00% dos indivíduos estão no cargo há cinco anos ou
menos, 33,33% entre cinco e dez anos e 16,67% está há mais de dez anos, e sobre a vida esportiva,
100% dos entrevistados foram praticantes de alguma modalidade esportiva. Considerações
Finais: Conclui-se que os gestores dos clubes esportivos no Recife são homens, com idade entre
40 e 49 anos, com formação de nível superior, com pós-graduação, que apresentam experiência
na prática esportiva anteriormente ao cargo e recebem em torno de três salários mínimos. A não
existência de um documento que informe o quantitativo de clubes existentes na cidade e a
dificuldade em estabelecer contato com alguns profissionais, dificultaram o acesso a um maior
número de informações. Ademais, novos estudos são necessários com o objetivo de identificar o
perfil do gestor esportivo não só em clubes esportivos, mas em outras áreas de atuação.
Palavras-chave: Gestão Esportiva; Gestor Esportivo; Clubes Esportivos.
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Introdução e Objetivo: O perfil dos gestores esportivos no Brasil tem sido temática de estudos de
pesquisadores na área da Gestão Esportiva há alguns anos, em diferentes áreas de atuação do
gestor. Dentre elas estão as Federações esportivas, entidades que são associações de clubes que
entraram em comum acordo, criando esta instituição com propósitos claros relacionados com o
crescimento, desenvolvimento e o fortalecimento da modalidade (Bastos & Mazzei, 2012).
Atualmente existem 27 federações de tênis de mesa no Brasil, mas apenas 22 estão filiadas e
regulamentadas à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Assim como em todas as áreas de
atuação, os gestores de federações são fundamentais para fomentação, gerenciamento e
progresso do esporte, por isso, muito se questiona sobre quem são esses profissionais e quais são
suas características. Apesar dessa importância, poucos estudos científicos abordam a temática
sobre o perfil do gestor das federações esportivas no Brasil. Dessa forma, o estudo objetivou
descrever o perfil dos gestores das federações de tênis de mesa 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 tênis de mesa do Brasil. Quanto aos meios trata-se de uma pesquisa de campo
(Vergara, Projetos e relatórios de pesquisa em administração, 2016). O universo da pesquisa
foram 22 federações esportivas, que atenderam aos seguintes critérios: estar filiada e
regulamentada na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. 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. Após o envio do instrumento, oito presidentes estiveram de acordo com o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e preencheram o questionário, tendo os mesmos
sido a amostra do estudo. Após a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados e analisados por
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meio de estatística descritiva, no Microsoft Office Excel 2016. Resultados e Discussão: Os dados
revelam que 100% dos entrevistados são do sexo masculino, sendo 50% casados, com idade
média de 42 anos. Esses resultados assemelham-se dos encontrados por Pedroso, Menezes,
Sarmento e Albuquerque (2010) e Costa (2012). Referente à escolaridade completa dos
indivíduos, verificou-se que 25% tem curso superior, 50% uma pós-graduação em nível de
especialização e 25% ensino médio. Além disso, constatou-se que 75% 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 concerne a carga horária semanal de trabalho, os gestores exercem sua função
em média de 14 horas. Sobre o tempo no cargo, em meses, 25% está de 15 a 30, 25% de 60 a 75
e 25% acima de 105 meses. Além disso, todos os indivíduos disseram ter experiência esportiva
como atleta federado de tênis de mesa antes de assumir o cargo de gestor. Conclusão: Concluise que todos os gestores são do sexo masculino, a maioria são casados e tem idade média de 42
anos, com relação ao grau de escolaridade a maioria dos gestores apresentam formação de pósgraduação em nível de especialização. Além disso, grande parte dos presidentes chegaram ao
cargo por meio de eleição, exercem sua função em média de 14 horas semanais e o tempo de
permanência no cargo é em média de 6 anos e 5 meses. 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 Esportiva; Perfil dos Gestores; Federações; Tênis de Mesa.
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Introdução e Objetivo: Os eventos esportivos tem a possibilidade de gerar às cidades sedes ou às
organizações esportivas, um desenvolvimento mais rápido de suas estruturas, devido aos altos
investimentos que eventos esportivos de grande porte podem agregar. Devido à escala planetária
atingida pelos eventos esportivos atualmente, ao desenvolvimento tecnológico e aos meios de
comunicação, maior é a complexidade na realização dos mesmos, o que requer uma
profissionalização dos envolvidos (Sarmento e Pinto, 2014). Nesse sentido o voluntário tem um
papel de suma importância no desenvolvimento dos eventos esportivos e seria impossível ter
alcançado a dimensão que se conquistou sem esse profissional. Centenas de pessoas do mundo
todo se disponibilizam para um trabalho não remunerado, e de fato é isso que vem chamando a
atenção da sociedade (Sarmento e Pinto, 2014). Antes da atuação de cada voluntário, eles passam
por um treinamento que visa os aspectos técnicos e funcionais do evento, além de passarem por
um processo de conscientização dos valores sociais e culturais de todos os países (Tadini, 2006).
Sendo assim, objetivo deste estudo foi analisar o que motiva as pessoas a participarem do
processo de voluntariado em eventos esportivos. Métodos: Segundo Vergara (2016), a pesquisa
em questão, quanto aos fins, é considerada descritiva, e quanto aos meios é bibliográfica. As
buscas pelos estudos ocorreram em bases de dados de referência na área do esporte, assim como
nas referências dos estudos que previamente foram selecionados. Foram considerados como
critério de inclusão artigos originais, dissertações e teses, na língua portuguesa, que abordaram
em algum momento do estudo as motivações para a prática do voluntariado. Após as buscas,
foram selecionados quatro estudos, sendo dois artigos e duas dissertações. Resultados e
Discussão: A partir da análise dos resultados foi possível identificar que dois estudos se utilizaram
de questionários para a coleta de dados, um estudo apenas de entrevista padronizada e o outro
por meio de entrevista semiestruturada e observação participativa como voluntário em um
evento esportivo. Acerca dos motivos que levaram os indivíduos a participarem de um evento
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esportivo como voluntário, verifica-se que não há um consenso entre os estudos selecionados.
Várias foram as motivações para os indivíduos, como por exemplo: o prazer em participar do
evento, a possibilidade de melhorar o currículo, conhecer novas pessoas, melhorar o idioma,
alargar o horizonte sobre ter uma experiência de vida positiva, ganhar experiência prática na
organização do evento, entre outros. Os resultados encontrados se aproximam do que é dito por
Sarmento e Pinto (2014), quando abordam que os motivos pessoais são os mais fortes para
participar como voluntário de eventos esportivos, devido à paixão existente pelo fenômeno
esportivo. Considerações Finais: A partir dos resultados e discussão, foi visto que há uma
diversidade de motivos que levam indivíduos a se tornarem voluntários de eventos esportivos,
mas pode-se verificar que os motivos pessoais são os mais presentes. A partir do baixo número
de estudos selecionados para a amostra, foi observada uma necessidade de realização de novas
pesquisas com a temática do voluntariado em eventos esportivos, devido a importância desse
trabalho e a necessidade de compreender os motivos que levam os voluntários a participarem
desses eventos.
Palavras-chave: Motivos, Voluntariado, Eventos Esportivos.
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Introdução e Objetivo: O mercado do seguimento fitness está cada vez mais acirrado, isso se deve
ao aumento na procura por exercícios físicos, principalmente como meio de promoção da saúde,
o que tornou esse ramo mais competitivo, pois surgiram várias organizações para prestar serviços
nessa área (Bastos, Fagnani & Mazzei, 2011). Com isso, o gestor profissional tem sido considerado
uma peça importantíssima para as empresas dessa área, que cobiçam aumentar sua
produtividade, mas o que se observa é a existência de profissionais sem capacitação, o que é
apontado como um dos maiores problemas do setor (Bastos, 2003). Por mais que essa
importância seja discutida fortemente na gestão esportiva, ainda são vistos poucos estudos que
se preocupam em identificar o perfil desses profissionais em diferentes áreas de atuação,
inclusive nas academias fitness. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi analisar o perfil
de gestores de academias fitness na RPA 3 da cidade do Recife. Métodos: Quanto aos fins, a
pesquisa é exploratória e descritiva, e quanto aos meios, um estudo de campo (Vergara, 2016). A
amostra foi definida de forma não probabilística por acessibilidade, composta por gestores de
academias fitness localizadas na Região Político Administrativa (RPA) 3 do Recife, que foi
escolhida por se tratar da região com maior quantidade de academias na cidade, um total de 49,
a partir das informações do site do Conselho Regional de Educação Física 12 / Pernambuco.
Realizou-se o convite para participar da pesquisa à 38 gestores, mas a amostra foi composta por
20 indivíduos que preencheram o questionário. O instrumento utilizado foi adaptado de Bastos
et al. (2006) e preenchido após assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os
dados coletados foram tabulados e analisados no programa Microsoft Office Excel 2016, por meio
de estatística descritiva, a partir da distribuição da frequência das respostas. Resultados e
Discussão: Pode-se constatar que 60,00% são do sexo masculino, 35,00% estão na faixa etária
entre 20 e 29 anos, 35,00% entre 30 e 39 anos, seguidos por 20,00% de 40 a 49 anos e 10,00% de
50 a 59 anos. Esses dados corroboram com os achados de Bastos et al. (2011), mas diferente dos
resultados de Santana et al. (2012), que encontraram a maioria dos gestores, tanto das Redes de
academias quanto das Unidades. Em relação ao nível de escolaridade completa, foi constatado
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que 50,00% apresenta pós-graduação a nível de especialização, seguido por 40,00% que possui
ensino superior e 10,00% com ensino médio. Os dados dos entrevistados referentes ao salário
mensal, 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. Os resultados apresentados por
Santana et al. (2012) são próximo do estudo em questão, na medida em que na realidade dos
gestores das Unidades de academias, a maioria de 30,10% recebe entre R$1.001,00 e R$3.000,00.
Conclusão: Conclui-se que o gestor das academias fitness na RPA 3 do Recife são homens, com
idade entre 20 e 39 anos, com ensino superior completo e especialização, que trabalha de 40 a
59h semanais e recebe até 3 SM. É observada a necessidade de novos estudos que tenham a
preocupação de identificar o perfil do gestor de academias fitness em outras realidades
brasileiras, assim como o perfil do gestor em outras áreas de atuação.
Palavras-chave: Gestão Esportiva; Gestor Esportivo; Academias.
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Introdução e objetivo: Tendo em vista a importância cada vez maior da gestão na Educação Física
(EF), o trabalho tem como objetivo identificar a presença deste tema nas diretrizes curriculares
para os cursos de formação inicial da área no Brasil. Método: trata-se de uma investigação
qualitativa que, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), diz respeito à investigações centradas
no entendimento do significado das ações dos seres humanos. Sua realização se deu a partir da
revisão bibliográfica e da análise das normas que regulam a oferta de cursos e a atuação
profissional em EF no Brasil. Resultados e discussão: foi possível identificar que se encontra em
1939 a primeira identificação de saberes que remetem aos conhecimentos relativos à gestão, pelo
decreto-lei nº 1212, que estabeleceu o currículo mínimo para a formação de professores de EF.
