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Caros Associados da ABRAGESP, 

 

Iniciamos mais um biênio (2016 e 2017) de trabalhos na Associação Brasileira de Gestão do Esporte 

(ABRAGESP). Encerramos o último ciclo realizando nosso congresso (CIGESP), dentro de uma 

das instalações esportivas mais conhecidas do mundo, o Estádio do Maracanã, e com a presença 

de palestrantes reconhecidos internacional e nacionalmente, além de contar com a participação de 

professores e acadêmicos de várias regiões do Brasil. 

 

Nós, da ABRAGESP, seguimos acreditando que um dos principais pilares da transformação do 

esporte no Brasil está nas instituições acadêmicas espalhadas pelo nosso país, somando-se ainda 

às parcerias estratégicas internacionais que visam qualificar o debate em torno do esporte no Brasil. 

As pesquisas e estudos realizados diariamente nas universidades, dentro dos grupos de estudos 

ou por meio de iniciativas individuais, são importantes fontes de geração e disseminação de 

conhecimento para a gestão do esporte.  

 

Acreditamos também que a formação de novos gestores do esporte é um ponto decisivo para que 

possamos levar ao nosso sistema esportivo projetos e propostas inovadoras. O estímulo contínuo 

a educação nesta área dentro dos cursos de graduação e pós-graduação, somados a atividades de 

pesquisa e extensão, é o que efetivamente contribui com a formação destes novos profissionais. 

Uma das novidades para esse novo biênio está relacionado a anuidade da ABRAGESP. Optamos 

por alterar o prazo para o vencimento de nossa anuidade, garantindo ao associado que efetuar o 

pagamento o prazo de 1 ano para a renovação de sua filiação. A decisão contempla os associados 

que pagaram a anuidade durante todo o ano de 2015, que receberão em seu e-mail o aviso do novo 

vencimento de sua anuidade. 

 

Também estamos trabalhando para elaborar um calendário nacional de eventos que tratem do tema 

da gestão do esporte. Desta forma, podemos contribuir com um maior engajamento e participação 

nos eventos de maior interesse do nosso público. Para isso contamos com a colaboração dos 

professores e profissionais da área que pretendem organizar congressos, fóruns, seminários, 

palestras ou análogos em 2016, para que entrem em contato com a ABRAGESP de modo a 

encaminhar informações detalhadas sobre cada evento. 

 

Por fim, estamos ansiosos pela primeira edição da Revista de Gestão e Negócios do Esporte 

(RGNE), revista científica oficial da ABRAGESP, que será publicada em uma parceria junto a 

Fundação Instituto de Administração (FIA). Paralelamente, também pretendemos desenvolver uma 

nova publicação que irá trazer artigos e estudos de casos que aproximem os ambientes acadêmicos 

e profissionais da gestão do esporte no Brasil. 

 

Para encerrar esse comunicado temos um pedido a fazer a todos os associados ou aqueles que se 

simpatizam com a ABRAGESP. Gostaríamos que cada um fizesse a sua parte na divulgação da 

entidade e de suas ações em prol do desenvolvimento e profissionalização da gestão do esporte 

no Brasil. Nossa representatividade e nossos projetos só irão crescer com o aumento do 

engajamento de todos!  

 

Portanto, divulguem os trabalhos da entidade, participem, proponham e implementem novas 

atividades e ações estratégicas em prol da entidade e convidem as pessoas mais próximas a se 

filiarem na ABRAGESP. Na história recente do nosso país, somente as classes profissionais que 

trabalharam de forma unida é que conquistaram efetivamente seus objetivos! 

Um ótimo ano a todos. 

 

Diretoria Abragesp. 