Entretanto, as orientações do Conselho Federal de Educação (CFE) que se seguiram, em 1945,
1962 e 1969 desconsideraram os conhecimentos sobre a gestão. Também a resolução CFE 03 de
1987, que deu origem aos cursos de Bacharelado, não explicitou os saberes sobre a gestão como
integrantes da formação inicial em EF no país. Estes saberes voltam a ser considerados, a partir
de 2002. Neste ano, o Conselho Nacional de Educação (CNE) publica a resolução CNE/CP 1 de
2002, que trata da formação de professores para a Educação Básica, incluindo a EF, e que
determina, no artigo 2º, a orientação para a realização de projetos e do trabalho em equipe; no
artigo 4º, competências ligadas à gestão das escolas; no artigo 6º, o gerenciamento do próprio
desenvolvimento profissional. Esta resolução foi substituída pela de nº 2 de 2015, em vigor, que
estabelece, entre outras coisas, que os cursos devem assegurar fundamentação que permita aos
licenciados atuar na gestão das escolas, no item 3 do artigo 7º. Além disso, reconhece que a
formação para atuar na gestão implica a adequação à área de conhecimento do professor, no
parágrafo 2 do artigo 9º. No parágrafo 2 do artigo 14º, orienta que os conteúdos relacionados à
gestão sejam contemplados pelos currículos dos diferentes cursos de Licenciatura. Em
substituição à resolução 3 de 1987, o CNE publicou a de nº 7 de 2004 que no artigo 3º, ao
apresentar o conceito de EF adotado pelo documento, insere a gestão dos empreendimentos
relacionados com atividades físicas, recreativas e esportivas nesta área de conhecimento. No
artigo 6º, parágrafo 1º, explicita capacidade de intervir de forma acadêmica e profissional em
diversos campos de atuação, incluindo a gestão. Além das normativas para a formação de
professores e de profissionais, as leis que regulam a atuação profissional também consideram o
campo da gestão. A Lei 9394 de 1996, determina, no artigo 14º, que os profissionais de Educação
Básica, entre eles os professores, devem participar da gestão da escola. A Lei 9696 de 1998, que
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regula a atuação profissional em EF no campo não escolar, no artigo 3º, que trata das
competências deste profissional, lista 9 responsabilidades, sendo 8 do campo da gestão
(coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar e avaliar).
Considerações Finais: o trabalho possibilitou compreender que a apropriação dos saberes de
gestão, tanto nas diretrizes para os cursos de graduação, como nas leis que regulam a atuação
profissional em EF são recentes e visam qualificar os professores e profissionais da área para uma
atuação competente neste campo.
Palavras-chave: gestão, educação física; diretrizes curriculares, formação inicial
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Introdução e objetivo: os saberes sobre a gestão têm se tornado cada vez mais importantes na
Educação Física (EF), especialmente após a Constituição Federal de 1998, que estabeleceu o
esporte e o lazer como direitos sociais. Este novo contexto, com as Leis 9615 de 1998 e,
especialmente, a 9696 de 1998, além da resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 7
de 2004, evidencia a importância destes saberes para a área e a necessidade das universidades
se apropriarem deles para maior qualificação de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Assim, o objetivo deste trabalho é relatar o processo de apropriação dos saberes sobre a gestão
pelo Departamento de EF da PUC Minas (DEF/PUC Minas), que resultou na criação do Grupo de
Estudos em Gestão das Práticas Corporais (GESPRAC). Método: trata-se de um relato de
experiência, em função de suas possibilidades de contribuição ao descrever ações que poderão
contribuir, abrindo diálogo com outros pesquisadores, semeando novos caminhos para o
desenvolvimento da área. Resultados e discussão: este relato parte de 2003, quando, por meio
do seu Complexo Esportivo (CE), a PUC Minas propôs a retomada da formação inicial em EF, com
a oferta dos cursos de Licenciatura e de Bacharelado, que se deu a partir de 2006. Esta ação foi
resultado da reorganização do CE, cujo planejamento previu a implantação do DEF/PUC Minas.
Como uma experiência de gestão, a implantação dos cursos de graduação considerou disciplinas
específicas para estes saberes. Também na pós-graduação, o primeiro curso oferecido foi a
especialização em Gestão das Organizações do Esporte e do Lazer. Somados a isto, surgiram
diversos projetos de extensão que promoveram interface com a dimensão prática da gestão.
Estas ações incentivaram os alunos da graduação e da pós a realizarem seus trabalhos de
conclusão de curso com a gestão como tema. No entanto, faltava sistematizar a pesquisa. A
oportunidade foi a organização do Centro de Estudos em Educação Física, Esporte e lazer
(CEEFEL), responsável pelo desenvolvimento das pesquisas, cuja estratégia adotada foi a
constituição de grupos de estudos. Desta maneira surgiu o GESPRAC, no primeiro semestre de
2017, com a missão de ampliar o conhecimento sobre a gestão no âmbito do DEF/PUC Minas. A
estruturação teórica do grupo foi o primeiro desafio e partiu do conceito de práticas corporais,
que de acordo com Silva et al (2009), favorece a ampliação do objeto de estudos da área, que
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passa a contemplar uma diversidade de práticas, como jogos, danças, lutas, ginásticas, de
aventura, aquáticas, circenses, entre outras, além da prática esportiva. Em relação à gestão,
partiu-se do entendimento geral, proposto por Rocha e Bastos (2011), que considera a aplicação
dos princípios nas organizações da área. Para evitar reduzir o sentido destas práticas ao altorendimento, optou-se por considerar as organizações de educação, da saúde, do lazer e da
performance em que tais práticas acontecem. Epistemologicamente, decidiu-se partir dos
princípios da totalidade da realidade, conforme Carvalho (2006) e do ser humano como
totalidade, de acordo com Hinrichsen (2015). Estes princípios favorecem a contemplação da
diversidade da realidade e das ações humanas e estimulam o diálogo interdisciplinar. O passo
atual trata do amadurecimento dos aspectos da gestão que serão considerados para fins de
investigação. Considerações Finais: o trabalho possibilitou compreender a apropriação dos
saberes de gestão pelo DEF/PUC Minas e o alinhamento entre os conceitos básicos adotados para
a área na universidade e a constituição do GESPRAC.
Palavras-chave: gestão; gestão esportiva; educação física; grupo de estudos.
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Introdução e objetivo: o Brasil tem se debruçado para o investimento em políticas públicas que
desenvolvam e incentivem o esporte. Estratégias tem sido traçadas visando aperfeiçoá-las com
intuito de tornarem-se mais eficientes trazendo maiores chances de vitórias e medalhas. Amaral
et al (2014) analisaram que a produção científica sobre políticas públicas para o esporte possui
uma demanda para assuntos de financiamento do esporte e intersetorialidade. Coté et al (2012)
indica que cidades menores tem maior probabilidade de desenvolvimento participativo no
esporte, Warr et al (2016) verificaram que a identificação para o talento esportivo é complexa e
multifatorial carecendo de estudos multidisciplinares, assim como Mazzei et al (2014)
constataram a importância de se identificar lacunas importantes para o desenvolvimento do
esporte no Brasil. Desta forma, se nas pequenas cidades existe maior participação esportiva e foi
identificado a demanda em estudos que identifiquem possíveis financiamentos e setorialidades
do esporte, quais as cidades para melhor investir no esporte no Brasil? Buscou-se com a natação,
por meio do site da confederação, mais completo de informações e com número considerável de
modalidades e categorias, identificar atletas e cidades de treinamento. Investigar dois fatores
conceituais: classificação esportiva e centros urbanos. Métodos: a partir do ranking brasileiro de
natação, foram identificados todos os resultados, de todas as categorias no ano de 2016. Os dados
foram registrados em planilha do programa Microsoft Excel 2010 com as seguintes abas: posição
no ranking, nome, data de nascimento, sexo, categoria, modalidade, entidade, tipo, cidade e
estado. A partir das cidades das entidades que os atletas representam foram registrados os
municipios por faixa de população: capital, região metropolitana, acima de 500 mil, entre 100500 mil, 50-100 mil, 20-50 mil e abaixo de 20 mil habitantes de acordo com divisão estabelecida
pelo IBGE. Resultados: foram tabulados 29.672 resultados de 13 categorias etárias, 6.404 atletas
(58% masc. e 42% fem.). Existem atletas em todos as unidades federativas tendo sido
identificados 134 municípios. Por regiões do Brasil os atletas estão: 45,9% no sudeste, 22,9% no
sul, 19% no nordeste, 6,4% no norte e 5,7% no centro-oeste. Os estados com mais atletas são:
São Paulo (23%), Rio de Janeiro (12,1%) e Minas Gerais (9,1%). No que diz respeito ao porte da
cidade 67,25% dos atletas estão nas capitais, 5,37% na região metropolitana delas, 5,3% em
cidades com mais de 500mil hab., 18,3% entre 100-500mil hab., 2,6% entre 50-100mil hab. e 1,1%
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em cidades com menos de 50mil hab. Discussão: enquanto atletas em nível inicial são mais
encontrados em pequenas cidades (menores que 100mil hab.) conforme identificado por Coté et
al (2012) verificamos através deste estudo que os melhores atletas de natação brasileiro no ano
de 2016 estavam nas capitais dos estados e em cidades de grande porte, enquanto apenas 3,7%
deles em cidades menores que 100mil hab. A identificação da localidade de treinamento dos
atletas em potencial na natação brasileira auxilia na destinação de recursos visando uma maior
abordagem de atletas, bem como localidades deficitárias, destacando de forma pontual por meio
da natação estratégias a serem identificadas para abordagem do desenvolvimento esportivo no
Brasil (Warr et al, 2016; Mazzei et al, 2014; Amaral et al, 2014). Considerações Finais: por meio
do presente estudou foi possível verificar as regiões onde se encontram os melhores atletas no
ranking brasileiro de natação, permitindo definir estratégias de investimentos em materiais,
estruturas e técnicos de forma mais eficiente, abrangendo mais atletas. De outro lado permite a
identificação de localidades deficitárias quanto a presença de atletas e que podem receber
incentivos para o desenvolvimento do esporte. Existe espaço para estudos quanto aos locais para
prática disponíveis e geopolítica dos grandes centros urbanos.
Palavras chave: esporte, natação, política pública, investimento.
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A participação das mulheres em eventos esportivos vem crescendo nas últimas décadas. No caso
das Olimpíadas, a primeira participação brasileira foi nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1932
com a nadadora Maria Lenk. No Rio de Janeiro em 2016, esta participação chegou a 45% dos
atletas, sendo que na delegação brasileira, esta participação foi de 44% (COB, 2017). Porém, nos
cargos de gestão e direção do esporte mundial, a representatividade das mulheres ainda é baixa
(ONU, 2017). Com relação as Confederações Olímpicas brasileiras, cabe verificar como está a
representatividade da mulher, tendo em vista que são escassos os estudos referentes ao tema no
país (Gomes, 2008). Dessa forma, esse estudo de caráter exploratório e descritivo, através de
levantamento documental, tem como objetivo identificar a participação da mulher em cargos de
gestão das Confederações Olímpicas. Os dados foram obtidos através de pesquisas em sites das
30 (trinta) Confederações Olímpicas vinculadas ao COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e quando a
informação não estava presente no site, foram realizadas ligações para estas Confederações a fim
de conseguir os dados. Como a estrutura organizacional de cada Confederação difere uma da
outra, foram considerados para a pesquisa os cargos de diretoria, presidência ou cargos de gestão
encontrados no topo do organograma das Confederações e seus vices ou substitutos. Nas 30
Confederações Olímpicas brasileiras, apenas 5 (cinco) apresentam mulheres no cargo de gestão
da Confederação: 1 (uma) presidenta (Confederação Brasileira de Ginástica) e 4 (quatro) vice
(Confederações Brasileiras de Ginástica, Badminton, Remo e Tiro com Arco), sendo apenas a
Confederação de Ginástica com presidente e vice mulheres. Estes dados estão de acordo com os
estudos de Azevêdo e Spessoto (2009) e Maroni, Mendes & Bastos (2010) que indicaram a
predominância de homens em cargos relacionados a gestão esportiva. Gomes (2008) afirma que
“as estruturas dos órgãos gestores do esporte no Brasil, de maneira geral, ainda são marcadas
por um campo de dominação simbólica masculina”, sendo que as mulheres que atuam na gestão
e nas organizações esportivas “formam um conjunto ainda insignificante em termos
quantitativos, embora quando têm oportunidade tornam visível a sua atuação e marcam com
competência este cenário”. Conclui-se que a participação da mulher ainda é baixa em cargos de
gestão no esporte de alto rendimento, assim como em organizações como clubes e federações.
Sugere-se a continuidade das pesquisas na área, considerando outras Confederações (vinculadas
ou reconhecidas), Federações, instituições esportivas e até mesmo a busca de dados
considerando outros cargos dentro das Confederações Olímpicas como conselheiros, dirigentes,
coordenações e assessorias.
Palavras-chave: gestão esportiva, mulheres, Confederações Olímpicas.
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Introdução e Objetivos – Dado o crescimento do esporte como um fenômeno social e cultural,
verifica-se sua inserção nos mais diferentes contextos sociais, como condomínios, clubes,
associações, empresas, hotéis, cruzeiros, ONGs, dentre outros. Por conseguinte, faz-se necessária
uma boa formação profissional para atuar e gerenciar todos estes contextos (com diferentes
objetivos institucionais), atendendo públicos diversos e numa plural (e geralmente desafiadora)
infraestrutura. Segundo Vieira e Stucchi (2007) precisamos identificar as competências
necessárias desse profissional, relevando, como sugere Bastos (2004) que na área da
Administração Esportiva, envolve-se a aplicação dos conceitos e teorias gerais da Administração
ao Esporte, aos diferentes papéis que ele desempenha na sociedade contemporânea. Alinhado a
isso, Parkhouse (1996) apresenta que a carreira de gestor esportivo tem sido fundamentada em
cursos de graduação e especialização, em dois pilares de sustentação: a Educação Física e a
Administração. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é realizar um levantamento das
disciplinas (obrigatórias e eletivas) relacionadas à Gestão Esportiva, nos cursos de Graduação em
Educação Física e Esporte das universidades públicas estaduais paulistas. Métodos: A pesquisa se
caracteriza por documental, tendo como fonte primária os currículos vigentes de cursos de
Graduação em Educação Física e Esporte das universidades UNICAMP, USP e UNESP, disponíveis
nos respectivos sites institucionais, incluindo disciplinas obrigatórias e eletivas. A amostra
contempla 8 cursos de Graduação em Educação Física e Esporte, tanto de Licenciatura como de
Bacharelado, à saber: 2 cursos da UNICAMP (Campi: Campinas e Limeira); 3 cursos da UNESP
(Campi: Bauru, Rio Claro e Presidente Prudente) e 3 cursos da USP (Campi: São Paulo Butantã,
São Paulo Zona Leste, Ribeirão Preto). A análise foi quantitativa (incidência da amostragem) e
qualitativa (temas das disciplinas). Resultados e Discussões: Identificou-se num primeiro
momento que em 100% da amostra havia disciplinas relacionadas à Gestão Esportiva. Num
segundo momento, identificou-se que havia dois grupos de disciplinas: um com temas correlatos
diretamente à Gestão Esportiva e um segundo grupo com temas relacionados indiretamente; e
focamos nosso estudo somente neste primeiro grupo. Os temas de disciplinas com maior relação
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com a Gestão esportiva e de maior incidência nos currículos foram: Política Pública e Esporte;
Sociologia da Educação Física e do Esporte; e Marketing Esportivo. Outros apareceram com menor
incidência como: Organização de eventos; Projetos esportivos; Noções de Administração;
Economia e Microeconomia; Gestão e Gestão esportiva. Ressalta-se que as universidades cujos
cursos abordam mais disciplinas com temas relacionados à Gestão esportiva são: 1º. USP; 2º.
UNICAMP; 3º. UNESP. Considerações Finais: Concluímos que todos os cursos de Educação Física
e Esporte das universidades públicas estaduais paulistas abordam disciplinas relacionadas à
gestão esportiva, o que já é um avanço importante para a área. Alguns temas são mais abordados
que outros, havendo ainda a prevalência de grandes áreas clássicas que fundamentam a Gestão
Esportiva (Política Pública e Sociologia, por exemplo), e um aparente crescimento de disciplinas
com áreas interdisciplinares (Eventos, Projetos, Gestão, Economia) e outras mais específicas da
Gestão Esportiva (Gestão esportiva, Marketing esportivo; Projetos esportivos; Planejamento de
esporte e lazer). Nossa próxima produção trará a análise de outras variáveis deste estudo, como
a distinção por cursos de bacharelado e licenciatura; porcentagem de incidência dos temas;
momento do curso que a disciplina é ofertada; se é obrigatória ou eletiva; dentre outras. No
entanto, esta produção já apresenta dados significativos e mostra o quanto ainda se faz
necessário mais estudos sobre a formação do gestor esportivo no Brasil, tanto no ensino formal
como não formal.
Palavras-chave: formação profissional; gestão esportiva; currículo de graduação.
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A fase de transição da carreira esportiva das categorias de base para a profissionalização está
cercada de expectativas, anseios e também incertezas a respeito do futuro e da condução da
carreira. Este trabalho apresenta um estudo e os resultados provenientes da pesquisa feita com
atletas que passaram pela transição da carreira da categoria juvenil para a fase de
profissionalização do futebol. Foram abordados aspectos que permeiam tal transição e os fatores
de sucesso ou insucesso nesta etapa crítica na carreira e na vida de um atleta, seja ele de qualquer
modalidade esportiva. Inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico sobre os temas
relacionados à transição da carreira de atletas da fase de juvenil para profissional, assim como
fases de transição em outras carreiras, a fim de relacionar e confrontar essa etapa transicional
entre várias carreiras. Em seguida, foi feita uma pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa
com atletas e ex-atletas de futebol da cidade de Araguari/MG e Uberlândia/MG, com a finalidade
de conhecer e analisar os aspectos relacionados a esta fase que vivenciaram. Por fim, os dados
foram tabulados e confrontados com a teoria e estudos similares, a fim de compreender melhor
os aspectos vivenciados pelos atletas da amostra. A análise considerou os seguintes temas: perfil
escolar, formação esportiva inicial, contexto familiar, contexto social, planejamento da carreira,
e contexto do futebol. Quanto aos resultados, grande parte do que foi obtido na pesquisa de
campo coincidiu com os resultados de trabalhos já publicados, em questões como a importância
da família na motivação e no sucesso dos jovens e também a dificuldade de conciliar os estudos
com a rotina de treinos. Os dados que contrariaram a teoria são referentes à formação esportiva
inicial dos jovens, já que se constatou que os jovens em questão experimentaram vários outros
esportes antes de se especializarem no futebol. Outro ponto relevante foi a percepção da
importância de profissionais das áreas de gestão financeira e de recursos humanos para melhor
conduzi-los na carreira.
Palavras-chave: Categorias de base, Transição de carreira, Futebol.
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Na Introdução do trabalho, resgatamos que há tempos se fala sobre as carências da gestão
esportiva brasileira e seus impactos na movimentação de negócios da área. O futebol brasileiro
vem ganhando cada vez mais espaço e valorização entre veículos de mídias, empresas e
patrocinadores, mas ainda sofre com problemas de gestão e desenvolvimento de projetos de
negócio mais sofisticados, sustentáveis e com visão de longo prazo, apesar de a administração de
clubes ter passado por diversas transformações. Apesar de movimentar muitos recursos
financeiros, historicamente, a gestão de clubes sociais é conduzida de maneira voluntária por
membros de uma diretoria executiva, que é formalmente eleita pelos sócios do clube,
caracterizando assim, o formato conhecido como a gestão “amadora”, vários autores e obras
abordam essa questão, entre eles: Mazzei e Bastos, 2012; Aidar e Leoncini e Oliveira, 2002 e Rocco
Jr., 2012. Com a popularidade do esporte, a necessidade de se adotar modelos e estratégias de
clube-empresa ficam cada vez mais notório, contudo clubes menores ou mesmo os grandes
clubes que adotaram esse perfil, tem grande dificuldade de administração de maneira
competente. A profissionalização dos clubes ocorreu, até o presente momento, apenas nos níveis
intermediários da gestão, especialmente gerenciais e operacionais, não atingido seus níveis
estratégicos e de tomada de decisão. O quadro que se apresenta é de que a tomada de decisão
no nível estratégico dos clubes continua ocorrendo de forma amadora, como se fosse um “hobby”
(Mazzei e Bastos, 2012, p. 98). Como método, esta pesquisa em andamento propõe o
desenvolvimento de uma investigação sobre a gestão dentro do futebol, focando o estudo no
campeonato paulista de 2017 série A1 com 16 times que foram: Audax, Botafogo-SP, Corinthians,
Ferroviária, Ituano, Linense, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Santo André,
Santos, São Bento, São Bernardo, São Paulo e RB Brasil. A partir da pesquisa aqui proposta, temos
como objetivo: 1. Compreender a realidade de cada departamento esportivo; 2. Diferenciar
gestão amadora de gestão profissional; 3. Saber qual o perfil dessas pessoas em termo de
profissionalização e sua área de atuação dentro do clube; 4. Mapear o cenário atual dos clubes
do campeonato paulistas. 5. Dificuldades encontradas. Nas considerações finais, proporemos
uma discussão sobre o atual momento da gestão profissional do marketing esportivo nos
principais clubes de futebol, como forma de contribuir para a implantação de práticas de gestão
cada vez mais profissionais no esporte. São referências iniciais desta pesquisa, além dos autores
citados, Gurgel, 2006 e Stotlar, 2005, entre outros.
Palavras-chave: Gestão Esportiva; Marketing Esportivo; Gestão Amadora; Gestão Profissional;
Campeonato Paulista de Futebol.
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Introducción y objetivo: Colombia cuenta actualmente con un alto potencial de talento humano
en diferentes ramas del deporte; en esta medida es estratégico contar con una dirigencia
deportiva altamente calificada. Sin embargo, hay poca oferta de programas académicos en
gestión deportiva existen 12 especializaciones en este campo, de las cuales seis, están
concentradas en Bogotá y Medellín, y las otras seis, en Cali, Villavicencio, Bucaramanga, Tunja,
Pereira y Pamplona. A nivel de pregrado solo la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
otorga el titulo como profesional en Administración Deportiva. (SNIES, 2016). No obstante, el
deporte en Colombia a lo largo de muchos años se ha desarrollado con una dirigencia deportiva
caracterizada por el empirismo, que se ha consolidado como una dirigencia hecha por la
experiencia práctica de las actividades que se administran y no por su formación (Escobar, 2011);
hay poca utilización de herramientas gerenciales e indicadores de gestión, escasa organización,
poca planificación, entre otras precariedades (Zapata, Zapata y Gómez; 2010). La dinámica social,
económica y política de las comunidades actuales, hace necesario que los dirigentes deportivos
demuestren sus habilidades para llevar a cabo un desempeño eficiente y transparente de su labor.
En este contexto se llevó a cabo un estudio con el objetivo de conocer el estado actual de
formación gerencial en el sector y la experiencia de los presidentes deportivos. Método: Esta es
una investigación de tipo descriptivo. La población objeto de estudio fue conformada por 44
presidentes de las ligas deportivas del Valle del Cauca (Cardona & Villegas, 2014) y 37 del
departamento de Risaralda (Chaves, et al, 2015). La técnica seleccionada para a investigación
según los objetivos fue la encuesta, se realizó a través de entrevista con una serie de preguntas
cerradas previamente diseñadas bajo tres categorías de análisis: a) información
sociodemográfica, b) nivel de estudio y c) experiencia. Resultados y Discusión: Entre sus
resultados se encontró un bajo índice de formación posgradual en Administración y Gestión
Deportiva que alcanza el 94,6% en cuanto a los presidentes de las Ligas Deportivas de Risaralda y
del 90,9% para los presidentes de las Ligas Deportivas del Valle del Cauca. En cuanto a la
experiencia en la dirigencia deportiva del Valle del Cauca, 61% han estado entre 5 y 10 años el
sector deportivo, 27% entre 11 y 15 años, 9% menos de un año y 3% no contestó. En Risaralda,
27% cuentan con experiencia en la dirigencia deportiva entre 4 y 10 años, 27% entre 11 y 15 años,
19% entre 15 y 20 años y 27% con más de 20 años. La oferta de programas en dirección y gestión
deportiva propiamente dicha en Colombia es insuficiente, un programa de pregrado y doce
especializaciones (SNIES, 2016), comparado con EE.UU. con 382 programas, de los cuales 219 son
licenciaturas, 140 maestrías y 23 doctorados (NASMM, 2009). Conclusiones: El perfil profesional
de los presidentes de las ligas del Valle del Cauca y Risaralda son hombres entre 36 y mayores de
55 años, profesionales en diferentes disciplinas, con alta experiencia tanto en el sector deportivo
como presidente en la misma liga. Los dirigentes deportivos del Valle del Cauca y Risaralda son
cualificados, tienen formación profesional en su gran mayoría, en diferentes disciplinas
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académicas y menos del 10% cuentan con formación posgradual en administración deportiva. Los
presidentes de las ligas estudiadas cuentan con gran experiencia y trayectoria en el sector
deportivo y como dirigente en la misma liga, destacándose los más antiguos entre 16 y 24 años.
Palabras-clave: formación; experiencia; gestión y administración deportiva; Colombia.
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O presente trabalho busca analisar o funcionamento da Lei 11.438 de 2006 conhecida com a Lei
de Incentivo ao Esporte e teve como objetivo entender a Lei através da ótica das entidades
esportivas que atuam como proponentes dos projetos. A Lei de Incentivo ao Esporte é um marco
no modo de financiamento esportivo pois é a primeira lei nacional que visa por meio de renuncia
fiscal financiar projetos previamente aprovados pelo ministério do esporte. O objetivo é mostrar
de forma clara como são os processos para ter um projeto bem como mostrar como funciona a
Lei de Incentivo e quais é o atual cenário das entidades esportivas que já se utilizam da Lei para
financiar seus projetos esportivos. Também foi possível entender quais são as opiniões dos
proponentes dessa lei que vem sendo amplamente utilizada por entidades esportivas no país e
que ainda é pouco estudada na área acadêmica.
The goal of study is to research about the funcionality of Law 11.438 de 2006 named Lei de
Incentivo ao Esporte and the target is to understand the law with the view of the clubs,
associations, non profit organizations. This law is soo important for the sports enviorement in
Brazil because of improvements in differents sports and this law deliver important changes in how
the sports organizations finances and with it some companies start to look with good eyes to
sports projects because of it. This law is important too some sports with problems to catch
sponsorships with normal way, and with this law is easier because the companies don’t spend
real money it is just tax waiver.
Palavras-chave: Lei de Incentivo ao Esporte; Direito Desportivo; Financiamento Esportivo.
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Introdução e Objetivos: This piece is dedicated to the study of the relationship between the EU
Competition Law (Articles 101 and 102) and the sport sector. It will examine the features and
effects of EU competition rules concerning the sport industry. Therefore, it will focus on how the
law has become a key factor in the regulation of the relationship between fans, sport
organizations and consumer rights. Métodos: Focused on offering a coherent understanding of
the scope of responsibilities of EU Competition law, this study will use different law cases in order
to support the explanations provided. Additionally, the discussion involving the controversial
applicability of Articles 101 and 102 TFEU in the sport sector will also be based on the analysis of
groundbreaking and wide-reaching court rulings, such as Mecca Medina (2006) and Bosman
(1995) cases. Resultados e Discussão: After extensive and thorough research, it was noted that
the Commission and the Community Courts have already identified that sports are subject to the
scope of Competition Law, as long as it is involved in an economic activity (Kienapfel & Stein,
2007), such as individual athletes, sport clubs and sports associations. However, some scholars
argue that sport holds unique characteristics, which would make sports an exception from EU law
(Vermeersch, 2007). Those particular qualities of sport are commonly mentioned to as the
“specificity of sport” (Kienapfel & Stein, 2007). At the same time, defending consumers’ interests
is at the heart of the Commission’s competition policy. Therefore, from a sport perspective, the
increasing commercialization of sport in the past years has changed the way which fans now
interact with the sports, especially with football clubs. In this scenario, as football clubs needed
more sources of income, fans started to be treated as consumers of the goods and services that
it provides (James, 2013). With that in mind, it is possible to infer that sport fans also belong to
the scope of protection of the competition policy. Alongside, the ECJ made it clear in MecaMedina (2016) that sports rules, when created to determine the usual playing of games and to
safeguard the inherent characteristics of the sport, are aspects outside the scope of the EC Treaty.
Nevertheless, in Bosman (1995) it was clear that UEFA’s transfer rules were unlawful since, under
normal competitive conditions, a player would be allowed to transfer freely before the end of his
contract and then choose the club that attracts him the most. Considerações Finais: Based on the
principles of the free market and fair competition, it is the obligation of the EU law
through Articles 101 and 102 TFEU to safeguard the European consumer rights. Therefore, as
sport fans are also considered consumers, it is likely to sustain that the EU law must place the
fan's feelings and interests in front of everything else. Furthermore, the competition policy should
be responsible for assuring to all sport fans that the unique characteristics of the game, especially
the unpredictably of every match, are going to be preserved. As shown in the Meca-Medina
(2006), the popularly known “rules of the game” will not be considered as against the promotion
of free competition once it aims to assure equal chances for the competitors and the maintenance
of uncertainty of outcomes. At the same time, sport rules determined by an association can be
held as unlawful.
Palavras-chave: sports; EU competition law; fans; Meca-Medina; Bosman.
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Introdução e objetivos: As estratégias voltadas para organizações são processos que buscam
manter os negócios considerados essenciais para o desenvolvimento das áreas da empresa,
estabelecendo vantagem competitiva no ambiente, onde as organizações estão alocadas,
baseadas em um propósito definido (Porter, 1996). As organizações esportivas no Brasil passaram
a utilizar de novos recursos devido as possibilidades de investimentos no esporte, na chamada
década de ouro (Mazzei & Júnior, 2017). Entre as alternativas estratégicas destas organizações
estão as leis de incentivo ao esporte, que vieram para contribuir com o fomento ao esporte em
nível nacional. O objetivo do trabalho foi entender a utilização destas leis de incentivo ao esporte
como estratégias organizacionais, ainda avaliar a utilização de uma lei de incentivo municipal
pelas organizações esportivas na cidade de Santos. Métodos: A pesquisa foi realizada pelo
método quantitativo que, segundo Creswell (2010), envolve o processo de coleta, análise,
interpretação e ainda a redação dos resultados do estudo. O estudo teve o intuito de entender
um fenômeno, leis de incentivo ao esporte, como recursos alternativos para organizações
desportivas na cidade de Santos. Caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, por descrever as
leis de incentivo ao esporte (fenômeno), e explicativo, por explicar as legislações em questão. Os
dados foram documentados a partir do sítio eletrônico da cidade de Santos, o que também
caracteriza como pesquisa documental (Vergara, 2012). O período considerado foi entre 2010 e
2016. Utilizou-se de informações como proponentes, aporte das leis de incentivo do município
de Santos e informações sobre como a lei municipal de incentivo ao esporte tem sido utilizada
para concluir esta pesquisa. Resultados e Discussão: Os resultados mostram que entre 2010 e
2016, exceção feita ao ano de 2013, é evidenciada uma curva de crescimento nos investimentos
em projetos esportivos no município. Os últimos três anos apresentam uma estabilização na
disponibilização dos recursos na casa dos dois milhões. Em relação à quantidade de projetos
incentivados, o aumento do último biênio vai ao encontro dos recursos disponíveis para projetos
no município. Entende-se que o aumento de recursos e números de projetos aprovados é
resultado do amadurecimento do mercado esportivo interno, que passa a compreender a lei
como alternativa estratégica de recursos. A partir dos resultados, três organizações concentram
aproximadamente 26% dos projetos aprovados no período considerado e 29% dos recursos
disponibilizados foram alocados em 56 projetos dos 215 beneficiados pelo programa. Isto indica
que existe um amadurecimento e institucionalização dessas entidades que utilizam o recurso
público como parte da sua receita anual. Considerações Finais: A partir dos resultados observase um aumento na quantidade de projetos esportivos após promulgação da lei de incentivo
municipal. Esse fato sugere que tais leis podem realmente ter efeito positivo sobre a prática
esportiva e pelo lado institucional, tornam-se estratégia para novos recursos das organizações.
Estratégias são processos contínuos e as organizações dependem das novas possibilidades para
156

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte
manterem suas unidades de negócio (Alday, 2017). Neste caso, as organizações desportivas em
Santos são amparadas pela legislação vigente. Além da disponibilização dos recursos públicos,
atualmente, os projetos incentivados em Santos exigem uma contrapartida de até R$ 15.000,00
da iniciativa privada, provocando novos incentivos para os projetos. Sugere-se para estudos
futuros, sobre a lei de incentivo ao esporte do município de Santos, que discrimine todas as
dimensões esportivas dos projetos em questão, realizando uma análise de onde o recurso está
sendo alocado e as modalidades fomentadas. Complementam-se estudos comparativos entre leis
de incentivos que usam como natureza dos recursos o IPTU e ISS de cidades do porte de Santos
para entender a questão cultural do esporte nos municípios que ofertam a lei.
Palavras-chave: Estratégia; Organizações; Esporte; Leis de incentivo.
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Introdução e objetivos: diversos países buscam por espaço no cenário internacional através do
desempenho e da organização de megaeventos esportivos. Criar uma imagem positiva do país é
fundamental dentre as diversas estratégias de marketing possíveis. Isso porque a imagem de um
país desenvolve um importante papel no marketing e nas relações públicas internacionais
(Nenenzahl & Jaffe, 1991; Hiller, 2000; Chalip, Green & Hill, 2003; Ryan, 2008). Os Estados Unidos,
com tradição no no uso do esporte como meio de promoção de sua imagem no exterior, possui
um escritório de Relações Esportivas que visa promover iniciativas diplomáticas por meio
do esporte. Elias (2010), buscando corroborar essa estratégia americana, pesquisou a forma como
o beisebol foi utilizado como instrumento para a diplomacia e promoção daquele
país no mundo. Nos últimos anos, o Brasil fez considerável investimento público no esporte
de alto-rendimento, através da realização de megaeventos esportivos (Jogos Panamericanos e
Parapanemricanos; Jogos mundiais Militares; Copa do Mundo FIFA de Futebol e, por último, Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016). Deste modo, inferiu-se que o poder público vem buscando a
promoção do país na última década (2007-2016) através da utilização do esporte enquanto
ferramenta diplomática e, consequentemente, a sua inserção no cenário internacional. Além
disso, em 2004 a seleção brasileira de futebol realizou o “Jogo da Paz”, em Porto Príncipe, capital
do Haiti, contra seu similar local, em momento importante para a Política Externa Brasileira, se
valendo do esporte enquanto ferramenta de Peacebuilding quando começava o trabalho
brasileiro à frente das forças de paz da ONU naquele país. Nesse contexto, é importante que a
formulação de estratégias de crescimento e desenvolvimento por meio do esporte tenham
embasamento em dados empíricos que considerem a realidade brasileira e o papel de diversos
fatores na construção da imagem do país no exterior. O trabalho visa levantar os acordos
internacionais celebrados na última década (2007-2017) por Brasil e Estados Unidos que
envolvam o esporte, avaliando a importância do esporte para a formulação de políticas externas.
Nye (1990) considera o trabalho do esporte como ‘soft power’, uma maneira de atingir objetivos
internacionais não pela coerção, mas pela colaboração em um nível de assistência econômica e
de intercâmbio cultural, em que o esporte está inserido. Neste sentido, o objetivo do trabalho é
verificar em que medida o esporte é importante para a Política Externa dos Estados Unidos e
averiguar se o número de tratados internacionais bi ou multilaterais (acordos militares,
econômicos, culturais, educacionais e esportivos) cresceram para o Brasil seis meses após a
realização dos Jogos Olímpicos de 2016 em comparação com seis meses antes do evento.
Método: a pesquisa é conduzida através do método comparativo, indicadores econômicos e de
resultados esportivos e no que diz respeito ao número de embaixadas distribuídas pelo planeta
além de acordos internacionais celebrados pelos dois países. Resultados e discussão: como
resultado percebe-se que os Estados Unidos trabalham muito mais com o esporte dentro da sua
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Política Externa em comparação com o Brasil, haja vista o número de Embaixadas daquele país e
o desempenho de suas equipes esportivas em competições internacionais. Considerações finais:
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 sim proporcionaram um aumento do número de
tratados internacionais pelo Brasil, haja vista a exposição internacional com a realização do
megaevento esportivo. O esporte é sim importante instrumento de comunicação para um país e
fomentador da política externa de uma nação.
Palavras-Chave: Esporte; Comunicação; Diplomacia; Política Externa.
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Introdução e objetivos: A expansão e mercantilização do esporte ao longo do século XX fizeram
com que as organizações esportivas fossem obrigadas a profissionalizar a gestão, fato que
estimulou o desenvolvimento acadêmico da Gestão do Esporte (GE) a partir da década de 1960,
com a mesma estando consolidada como área acadêmica desde o início do século XXI
(Chelladurai, 2009; Pitts, 2001), motivando estudos sobre a sua produção acadêmica e os
métodos de pesquisa utilizados (Shaw & Hoeber, 2016). Em paralelo, é observado o aumento da
utilização da abordagem qualitativa em diversas áreas acadêmicas, inclusive na GE (Edwards &
Skinner, 2009). Assim, o presente estudo objetivou verificar o uso da abordagem qualitativa nos
artigos publicados pelos principais periódicos internacionais e de língua portuguesa da GE;
identificar os métodos de pesquisa qualitativa mais utilizados e constatar se os mesmos se
relacionam com a literatura existente sobre a pesquisa na área; além de evidenciar as principais
referências metodológicas utilizadas, os instrumentos de coleta, as técnicas de análise de dados,
o uso de softwares de análise e os temas mais abordados. Métodos: Foi realizada uma revisão
sistemática integrativa seguindo as fases indicadas por Gomes e Caminha (2014), sendo
verificados todos os artigos publicados em 2016 nos seguintes periódicos: Journal of Sport
Management (JSM), European Sport Management Quarterly (ESMQ), Sport Management Review
(SMR), Revista Intercontinental de Gestão Desportiva (RIGD), PODIUM Sport, Leisure and Tourism
Review e Revista de Gestão e Negócios do Esporte (RGNE). Os artigos qualitativos foram
analisados através da Análise de Conteúdo (Bardin, 2013), com as oito categorias de análise
definidas a priori com base nos objetivos do trabalho, além do uso da Estatística Descritiva.
Resultados e discussão: Dos 154 artigos analisados 69 eram qualitativos, com a maior proporção
na RGNE e na Podium, sendo que as revistas de língua portuguesa publicaram mais artigos
qualitativos: 62% contra 36%. O principal método de pesquisa foi o Estudo de Caso seguido pela
Entrevista em profundidade, com a maioria das referências metodológicas oriundas da
Administração, Sociologia e Educação e o uso de referências da GE ocorrendo em apenas 7 artigos
que citaram 8 autores da área. A entrevista e os documentos foram as principais fontes de dados
que foram analisados majoritariamente pela interpretação com base em
codificação/categorização e pela Análise de Conteúdo, utilizadas em 61% dos artigos, com apenas
21% empregando softwares de análise qualitativa e os temas mais pesquisados foram gestão e
marketing esportivo. Ao comparar os resultados com os de Shaw e Hoeber (2016) foi verificado
aumento no número de artigos qualitativos nas revistas de língua inglesa e a utilização dos
mesmos instrumentos de coleta e técnicas de análise. Destaque negativo para a ausência de
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informações metodológicas e problemas na utilização dos métodos, instrumentos e técnicas,
principalmente nos artigos brasileiros, que utilizam em maior proporção a abordagem qualitativa.
Apesar de existirem e abordarem os métodos identificados, as referências metodológicas
oriundas da GE são pouco utilizadas, evidenciando que a área não está consolidada
metodologicamente. Considerações Finais: A pesquisa apontou que o uso da abordagem
qualitativa é frequente na Gestão do Esporte, principalmente entre os pesquisadores brasileiros,
apesar da necessidade de aperfeiçoamentos como a utilização de mais referências metodológicas
da GE; uso de outras fontes de informação, como artefatos, imagens e vídeos; de técnicas de
análise de dados contemporâneas e de softwares; mais estudos qualitativos para a área de
instalações, comunicação e administração de marketing; e, especialmente para o Brasil,
sugerimos o aumento das pesquisas de campo utilizando entrevistas e grupos focais, além da
necessidade dos pesquisadores conhecerem melhor os métodos, instrumentos e técnicas de
pesquisa para diminuir os erros e aprimorar a descrição dos procedimentos realizados.
Palavras-chave: Gestão do Esporte; revisão sistemática; abordagem qualitativa; análise de
revistas
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Introdução. A atuação de equipes de recreação em hotéis requer diversas competências legais,
tanto quando uma empresa é terceirizada, como quando os profissionais são contratados pelo
próprio hotel. Entretanto, essas competências nem sempre são conhecidas e respeitadas pelos
profissionais, pelos hotéis e pelas empresas terceirizadas, podendo afetar a qualidade e
abrangência dos serviços prestados, merecendo atenção por parte dos gestores. Objetivo. Este
estudo visou investigar as exigências legais mínimas para a atuação de profissionais, hotéis e
empresas de recreação terceirizadas, para atuarem nesse setor, com esporte, atividade física e
fitness. Método. Esse estudo possui natureza qualitativa e foi desenvolvido por meio de pesquisa
documental, utilizando os documentos constantes no site do CONFEF, a respeito de requisitos
legais para atuação profissional com esporte, atividade física e fitness, bem como, no site do IBGE,
focalizando os documentos relacionados ao Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE),
descrito junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Os dados foram analisados por
intermédio da Técnica de Análise Documental, sendo definidas, a priori, duas categorias de
exigências legais: Categoria 1 - Equipe de Recreação Terceirizada; Categoria 2 - Equipe de
recreação do próprio hotel. Resultados e Discussão. Em relação à Categoria 1 - Equipe de
Recreação Terceirizada, as exigências legais dizem respeito: a) formação dos profissionais para
atuarem nos segmentos de esporte, atividade física e fitness, sendo necessário que estes sejam
bacharéis ou licenciados pleno em Educação Física, ou provisionados (ex-atletas que podem atuar
somente em sua modalidade de origem); b) registro no Conselho Regional de Educação Física
(CREF); c) registro de pessoa jurídica junto ao CREF; d) responsável técnico devidamente
registrado no CREF; e) atender às competências estabelecidas pelo CNAE para atividades
recreativas (93.29-8-99); f) atender às competências estabelecidas pelo CNAE para atividades
esportivas (93.19-1-01). Na Categoria 2 - Equipe de recreação do próprio hotel, as exigências
legais são: a) formação dos profissionais para atuarem nos segmentos de esporte, atividade física
e fitness, sendo necessário que estes sejam bacharéis ou licenciados pleno em Educação Física,
ou provisionados. Pode-se perceber que os CNAE não são fatores de exigência para os hotéis, pois
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este setor se enquadra em serviço de acomodação e alimentação, independente das atividades
realizadas em suas dependências. As exigências legais para composição e atuação de uma
empresa de recreação terceirizada são maiores, pois elas necessitam de vários registros,
podendo, portanto, incidir sobre o custo dos seus serviços e limitar sua abrangência de ação, pela
necessidade de possuir um responsável técnico devidamente legalizado. Conclusão. Com base
nos resultados do estudo, conclui-se que as exigências legais refletem, tanto de modo positivo,
quanto negativo, na recreação em hotéis. Para os hotéis estas exigências, por serem menores,
podem ter ressonâncias positivas, por diminuir o número de profissionais envolvidos e minimizar
custos. Entretanto, isto impacta diretamente o setor de empresas de recreação terceirizadas,
representando aspecto negativo. Além disto, essas exigências legais estabelecidas maximizam a
qualidade dos serviços prestados, ampliam o campo de ação do Profissional de Educação Física e
auxiliam os gestores a agirem dentro da legalidade, na contratação de profissionais os quais
atuam no segmento de esporte, atividade física e fitness na recreação em hotéis. Sugerem-se
novos estudos no campo da gestão do esporte e lazer, contribuindo com novas reflexões sobre a
temática.
Palavras-chave: Gestão; Esporte; Lazer; Recreação.
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Introdução: Para os hotéis, a realização eventos, pode ser uma maneira de otimizar seus espaços
em momentos de baixa ocupação, como, por exemplo, durante a semana ou em finais de semana
de baixa temporada. No entanto, a especificidade de cada evento implica em maior planejamento
por parte do hotel, na adequação de horários e principalmente na utilização da estrutura física,
quando comparado ao serviço prestado nas situações em que o mesmo recebe hóspedes fora de
eventos. Sendo assim, identificar estes espaços e a disponibilidade dos mesmos em hotéis é
imprescindível para a realização de eventos, visto que a falta de estrutura ou o mal planejamento
pode ocasionar perdas significativas, implicando em danos ao resultado final do evento. Diante
disso, esse estudo teve por objetivo identificar os tipos de espaço utilizados, em eventos
corporativos e religiosos promovidos por grupos em 01 hotel na cidade de Águas de Lindóia-SP.
Método: Este estudo de natureza qualitativa, foi desenvolvido por meio de análise documental e
a coleta de dados ocorreu durante 4 eventos (2 do tipo religioso e 2 do tipo corporativo), os quais
ocorreram durante o ano de 2016. Para a recolha dos dados, utilizou-se da ordem de serviço
gerada pelo hotel, a qual listava os espaços dos hotéis disponíveis e utilizados no evento. De posse
da ordem de serviço, durante cada evento, percorreu-se todos os locais, confirmando assim,
aqueles que foram efetivamente utilizados. Os dados foram analisados por meio da Técnica de
Análise de Conteúdo. Resultados: Os espaços disponíveis para os eventos eram: salas de
convenções, salas de apoio, sala kids, piscinas, quadras poliesportivas. Nos 2 eventos
corporativos, um deles se referia a treinamento de liderança e o outro, treinamento de pessoal.
Os principais locais utilizados foram as salas de convenções (equipadas com cadeiras e mesas,
projetor, microfone, equipamentos de som, água, copos), salas de apoio, banheiros e espaço
destinado ao coffee break. Quanto aos eventos religiosos, um tratou-se de um encontro de casais
e o outro, de um encontro com o tema “Família”. Estes eventos religiosos, necessitaram de uma
estrutura para as palestras, incluindo os mesmos locais e itens dos eventos corporativos. No
entanto, na ordem de serviço destes dois eventos notou-se ainda a utilização de equipamento de
lazer, incluindo as quadras e a piscina. No evento com tema “Família”, também houve a utilização
de um salão e duas salas para as crianças, sendo instalado em uma sala um berçário para crianças
de 0 a 2 anos, em outra sala um espaço para crianças entre 3 a 6 anos, no salão ficaram as crianças
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de 7 a 13 anos, além da utilização da sala kids, das piscinas e quadras. Considerações Finais: Com
base nos resultados pode-se perceber que nos eventos corporativos os espaços utilizados
envolveram principalmente salões e nos eventos religiosos estes espaços são diversificados,
compreendendo tanto a estrutura dos salões, como os equipamentos de lazer e salas adaptadas
de acordo com o público.
Palavras-chave: Gestão; Lazer; Eventos; Hotéis.
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O futebol é singular quanto à sua capacidade de mobilização de pessoas, poder de atração e
transmitir emoções e sentimentos, transformando-o assim em uma das modalidades mais
apaixonantes do mundo esportivo. Mais do que isso, atualmente se caracteriza como um negócio
que movimenta bilhões de dólares ao ano, no mundo inteiro, através de clubes que buscam
formas inovadoras de atrair cada vez mais consumidores, oferecendo os mais variados produtos
e serviços. Para as instituições que internacionalizam suas marcas, seu público alvo passa a não
ser mais somente o local e, com isso, abre uma nova oportunidade de receita através do turismo
esportivo, não só em dias de jogos, mas com a visita a seus museus e tour nos estádios. Nesses
locais destinados ao futebol dos clubes, são oferecidas novas formas de experiência para seus
torcedores, onde é possível conhecer a história e as conquistas do clube, espaços dedicados a
seus ídolos, acesso a vestiários, salas de entrevistas, gramados, bancos de reservas,
arquibancadas, além de muitos utilizarem a tecnologia para explorar a interatividade, através de
vídeos, sons, jogos e realidade virtual aumentada. Tais conceitos são derivados do marketing
experiencial de um atrativo turístico, onde se busca atingir o consumidor por meio do processo
de vivência e memorável, fazendo-o contemplar um museu através de ferramentas ligadas à
interatividade. Os principais clubes do mundo, como Barcelona e Real Madrid veem o mercado
estrangeiro como excelentes oportunidades para serem explorados, pois através de processos de
marketing captam consumidores em potencial. Ações estratégicas somadas à paixão pelo esporte
logo cativam o novo torcedor a ter interesse em conhecer as instalações de seus times, por isso
podem ser considerados um visitante em potencial, que assim que tiver a oportunidade de
realizar a visitação às instalações de seu clube preferido, irá fazê-lo. Nesse contexto, o objetivo
do presente estudo é investigar se os espaços esportivos de Boca Juniors, Real Madrid, Barcelona,
Benfica e Maracanã estão alinhados com a teoria sobre turismo de experiência como forma de
qualificação de um atrativo turístico. Para alcançar este objetivo, foi realizada uma pesquisa de
natureza qualitativa e exploratória, onde a coleta de dados foi feita in loco, na visitação aos
estádios e museus, utilizando a técnica de observação não participativa. A análise dos resultados
foi feita com base na avaliação proposta por Schimitt (2016), que engloba aspectos técnicos
relacionados à visitação de museus. Os resultados apontam que os clubes estudados neste artigo
já adotam práticas que são percebidas como requisitos básicos para proporcionar o turismo de
experiencia, como ferramentas interativas, por isso as expectativas iniciais são atingidas na
167

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte
maioria das instituições contempladas com a presente investigação. Também se observa que
nesses clubes analisados os gestores esportivos já entendem um museu não só como apenas um
local de memória e aprendizado, mas também como um local em que são transmitidos emoções
e sentimentos.
Palavras-chave: Turismo de experiência; futebol; museus; estádios; atrativos turísticos.
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A WASM e a formação de uma rede global de pesquisadores em Gestão do Esporte: desafios e
oportunidades
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Introdução e Objetivos: Em junho/2017, a World Association of Sport Management (WASM),
Associação Mundial de Gestão do Esporte, realizou, em Kaunas, na Lituânia, sua 2ª Conferência
Mundial. Estiveram presentes ao evento, pesquisadores, professores, profissionais e estudantes
de todo o mundo para compartilhar conhecimentos, conhecimentos e novas ideias sobre a
Indústria Global do Esporte (Masteralexis, Barr & Hums, 2012). O tema central da conferência
teve como foco principal a prática de negócios esportivos e a colaboração, em rede, de
pesquisadores da área em todo o mundo. Criada em 27 de abril de 2012, na Universidade
Aletheia, em Taiwan, a WASM envolve representantes das seis Associações Continentais de
Gestão do Esporte, a saber: NASSM, EASM, SMAANZ, AASM, ALGEDE e ASMA. A missão da WASM
é facilitar a pesquisa em gestão do esporte, através da formação e do estabelecimento de uma
rede de pesquisadores de todas as partes do mundo, com representantes das seis Associações
Continentais. A intenção da entidade é fomentar, de forma constante e periódica, fóruns de
discussões sobre as perspectivas internacionais sobre gestão esportiva (Rosner & Shropshire,
2011). O objetivo deste trabalho é analisar, através dos relatórios apresentados pelas seis
Associações Continentais na Conferência de Kaunas, os desafios e as oportunidades existentes
para que a WASM possa realizar a construção da rede de pesquisadores, eliminando
desigualdades existentes entre as estruturas e o funcionamento de cada uma das entidades
regionais que fomentam pesquisas em Gestão do Esporte em todo o mundo. Métodos: Para a
análise dos propósitos da WASM, suas estratégias, desafios e oportunidades, utilizamos as
informações contidas no documento de Constituição da entidade, no seu portal, em seu Plano de
Negócios apresentado em Kaunas e nos seis relatórios de atividades apresentados pelos
delegados regionais de cada uma das Associações Continentais. Também foram analisados os
conteúdos das seis apresentações realizadas pelos delegados regionais na 2ª Conferência da
WASM, realizada em Kaunas, na Lituânia, em junho/2017. Resultados e Discussões: Os resultados
do levantamento realizado mostram que existe sensíveis diferenças nas atuações das Associações
Regionais. Tais diferenças são resultado dos desníveis existentes entre a realidade profissional da
Gestão do Esporte em cada um dos seis Continentes. Essa desigualdade pode ser exemplificada
pelo número de membros sócios de cada Associação Regional, bem como a quantidade de
participantes dos eventos regionais realizados por cada uma das entidades continentais. A North
American Society for Sport Management (NASSM), por exemplo, conta, em 2017, com 857
associados. Seu último Congresso, realizado em Denver, Colorado, contou com a participação de
603 inscritos. A entidade conta, ainda, com 9 grupos de trabalho nas mais diversas áreas da
Gestão do Esporte. Outra organização importante, a European Association for Sport Management
(EASM) está comemorando 25 anos de existência. Em seu último Congresso, também em 2017,
foram apresentados cerca de 300 trabalhos. O periódico da organização, o European Sport
Management Quarterly obteve elevação em seu fator de impacto para 1.019. A The Sport
Management Association of Australia and New Zealand (SMAANZ), fundada em 1995, reúne,
atualmente, 169 membros associados. O periódico da entidade, o Sport Management Review,
também teve seu fator de impacto aumentado nos últimos anos. Contrastando com a evolução e
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o crescimento das três principais associações continentais – NASSM, EASM e SMAANZ -, as outras
três entidades que representam a Gestão do Esporte na Ásia (AASM), América Latina (ALGEDE) e
África (ASMA), enfrentam dificuldades maiores para conseguir se desenvolver, aglutinar e atrair
pesquisadores, e desenvolver serviços como redes de pesquisadores, consolidar um periódico de
qualidade e criar um fluxo anual para seus Congressos Regionais. O último Congresso da ALGEDE,
por exemplo, que aconteceu em 2017, em Buenos Aires, Argentina, contou com “apenas” 176
participantes. O periódico da entidade teve seu primeiro número publicado em 2017 e não contou
com nenhum artigo escrito por pesquisador da América Latina. A Africa Sport Management
Association (ASMA), reúne cerca de 80 associados. Seu último Congresso, realizado em 2017,
contou com a apresentação de 43 trabalhos. Considerações Finais: Fica evidente, pelos
resultados levantados, que a WASM, em seu papel de criar uma rede global de pesquisadores em
Gestão do Esporte, necessita superar o evidente contraste existente entre a realidade das seis
Associações Regionais. Ao lado de entidades altamente consolidadas, como a NASSM, a WASM
conta com a participação de associações ainda em estágio inicial de desenvolvimento, como a
ASMA e a ALGEDE. Porém, diante do exposto, é possível vislumbrar a oportunidade de fortalecer
as entidades mais frágeis, com a expertise das entidades mais experientes, incentivando o
desenvolvimento de um pensamento regional em Gestão do Esporte, com forte apelo local, mas
inserida no contexto global da área.
Palavras-chave: WASM; Gestão do Esporte; NASSM; ALGEDE; Pesquisa em Esporte.
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Introdução e objetivos: O marketing esportivo teve seu início na segunda metade do século XX e
atualmente grandes empresas multinacionais (de diferentes setores), utilizam as estratégias de
marketing. A indústria do esporte não é indiferente ao marketing, se utilizando de suas
ferramentas em promoção de eventos esportivos, consumo de produtos e serviços, patrocínio,
dentre outros (Mazzei, Oliveira, Rocco Jr, & Bastos, 2013). No Brasil a realidade do marketing
esportivo não é a mesma que a de outros países, sendo que a carência de estruturas
administrativas com gestão profissional, amadorismo nas principais ligas esportivas e a escassez
de pesquisas desenvolvidos nesta área impedem que o esporte brasileiro conquiste melhores
processos gerenciais e de marketing. Entretanto, em relação às pesquisas, pode-se afirmar que
existem algumas instituições nacionais se esforçam para promover seu desenvolvimento (Mazzei
& Bastos, 2012; Rocha & Bastos, 2011). Neste sentido, torna-se importante caracterizar quais os
tipos de estudos relacionados ao marketing esportivo estão sendo desenvolvidos e que podem
corroborar para essa evolução do marketing esportivo brasileiro. Sendo assim, o objetivo deste
trabalho é caracterizar os trabalhos acadêmicos de marketing esportivo publicados nos Anais dos
sete Congressos de Gestão do Esporte realizados pela Associação Brasileira de Gestão do Esporte
(ABRAGESP) de 2005 a 2016. Métodos: Foi feita análise descritiva e categorização dos trabalhos
de marketing esportivo de acordo com a leitura do seu conteúdo. Resultados e Discussão: Ao
todo foram encontrados 59 trabalhos relacionados ao marketing registrados nos anais da
ABRAGESP, divididos nas seguintes categorias: Patrocínio Esportivo (17; 28,3%); Marketing
Estratégico (16; 26,7%); Mídia e Eventos (8; 13,3%); Marketing-Relacionamento e Comunicação
(6; 10,0%); Marketing Digital (6; 10,0%); Comportamento do Consumidor (4; 6,7%); Marketing
Social (2; 3,3%). A quantidade por ano foi a seguinte; em 2005 (8; 13,6%); em 2008 (11; 18,6%;)
em 2009 (5; 8,5%,); em 2011 (8; 13,64%); em 2013 (5; 8,5%); em 2015 (11; 18,6%); e em 2016 (10,
16,90%). Sendo assim os trabalhos de marketing representaram ao todo 20,08% no total de
publicações encontrados nos anais da (ABRAGESP). Conclusões ou Considerações Finais: Dessa
forma foi possível concluir que é expressiva a quantidade de trabalhos de marketing nos anais do
principal evento da gestão do esporte no Brasil (20% do total), demonstrando que as pesquisas
sobre o assunto motivam e inspiram os pesquisadores, o que sugere que em futuro próximo
ocorrerá essa transferência de conhecimento para o contexto prático do marketing esportivo.
Palavra-chave: Marketing Esportivo, Gestão do Esporte, Produção Acadêmica, ABRAGESP.
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Introdução e objetivos: O método Grounded Theory foi apresentado pela primeira vez por Glaser
e Strauss em 1967 em “The Discovery of Grounded Theory”. Corbin e Strauss (2008) indicam que
neste método a teoria deriva dos dados através de um processo de pesquisa sistematizado, onde
coleta, análise e teoria mantém uma relação próxima. Há diferentes abordagens do método na
literatura, mas é possível identificar 8 elementos comuns a estas abordagens (Weed, 2009). Ele
tem sido utilizado nas mais diversas áreas de pesquisa, incluindo administração e saúde. Sendo
um método que enfatiza o desenvolvimento e descoberta de novas teorias e não o teste de
hipóteses, os autores indicam que ele pode ser interessante principalmente a áreas ou temas
pouco desenvolvidos cientificamente. Por este motivo, os autores Sotiriadou e Shilbury (2010)
indicam o uso deste método na Gestão do Esporte (GE), dada a relativa novidade da área no
campo da pesquisa científica, sendo uma possibilidade de realizar contribuições originais, no
entanto, os próprios autores indicam que não há muitos trabalhos utilizando este método na
área. Mesmo depois de 7 anos da publicação do artigo, ainda é possível perceber um baixo
interesse pelo método e uma dificuldade em encontrar pesquisas que realizem todos os
procedimentos básicos que caracterizam o método Grounded Theory pela literatura (Amaral,
Alexandrino, & Bastos, 2017), talvez porque este método requer que o pesquisador tenha algum
conhecimento e prática a cerca dos procedimentos a serem seguidos e também porque demanda
muito trabalho em sua execução (Cruickshank, Collins, & Minten, 2015). Dada a complexidade do
método Grounded Theory e a indicação de ser adequado para áreas que ainda possuem temas
poucos explorados, o objetivo deste trabalho é apresentar de maneira sintetizada o uso do
método Grounded Theory na GE. Métodos: Esta pesquisa não possui uma metodologia formal, a
proposta é apresentar a possibilidade do uso da Grounded Theory através da discussão dos
elementos comuns às diferentes abordagens desde método indicadas por Weed (2009).
Adicionalmente, também serão apresentados exemplos de pesquisas em GE que se utilizaram do
método. Resultados e Discussão: Os oito elementos comuns às diferentes abordagens do método
Grounded Theory apresentados por Weed (2009) são: a Iteratividade do Processo de pesquisa,
que diz respeito à coleta e análise dos dados serem realizadas concomitantemente; a
Amostragem Teórica, que define a amostra de acordo com as informações necessárias para gerar
a teoria; a Sensibilidade Teórica, que compreende que os pesquisadores iniciem a pesquisa sem
nenhum pré-conceito estabelecido a cerca do fenômeno; a inclusão de Códigos, Memorandos,
Conceitos e Diagramas, detalhando o processo de codificação, análise e construção da teoria; a
Comparação Constante, entre dados, entre dados e códigos, entre códigos e conceitos, entre
173

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte
conceitos e literatura; a Saturação Teórica, ou ponto de saturação, quando futuras iterações
(dados) não são mais necessários para formar a teoria; o Ajuste, Relevância e ser passível de
Modificação, componentes que garantem que a teoria gerada mantém relação próxima com os
dados, a aplicabilidade da mesma e a possibilidade de inclusão de novas teorias a ela; e por fim,
a Teoria Substantiva, que indica a robustez da teoria gerada. Exemplos de trabalhos que atendem
a estes pressupostos do método serão apresentados durante o Congresso Brasileiro de Gestão
do Esporte. Conclusões ou Considerações Finais: A apresentação e discussão dos elementos
necessários para uma pesquisa utilizando Grounded Theory pode contribuir para o aumento do
uso deste método na área de GE, bem como promover a qualidade destes trabalhos. Esta
discussão pode auxiliar pesquisadores, aumentar as chances de publicação de artigos, mas mais
importante, prover elementos que dêem mais consistência e credibilidade no que diz respeito à
pesquisa científica na área de GE.
Palavras-chave: Grounded Theory, Metodologia, Métodos Qualitativos.
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Introdução e Objetivos: O cenário que se desenha neste novo século, assinala para uma completa
revolução da estrutura organizacional, no sentido de que as organizações estão operando cada
vez mais como redes dinâmicas e abertas. As redes são viabilizadas pela complementaridade de
múltiplas atividades e pela comunhão de valores e princípios (Babiak, 2007; Chelladurai, 2014;
Fnq, 2007; Girginov, 2008a; Misener; Doherty, 2013; Quatman; Chelladurai, 2008; Rebouças,
2010; Vreuls, 2013). Os clubes esportivos são, por padrão, "abertos", estando conectados a várias
organizações, como federações esportivas, entidades governamentais, e outros clubes, o que
permite trocar experiências com várias fontes de conhecimento externo (Babiak; Thibault, 2009;
Quatman; Chelladurai, 2008; Wemmer; Emrich; Koenigstorfer, 2016). Objetiva-se com este
estudo realizar uma revisão sistemática das publicações produzidas sobre a temática no âmbito
do que vem sendo estudado sobre o ambiente de redes interorganizacionais na gestão do
conhecimento e transferência do conhecimento no esporte. Métodos: Esta pesquisa caracterizase como quali e quantitativa (Thomas et al., 2012) e quanto aos meios, trata-se de pesquisa
documental indireta, utilizando-se de pesquisa bibliográfica de publicações de artigos em
periódicos pré-estabelecidos (Marconi & Lakatos, 2005). A busca de informações sobre pesquisas
se deu nas bases eletrônicas Portal de Periódicos CAPES e Google Acadêmico até o mês de junho
de 2017. Os termos utilizados para a busca foram “knowledge management”, “knowledge
transfer”, “sport management”, “interorganizational”, “network” e “cross-sector”. Dos artigos
obtidos, todos os estudos que abordavam os temas gestão do conhecimento e transferência de
conhecimento em entidades esportivas em ambiente de redes interorganizacionais foram
selecionados para leitura. Resultados e Discussão: Foram identificados 11 artigos e 1 Master
Tesis. Na fase de pré-análise verificou-se que, com relação ao tipo da pesquisa, 3 são estudos
quantitativos e 9 são qualitativos. Sobre a temática abordada, manteve-se um equilíbrio nos
temas: (i) Associação nacional; (ii) clubes; e (iii) redes com dois artigos cada; (iv) eventos e (v)
Ongs com 3 artigos sobre cada tema. Há um aumento significativo de pesquisas sobre o assunto,
mais precisamente nos anos de 2016 e 2017 que somados o número de publicações,
correspondem a 50% dos trabalhos sobre o assunto. Considerações finais: Verificou-se que o
estudo da Gestão do Conhecimento no Esporte em um ambiente de Redes Interorganizacionais
é um tema recente no mundo acadêmico. Identificamos uma diversidade e certo equilíbrio nos
objetos de estudo abordados nas publicações. Com base na literatura levantada, podemos
entender que o processo de transferência do conhecimento deve ser continuo, não é apenas uma
capacidade cognitiva, ele deve estar inserido em repertórios individuais de ação, relações sociais,
rotinas organizacionais e cultura. Deve existir ainda uma reciprocidade entre os interlocutores
das organizações. Desta forma, em função de não encontrarmos nenhum trabalho publicado no
Brasil sobre o assunto, sugere-se que sejam realizados pesquisas sobre a temática, a fim de
contribuirmos com o desenvolvimento acadêmico da gestão do esporte no Brasil.
175

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte
Palavras-chave: Gestão do Esporte; Comunicação; Entidades Esportivas; Redes.
Referência
Babiak, K. (2007). Determinants of interorganizational relationships: The case of a Canadian
nonprofit sport organization. Journal of Sport Management, 21(3), 338-376.
Chelladurai, P. (2014). Managing organizations for sport and physical activity: a systems
perspective / Packianathan Chelladurai. 4a. ed. Arizona: Holcomb Hathaway, Publishers, Inc..
GIRGINOV, V. Management of Sports Development. 1. ed. Burlington: Elsevier Ltd., 2008a.
Misener, K., & Doherty, A. (2013). Understanding capacity through the processes and outcomes
of interorganizational relationships in nonprofit community sport organizations. Sport
Management Review, 16(2), 135-147.
Wemmer, F., Emrich, E., & Koenigstorfer, J. (2016). The impact of coopetition-based open
innovation on performance in nonprofit sports clubs. European sport management quarterly,
16(3), 341-363.

176

8º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte

Governança no Esporte e Gênero: A (Sub) Representação da Mulher em Cargos de Gestão
Esportiva
Renata Laudares Silva
Universidade Estadual Paulista (UNESP) - LEL - Laboratório de Estudos do Lazer
renata.laudares@gmail.com
Elisangela Gisele do Carmo
Universidade Estadual Paulista (UNESP) - LEL - Laboratório de Estudos do Lazer
elisangelagiseledocarmo@gmail.com
José Pedro Scarpel Pacheco
Universidade Estadual Paulista (UNESP) - LEL - Laboratório de Estudos do Lazer
josep.pacheco@hotmail.com
Gisele Maria Schwartz
Docente no Departamento de Educação Física - Universidade Estadual Paulista (UNESP) - LEL Laboratório de Estudos do Lazer
schwartz@rc.unesp.br
Introdução e objetivos: O International Olympic Committee (IOC) traçou metas, as quais se
encontram inseridas na Agenda 2020, estabelecendo responsabilidades às diversas Federações
esportivas, da inserção de 50% do público feminino nos Jogos Olímpicos. Esta iniciativa contribui
para estimular o envolvimento da mulher no esporte, visando a igualdade de gênero na
participação esportiva. Entretanto, a Association of Summer Olympic International Federations
(ASOIF) salienta que apenas quando a mulher ocupar cargos de liderança na gestão esportiva é
que esta igualdade poderá ser efetivada. Portanto, torna-se importante, mapear a presença da
mulher nesse contexto. O presente estudo teve por objetivo analisar a representatividade
feminina em cargos de liderança no esporte, nas organizações brasileiras. Métodos: O estudo tem
uma natureza quali-quantitativa e foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória, realizada
com base nas informações expressas no site “Sydney Scoreboard”. Este é um site interativo, o
qual promove o rastreamento, de maneira global, da presença feminina em conselhos e cargos
de liderança, nos mais diversos países. A pesquisa foi realizada com base nos últimos dados
dispostos no site, compreendendo o período de 2013-2014. Resultados e Discussão: Os
resultados da pesquisa para esse período, apontam que, das 23 confederações brasileiras citadas
no site, 23 cargos de diretor foram ocupados por mulheres, enquanto 176 foram ocupados por
homens. Em relação ao cargo de presidência (CEO), 4 cargos foram ocupados por mulheres e 19
foram ocupados por homens. Os resultados apresentados mostram um discrepante
distanciamento entre os gêneros, no que tange à ocupação de cargos de diretoria, no contexto
das confederações esportivas. Estes dados evidenciam a dificuldade em atingir a meta
estabelecida pela Agenda 2020, no sentido da promoção da igualdade de gênero no esporte.
Considerações Finais: A figura feminina se encontra ainda sub-representada em conselhos e
cargos de liderança, deixando claro que as relações de gênero no esporte ainda são norteadas
por valores culturais, os quais necessitam de redimensionamentos, para que a figura feminina
seja efetivamente valorizada, no âmbito da gestão esportiva.
Palavras-chave: governança; gestão esportiva; gênero; sydneyscoreboard.
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Introdução: A forma de gerir a informação no mundo do futebol tem se tornado cada vez mais
complexa, contando com a ajuda de softwares que transformam dados em informações valiosas
para a tomada de decisão das comissões técnicas. O planejamento dos grandes clubes para uma
temporada envolve diversas competições, que são disputadas por critérios diferentes, alguns com
jogos eliminatórios e outras com pontos corridos. Assim, o uso adequado de informações e
estatísticas de campeonatos passados, podem resultar uma vantagem competitiva ao longo do
ano. Nesse sentido, o notável treinador Joseph Guardiola, com base em suas experiências,
afirmou no livro “Guardiola Confidencial”, escrito por Marti Perarnau, em 2015, que em uma
competição por pontos corridos, se perde nas oito primeiras rodadas, se a diferença para o líder
for superior a quatro pontos, mas se ganha nas últimas oito rodadas, quando se tem a chance de
ter um aproveitamento superior ao que vinha desempenhando anteriormente e alcançar o título.
Deve-se ressaltar que a experiência acumulada por Guardiola, na época de sua observação, se
deu nos campeonatos espanhol e alemão. Objetivo: Investigar se o estudo feito por Guardiola, se
cumpriu nos campeonatos brasileiros entre os anos de 2006 e 2016. Métodos: Trata-se de uma
pesquisa quantitativa, descritiva, onde foram coletados dados no site OGOL.COM.BR, dedicado a
estatísticas de futebol, das últimas 11 edições, entre 2006 e 2016. Utilizando o Microsoft Excel,
planilhamos as informações das 8ª, 30ª e 38ª rodadas, apurando as diferenças de pontos entre o
líder do campeonato em cada ocasião e o campeão. Resultados e discussão: A “Lei de Guardiola”
pode ser aplicada no campeonato brasileiro, já que em 8 das 11 vezes a diferença do futuro
campeão para o líder era menor que 4 pontos, nas oito primeiras rodadas. Quanto a arrancada
final, apenas em 3 oportunidades verificou-se que o campeão obteve um melhor desempenho,
nas últimas 8 rodadas, alcançando a liderança. Nas demais, o campeão já era o líder na 30ª
rodada. Conclusões: Concluiu-se que com a dificuldade de tempo de treinamento e preparação
dos times, por conta do atribulado calendário brasileiro, fazer um planejamento para que o clube
inicie com sua capacidade total o campeonato brasileiro é de enorme importância, tendo em vista
que muitos ainda estão disputando outras competições em paralelo, traz uma vantagem
competitiva, já que em 8 oportunidades, os futuros campeões de cada ano mantinham uma
pequena diferença em relação aos líderes, conseguindo ultrapassá-los ao longo do ano.
Destacando que, em 72% das vezes o líder da 30ª rodada seria o campeão daquele ano, não
permitindo reação dos adversários.
Palavras-chave: Guardiola; Campeonato Brasileiro; pontos corridos; Futebol.
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Introdução e objetivo: A política pode ser considerada como algo que vai além da atuação dos
agentes inseridos na administração do Estado, ela deve ser compreendida como uma questão de
interação social. Para Procopiuck (2013, p. 140) sua função é "[...] prover orientações normativas,
guiadas por valores e por finalidades, para a elaboração de estratégias, programas e planos que
procuram adequar meios para atingir determinados fins”. Os primeiros registros de prática
esportiva no Brasil ocorrem no século XIX, onde além disso, costumes europeus gradativamente
foram sendo introduzidos no cotidiano brasileiro (Starepravo, 2011). Já o primeiro registro de
intervenção do Estado na área esportiva é de abril de 1941, por meio do Decreto de Lei nº 3.199,
que, entre outras ações, indicava a criação de um Conselho Nacional de Desportos, certamente a
primeira estrutura administrativa pública de esporte no país. Buscamos neste estudo, levantar
quais estruturas administrativas responderam pela gestão das políticas públicas de esporte no
âmbito nacional desde 1941.Métodos: Levantamento bibliográfico e documental. Resultados e
Discussão:No tocante a administração esportiva, o Conselho Nacional de Desportos coordenou
as ações relativas ao esporte nacional desde sua criação em 1941 até 1970, quando unificou-se a
Divisão de Educação Física do Ministério da Educação dando origem ao Departamento de
Educação Física e Desporto, primeiro vinculo institucional entre as áreas de Esporte e Educação.
Em 1978 o departamento assume a conjuntura administrativa de Secretaria de Educação Física e
Desporto, ainda vinculado ao Ministério da Educação e da Cultura (LINHALES, 1996). Pós-Ditadura
Militar em 1995 é criado o Ministério Extraordinário de Esporte, vinculado à Secretaria de
Educação Física e Desportos do Ministério da Educação, esse novo Ministério tinha como ministro
o ex-atleta de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Ainda em 1995 quem passa a
responder pelo esporte no país é o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto. Em 1998
o esporte volta a compor um órgão ligado ao poder Executivo através da extinção do Instituto e
criação do Ministério do Esporte e do Turismo (SILVA, 2012). Em 2003 é, enfim, criado um
Ministério próprio para administrar o esporte no país, até então o esporte estava atrelado a
outras pastas como Educação, Turismo e Cultura. A criação do Ministério do Esporte, de acordo
com Castelani Filho (2013), gerou uma expectativa de mudanças para o esporte nacional, com o
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intuito de reconhecimento do esporte como direito social. Portanto, “seria responsabilidade
desse Estado (e de seu braço executivo) o estabelecimento de políticas que garantissem, de fato,
o exercício desse direito” (Castelani Filho, 2013, p.54). Considerações Finais: A partir do
levantamento realizado, é possível identificar resquícios de questões de interesses meramente
políticos, sobretudo a regulamentação e controle da área a partir de diretrizes e legislações
vigentes que permeiam a área esportiva no país. Podemos dizer que, mais importante do que as
estruturas administrativas, foram os agentes inseridos em tais estruturas e responsáveis pela sua
gestão, assim como as legislações que surgiram no mesmo período, como, por exemplo, a própria
inclusão do esporte na constituição em 1988 e a Lei Pelé em 1998 que até então é a principal lei
infraconstitucional que regulamenta as políticas públicas de esporte no país.Dessa
forma,podemos dizer que política pública pode ser entendida como uma ação complexa
envolvendo múltiplos fatores que determinam ou moldam sua efetivação, como a fase de
elaboração e a fase de implementação, a estrutura em que tal política é elaborada e será
desenvolvida e os agentes públicos inseridos neste espaço.
Palavras-chave: Esporte; Políticas Públicas; Gestão Pública.
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Introdução: Alguns debates parecem ainda incipientes na área da Gestão Esportiva, dentre eles,
a gestão do esporte como uma atividade de lazer, especialmente em seu trato como política
pública, considerando as possibilidades de conhecimento, prática e assistência de uma
perspectiva inclusiva e democrática. Entendemos o lazer como um lugar social que se constitui a
partir de estreitas relações dialéticas com outras esferas da atuação humana (família, trabalho,
escola e demais obrigações sociais – religiosas, políticas etc.), e, portanto, é perpassado por
relações desiguais de poder, nas quais é possível realizar: apropriação, significação, expressão,
subversão, manifestação, produção, organização, fruição e experimentação da cultura
historicamente situada (MARCELLINO, 2006). Ainda, como lugar social, o lazer não é algo dado na
sociedade, mas algo a ser significado, conquistado e construído, coletiva e individualmente, se
afirmando como uma questão de cidadania. Como lugar, ele pode ser expropriado
transformando-se em um “não lugar” tal qual preconiza Augè (1994) e, nesse sentido, passa a ser
usufruído ou consumido apenas como mercadoria. Objetivo: A pesquisa apresenta a
sistematização do processo de implementação do Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC), no
município de Campinas, entre 2010 e 2013, em especial, a articulação da gestão compartilhada,
eixo central do projeto piloto, forjando uma espécie de “bolha de exercício da cidadania”, em
meio às disputas e tensões impostas pelas forças e interesses instituídos (marcados por
concepções assistencialistas de lazer e esporte). Método: Trata-se de uma pesquisa-ação (BETTI,
2009), que teve como público alvo quatro entidades assistenciais do terceiro setor: Instituto SOS
Pequeninos, Núcleo Movimentos em Semente, MAE Maria Rosa e a AEDHA – Guardinha de
Campinas. Resultados e Discussão: O esforço de forjar uma “teoria da bolha” nesse projeto, busca
explicitar o frágil processo que, ainda hoje, vive a democracia brasileira, reproduzindo, também
nas instituições esportivas e na gestão pública do lazer e do esporte, práticas significativamente
assistencialistas, paternalistas e marcadas pela descontinuidade. Para Silva (2015) o debate sobre
a gestão do esporte e do lazer não deve se limitar à dimensão mercadológica, mas considerar a
concretização do esporte e do lazer como direitos sociais, num Brasil “em construção”
democrática. O PELC Campinas se tornou possível devido à aprovação de projeto, para
funcionamento de dois núcleos, por meio de edital público de 2010, encaminhado pelo Instituto
SOS Pequeninos - responsável pela gestão administrativa e financeira -, e pelo Núcleo
Movimentos em Semente, responsável pela gestão pedagógica e articulação da gestão
compartilhada do programa. A implementação do programa acontece em duas entidades
parceiras, o MAE Maria Rosa e a AEDHA – Guardinha de Campinas. O controle social ficou sob a
responsabilidade do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas da Faculdade de Educação Física da
UNICAMP, de modo que o empenho do recurso público pudesse ser acompanhado por
representantes de outra instituição pública. Após a execução parcial do projeto, foi possível
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diagnosticar facilidades e dificuldades (compreendidas pela equipe gestora como desafios). Mas
de maneira geral, avalia-se que a gestão compartilhada foi bem sucedida, justamente por se
caracterizar como um processo coletivo de construção de princípios e ações, delimitando papéis
claros e estando focado não apenas na implementação do programa em parceria com o poder
público, mas, principalmente, no estabelecimento de estratégias e metas para construção de um
plano de continuidade, que pudesse garantir a permanência da oferta do lazer e do esporte de
boa qualidade à população. Considerações Finais: A gestão compartilhada de projetos esportivos
e de lazer parece ser uma proposta intersetorial que favorece a formação humana e profissional,
numa perspectiva democrática e conscientizadora.
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